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Company Name

  

ระเบยีบกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยการจดัซือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กองการพสัดุภาครฐั 
กรมบญัชกีลาง 

ระเบียบฯ พสัดุ พ.ศ. 2560

การซอืหรอืจา้ง 2. การซอืหรอืจา้ง
งานจา้งทปีรกึษา 3. งานจา้งทปีรกึษา

 4. งานจา้งออกแบบหรอืควบคุม
งานกอ่สรา้ง
 4. งานจา้งออกแบบหรอืควบคุม
งานกอ่สรา้ง

การทําสญัญาและหลกัประกนั 5. การทําสญัญาและหลกัประกนั
 6. การบรหิารสญัญาและการตรวจ
รบัพสัดุ
 6. การบรหิารสญัญาและการตรวจ
รบัพสัดุ 7. การประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของผูป้ระกอบการ
 7. การประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของผูป้ระกอบการ

การทงิงาน 8. การทงิงาน
การบรหิารพสัดุ 9. การบรหิารพสัดุ

กองการพสัดุ
ภาครฐั

 1. ข้อความทวัไป 1. ข้อความทวัไป

 10. การร้องเรียน 10. การร้องเรียน

 2. การซือหรือจ้าง 2. การซือหรือจ้าง

 3. งานจ้างทปีรึกษา 3. งานจ้างทปีรึกษา

 4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

 5. การทาํสัญญาและหลักประกัน 5. การทําสัญญาและหลกัประกนั

 6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานขอผู้ประกอบการ 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานขอผู้ประกอบการ

 8. การทงิงาน 8. การทงิงาน

 9. การบริหารพสัดุ 9. การบริหารพสัดุ
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“งานก่อสรา้ง”

•งานก่อสรา้งอาคาร 

•สาธารณูปโภค

•การซ่อมแซม 
ต่อเติม ปรบัปรุง
รือถอน ฯ

เช่น อาคารทีทําการ 

โรงพยาบาล โรงเรียน 

สนามกีฬา เสาธง รวั ฯ

ประปา ไฟฟ้า สือสาร 

โทรคมนาคม การระบายนาํ 

การขนส่งทางท่อ ทางนาํ

ทางบก ทางอากาศ ทางราง

(พ.ร.บ. มาตรา 4)
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o ซอ้มความเขา้ใจ

ความหมาย “งานก่อสรา้ง”
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o ซอ้มความเขา้ใจความหมาย “งานก่อสรา้ง”
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o ซอ้มความเขา้ใจความหมาย “งานก่อสรา้ง”
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“ราคากลาง” ราคาเพอืใชเ้ป็นฐานสําหรบัเปรียบเทียบราคาทผูีย้นืขอ้เสนอได้

ยนืเสนอไวซึ้งสามารถจดัซือจดัจา้งไดจ้ริงตามลําดบั ดงัต่อไปนี• (1) ราคาทีไดม้าจากการคํานวณตามหลกัเกณฑ์
• ทีคณะกรรมการราคากลางกําหนด

•(2) ฐานขอ้มูล
ราคาอา้งอิง
ของกรมบญัชีกลาง
•(4) สืบราคา

จากทอ้งตลาด

•(5) ราคาทีเคยซือหรือจา้งครงัหลงัสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ

•(3) ราคามาตรฐานของสํานกังบประมาณหรือหน่วยงานอืน
•(6) ราคาตามหลกัเกณฑอื์นของหน่วยงานของรฐั

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

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

⮚ จะใชร้าคาใดใหค้าํนึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาํคญั

พ.ร.บ.

มาตรา 4

พ.ร.บ.

มาตรา 4

7

●  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560  มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐ

ประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลาง

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการ

ทกีรมบัญชีกลางกาํหนด

●        กรมบัญชีกลาง มหีนังสือแจ้งเวยีนแนวทางปฏบัิติเกยีวกบั

การเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนทสุีด ท ีกค 0405.3/ว 453 

ลงวันท ี3 ตุลาคม 2561  

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง
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สาระสําคญัของคูม่อืแนวทางการประกาศ
รายละเอยีดขอ้มูลราคากลางและ
การคาํนวณราคากลางเกยีวกบัการจดัซอืจดั
จา้งของหน่วยงานของรฐั

สาระสําคญัของคูม่อืแนวทางการประกาศ
รายละเอยีดขอ้มูลราคากลางและ
การคาํนวณราคากลางเกยีวกบัการจดัซอืจดั
จา้งของหน่วยงานของรฐัประกอบด้วยหัวข้อ   ดงันี

บทท ี1 บทนํา
บทท ี2 คาํนิยามศัพท์ต่างๆ 
บทท ี3 ประเภทของการจัดซือจดัจ้าง จํานวน 6 ประเภท ดงันี

   3.1 การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง 
   3.2 การเปิดเผยราคากลางการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
   3.3 การเปิดเผยราคากลางการจ้างออกแบบ
   3.4 การเปิดเผยราคากลางการจ้างทปีรึกษา
   3.5 การเปิดเผยราคากลางการจ้างพฒันาระบบคอมพวิเตอร์
   3.6 การเปิดเผยราคากลางการจัดซือจดัจ้างซึงมใิช่งานก่อสร้าง    

บทท ี4 เงือนไขในการประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกอบด้วย 
            วงเงนิทต้ีองประกาศ, วธีิการประกาศ และระยะเวลาทปีระกาศ
ภาคผนวก ประกอบด้วย ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทไีด้รับจดัสรร
                  และรายละเอยีดค่าใช้จ่ายฯ (แบบ บก.01 – 06)
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เงือนไขการประกาศ

⮚ วงเงินทต้ีองประกาศ  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา

กลางและคํานวณราคากลางในการจัดซือจัดจ้างทมีีวงเงินเกนิกว่า 

500,000 บาท เว้นแต่ 

▪ กรณมีีความจําเป็นเร่งด่วนทต้ีองใช้พสัดุนันอนัเนืองมาจากเกดิเหตุการณ์ที

ไม่อาจคาดหมายได้ ตามมาตรา 56 (1) (ค) 

▪ เป็นพสัดุทใีช้ในราชการลับ หรือเป็นงานทต้ีองปกปิดเป็นความลับ

ของหน่วยงานของรัฐ หรือทเีกยีวกบัความมันคงของประเทศ 

ตามมาตรา 56 (1) (ฉ) 

▪ กรณมีีความจําเป็นต้องใช้พสัดุโดยฉุกเฉิน ตามมาตรา 56 (2) (ง)  

เงือนไขการประกาศ (ต่อ)

 
▪ การจดัซือจดัจ้างพสัดุตามกฎกระทรวงกาํหนดกรณกีารจัดซือจดัจ้างพสัดุ โดยวธีิ

เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวันท ี30 มกราคม 2561  

ข้อ 2 (2) การจดัซือจดัจ้างพสัดุเพือช่วยผู้ประสบภัยพบิัตกิรณีฉุกเฉิน

ตามระเบียบทอีอกตามกฎหมายว่าด้วยวธีิการงบประมาณ หรือตามระเบียบทอีอก

ตามกฎหมายอืน  

ข้อ 2 (3) การจดัซือจดัจ้างพสัดุทเีกยีวกบัความมนัคงของสถาบัน

พระมหากษัตริย์  และ

ข้อ 2 (5) การจดัซือจดัจ้างพสัดุทต้ีองใช้พัสดุนนัโดยฉุกเฉิน ซึงหากใช้วธีิ

ประกาศเชิญชวนทวัไปหรือวธีิคัดเลือกอาจก่อให้เกดิความล่าช้าและอาจทาํให้เกดิ

ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ

 กรณีนีให้หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน 30 วนันับถัดจากวนัทมีีการจดัซือจดัจ้าง 

ทงัน ีหน่วยงานของรัฐ อาจนําใบสังซือสังจ้างหรือเอกสารซึงมรีายการแสดง

เกยีวกบัรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าว แนบพร้อมกบัการประกาศด้วยกไ็ด้
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เงือนไขการประกาศ (ต่อ)

วธีิการประกาศ 

                ให้หน่วยงานของรัฐจดัทาํและประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลางและ

การคาํนวณราคากลางในการจัดซือจดัจ้างในระบบฐานข้อมูล (เวบ็ไซต์) 2 แห่ง ดงันี

        1. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)  

        2. เวบ็ไซต์ของหน่วยงานของรัฐทจีัดซือจดัจ้าง หรือในกรณีทหีน่วยงานของรัฐ

ไม่มเีวบ็ไซต์ของตนเองให้ประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐทเีป็นต้นสังกดั

เช่น บริษัทในเครือบริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นรัฐวิสาหกจิ หากไม่มเีวบ็ไซต์

เป็นของตนเองให้ประกาศทหีน้าเวบ็ไซต์ของบริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) หรือบริษัทอืน

ทเีป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น โดยระบุในเวบ็ไซต์ว่าจะประกาศเปิดเผยราคากลาง 

การคาํนวณราคากลางของบริษัท หรือหน่วยงานใดบ้าง

เงือนไขการประกาศ (ต่อ)

 ระยะเวลาทปีระกาศ

⮚ กรณีการจัดหาทมีีการประกาศเชิญชวน

                การจัดหาทมีีการประกาศเชิญชวน ได้แก่ วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ วธีิประกวด

ราคาอเิล็กทรอนิกส์ วธีิการสอบราคา การจ้างทปีรึกษา โดยวธีิประกาศเชิญชวนทวัไป 

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวธีิประกาศ เชิญชวนทวัไป หรือวธีิอืนใด

อนัมลีกัษณะทต้ีองประกาศเชิญชวนให้มกีารแข่งขัน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศ

รายละเอยีดข้อมูลราคากลางและการคาํนวณราคากลาง ดงันี

                (1) กรณีมกีารนําร่างประกาศและร่างเอกสารซือหรือจ้างเผยแพร่เพือรับฟัง

ความคดิเห็น ให้ประกาศพร้อม กบัร่างประกาศและร่างเอกสารซือหรือจ้างดังกล่าว 

                (2) กรณีไม่มกีารนําร่างประกาศและร่างเอกสารซือหรือจ้างเผยแพร่

เพือรับฟังความคดิเห็น ให้ประกาศพร้อมกบัการประกาศจดัซือจดัจ้าง
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เงือนไขการประกาศ (ต่อ)

⮚ ระยะเวลาการปลดประกาศ 

                 เมือหน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการประกาศรายละเอียดการข้อมูล

ราคากลางและการคํานวณราคากลางในการจัดซือจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจ

ปลดประกาศได้ดังนี

                (1) เมือผู้มีอํานาจอนุมัติการสังซือสังจ้าง ได้มีคําสังรับคําเสนอซือ

หรือจ้างแล้ว หรือ 

                (2) เมือพ้น 30 วนันับแต่วันทคีณะกรรมการพจิารณาผลหรือ

ผู้มีอาํนาจหน้าทพีิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอาํนาจอนุมตัิสังซือสังจ้าง 

                ทงันี แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงกาํหนดก่อน

เงือนไขการประกาศ (ต่อ)

⮚กรณกีารจัดหาทไีม่มีประกาศเชิญชวน

           การจัดหาทไีม่มีประกาศเชิญชวน  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศ

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลาง  ให้ประกาศภายใน 

3 วนัทาํการ นับถัดจากวนัทหัีวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบหรือ

อนุมัติรายงานขอซือขอจ้าง 

         ระยะเวลาการปลดประกาศ 

           เมือหน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการประกาศรายละเอยีดการข้อมูลราคา

กลางและการคํานวณราคากลางในการจัดซือจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลด

ประกาศเมือได้ประกาศครบ 30 วันแล้ว 
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▪ แหล่งทมีาของราคากลาง (อ้างองิ) ให้ระบุแหล่งทมีาของราคาหรือวธีิคาํนวณ

ราคาทใีช้ในการจดัซือจดัจ้าง ตามพระราชบัญญัตกิารจดัซือจดัจ้างและการ

บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศทอีอก

ตามความในพระราชบัญญัตินกีาํหนด เช่น ...

▪      กรณีใช้ราคาทไีด้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ให้ระบุชือบริษัท ห้างหุ้นส่วน 

หรือเว็บไซต์ทสืีบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายทไีปสืบมา ทงัน ี การสืบ

ราคาจากท้องตลาดต้องสืบราคาให้เหมาะสมกบัขอบเขตของงานหรือคุณ

ลกัษณะเฉพาะของพสัดุทจีะซือหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ กรณี

มีน้อยกว่า 3 ราย จะใช้ราคาใดเป็นราคาอ้างองิให้ดาํเนินการ ดงันี

             - กรณีการจดัหาทมีีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้เฉลยีเป็นราคาอ้างองิ 

           - กรณีการจัดหาทไีม่มปีระกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาตาํสุดเป็นราคาอ้างอิง

ตัวอย่างคาํอธิบาย จากแบบ บก. 06

ขนัตอนการซือหรือจ้าง

การตรวจรับพสัดุการตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ทาํรายงานขอซือ/จ้างทาํรายงานขอซือ/จ้าง

ดําเนินการจัดหาดําเนินการจัดหา

วธีิจัดซือจัดจ้างทัวไป 3 วธีิ  

(วธีิประกาศเชิญชวนทัวไป วธีิคดัเลือก วธีิเฉพาะเจาะจง)

วธีิจัดซือจัดจ้างทัวไป 3 วธีิ  

(วธีิประกาศเชิญชวนทัวไป วธีิคดัเลือก วธีิเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมัติสังซือ/จ้างขออนุมัติสังซือ/จ้าง

ผู้มีอาํนาจอนุมัติสังซือหรือสังจ้าง 
        (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
        (2) ผู้มีอาํนาจเหนือขนึไปหนึงชัน

การทาํสัญญาการทาํสัญญา

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ประกาศเผยแพร่แผนฯ  ประกาศเผยแพร่แผนฯ  

กองการพสัดุภาครัฐ

26

ขอบเขตของงาน/spec.ขอบเขตของงาน/spec.

แผนการจดัซือจดัจ้างแผนการจดัซือจดัจ้าง

รับฟังความคดิเห็น (e-bidding วงเงนิเกนิ 5 ล้านบาท)รับฟังความคดิเห็น (e-bidding วงเงนิเกนิ 5 ล้านบาท)

25

26
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ผูม้ีอํานาจสงัซือหรือสงัจา้ง
o ผูม้ีอํานาจสงัซือหรือสงัจา้งพสัดุโดยวิธีใด ตาม

พระราชบญัญติัน ีจะเป็นผูดํ้ารงตําแหน่งใด และภายใน

วงเงินเท่าใด ใหเ้ป็นไปตามระเบียบทีรฐัมนตรีกําหนด

o วิธีประกาศเชิญชวนทวัไป
•  หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกิน 200 ลา้นบาท

ระเบยีบฯ ขอ้ 84 85 และ 86

•  ผูม้ีอํานาจเหนือขึนไปหนึงชนั เกิน 200 ลา้นบาท

o วิธีคดัเลือก

o วิธีเฉพาะเจาะจง

•  หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกิน 100 ลา้นบาท

•  หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกิน 50 ลา้นบาท

•  ผูม้ีอํานาจเหนือขึนไปหนึงชนั เกิน 100 ลา้นบาท

•  ผูม้ีอํานาจเหนือขึนไปหนึงชนั เกิน 50 ลา้นบาท

ผู้มีอาํนาจเหนือชันขนึไปอกีหนึงชันให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี

รฐัวิสาหกิจใด จะกําหนดแตกต่าง ใหเ้สนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการวินจิฉยั 

เมอืไดร้บัความเห็นชอบแลว้ใหร้ายงาน สตง. ทราบดว้ย
ขอ้ 88

27

พ.ร.บ. 

มาตรา 15 

ขอ้ 87

27

การจดัทําแผนการ
จดัซอืจดัจา้ง (1)

ตอ้งประกาศเผยแพร่แผน

ดงักล่าวในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

และของหน่วยงานของรัฐ

ตามวิธีการทีกรมบญัชีกลาง

กาํหนด และให้ปิดประกาศ

โดยเปิดเผย ณ สถานที

ปิดประกาศของหน่วยงาน

ของรัฐนนัดว้ย 

หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่

แผนฯโครงการใดในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถ

ดาํเนินการจัดซือจัดจ้าง

ในโครงการนนัได้

กองการพสัดุ

ภาครัฐ

• แผนการจัดซือ
จดัจ้างประจาํปี
ให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อยดงัต่อไปนี
• 1. ชือโครงการ

ทีจะจัดซือ
จัดจ้าง

• 2. วงเงินทีจะจัดซือจัดจ้างโดยประมาณ
• 3. ระยะเวลา

ทีคาดว่าจะจัดซือจัดจ้าง
• 4. รายการอืนตามทกีรมบัญชีกลางกําหนด

28

27

28
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29

แผนการจดัซือจดัจา้ง (ม.11) 

            เวน้แต่
    1. การซือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก

•  กรณีจําเป็นเร่งด่วนตาม ม.56(1)(ค)

•  กรณีพสัดุทีใชใ้นราชการลบัตาม ม.56(1)(ฉ)

    2. การซือหรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

•  กรณีทมีีวงเงินในการจดัซือจดัจา้งตามทีกําหนดในกฎกระทรวงตาม ม. 56(2)(ข)

•  กรณีจําเป็นตอ้งใชพ้สัดุโดยฉุกเฉินตาม ม.56(2)(ง)

•  กรณีเป็นพสัดุทจีะขายทอดตลาดตาม ม.56(2)(ฉ)

    3. งานจา้งทปีรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

•  กรณีทมีีวงเงินค่าจา้งตามทีกําหนดในกฎกระทรวงตาม ม.70(3)(ข)

•  กรณีจําเป็นเร่งด่วนหรือเกียวกบัความมนัคงของชาติตาม ม.70(3)(ฉ)

    4. งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

•  กรณีทมีีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเกียวกบัความมนัคงของชาติตาม ม.82(3)

29

การแบ่งซือแบง่จ้างการแบ่งซือแบง่จ้าง

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 20

        “การแบ่งซือหรือแบ่งจา้งโดยลดวงเงินทีจะซือ

หรือจา้งในครังเดียวกันเพอืใหว้ิธีการซือหรือจา้งหรือ

อาํนาจในการสังซือสังจา้งเปลยีนแปลงไป 

จะกระทาํมไิด ้

        กรณีใดจะเป็นการแบ่งซือหรือแบ่งจา้ง

ใหพ้จิารณาถงึวัตถุประสงค์ในการซือหรือจา้งครังนัน 

และความคุม้ค่าของทางราชการเป็นสาํคัญ

30

29

30
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31

แนวการวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัย
         ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

พ.ศ. 2560  ข้อ 20 

         การจะพจิารณาว่าเป็นการแบ่งซือแบ่งจ้างหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากหลกัเกณฑ์

ดงัน ีกล่าวคือ มกีารแบ่งวงเงนิทจีะซือหรือจ้าง ในครังเดียวกนัออกเป็นส่วนๆ โดยไม่มี

เหตุผลความจาํเป็น ทําให้

         (1) วธีิการซือหรือจ้างเปลยีนแปลงไป เช่น วงเงนิทจีะซือหรือจ้างซึงจะต้อง

ดาํเนินการโดยการเชิญชวนทวัไปแล้วไปดาํเนินการโดยวธีิเฉพาะเจาะจง เป็นต้น หรือ 

         (2) อาํนาจในการซือหรือจ้างเปลยีนแปลงไป เช่น แบ่งวงเงนิทจีะซือหรือจ้างแล้ว 

วธีิการซือหรือจ้างในแต่ละครัง ยงัคงเป็นวธีิประกาศเชิญชวนทวัไปอยู่ แต่อาํนาจสังซือ

หรือสังจ้าง ในแต่ละครังเปลยีนจากผู้มอีาํนาจเหนือขึนไปชันหนงึ มาเป็นของหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

กองการพสัดุ

ภาครัฐ

 ทงัน ีการแบ่งวงเงนิในการซือหรือจ้างในครังเดียวกนัออกเป็นส่วนๆ ซึงมี

ผลทาํให้การซือหรือจ้างเปลยีนแปลงไปน ีหรือมผีลทาํให้อาํนาจในการสังซือหรือสังจ้าง

เปลยีนแปลงไปน ีจะต้องพิจารณาในขณะทเีริมดําเนินการจัดซือหรือจดัจ้าง มใิช่พจิารณา

จากผลของการดาํเนินการ

          (3) คาํว่า “ในครังเดียวกนั” ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 20 วรรคหนึง นัน มุ่งหมายถึง 

การจดัหาพสัดุควรจะจัดซือหรือจดัจ้างครังเดียว ดังนัน กรณีการได้รับอนุมตัจิดัสรร

เงินงบประมาณในครังเดียวกนั หากไม่มเีหตุผลประการใดททีาํให้หน่วยงานของรัฐ

ไม่สามารถดาํเนินการในครังเดียวกนัได้แล้ว

              หน่วยงานของรัฐจะต้องจดัซือหรือจดัจ้างในครังเดียวกนั หากหน่วยงานของรัฐ

ได้แยกการดาํเนินการจนมีผลทําให้วธีิการซือหรือจ้างเปลยีนแปลงไป หรือเพือให้อาํนาจ

สังซือหรือสังจ้างเปลยีนแปลงไป กรณีจะเป็นการดาํเนินการทไีม่ชอบด้วยระเบียบฯ 

แนวการวนิิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย (ต่อ)
กองการพสัดุ

ภาครัฐ

32

31

32
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หน่วยงานได้รับจดัสรรงบประมาณจาํนวน 14,070,000 บาท ซึงประกอบ

ไปด้วย 2 กจิกรรม คือ 

(๑)  การซือครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ (งานซือ) เป็นเงนิทงัหมด 8,180,000 บาท 

(๒) งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัตกิาร (งานจ้าง) เป็นเงนิ 5,890,000 บาท

หน่วยงานจงึขอหารือว่า จากวงเงนิงบประมาณ จาํนวน 14,070,000 บาท 

หน่วยงานจะจดัหาแยกเป็น 2 รายการ ภายใต้งบลงทุนประเภทครุภัณฑ์ จาํนวน 

8,180,000 บาท และภายใต้วงเงนิงบลงทุนจดัหาประเภททดีนิสิงก่อสร้าง 

(ปรับปรุงห้องปฏบัิตกิาร) จํานวน 5,890,000  บาท และได้หรือไม่ การจดัหาแยก

ในลกัษณะน ีจะเข้าข่ายเป็นการแบ่งซือแบ่งจ้างตามระเบียบหรือไม่ 

ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน
กองการพสัดุ

ภาครัฐ

33

แนววนิิจฉัย

หากปรากฏข้อเทจ็จริงตามทหีน่วยงานแจ้งมาว่า ได้รับจดัสรรงบประมาณ 

จํานวน 14,070,000 บาท ซึงประกอบด้วย 2 กจิกรรม คือ จดัหาครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 

เป็นเงนิ 8,180,000 บาท และการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิารจาํนวน 5,890,000 บาท ซึงเป็น

การจดัซือและจดัจ้างภายใต้งบลงทุนประเภททดีนิและสิงก่อสร้าง จงึเป็นการจดัซือจดัจ้าง

ต่างประเภทกนั 

กรณีนี จงึไม่เป็นการแบ่งซือหรือแบ่งจ้างตามความหมายของระเบียบฯ 

ข้อ ๒๐ วรรคหนงึ แต่อย่างใด และสามารถแยกจดัหาเป็นสองประเภทตามความประสงค์

ดงักล่าวได้

ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน (ต่อ)
กองการพสัดุ

ภาครัฐ

34

33

34
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การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ข้อ 21)

●ในการซือหรือจ้างทมีิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตงั

คณะกรรมการขนึมาคณะหนึง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าทหีรือบุคคลใดบุคคลหนงึ

จัดทาํร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุทจีะซือ

หรือจ้าง  รวมทงักาํหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ 

●ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตงัคณะกรรมการขนึมา

คณะหนึง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าทหีรือบุคคลใดบุคคลหนงึจดัทําแบบรูปรายการ

งานก่อสร้าง หรือจะดาํเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้างกไ็ด้

●องค์ประกอบ ระยะเวลาการพจิารณา และการประชุมของคณะกรรมการ

ตามวรรคหนึงและวรรคสอง ให้เป็นไปตามทหัีวหน้าหน่วยงานของรัฐกาํหนด

ตามความจาํเป็นและเหมาะสม  

กองการพสัดุ

ภาครัฐ

35

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

⮚ การพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทวัไป หรือวิธีคดัเลือก 

ใหคํ้านึงถงึประโยชนส์าธารณะและวตัถุประสงคก์ารใชง้าน

⮚ คํานึงถงึเกณฑร์าคา และ เกณฑอื์น ประกอบดว้ย ดงันี

      1. ตน้ทุนของพสัดุตลอดอายกุารใชง้าน

      2. มาตรฐานสินคา้หรือบริการ

      3. บริการหลงัขาย

      4. พสัดุทีรฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน

      5. การประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ

      6. ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออืน

      7. เกณฑอื์นทีกําหนดในกฎกระทรวง

⮚ กรณตีาม 4. ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดในกฎกระทรวง อย่างนอ้ยตอ้งส่งเสริมหรือ

สนับสนุนพสัดุทีสรา้งนวตักรรมหรือพสัดุทีอนุรักษ์พลงังานหรือสงิแวดลอ้ม

มาตรา 

65 

36

35

36
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Company Name

  

37

• คุณภาพ
• เทคนิค
•วตัถุ
ประสงค์

•Specification

   หา้ม กาํหนดใกลเ้คียงยหีอ้ใด

ยหีอ้หนึง หรือของผูข้ายรายใด

รายหนึงโดยเฉพาะ

  เวน้แต่ มยีหีอ้เดียว หรือตอ้งใช้

อะไหล่ของยหีอ้ใด ใหร้ะบุยหีอ้นนั

ได้

หลกัเกณฑที์ตอ้งคํานึงถงึ

การกําหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ (ตาม พ.ร.บ. มาตรา 9) 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

วรรคสาม

“ให้รัฐมนตรีออกระเบียบกาํหนดหลักเกณฑ์เกยีวกบัการพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ซึงอย่างน้อยต้องกาํหนดให้หน่วยงานของรัฐ เลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึงหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ 

ประกอบกบัเกณฑ์ราคา และต้องกําหนดนําหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงาน

ของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อืนประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดยีวในการพจิารณาคัดเลือก 

ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทังการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์”

วรรคสี

“เมือพจิารณาข้อเสนอประกอบเกณฑ์ทหีน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้วการ

พจิารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลาํดบัตามคะแนน ข้อเสนอใดมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงาน

ของรัฐเลือกข้อเสนอของผู้เสนอรายนัน และให้บันทึกผลการพจิารณาดงักล่าว”

วรรคห้า

“ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ทใีช้ในการพจิารณาคัดเลือกและนําหนักของ

แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย”

มาตรา 

65 

38

37

38
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เกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

39

❶ การซือหรือจา้งทีมีการกําหนดคุณลกัษณะ

เฉพาะของพสัดุทีเป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดี

เพียงพอตามความตอ้งการใชง้าน และเป็น

ประโยชนต่์อหน่วยงานของรฐัแลว้

•  สามารถใชเ้กณฑร์าคา

•  ผูที้เสนอราคาตําสุดเป็นผูช้นะ

  หรือเป็นผูไ้ดร้บัการคดัเลือก

❷การซือหรือจา้งทีมีความซบัซอ้น มีเทคโนโลยี

สูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จําเป็นตอ้งคดัเลือกพสัดุ

มีคุณภาพดีตามความตอ้งการใชง้านของ

หน่วยงานของรฐันนั และเป็นประโยชนต่์อ

หน่วยงานของรฐัมากทีสุด

•  สามารถใชเ้กณฑร์าคาประกอบเกณฑอื์น

ตามมาตรา 65 วรรคหนึง ได้

•  ผูย้นืขอ้เสนอทีมีคุณภาพและคุณสมบติัถูกตอ้ง 

ครบถว้น ซึงไดค้ะแนนรวมสูงสุดเป็นผูช้นะ

•  หากไม่อาจเลือกใชเ้กณฑอื์นประกอบ 

จําเป็นตอ้งใชเ้กณฑเ์ดียว ใหใ้ชเ้กณฑร์าคา

❸การซือหรือจา้งทีมีการกําหนดคุณลกัษณะ

เฉพาะทีจะตอ้งคํานึงถงึเทคโนโลยีของพสัดุหรือ

คุณสมบติัของผูยื้นขอ้เสนอ ซึงอาจจะมีขอ้เสนอ

ทีไม่อยู่ในฐานเดียวกนัเป็นเหตุใหมี้ปัญหา

ในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

•  ใหกํ้าหนดเป็นเงือนไขใหม้ีการยืนขอ้เสนอ

ดา้นเทคนคิหรือขอ้เสนออืนแยกมาต่างหาก

•  ใหพ้ิจารณาคดัเลือกผูย้นืขอ้เสนอทมีีคุณสมบติั

ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นประโยชนต่์อหน่วยงานของ

รฐั ซึงไดค้ะแนนขอ้เสนอดา้นเทคนคิหรือขอ้เสนออืน

ผ่านเกณฑข์นัตําตามทหีน่วยงานของรฐักําหนด

•  แลว้ใหด้ําเนนิการตาม 1. หรือ 2. ต่อไป

ระเบียบฯ 

ขอ้ 83 

การจดัทํารายงานขอซือขอจ้าง ข้อ 22

**   ก่อนการซือหรือจ้างแต่ละวิธี  ต้องทํารายงานขอซือหรือขอจ้าง**

     

40

หลักการ

เจ้าหน้าทีเจ้าหน้าที

หัวหน้า
เจ้าหน้าที
หัวหน้า

เจ้าหน้าที

หัวหน้า

รัฐ

หัวหน้า
หน่วยงานของ

รัฐ

กองการพสัดุ

ภาครัฐ

40

39

40
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o รายงานขอซือ หรือขอจา้ง

ระเบียบฯ ขอ้ 22 อย่างนอ้ยตอ้งมีรายการ ดงันี

11

22

33

44

55

66

77

88

เหตุผลและความจําเป็นทีตอ้งซือหรือจา้ง 

ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ หรือแบบรูป

รายการงานก่อสรา้งทีจะซือหรือจา้ง แลว้แต่กรณี
ราคากลางของพสัดุทีจะซือหรือจา้ง 

วงเงินทีจะซือหรือจา้ง โดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าว

ใหร้ะบุวงเงิน ทีประมาณว่าจะซือหรือจา้งในครงันนั
กาํหนดเวลาทีตอ้งการใชพ้สัดุนนัหรือใหง้านนนัแลว้เสร็จ 

วิธีทีจะซือหรือจา้งและเหตุผลทีตอ้งซือหรือจา้งโดยวิธีนนั 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

ขอ้เสนออืนๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตงัคณะกรรมการต่างๆ ทีจําเป็นในการซือ

หรือจา้ง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนงัสือเชิญชวน
41

กรณีไม่อาจทํารายงานตามปกติได ้ไดแ้ก่ 

การซือหรือจา้งกรณีจําเป็นเร่งด่วนอนัเนอืงมาจากเกิดเหตุการณ ์ทีไม่อาจคาดหมาย

ไดต้ามมาตรา 56 วรรคหนงึ (1)(ค) 

หรือกรณีมีความจําเป็นตอ้งใชพ้สัดุนนัโดยฉุกเฉิน

 ตามความในมาตรา 56 วรรคหนงึ (2)(ง)

หรือกรณีการซือหรือจา้งทีมีวงเงินเล็กนอ้ยตามทีกาํหนดในกฎกระทรวงทีออกตาม

ความในมาตรา 96 วรรคสอง ซึงไม่อาจทํารายงานตามปกติได ้

ใหเ้จา้หนา้ที หรือผูที้รบัผิดชอบในการปฏิบติังานนนั        

 จะทํารายงาน ตามวรรคหนงึ

 เฉพาะรายการทีเห็นว่าจําเป็นก็ได้

22

33

กฎกระทรวง กําหนดวงเงินเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

วิธีปฏิบติั

11

ขอ้ยกเวน้ขอ้ยกเวน้ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ  ขอ้ 22 วรรคสอง

42

41

42
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(1) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

(3) คณะกรรมการซือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก 

(4) คณะกรรมการซือหรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 

การแต่งตงัคณะกรรมการซือหรือจา้ง ขอ้ 25 การแต่งตงัคณะกรรมการซือหรือจา้ง ขอ้ 25 
⮚ ระเบียบฯ ขอ้ 25 การซือหรือจา้งแต่ละครงั ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั แต่งตงั 

“คณะกรรมการซือหรือจา้ง” เพอืปฏิบติัการตามระเบียบน ีพรอ้มกบักําหนดระยะเวลา

ในการพจิารณาของคณะกรรมการ แลว้แต่กรณี คือ 

ใหค้ณะกรรมการซือหรือจา้งแต่ละคณะ 

รายงานผลการพจิารณาต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

ภายในระยะเวลาทีกําหนด 

ถา้มีเหตุทีทําใหก้ารรายงานล่าชา้ ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

พจิารณาขยายเวลาใหต้ามความจําเป็น

การรายงานผล

ของ

คณะกรรมการ

การรายงานผล

ของ

คณะกรรมการ

43

⮚   ประธาน 1 คน

⮚   กรรมการอย่างน้อย 2 คน

แต่งตงัจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ 

พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ

หรือทเีรียกชืออย่างอืน โดยคํานึงถึงลกัษณะหน้าทีและความรับผิดชอบ

ของผู้ทีได้รับแต่งตงัเป็นสําคัญ

        ในกรณีจาํเป็นหรือเพือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตงั

บุคคลอืนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  แต่จาํนวนกรรมการทีเป็น

บุคคลอืนจะต้องไม่มากกว่าจาํนวนกรรมการตามวรรคหนงึ

องค์ประกอบของคณะกรรมการ (ข้อ 26)
กองการพสัดุ

ภาครัฐ

44

43

44
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          ในการซือหรือจ้างครังเดียวกนั ห้ามแต่งตังผู้ทเีป็น

กรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 

กรรมการพจิารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซือหรือจ้าง

โดยวธีิคดัเลือก

เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ

         คณะกรรมการซือหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตงั

ผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกยีวกบังานซือหรือจ้างนนัๆ 

เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

ข้อห้าม  การแต่งตังคณะกรรมการซอืหรือจ้าง
กองการพสัดุ

ภาครัฐ

45

การประชุมของคณะกรรมการ (ข้อ 27)

 องค์ประชุม
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากงึหนึง 

  และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกครัง

มติกรรมการ
- ถือเสียงข้างมาก

- ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง

   เพมิอกี 1 เสียง

ยกเว้น
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

- ต้องใช้มติเอกฉันท์

 -  กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกบัมติของคณะกรรมการ  

ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย

กองการพสัดุ

ภาครัฐ

46

45

46
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o วิธีการจัดซือจัดจา้ง

• วิธีประกาศเชิญชวนทวัไป
•วิธีคดัเลือก
• วิธีเฉพาะ  เจาะจง

เชิญชวนใหผู้ป้ระกอบการ

ทวัไป ทมีีคุณสมบติัตรง      

ตามเงือนไขทีกําหนด

เขา้ยนืขอ้เสนอ

(ม.55(1))

เชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการทีมี

คุณสมบติัตรงตามทีกําหนด

ซึงตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ราย 

ใหเ้ขา้ยนืขอ้เสนอ 

เวน้แต่ มีผูป้ระกอบการทีมีคุณสมบติั

ตรงตามกําหนดนอ้ยกว่า 3 ราย

(ม.55(2))

หน่วยงานภาครฐัเชิญชวน

ผูป้ระกอบการทมีีคุณสมบติั

ตรงตามทีกําหนด

รายใดรายหนงึ

ใหเ้ขา้ยนืขอ้เสนอหรือใหเ้ขา้มา

เจรจาต่อรองราคากบั

หน่วยงานของรฐัโดยตรง

(ม.55(3))

47

ผูค้า้

กรอกขอ้มูลสินคา้

- รหสัสินคา้ 

(UNSPSC)

-  คุณสมบติั

Market

หน่วยงานของรฐั

กาํหนดสินคา้

- คุณสมบติัสินคา้ 

- จํานวน

กาํหนดคุณสมบติัผูค้า้

(ตามตวัอย่าง)

เสนอราคาตามวนัเวลา

ทกํีาหนดผ่านระบบ e-GP

•  ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

ใหเ้สนอราคาครงัเดียว

•  เกิน 5 ลา้นบาท เสนอ

ราคาไดห้ลายครงัภายใน 

30 นาที

ประกาศขึนเว็บไซต์

ผูค้า้ฯ

ที

สนใจ

แผนผงั e - market

งานพสัดุ วนัรุ่งขึนตรวจสอบเอกสารเสนอราคาแลว้เสนอ หวัหนา้หน่วยงาน 

ประกาศผลผูช้นะการเสนอราคา

22

44

e-Catalog

ศูนยข์อ้มูลจดัซือจดัจา้งภาครฐั 

กรมบญัชีกลาง (ระบบ e-GP)

จะส่งประกาศไปยงัผูค้า้ทีลงทะเบยีน

ไวต้ามประเภทสินคา้ทปีระกาศซือ

33
48

55

11

จัดทําประกาศ

47
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ผูค้า้ฯ

ร่างประกาศ

ประกวดราคา ฯ

จัดทํา

ผูป้ระกอบการ

เผยแพร่

ประกาศ

ประกวดราคาฯ

หน่วยงานของรฐั

พิจารณาผล

ประกาศผล

ผูช้นะราคา

แผนผงั e-Bidding

หน่วยงาน

ของรฐั

การวิจารณ ์ร่างประกาศและเอกสารประกาศ ขอบเขตของงาน

วงเงินไม่เกิน 5 แสน - 5 ลา้น จะใหว้ิจารณห์รือไม่ก็ได้

✔วงเงินเกิน 5 ลา้นขึนไป  ตอ้งใหว้ิจารณ์

1

2

3

6

ดาวนโ์หลดเอกสาร

(กรณีขายเอกสาร ตอ้งซือ

เอกสารประกวดราคาก่อน

จึงจะดาวนโ์หลดได)้

วงเงินเกิน 5 ลา้น ตอ้งวาง

หลกัประกนัการเสนอราคา

49

4

 วิจารณ์ เสนอราคาผ่านระบบ5

วธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e - bidding)วธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e - bidding)

     การซือหรือจ้างครังหนึง ซึงมวีงเงินเกนิ 500,000 บาท 

และเป็นสินค้าหรืองานบริการทไีม่ได้กาํหนดรายละเอยีด

คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า 

(e – catalog) โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) 

ตามวธีิการทกีรมบัญชีกลางกาํหนด

     การซือหรือจ้างครังหนึง ซึงมวีงเงินเกนิ 500,000 บาท 

และเป็นสินค้าหรืองานบริการทไีม่ได้กาํหนดรายละเอยีด

คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า 

(e – catalog) โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) 

ตามวธีิการทกีรมบัญชีกลางกาํหนด

กองการพสัดุ

ภาครัฐ
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หัวหน้าหน่วยงานของรฐัหัวหน้าหน่วยงานของรฐั

ไม่นําร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพือรับฟัง

ความคดิเห็นฯ
(กรณีทีอยู่ในดุลพนิิจ)

ไม่นําร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพือรับฟัง

ความคดิเห็นฯ
(กรณีทีอยู่ในดุลพนิิจ)

นําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ

ไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการ 

เพือรับฟังความคดิเห็นฯ

นําร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ

ไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการ 

เพือรับฟังความคดิเห็นฯ

⮚วงเงนิเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพนิิจของหน่วยงาน

ของรัฐทจีะให้มกีารเผยแพร่เพือรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่กไ็ด้

⮚วงเงนิเกนิ  5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคา อเิลก็ทรอนิกส์เผยแพร่เพือรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ

            รัฐวสิาหกิจใดมคีวามจาํเป็นจะกาํหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากทกีาํหนด ให้เสนอ

ต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  เพือขอความเห็นชอบ และเมือได้รับความเห็นชอบแล้วให้

รายงานสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย

⮚วงเงนิเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพนิิจของหน่วยงาน

ของรัฐทจีะให้มกีารเผยแพร่เพือรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่กไ็ด้

⮚วงเงนิเกนิ  5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคา อเิลก็ทรอนิกส์เผยแพร่เพือรับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ

            รัฐวสิาหกิจใดมคีวามจาํเป็นจะกาํหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากทกีาํหนด ให้เสนอ

ต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  เพือขอความเห็นชอบ และเมือได้รับความเห็นชอบแล้วให้

รายงานสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย

กองการพสัดุ

ภาครัฐ

การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 

พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซือหรือจ้าง 

การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 

พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซือหรือจ้าง 
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หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ

หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ

หัวหน้าเจ้าหน้าทดีาํเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร

ซือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาทีกาํหนด

หัวหน้าเจ้าหน้าทดีาํเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร

ซือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาทีกาํหนด

การรับฟัง

ความคดิเห็น

การรับฟัง

ความคดิเห็น

ไม่มีผู้เสนอ

ความคิดเห็น

ไม่มีผู้เสนอ

ความคิดเห็น

 มีผู้เสนอ

ความคิดเห็น

 มีผู้เสนอ

ความคิดเห็น

ไม่นําร่างประกาศและร่างเอกสาร

ซือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ 

เผยแพร่เพือรับฟังความคดิเห็นฯ
(กรณีทีอยู่ในดุลพนิิจ)

ไม่นําร่างประกาศและร่างเอกสาร

ซือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ 

เผยแพร่เพือรับฟังความคดิเห็นฯ
(กรณีทีอยู่ในดุลพนิิจ)

นําร่างประกาศและร่างเอกสารซือหรือจ้างด้วยวธีิ

ประกวดราคาฯ เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ

 ไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการ เพือให้ผู้ประกอบการ

มคีวามคดิเห็นไปยงัหน่วยงานทจีัดซือจัดจ้างโดยตรง 

โดยเปิดเผยตวั

นําร่างประกาศและร่างเอกสารซือหรือจ้างด้วยวธีิ

ประกวดราคาฯ เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ

 ไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการ เพือให้ผู้ประกอบการ

มคีวามคดิเห็นไปยงัหน่วยงานทจีัดซือจัดจ้างโดยตรง 

โดยเปิดเผยตวั

การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 

พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซือหรือจ้าง (2)

การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 

พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซือหรือจ้าง (2)

52

กองการพสัดุ

ภาครัฐ
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ไม่ควรปรับปรุงไม่ควรปรับปรุง

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทจีดัทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือขอความเห็นชอบ เมือได้รับ

ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทแีจ้งผู้มคีวามคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทจีดัทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือขอความเห็นชอบ เมือได้รับ

ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทแีจ้งผู้มคีวามคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบ เห็นชอบเห็นชอบ

เมือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซือ

หรือขอจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทดีําเนินการเผยแพร่

ประกาศและเอกสารซือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาฯ 

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ

ของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาทกีําหนด

เมือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซือ

หรือขอจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทดีําเนินการเผยแพร่

ประกาศและเอกสารซือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาฯ 

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ

ของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาทกีําหนด

เมือดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทจีดัทํา

รายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ

ร่างเอกสารซือหรือจ้างฯ ทแีก้ไขเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐเพือขอความเห็นชอบ

เมือดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทจีดัทํา

รายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ

ร่างเอกสารซือหรือจ้างฯ ทแีก้ไขเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐเพือขอความเห็นชอบ

หัวหน้าเจ้าหน้าทนํีาร่างประกาศและร่างเอกสารซือ

หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทปีรับปรุง 

 เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอีกครังหนึง 

เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

และให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีแจ้งผู้มีความคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

หัวหน้าเจ้าหน้าทนํีาร่างประกาศและร่างเอกสารซือ

หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทปีรับปรุง 

 เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอีกครังหนึง 

เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ

และให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีแจ้งผู้มีความคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบ

 กรณมีีผู้เสนอ

ความคดิเห็น

 กรณมีีผู้เสนอ

ความคดิเห็น

การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 

พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซือหรือจ้าง (3) 

การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 

พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซือหรือจ้าง (3) 

53

กองการพสัดุ

ภาครัฐ -กรณีมีผู้มีความคดิเห็น  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที

ร่วมกับผู้มีหน้าทีรับผดิชอบร่างของเขต

ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

พจิารณาสมควรปรับปรุงหรือไม่

 -กรณีมีผู้มีความคดิเห็น  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที

ร่วมกับผู้มีหน้าทีรับผดิชอบร่างของเขต

ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

พจิารณาสมควรปรับปรุงหรือไม่

ปรับปรุงปรับปรุง

ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ

เอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ข้อ 51)

ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ

เอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ข้อ 51)

วงเงนิทจีัดหา

ระยะเวลาในการเผยแพร่

เอกสารฯ
(ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้

ผู้ประกอบการเตรียมจัดทําเอกสาร

เพือยืนข้อเสนอด้วย)

เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ

เกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 วนัทาํการ

เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 50,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 วนัทาํการ

เกิน 50,000,000 บาท ขนึไป ไม่น้อยกว่า 20 วนัทาํการ

กองการพสัดุ

ภาครัฐ

   รัฐวสิาหกจิใดมีความจําเป็นจะกาํหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากทีกาํหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  

เพือขอความเห็นชอบ และเมือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย
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                เมือสินสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส์ ดาํเนินการดงันี

(1) จัดพมิพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยืนข้อเสนอทุกราย

ผ่านทางระบบจาํนวน 1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชือกาํกับไว้ในใบเสนอราคา

และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยืนข้อเสนอทุกแผ่น

(2) ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคา

ต่างๆ และพสัดุตวัอย่าง (ถ้าม)ี หรือพจิารณาการนําเสนองานของผู้ยืนข้อเสนอทุกราย 

หรือเอกสารหรือรายละเอียดทกีาํหนดให้จดัส่งในภายหลงัจากวนัเสนอราคาแล้ว

คดัเลือกผู้ยืนข้อเสนอทไีม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และยืนเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 

ถูกต้อง มคีุณสมบัตแิละข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพสัดุทมีีรายละเอยีด

คุณลกัษณะเฉพาะทคีรบถ้วน ถูกต้อง ตามเงือนไขทหีน่วยงานของรัฐกําหนดไว้

ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

                เมือสินสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส์ ดาํเนินการดงันี

(1) จัดพมิพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยืนข้อเสนอทุกราย

ผ่านทางระบบจาํนวน 1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชือกาํกับไว้ในใบเสนอราคา

และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยืนข้อเสนอทุกแผ่น

(2) ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคา

ต่างๆ และพสัดุตวัอย่าง (ถ้าม)ี หรือพจิารณาการนําเสนองานของผู้ยืนข้อเสนอทุกราย 

หรือเอกสารหรือรายละเอียดทกีาํหนดให้จดัส่งในภายหลงัจากวนัเสนอราคาแล้ว

คดัเลือกผู้ยืนข้อเสนอทไีม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และยืนเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 

ถูกต้อง มคีุณสมบัตแิละข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพสัดุทมีีรายละเอยีด

คุณลกัษณะเฉพาะทคีรบถ้วน ถูกต้อง ตามเงือนไขทหีน่วยงานของรัฐกําหนดไว้

ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

หน้าทคีณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 55)หน้าทคีณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 55)
กองการพสัดุ

ภาครัฐ

55

หน้าทคีณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 55)หน้าทคีณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 55)

คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพมิเติมจากผู้ยืนข้อเสนอรายใดกไ็ด้ 

แต่จะให้ผู้ยืนข้อเสนอเปลยีนแปลงสาระสําคัญทเีสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการ

เห็นว่าผู้ยืนข้อเสนอรายใดมคุีณสมบัตไิม่ครบถ้วนตามเงือนไขทหีน่วยงานของรัฐได้

กาํหนด ให้คณะกรรมการตดัรายชือของผู้ยืนข้อเสนอรายนัน

ในกรณีทผู้ียืนข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ

ของพสัดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงือนไขทหีน่วยงานของรัฐ

กาํหนด  ในส่วนทมีิใช่สาระสําคญั และความแตกต่างนันไม่มีผลทาํให้เกดิการได้เปรียบ

เสียเปรียบ หรือเป็นการผดิพลาดเลก็น้อย ให้พจิารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผู้ยืนข้อเสนอ

รายนัน

คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพมิเติมจากผู้ยืนข้อเสนอรายใดกไ็ด้ 

แต่จะให้ผู้ยืนข้อเสนอเปลยีนแปลงสาระสําคัญทเีสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการ

เห็นว่าผู้ยืนข้อเสนอรายใดมคุีณสมบัตไิม่ครบถ้วนตามเงือนไขทหีน่วยงานของรัฐได้

กาํหนด ให้คณะกรรมการตดัรายชือของผู้ยืนข้อเสนอรายนัน

ในกรณีทผู้ียืนข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ

ของพสัดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงือนไขทหีน่วยงานของรัฐ

กาํหนด  ในส่วนทมีิใช่สาระสําคญั และความแตกต่างนันไม่มีผลทาํให้เกดิการได้เปรียบ

เสียเปรียบ หรือเป็นการผดิพลาดเลก็น้อย ให้พจิารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผู้ยืนข้อเสนอ

รายนัน

กองการพสัดุ

ภาครัฐ
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(3) คดัเลอืกพสัดหุรอืคณุสมบตัขิองผูย้นื
ขอ้เสนอทถูีกตอ้ง และพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ
ตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา โดยใหจ้ดัเรยีงลําดบัผูท้เีสนอราคา
ตาํสุด หรอืไดค้ะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย

      ในกรณีทผูีย้นืขอ้เสนอรายทคีดัเลอืก
ไวไ้ม่ยอมเขา้ทําสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบั
หน่วยงานของรฐัในเวลาทกีาํหนดตามเอกสาร
ประกวดราคา 
ใหพ้จิารณาผูท้เีสนอราคาตาํรายถดัไป หรอืผูท้ี
ไดค้ะแนนรวมสูงรายถดัไปตามลําดบั แลว้แต่
กรณี

    

(3) คดัเลอืกพสัดหุรอืคณุสมบตัขิองผูย้นื
ขอ้เสนอทถูีกตอ้ง และพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ
ตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา โดยใหจ้ดัเรยีงลําดบัผูท้เีสนอราคา
ตาํสุด หรอืไดค้ะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย

      ในกรณีทผูีย้นืขอ้เสนอรายทคีดัเลอืก
ไวไ้ม่ยอมเขา้ทําสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบั
หน่วยงานของรฐัในเวลาทกีาํหนดตามเอกสาร
ประกวดราคา 
ใหพ้จิารณาผูท้เีสนอราคาตาํรายถดัไป หรอืผูท้ี
ไดค้ะแนนรวมสูงรายถดัไปตามลําดบั แลว้แต่
กรณี

    

กองการพสัดุ

ภาครัฐ

57

หน้าทคีณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 55) (2) หน้าทคีณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 55) (2) 

(4) จดัทํารายงานผลการพจิารณา และความเหน็
เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐัเพอืพจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบ ทงันี รายงานผลการพจิารณาดงักล่าวอยา่ง
น้อยใหป้ระกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี

      (ก) รายการพสัดุทจีะซอืหรอืจา้ง
      (ข) รายชอืผูย้นืขอ้เสนอ ราคาทเีสนอ และ

ขอ้เสนอของผูย้นืขอ้เสนอ
                            ทุกราย

      (ค) รายชอืผูย้นืขอ้เสนอทผ่ีานการคดัเลอืกวา่
ไม่เป็นผูม้ผีลประโยชน์
                            รว่มกนั

      (ง) หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ 
พรอ้มเกณฑก์ารใหค้ะแนน

      (จ) ผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอและการ
ใหค้ะแนนขอ้เสนอของผูย้นืขอ้เสนอทุกรายพรอ้ม
เหตุผลสนบัสนุนในการพจิารณา   

(4) จดัทํารายงานผลการพจิารณา และความเหน็
เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐัเพอืพจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบ ทงันี รายงานผลการพจิารณาดงักล่าวอยา่ง
น้อยใหป้ระกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี

      (ก) รายการพสัดุทจีะซอืหรอืจา้ง
      (ข) รายชอืผูย้นืขอ้เสนอ ราคาทเีสนอ และ

ขอ้เสนอของผูย้นืขอ้เสนอ
                            ทุกราย

      (ค) รายชอืผูย้นืขอ้เสนอทผ่ีานการคดัเลอืกวา่
ไม่เป็นผูม้ผีลประโยชน์
                            รว่มกนั

      (ง) หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ 
พรอ้มเกณฑก์ารใหค้ะแนน

      (จ) ผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอและการ
ใหค้ะแนนขอ้เสนอของผูย้นืขอ้เสนอทุกรายพรอ้ม
เหตุผลสนบัสนุนในการพจิารณา   

กองการพสัดุ

ภาครัฐ

58

หน้าทคีณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 55) (2) หน้าทคีณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 55) (2) 
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 เมอืพจิารณาผลการประกวดราคาแลว้ 
ปรากฏวา่ มผูีย้นืขอ้เสนอเพยีงรายเดยีวหรอืมผูีย้นื
ขอ้เสนอหลายรายแตถู่กตอ้งตรงตามเงือนไขที
กาํหนดในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสเ์พยีง
รายเดยีว ใหเ้สนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผ่าน
หวัหน้าเจา้หน้าทเีพอืยกเลกิการประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกสค์รงันนั 
แตถ่า้คณะกรรมการพจิารณาผลฯ พจิารณาแลว้
เหน็วา่มเีหตุผลสมควรทจีะดาํเนินการตอ่ไปโดยไม่
ตอ้งยกเลกิ ใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลฯ ตอ่รอง
ราคา
กบัผูย้นืขอ้เสนอรายนนั และจดัทํารายงานผลการ
พจิารณาเสนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐั

 เมอืพจิารณาผลการประกวดราคาแลว้ 
ปรากฏวา่ มผูีย้นืขอ้เสนอเพยีงรายเดยีวหรอืมผูีย้นื
ขอ้เสนอหลายรายแตถู่กตอ้งตรงตามเงือนไขที
กาํหนดในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสเ์พยีง
รายเดยีว ใหเ้สนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผ่าน
หวัหน้าเจา้หน้าทเีพอืยกเลกิการประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกสค์รงันนั 
แตถ่า้คณะกรรมการพจิารณาผลฯ พจิารณาแลว้
เหน็วา่มเีหตุผลสมควรทจีะดาํเนินการตอ่ไปโดยไม่
ตอ้งยกเลกิ ใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลฯ ตอ่รอง
ราคา
กบัผูย้นืขอ้เสนอรายนนั และจดัทํารายงานผลการ
พจิารณาเสนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐั

หน้าทคีณะกรรมการพิจารณาผลประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

หน้าทคีณะกรรมการพิจารณาผลประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) กองการพสัดุ

ภาครัฐ

59

กรณีไมม่ผูีเ้สนอราคาหรอืมแีตไ่มถู่กตอ้ง
ตรงตามเงือนไขทกีาํหนด 
ใหเ้สนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผ่านหวัหน้า
เจา้หน้าทเีพอืยกเลกิและดาํเนินการประกวดราคาฯ 
ใหม ่ แตห่ากหวัหน้าหน่วยงานของรฐัพจิารณา
แลว้เหน็วา่ การประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสใ์หม่
อาจไมไ่ดผ้ลด ี จะสงัใหด้าํเนินการซอืหรอืจา้งโดย
วธิคีดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรอืวธิี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แลว้แตก่รณีก็
ได ้

เว้นแต่หน่วยงานของรฐัจะดาํเนินการซอื
หรอืจา้งโดยวธิคีดัเลอืกหรอืวธิเีฉพาะเจาะจงดว้ย
เหตุอนื ใหเ้รมิกระบวนการซอืหรอืจา้งใหม่

กรณีไมม่ผูีเ้สนอราคาหรอืมแีตไ่มถู่กตอ้ง
ตรงตามเงือนไขทกีาํหนด 
ใหเ้สนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผ่านหวัหน้า
เจา้หน้าทเีพอืยกเลกิและดาํเนินการประกวดราคาฯ 
ใหม ่ แตห่ากหวัหน้าหน่วยงานของรฐัพจิารณา
แลว้เหน็วา่ การประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสใ์หม่
อาจไมไ่ดผ้ลด ี จะสงัใหด้าํเนินการซอืหรอืจา้งโดย
วธิคีดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรอืวธิี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แลว้แตก่รณีก็
ได ้

เว้นแต่หน่วยงานของรฐัจะดาํเนินการซอื
หรอืจา้งโดยวธิคีดัเลอืกหรอืวธิเีฉพาะเจาะจงดว้ย
เหตุอนื ใหเ้รมิกระบวนการซอืหรอืจา้งใหม่

หน้าทคีณะกรรมการพิจารณาผลประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

หน้าทคีณะกรรมการพิจารณาผลประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) กองการพสัดุ

ภาครัฐ

60

59

60
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เมอืหวัหน้าหน่วยงานของรฐัใหค้วาม
เหน็ชอบรายงานผล
การพจิารณา และผูม้อีาํนาจอนุมตัสิงัซอืสงั
จา้งแลว้ ใหห้วัหน้าเจา้หน้าทปีระกาศผลผูช้นะ
การเสนอราคาในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ
ของกรมบญัชกีลางและของหน่วยงานของรฐั
ตามวธิกีารทกีรมบญัชกีลางกาํหนด และใหปิ้ด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทปิีดประกาศของ
หน่วยงานของรฐันนั และแจง้ใหผู้เ้สนอราคา
ทุกรายทราบ ผ่านทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์
(e - mail) ตามแบบทกีรมบญัชกีลางกาํหนด

เมอืหวัหน้าหน่วยงานของรฐัใหค้วาม
เหน็ชอบรายงานผล
การพจิารณา และผูม้อีาํนาจอนุมตัสิงัซอืสงั
จา้งแลว้ ใหห้วัหน้าเจา้หน้าทปีระกาศผลผูช้นะ
การเสนอราคาในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ
ของกรมบญัชกีลางและของหน่วยงานของรฐั
ตามวธิกีารทกีรมบญัชกีลางกาํหนด และใหปิ้ด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทปิีดประกาศของ
หน่วยงานของรฐันนั และแจง้ใหผู้เ้สนอราคา
ทุกรายทราบ ผ่านทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส ์
(e - mail) ตามแบบทกีรมบญัชกีลางกาํหนด

กองการพสัดุ

ภาครัฐ

     การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

61

มาตรา 56 การจัดซือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทวัไปก่อน 

เว้นแต่ วงเลบ็ (1) กรณดีงัต่อไปน ีให้ใช้วธีิคดัเลือก

(a) ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทวัไปแล้ว ไม่มีผู้ยืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก

(b) พสัดุทีมีคุณลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลติ ก่อสร้าง หรือให้บริการ

โดยผู้ประกอบการทีมีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเป็นพเิศษ หรือมีทักษะสูงและ

ผู้ประกอบการมีจํานวนจํากดั

(c) มีความจําเป็นเร่งด่วน อนัเนืองมาจากเกดิเหตุการณ์ที ไม่อาจคาดหมายได้ 

(d) ลกัษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจํากดัทางเทคนิคทจีําเป็นต้องระบุยีห้อเป็นการเฉพาะ

(e) ต้องซือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดาํเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ

(f) ใช้ในราชการลบั หรือเป็นงานทต้ีองปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ หรือเกยีวกบัความมันคง

ของประเทศ 

(g) งานจ้างซ่อมพสัดุทีจําเป็นถอดตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้

(h) กรณอืีนทีกาํหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 56 (1)การซอืหรอืจา้ง โดยวธิ ี
คดัเลอืก
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63

   - เมือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบ

รายงานขอซือหรือขอจา้งตามขอ้ 22 แลว้ 

ใหค้ณะกรรมการซือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก 

ดําเนนิการดงัต่อไปนี

วิธีคดัเลือก 

(ก) (ง)

กองการพสัดุ

ภาครัฐ

หน้าทคีณะกรรมการซือหรือจ้างโดยวิธี

คดัเลือก⮚ จัดทําหนังสือเชิญชวนไปยงัผู้ประกอบการทีมคุีณสมบัตติรงตามทีกาํหนด

ไม่น้อยกว่า 3 ราย โดยให้คํานึงถึงการไม่มผีลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ทเีข้า

ยืนข้อเสนอ และจดัทําบัญชีรายชือผู้ประกอบการทีเชิญชวน

⮚ การยืนซองข้อเสนอ จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ และยืนโดยตรงกบั

หน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานทยืีนพร้อมกบัซองใบเสนอราคา

⮚ หน่วยงานของรัฐรับซองข้อเสนอเฉพาะรายทคีณะกรรมการได้มหีนังสือ

เชิญชวนเท่านนั พร้อมจดัทําบัญชีรายชือผู้มายืนข้อเสนอ                                              

⮚ เมือพ้นกาํหนดเวลายืนซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ และพัสดุ

ตัวอย่างตามเงือนไขทีกาํหนดเพมิเตมิ 

⮚ เมือถึงกาํหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้ คกก.เปิดซองข้อเสนอและ

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของผู้ยืนข้อเสนอทุกราย + กรรมการทุกคน

ลงลายมือชือกาํกบัเอกสารทุกแผ่น
64

63
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(ก) (ง)

กองการพสัดุ

ภาครัฐ

หน้าทคีณะกรรมการซือหรือจ้างโดยวธีิ

คดัเลือก (ต่อ)
⮚ ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอ

ราคาต่าง ๆ ของผู้ยืนข้อเสนอราคา ทถูีกต้องตามทกีาํหนดไว้ในเอกสาร

เชิญชวน และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามทกีาํหนด โดยจัดเรียงลาํดับ

ผู้ทเีสนอราคาตําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

              ในกรณรีายทคีัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทาํสัญญาหรือข้อตกลง 

       ให้พจิารณาผู้ทเีสนอราคาตํารายถัดไป หรือผู้ทไีด้คะแนนรวมสูงสุด

       รายถัดไปตามลําดับ

⮚ จัดทาํรายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที

65

66

วิธีเฉพาะเจาะจง 
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มาตรา 56 การจัดซือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทวัไปก่อน 

เว้นแต่ วงเลบ็ (2) กรณดีงัต่อไปนี ให้ใช้วธีิเฉพาะเจาะจง

(ก) ใช้ทงัวธิีประกาศเชิญชวนทวัไปและวธีิคดัเลือก หรือใช้วธีิคดัเลือกแล้ว แต่ไม่มผีู้ยืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอ

ไม่ได้รับการคดัเลือก

(ข) การจัดซือจัดจ้างพสัดุทกีารผลติ จําหน่าย หรือให้บริการทวัไป และมวีงเงนิในการจัดซือจัดจ้างครังหนึง

ไม่เกนิวงเงนิตามทกีาํหนดในกฎกระทรวง

(ค)  มผีู้ประกอบการทมีคีุณสมบัตโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หรือผู้ประกอบการซึงเป็นตวัแทนจําหน่ายหรือ

ตวัแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพยีงรายเดยีวในประเทศ และไม่มพีสัดุอืนทจีะใช้ทดแทนได้

(ง)  มคีวามจําเป็นต้องใช้พสัดุโดยฉุกเฉินเนืองจากอุบัตภัิยหรือธรรมชาตพิบัิตภิัยและการจัดซือจัดจ้างโดยวธีิ

ประกาศเชิญชวนทวัไปหรือวธีิคดัเลือกอาจก่อให้เกดิความล่าช้าและอาจทาํให้เกดิความเสียหายร้ายแรง 

(จ) เป็นพสัดุทเีกยีวพนักบัพสัดุทไีด้จัดซือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมคีวามจําเป็นต้องจัดซือจัดจ้างเพมิเตมิ 

โดยมูลค่าของพสัดุทจีัดซือจัดจ้างเพมิเตมิจะต้องไม่สูงกว่าพสัดุทไีด้จัดซือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

(ฉ) เป็นพสัดุทจีะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

(ช) ทดีนิและสิงก่อสร้าง           

(ซ) กรณอืีนทกีาํหนดในกฎกระทรวง

การซอืหรอืจา้ง โดยวธิ ี
เฉพาะเจาะจง

มาตรา 56 (2)
กองการพสัดุ

ภาครัฐ

67

68

เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

เมือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบรายงานขอซือขอจา้ง

ตามขอ้ 22 แลว้ ใหค้ณะกรรมการซือหรือจา้งโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ดําเนนิการดงัต่อไปนี

(1) จดัทําหนงัสือเชิญชวนผูป้ระกอบการทีมีคุณสมบติัตรงตาม

เงือนไขทีหน่วยงานของรฐักําหนดรายใดรายหนงึใหเ้ขา้ยนืขอ้เสนอ

หรือใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา โดยใหดํ้าเนนิการดงัต่อไปนี

(ก) ใชท้งัวิธีประกาศเชิญ

ชวนทวัไปและวิธีคดัเลอืก 

หรือใชวิ้ธีคดัเลือกแลว้     

แต่ไม่มีผูย้ืนขอ้เสนอ หรือ

ขอ้เสนอไม่ไดร้บัการ

คดัเลือก

ขอ้ 78 (ก) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนงึ (2) (ก)

- ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการทีมีอาชีพขายหรือรบัจา้งนนัโดยตรงหรือจาก 

ผูย้นืขอ้เสนอในการซือหรือจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทวัไปหรือวิธี

คดัเลือกซึงถูกยกเลิกไป (ถา้มี) ใหม้ายนืเสนอราคา

- ทงัน ีหากเห็นว่าผูป้ระกอบการรายทีเห็นสมควรซือหรือจ้างเสนอ

ราคาสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรือราคาทีประมาณได ้หรือราคาที

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าทีจะทําได้
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69

เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

(ค) มีผูป้ระกอบการทีมีคุณสมบติั

โดยตรงเพยีงรายเดียว หรือ

ผูป้ระกอบการ  ซึงเป็นตวัแทนจําหน่าย

หรือตวัแทนผูใ้หบ้ริการโดยชอบดว้ย

กฎหมายเพยีงรายเดียวในประเทศ 

และไม่มีพสัดุอืนทจีะใชท้ดแทนได้

ขอ้ 78 (ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนงึ (2) 

(ค) (ง) 

o ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการทีมีอาชีพขายหรือรบัจา้ง

นนัโดยตรงมายืนเสนอราคา

o หากเห็นว่าราคาทีเสนอนนัยงัสูงกว่าราคา

ในทอ้งถนิ หรือราคาทีประมาณได ้หรือราคาที

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลง

เท่าทีจะทําได้

(ง) มีความจําเป็นตอ้งใชพ้สัดุ

โดยฉุกเฉินเนอืงจากเกิดอุบติัภยั

หรือภยัธรรมชาติ และการจดัซือจดั

จา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทวัไปหรือ

วิธีคดัเลือกอาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้

และอาจทําใหเ้กิดความเสียหาย

รา้ยแรง

70

เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

(จ) เป็นพสัดุทีเกียวพนักบัพสัดุทีได้

จดัซือจดัจา้งไวก่้อนแลว้ และมีความ

จําเป็นตอ้งจดัซือจดัจา้งเพิมเติม

โดยมูลค่าของพสัดุทีจดัซือจดัจา้ง

เพมิเติมจะตอ้งไม่สูงกว่าพสัดุทีได้

จดัซือจดัจา้งไวก่้อนแลว้

ขอ้ 78 (ค) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง (2) (จ)

- ใหเ้จรจากบัผูป้ระกอบการรายเดิมตามสญัญาหรือขอ้ตกลง

ซึงยงัไม่สินสุดระยะเวลาส่งมอบ

-  เพอืขอใหม้ีการซือหรือจา้งตามรายละเอียด และราคาทีตํากว่า

หรือราคาเดิมภายใตเ้งือนไขทีดีกว่าหรือเงือนไขเดิม โดยคํานึง

ถึงราคาต่อหน่วยตามสญัญาเดิม (ถา้มี) เพือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด

ต่อหน่วยงานของรฐั

(ฉ) เป็นพสัดุทีจะขายทอดตลาด 

โดยหน่วยงานของรฐั องคก์าร

ระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน

ของต่างประเทศ

ขอ้ 78 (ง) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนงึ (2) (ฉ) ใหด้าํเนินการ

โดยวิธีเจรจาตกลงราคา

(ช) ทีดินหรือสิงปลูกสรา้ง

ทีจําเป็นตอ้งซือเฉพาะแห่ง

 ขอ้ 78 (จ) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนงึ (2) (ช) ใหเ้ชิญ

เจา้ของทีดินหรือสิงปลูกสรา้งโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่า

ราคาทีเสนอนนัยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรือราคาที

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าทีจะทําได้
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71

เงือนไขวิธี

เฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

(ซ) กรณีอืนทีกําหนด        

ในกฎกระทรวง

กฎกระทรวง  กําหนดพสัดุทีรฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุนและกําหนดวิธีการ

จัดซือจัดจา้งโดยวิธีคดัเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

หมวด 1 พสัดุส่งเสริมและพฒันาดา้นการเกษตร

หมวด 2 พสัดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผูด้ว้ยโอกาส

หมวด 3 พสัดุส่งเสริมการเรียนการสอน

หมวด 4 พสัดุส่งเสริมการวิจัยและพฒันาหรือการใหบ้ริการทางการศึกษา

หมวด 5 พสัดุส่งเสริมนวตักรรม

หมวด 6 พสัดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

หมวด 7 พสัดุส่งเสริมความมนัคงดา้นพลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ

(2) จดัทํารายงานผลการพจิารณา โดยใหน้าํความในขอ้ 55 (4) มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม

Company Name

  

การดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา (1) 

72

วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) : กรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

ประกอบระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 79 วรรคหนงึ

เจา้หนา้ทีเจา้หนา้ที

หวัหนา้เจา้หนา้ทีหวัหนา้เจา้หนา้ที

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

รายงานขอซือขอจา้ง
(ขอ้ 22)

11

55

44

66 ส่งมอบพสัดุ

ซือ/จา้ง

เห็นชอบ 
(ขอ้ 24)

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ/

ผูต้รวจรบัพสัดุ (กรณีไม่เกิน 1 แสนบาท)

 ผูป้ระกอบการ

22

71
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Company Name

  

73

ขอ้ยกเวน้ขอ้ยกเวน้

วิธีการวิธีการ

✔ กรณีจําเป็นเร่งด่วน

✔ ไม่ไดค้าดหมายไวก่้อน

✔ ดําเนินการตามปกติไม่
ทนั

 

⮚ เจา้หนา้ที หรือ ผูร้บัผดิชอบดําเนินการไปก่อน

⮚ รายงานขอความเห็นชอบหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

⮚ เมอืไดร้บัความเห็นชอบแลว้ ใหถ้อืว่ารายงานดงักล่าว

เป็นหลกัฐานการตรวจรบั 

  

การดําเนินงานโดยวิธีตกลงราคา 
(2)

วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) : กรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

ประกอบระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 79 วรรคสอง

งานจา้งออกแบบหรอืควบคุม
งานกอ่สรา้ง

•     - ให้หน่วยงานของรัฐเลือกผู้ให้
บริการรายใดรายหนงึ ซึงเคยทราบ
หรือเคยเห็นความสามารถแล้ว 
ตามทีคณะกรรมการดําเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้างได้พจิารณาเสนอแนะ

• เป็นกรณีทีหน่วยงาน
ของรัฐ  เชิญชวนผู้ให้บริการ
ทีมีคุณสมบัตติรงตามเงือนไข
ทีกําหนด

• เพือออกแบบงานก่อสร้างทีมีลักษณะ
พเิศษเป็นทีเชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรม 
หรือสถาปัตยกรรมของชาติ

• งานอืนทีกําหนดตามกฎกระทรวง

• ใช้กบังานทีมลีกัษณะซับซ้อน
หรือซับซ้อนมาก

•  ใช้กบัวธิีประกาศเชิญชวน
ทวัไปแล้วไม่ได้ผล

• กรณเีป็นงานออกแบบหรือใช้
ความคดิหน่วยงานของรัฐไม่มี
ข้อมูลเพยีงพอทีจะกาํหนด
เบืองต้นได้
       โดยให้เชิญชวนผู้ให้บริการ
ทมีคีุณสมบัตติรงตามเงือนไข
ทกีาํหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย
ให้เข้ายืนข้อเสนอ

• ใช้กับงานทมีีลักษณะ

ไม่ซับซ้อน

1. วธีิประกาศเชิญ

ชวนทวัไป
2. วธีิคดัเลือก

3. วธีิเฉพาะเจาะจง4. วธีิประกวดแบบ

กองการพสัดุ

ภาครัฐ

74

73
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❑ ในกรณรีาชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค                        

หรือราชการส่วนท้องถินใด 

❑ ไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง                 

หรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง 

❑ อาจขอความร่วมมือกบักรมโยธาธิการและผงัเมือง 

❑ กรมศิลปากร 

❑ หรือหน่วยงานของรัฐอืนทมีีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุม

งานก่อสร้าง ก่อนกไ็ด้

งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง

 

งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง

 

75

ระเบียบฯ 

ขอ้ 131

75

ตามพระราชบญัญติัการจดัซือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560

o การบริหารสญัญา

o การตรวจรบัพสัดุ

76

75

76
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o พ.ร.บ. หมวด 9 มาตรา 93-99

การทําสญัญา

o ระเบียบฯ หมวด 5 ขอ้ 161-174

การทําสญัญา

●      การลงนามในสญัญา

o  เป็นอํานาจของหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

o  จะกระทําไดต่้อเมือล่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณแ์ละไม่มีผูอุ้ทธรณ์

ตาม ม.117 หรือในกรณีทีมีการอุทธรณแ์ต่คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณใ์หดํ้าเนินการต่อไปได้

●       เวน้แต่ การจดัซือจดัจา้งทีมีความจําเป็นเร่งด่วนตาม 

ม.56(1)(ค) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง หรือกรณีทีมีวงเงินเล็กนอ้ย

ตามทีกําหนดในกฎกระทรวงทีออกตาม ม.96 วรรคสอง 

o พ.ร.บ. มาตรา 66 วรรคสอง

o ระเบียบฯ ขอ้ 161

77
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การทําสญัญา

⮚   การทําสญัญาตอ้งทําตามแบบทีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสํานกังานอยัการสูงสุด

⮚   จําเป็นตอ้งมีขอ้ความหรือรายการแตกต่างจากแบบทีกําหนด และ
ไม่ทําใหห้น่วยงานของรฐัเสียเปรียบ ใหก้ระทําได ้ เวน้แต่เห็นว่าจะ
เสียเปรียบหรือไม่รดักุมพอใหส่้งสํานกังานอยัการสูงสุดพจิารณาก่อน

⮚   ไม่ทําตามแบบและจําเป็นตอ้งร่างใหม่ ใหส่้งสํานกังานอยัการสูงสุด
พจิารณาก่อน  เวน้แต่การทําสญัญาตามแบบทีเคยผ่านการพจิารณา
ของสํานกังานอยัการสูงสุดมาแลว้

⮚   จําเป็นตอ้งทําเป็นภาษาต่างประเทศ ใหท้ําเป็น

● ภาษาองักฤษ และตอ้งจดัทําสรุปสาระสําคญัเป็นภาษาไทย

● เวน้แต่ทําสญัญาตามแบบทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

มาตรา 

93 

79

80

79

80
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1. เต็มรูป (ม. 93)

    1.1 ทาํสัญญาตามแบบทคีณะกรรมการนโยบายกาํหนด

    1.2 มข้ีอความแตกต่าง เสียเปรียบ/ไม่รัดกุม                  

    1.3 ร่างใหม่

2. ลดรูป (ม. 96 ว.1) ข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบสังซือ/สังจ้าง)

3. ไม่มรูีป (ม.96 ว.2)

รูปแบบของสัญญา

ส่ง สนง.

อยัการ

สงูสุด

พิจารณา

81

82

แบบสญัญาที
คณะกรรมการนโยบาย
กาํหนด

10. สัญญาเช่ารถยนต์

6. สัญญาจ้างบริการบํารุงรักษา

และซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์

12. สัญญาซือขายคอมพวิเตอร์

2. สัญญาซือขาย

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภยั

14. สัญญาจ้างผู้เชียวชาญรายบุคคล 

หรือจ้างบริษทัทปีรึกษา

4. สัญญาซือขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง 

5. สัญญาเช่าคอมพวิเตอร์ 

9. สัญญาแลกเปลยีน

3. สัญญาจะซือจะขายราคา

คงทไีม่จํากดัปริมาณ

7. สัญญาจ้างทําความสะอาดอาคาร

11. สัญญาเช่าเครืองถ่ายเอกสาร

13. สัญญาจ้างออกแบบ

และควบคุมงานก่อสร้าง

กองการพสัดุ

ภาครัฐ

15. สัญญาจ้างทําของ 82

81

82
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หลกัการ 

❑   สัญญามผีลนับตงัแต่วนัทคู่ีสัญญาได้ลงนามในสัญญา

ยกเว้น  

❑   คู่สัญญามข้ีอตกลงกาํหนดเงือนไขกนัไว้ในสัญญาเป็น

อย่างอืน

ผลของสัญญา

83

84

การกาํหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

 ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

84

83

84
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85

 การกําหนดเงือนไขและหลกัเกณฑส์ญัญาแบบปรบัราคาได ้

(ค่า K)  ไวใ้นสญัญาจา้งก่อสรา้ง

o การกําหนดเงือนไขและหลกัเกณฑส์ญัญาแบบปรบัราคาได ้(ค่า K)

oไวใ้นสญัญาจา้งก่อสรา้ง

86

85

86
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การทําสญัญาของหน่วยงานในต่างประเทศ

⮚ หน่วยงานของรฐัในต่างประเทศ จะทําเป็น

● ภาษาองักฤษหรือภาษาของประเทศทีหน่วยงานนนัตงัอยู่

● โดยผ่านการพิจารณาของผูเ้ชียวชาญของหน่วยงานก็ได ้

มาตรา 

94 

87

การจา้งช่วง

⮚ หา้มไปจา้งช่วงไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน

⮚ เวน้แต่ การจา้งช่วงบางส่วนทีไดร้บัอนุญาต

⮚ ฝ่าฝืนปรบัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของวงเงินของงาน

ทีจา้งช่วง

คู่สญัญา

จ้างช่วง

จ้างช่วง

มาตรา 

95 

88

87

88
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การทําขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

(1)การจดัซือจัดจ้างโดยวิธีคดัเลือก ตาม ม.56(1)(ค)

     การจดัซือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม ม.56(2)(ข)(ง)(ฉ) หรือ

     การจา้งทีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม ม.70(3)(ข)

(2) การจดัซือจัดจ้างจากหน่วยงานภาครฐั

(3) คู่สญัญาส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัทําการ นบัถดัจากวนัทําขอ้ตกลง

(4) การเช่า ซึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสียเงินอืนใดนอกจากค่าเช่า

(5) กรณีอืนทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

❑  ในกรณีทีการจดัซือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ย

 จะไม่ทําขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนัก็ได้

 แต่ตอ้งมีหลกัฐานการจดัซือจัดจ้าง

มาตรา 

96 

89

o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรือง การจดัทําขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ (ฉ.1)

90

89

90
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o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรือง การจดัทําขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.2)

91

92

o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรือง การจดัทําขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.3)

92

91

92
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93

o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรือง การจดัทําขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.3)

93

   ค่าปรับ (เบียปรับ)  เป็นค่าเสียหายทคู่ีสัญญาได้

ตกลงกนัไว้ล่วงหน้า  ไม่ต้องพสูิจน์ความเสียหาย

   ค่าเสียหาย  เป็นสิทธิเรียกร้องของคู่สัญญาเมือมี

ความเสียหายเกดิขนึแล้ว  ต้องพสูิจน์ความเสียหาย

ค่าปรับ (เบียปรับ)  ค่าเสียหาย

94

93

94



5/15/2019

48

           การซือ/จ้าง ไม่ต้องการผลสําเร็จพร้อมกนั กาํหนด

ค่าปรับเป็นรายวนั ในอตัราตายตวัระหว่างร้อยละ 0.01-0.2 

ของราคาพัสดุทยีงัไม่ได้รับมอบ

1

             การจ้างซึงต้องการผลสําเร็จของงานทังหมดพร้อมกนั 

กาํหนดค่าปรับเป็นรายวนัเป็นจาํนวนเงนิตายตัว 

ในอตัราร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างนนั 

(ต้องไม่ตาํกว่าวนัละ 100 บาท)

2

           งานก่อสร้างทีมผีลกระทบต่อการจราจร กาํหนดค่าปรับเป็น

รายวนั ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนนั

3

การกําหนดอตัราค่าปรบัในสญัญาขอ้ 

162 

95

● วตัถุประสงค์  เพือให้งานทจ้ีางเป็นไปตามลําดบัขันตอน ตามหลกัวชิาการของ

การก่อสร้าง  และการแบ่งจ่ายเงินเมือผู้รับจ้างส่งมอบงานในแต่ละงวด เพือให้

ผู้รับจ้างเกดิสภาพคล่องทางการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวยีนในการก่อสร้าง  

การกาํหนดจ่ายเงนิเป็นงวดนัน จงึต้องกาํหนดให้สัมพนัธ์กนัระหว่างงวดงาน

กบังวดเงนิ 

● กรณีทมีกีารแบ่งงวดงานและงวดเงนิแล้ว โดยหลกั ผู้ว่าจ้างไม่อาจรับมอบงาน

และจ่ายเงินข้ามงวดได้ เว้นแต่  ตามข้อเท็จจริงของหลกัวชิาการของ

การก่อสร้างงานทส่ีงมอบนัน เป็นอสิระไม่เกยีวข้องกบังานในงวดก่อนหน้านัน  

และมกีารกาํหนดไว้ในสัญญาว่าสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้

การแบ่งงวดงานและงวดเงนิ

96

95

96
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  สัญญาซือขาย/สัญญาจ้างทวัไป

  จ่ายตามวงเงินทกีาํหนดในสัญญา

  สัญญาจ้างก่อสร้าง

  ราคาต่อหน่วย

*จ่ายตามเนืองานททีําเสร็จจริง

  ราคาเหมารวม

*จ่ายตามวงเงินทกีาํหนดในสัญญา

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

97

98

หลกัประกันสัญญา

🞂 ให้ใช้หลกัประกนัอย่างหนึงอย่างใด ดังนี

1. เงินสด

2. เช็คหรือดราฟท์ทธีนาคารเซ็นสังจ่าย ซึงเป็นเช็คหรือดราฟท์

                 ลงวนัททีใีช้เช็คหรือดราฟท์นันชําระต่อเจ้าหน้าท ีหรือก่อนวนันัน

                 ไม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

3. หนังสือคําประกนัของธนาคารในประเทศ

4. หนังสือคําประกนัของบริษัทเงินทุน

5. พนัธบัตรรัฐบาลไทย

กองการพสัดุ

ภาครัฐ

ขอ้ 

167 

98

97

98
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มูลค่าหลกัประกนัสัญญา

⮲  ร้อยละ 5 ของราคาพสัดุทีจัดซือจดัจ้างในครังนัน

     เว้นแต่ การจัดหาทีสําคญัพเิศษ กาํหนดสูงกว่า

    ร้อยละ 5  แต่ไม่เกนิร้อยละ 10 กไ็ด้

 *  กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยืนข้อเสนอหรือ

  เป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลกัประกนั

ขอ้ 

168 

ขอ้ 

169 

99

100

การคืนหลักประกนัสัญญา

⮲ให้คืนแก่คู่สัญญา หรือผู้คาํประกนัโดยเร็ว และ

อย่างช้าต้องไม่เกนิ 15 วนั  นับถัดจากวนัทคู่ีสัญญาพ้นข้อผูกพนั

ตามสัญญาแล้ว

⮲หนังสือคาํประกนัของธนาคาร บริษทัเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน

หลกัทรัพย์ ในกรณทีผู้ียืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา

ไม่มารับภายในกาํหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือ

คาํประกนัให้แก่ผู้ยืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกบัแจ้งให้ธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือ

บริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ผู้คาํประกนัทราบด้วย

ขอ้ 

170 

100

99

100



5/15/2019

51

o ถา้หลกัประกนัสญัญาทีคู่สญัญานาํมามอบไวเ้พอืเป็นหลกัประกนัการ

ปฏิบติัตามสญัญาลดลง หรือเสอืมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึง

ความรบัผิดของคู่สญัญาตลอดอายุสญัญา ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ 

ก็ตาม รวมถึงส่งมอบงานล่าชา้เป็นเหตุใหร้ะยะเวลาแลว้เสร็จหรือ

วนัครบกําหนดความรบัผิดในความชํารุดบกพร่องตามสญัญา

เปลียนแปลงไป

กรณีมีเหตุทีทําใหห้ลกัประกนัสญัญาเปลียนแปลงไป

o กรณีแกไ้ขสญัญาและมผีลทําใหว้งเงินตามสญัญาเปลียนแปลง

ไปจากเดิม โดยมีวงเงินเพมิขึน 

o ใหคู่้สญัญานาํหลกัประกนัสญัญามาวางเท่ากบัวงเงิน 

หลกัประกนัสญัญาทีไดเ้พมิขึน 

o คู่สญัญาตอ้งหาหลกัประกนัใหม่หรือหลกัประกนัเพมิเติมใหม้ีจํานวนครบถว้นตามมูลค่าที

กาํหนดในสญัญามามอบใหภ้ายในระยะเวลาทีหน่วยงานของรฐักาํหนด 

ขอ้ 

171 

101

หลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้ขอ้ 

172 

o หลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้
o ตามขอ้ 91 วรรคสอง (การจ่ายค่าพสัดุล่วงหนา้)

o ตามขอ้ 130 วรรคหนงึ (การจ่ายค่าจา้งทีปรึกษาล่วงหนา้)

⮚ เมือหน่วยงานของรฐัไดห้กัเงินทีจะจ่ายแต่ละครงั

ทีจะใชคื้นเงินล่วงหนา้ทีคู่สญัญาไดร้บัไปเป็นจํานวน

เท่าใดแลว้ หรือนําหลกัประกนัมาวางเท่ากบัมูลค่า

ของเงินทีตอ้งหกั

ล่วง
หน้
า

หกั
คนื

o คู่สญัญาสามารถขอคืนหลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้แต่บางส่วนได ้

o ทงัน ีจะตอ้งระบุไวเ้ป็นเงือนไขในเอกสารเชิญชวนและในสญัญาดว้ย

102

101

102
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หลกัประกนัผลงานในการจา้งก่อสรา้ง

o ในการจา้งงานก่อสรา้งทีหน่วยงานของรฐั

กําหนดแบ่งการชําระเงินค่าจา้งออกเป็นงวด 

และมีความประสงคใ์หม้ีการหกัเงินประกนั

ผลงานในแต่ละงวด

⮚ ใหก้าํหนดการหกัเงินตามอตัราทีหน่วยงานของรฐักาํหนดของเงิน

ทีตอ้งจ่ายในงวดนนัเพอืเป็นหลกัประกนั

⮚ ในกรณีทีเงินประกนัผลงานถูกหกัไวแ้ลว้เป็นจํานวนไม่ตํากว่าอตัรา

ทีหน่วยงานของรฐักาํหนด คู่สญัญามีสิทธิทีจะขอเงินประกนัผลงานคืน 

โดยคู่สญัญาจะตอ้งนาํหนงัสือคําประกนัของธนาคาร หรือหนงัสือ

คําประกนัอิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารภายในประเทศมาคําประกนั

แทนการหกัเงิน โดยมีอายกุารคําประกนัตามทีผูว่้าจา้งจะกาํหนดได้

ขอ้ 

173 

103

การแกไ้ขสญัญา

▪  สญัญาทีลงนามแลว้ แกไ้ขไม่ได ้ เวน้แต่

o  แกต้ามความเห็นสาํนักงานอัยการสงูสุด

o  จาํเป็น ไม่ทาํใหเ้สียประโยชน ์

o  เพอืประโยชนแ์ก่หน่วยงาน หรือ

–    ประโยชน์สาธารณะ

o  กรณอีืนทกีาํหนดในกฎกระทรวง

    การแกไ้ขสญัญาทีเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชนห์รือไม่รดักุม

เพยีงพอใหส่้งสํานกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน

มาตรา 

97 

104

103

104
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o  การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย

ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง

o  หากจําเป็นตอ้งเพมิหรือลดวงเงิน หรือเพมิหรือลดระยะเวลา

การส่งมอบหรือขยายเวลาในการทํางานใหต้กลงไปพรอ้มกนั

การแกไ้ขสญัญา

o การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพอืลดวงเงิน ผูม้ีอํานาจอนุมติัสงัซือสงัจา้ง

เดิมเป็นผูอ้นุมติั

o การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพอืเพมิวงเงิน เป็นผลใหผู้ม้ีอํานาจอนุมติั

สงัซือสงัจา้งเปลียนไป ตอ้งใหผู้น้นัอนุมติัดว้ย

มาตรา 

97 

105

o ตอ้งอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวตัถุประสงคเ์ดิมของสญัญาหรือขอ้ตกลงนนั

o ก่อนแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง หน่วยงานของรฐัจะตอ้งพจิารณาเปรียบเทียบ

การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง

คุณภาพของพสัดุ 

รายละเอียดของงาน 

o ในกรณีทีเป็นการจดัซือจัดจา้งทีเกียวกบัความมนัคงแข็งแรง หรืองานเทคนคิเฉพาะอย่าง 

จะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากวิศวกร สถาปนกิและวิศวกรผูชํ้านาญการ หรือผูท้รงคุณวุฒิซึง

รบัผดิชอบหรือสามารถรบัรอง คุณลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสรา้ง  หรือ

งานเทคนคิเฉพาะอย่างนนั แลว้แต่กรณีดว้ย 

o เมือผูม้ีอํานาจอนุมติัสงัซือหรือสงัจา้งแลว้แต่กรณี ไดอ้นุมติัการแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง

แลว้ ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัเป็นผูล้งนามในสญัญาหรือขอ้ตกลงทีไดแ้กไ้ขนนั 

ราคาของพสัดุหรืองานตามสญัญาหรือขอ้ตกลง

กบัพสัดุทีจะทําการแกไ้ข

ขอ้ 

165 

106

105

106
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o พ.ร.บ. หมวด 10 ม.100-105

การบริหารสญัญา

และการตรวจรบัพสัดุ

o ระเบียบฯ หมวด 6 ขอ้ 175-189

107

การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ

⮚  การดําเนินการตามสญัญาหรือขอ้ตกลง ใหผู้ม้ีอํานาจแต่งตงั 

    คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ           เพอืรบัผิดชอบในการบริหาร 

                                               สญัญาหรือขอ้ตกลงและ

                                               การตรวจรบัพสัดุ

●                                                  การจดัซือจดัจา้งวงเงินเล็กนอ้ย 

                                                  จะแต่งตงับุคคลหนงึบุคคลใด

                                                  เป็นผูต้รวจรบัพสัดุก็ได ้

o ผูรั้บผดิชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

o ซึงไม่ใช่ผูท้ไีดรั้บแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทปีฏบิัติงานเกียวกับ

การจดัซือจัดจา้ง หรือการบริหารพสัดุ

o ใหไ้ดร้ับค่าตอบแทนตามทกีระทรวงการคลงักาํหนด

มาตรา 

100 

108

107

108
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การตรวจรบัพสัดุ

109

คณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัดุ

(การซือหรือจา้งทวัไป)
•  พ.ร.บ. มาตรา 61

•  ระเบียบฯ ขอ้ 25 (5)

คณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัดุ

ในงานจา้งทีปรึกษา
•  พ.ร.บ. มาตรา 74

•  ระเบียบฯ ขอ้ 105 (4)

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

ในงานจา้งออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสรา้ง
•  พ.ร.บ. มาตรา 89

•  ระเบียบฯ ขอ้ 141 (5)

องคป์ระกอบ

•  ประธาน 1 คน

•  กรรมการอย่างนอ้ย 2 คน

•  ขา้ราชการ ลูกจา้งประจํา พนกังาน

ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 

พนกังานของรฐั หรือพนกังานของ

หน่วยงานของรฐัทีเรียกชืออยา่งอืน

•  โดยใหค้ํานึงถึง ลกัษณะหนา้ทีและ

ความรบัผิดชอบของผูที้ไดร้บัแต่งตงั

เป็นสาํคญั

•  กรณีจําเป็นหรือเพือประโยชน ์จะ

แต่งตงับุคคลอืนร่วมเป็นกรรมการ

ดว้ยก็ได ้แต่จํานวนตอ้งไม่มากกว่า

กรรมการตามวรรคหนึง

•  ควรแต่งตงัผูชํ้านาญการหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการดว้ย

(ระเบียบฯ ขอ้ 26)

•  ประธาน 1 คน

•  กรรมการอย่างนอ้ย 4 คน

•  ขา้ราชการ ลูกจา้งประจํา 

พนกังานราชการ พนกังาน

มหาวิทยาลยั พนกังานของรฐั หรือ

พนกังานของหน่วยงานของรฐัที

เรียกชืออย่างอืน

•  โดยใหคํ้านึงถึง ลกัษณะหนา้ทีและ

ความรบัผิดชอบของผูที้ไดร้บัแต่งตงัเป็น

สําคญั

•  กรณีใชเ้งินที กค. กูจ้าก ตปท. ตอ้งมี

ผูแ้ทน สบน. ร่วมดว้ย

•  กรณีจําเป็นหรือเพอืประโยชน ์จะ

แต่งตงับุคคลอืนร่วมเป็นกรรมการดว้ยก็

ได ้แต่จํานวนตอ้งไม่มากกว่ากรรมการ

ตามวรรคหนึง

•   ควรแต่งตงัผูชํ้านาญการหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการดว้ย

(ระเบียบฯ ขอ้ 106)

•  ประธาน 1 คน

•  กรรมการอย่างนอ้ย 2 คน

•  ขา้ราชการ ลูกจา้งประจํา 

พนกังานราชการ พนกังาน

มหาวิทยาลยั พนกังานของรฐั หรือ

พนกังานของหน่วยงานของรฐัที

เรียกชืออย่างอืน

•  โดยใหค้ํานึงถึง ลกัษณะหนา้ที

และความรบัผิดชอบของผูที้ไดร้บั

แต่งตงัเป็นสาํคญั

•  จากแต่งตงัผูชํ้านาญการหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิทีเป็นบุคคลภายนอก

ร่วมเป็นกรรมการก็ได้

(ระเบียบฯ ขอ้ 142)

110

109

110
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(1) ตรวจรบัพสัดุ 

      - ณ ทีทําการของผูใ้ชพ้สัดุนนั หรือสถานทีซึงกําหนดไวใ้นสญัญาหรือขอ้ตกลง 

      - ณ สถานทีอืน ในกรณีทีไม่มีสญัญาหรือขอ้ตกลง จะตอ้งไดร้บัอนุมติัจาก

   หวัหนา้หน่วยงานของรฐัก่อน

(2) ตรวจรบัพสัดุใหถู้กตอ้งครบถว้นตามหลกัฐานทีตกลงกนัไว ้สําหรบักรณีทีมี

การทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ์จะเชิญ

ผูชํ้านาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิเกียวกบัพสัดุนนัมาใหคํ้าปรึกษา 

      หรือส่งพสัดุนนัไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานทีของ

ผูชํ้านาญการหรือผูท้รงคุณวุฒินนัๆ ก็ได้

o ในกรณีจําเป็นทีไม่สามารถตรวจนบัเป็นจํานวนหน่วย

ทงัหมดได ้ใหต้รวจรบัตามหลกัวิชาการสถิติ 

หนา้ทีคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานซือหรืองานจา้ง 
ขอ้ 

175 

111

(3) ใหต้รวจรบัพสัดุในวนัทีผูข้ายหรือผูร้บัจา้งนาํพสัดุมาส่งและ

ใหด้ําเนินการใหเ้สร็จสิน โดยเร็วทีสุด 

(4) เมือตรวจถูกตอ้งครบถว้นแลว้ใหร้บัพสัดุไว ้และถือว่าผูข้ายหรือผูร้บัจา้ง

ไดส่้งมอบพสัดุ ถูกตอ้งครบถว้นตงัแต่วนัทีผูข้ายหรือผูร้บัจา้งนาํพสัดุนนัมาส่ง 

แลว้มอบแก่เจ้าหนา้ทีพรอ้มกบัทําใบตรวจรบั โดยลงชือไวเ้ป็นหลกัฐานอย่างนอ้ย 

2 ฉบบั มอบแก่ผูข้ายหรือผูร้บัจา้ง 1 ฉบบั และเจา้หนา้ที 1 ฉบบั เพอื ดําเนินการ

เบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรฐัและรายงานใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั

ทราบ 

หนา้ทีคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานซือหรืองานจา้ง 

ขอ้ 

175 

o ในกรณีทีเห็นว่าพสัดุทีส่งมอบ มีรายละเอียด

ไม่เป็นไปตามขอ้กําหนดในสญัญาหรือขอ้ตกลง

ใหร้ายงานหวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้

เจ้าหนา้ที เพอืทราบและสงัการ

112

111

112
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(5) ในกรณีทีผูข้ายหรือผูร้บัจา้งส่งมอบพสัดุถูกตอ้งแต่ไม่ครบจํานวน

หรือส่งมอบครบจํานวนแต่ไม่ถูกตอ้งทงัหมด ถา้สญัญาหรือขอ้ตกลงมิไดก้ําหนดไว้

เป็นอย่างอืน ใหต้รวจรบัไวเ้ฉพาะจํานวนทีถูกตอ้ง โดยถอืปฏิบติัตาม (4) และใหร้ีบรายงาน

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ทีเพอืแจง้ใหผู้ข้ายหรือผูร้บัจา้งทราบภายใน 

3 วนัทําการ นบัถดัจากวนัตรวจพบ แต่ทงัน ีไม่ตดัสิทธิหน่วยงานของรฐัทีจะปรบัผูข้าย

หรือผูร้บัจา้งในจํานวนทส่ีงมอบไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งนนั

(6) การตรวจรบัพสัดุทปีระกอบกนัเป็นชุดหรือหน่วย ถา้ขาดส่วนประกอบ

อย่างใด

อย่างหนงึไปแลว้จะไม่สามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบูรณ ์ใหถ้อืว่าผูข้ายหรือผูร้บัจา้งยงัมิได ้

ส่งมอบพสัดุนนั และโดยปกติใหรี้บรายงานหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพอืแจง้ใหผู้ข้าย

หรือผูร้บัจา้งทราบภายใน 3 วนัทําการ นบัถดัจากวนัทตีรวจพบ

(7) ถา้กรรมการตรวจรบัพสัดุบางคนไม่ยอมรบัพสัดุโดยทําความเห็นแยง้ไว ้

ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพอืพจิารณาสงัการ ถา้หวัหนา้หน่วยงานของรฐัสงัการใหร้บั

พสัดุ

นนัไว ้จึงดําเนนิการตาม (4) หรือ (5) แลว้แต่กรณี 

หนา้ทีคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานซือหรืองานจา้ง 
ขอ้ 

175 

113

114

ภา
ยใ

น
 3

 ว
นั

ทํ
าก

าร

คณะกรรม
การตรวจ
รบัพสัดุ
(องค ์

ประชมุ)

มตอิงค ์
ประชมุ

: บางคนไม่รบั
มอบ

มตอิงค ์
ประชมุ
: เห็นว่า 
ถูกตอ้ง

มตอิงค ์
ประชมุ

: เห็นว่า ไม่
ถูกตอ้ง

รายงานหวัหน้าหน่วยงาน
ของรฐัเพอืทราบ

ทําใบตรวจรบั อย่างน้อย 2 
ฉบบั

ใหผู้ข้าย 1 และ เจา้หน้าท ี1 

: รบัพสัดไุว ้ ถอืวา่ส่งมอบถกูตอ้ง 
ณ วนัทสี่ง
:  ส่งมอบพสัดใุหเ้จา้หน้าท ี

มตอิงค ์
ประชมุ
: เห็นว่า 

ถูกตอ้งเพยีง
บางส่วน

รายงานหวัหน้าหน่วยงาน
ของรฐั

เพอืทราบและสงัการ

ทราบ
(ตาม
มต)ิ

สงัการ
(ต่างจาก

มต)ิ

แจง้
คู่สญั
ญา

สญัญา
ไม่ได ้

กําหนด
เป็นอย่าง

อนื

รบัไวเ้ฉพาะที
ถูกตอ้ง
รายงาน
หวัหน้า

หน่วยงานของรฐั

ทําบนัทกึความเห็น
แยง้

เสนอ
หวัหน้าหน่วยงาน

ของรฐั
เพอืสงัการ

ใหร้บั

ไม่รบั

o Work flow การตรวจรบัพสัดุทีเป็นงานซือหรือจา้งทวัไป

114

113

114
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(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผูค้วบคุมงานก่อสรา้งของผูร้บัจา้ง

      ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร

(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบติังานของผูร้บัจ้าง และเหตุการณแ์วดลอ้ม

  ทีผูค้วบคุมงานของหน่วยงานของรฐัรายงาน โดยตรวจสอบกบัแบบรูปรายการ

  ละเอียดและขอ้กําหนดในสญัญาหรือขอ้ตกลงทุกสปัดาห ์รวมทงัรบัทราบหรือ

  พจิารณาการสงัหยุดงาน หรือพกังานของผูค้วบคุมงาน แลว้รายงานหวัหนา้ 

  หน่วยงานของรฐัเพอืพจิารณาสงัการต่อไป 

(3) ใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุหรือกรรมการทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ตรวจรบัพสัดุออกตรวจงานจา้ง ณ สถานทีทีกําหนดไวใ้นสญัญาหรือทีตกลงให้

ทํางานจา้งนนัๆ ตามเวลาทีเหมาะสมและเห็นสมควร และจดัทําบนัทึกผล

การออกตรวจงานจา้งนนัไวเ้พอืเป็นหลกัฐานดว้ย

      หนา้ทีคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

ในงานจา้งก่อสรา้ง
ขอ้ 

176 

115

(4) นอกจากการดําเนนิการตาม (1) และ (2) ในกรณี

      มีขอ้สงสยัหรือมีกรณีทีเห็นว่า แบบรูป รายการละเอียดและ

ขอ้กําหนดในสญัญามีขอ้ความคลาดเคลอืนเล็กนอ้ย หรือไม่เป็นไป

ตามหลกัวิชาการช่าง ใหมี้อํานาจสงัเปลียนแปลงแกไ้ขเพมิเติม หรือ

ตดัทอนงานจา้งไดต้ามทีเห็นสมควร และตามหลกัวิชาการช่าง 

เพอืใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

(5) โดยปกติใหต้รวจผลงานทีผูร้บัจา้งส่งมอบภายใน 3 วนัทําการ 

นบัแต่วนัทีประธาน กรรมการไดร้บัทราบการส่งมอบงาน และ

ใหท้ําการตรวจรบัใหเ้สร็จสินไปโดยเร็วทีสุด 

หนา้ทีคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งก่อสรา้ง

ขอ้ 

176 

116

115

116
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       ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุเห็นว่าผลงานทส่ีงมอบทงัหมดหรืองวดใด

ก็ตามไม่เป็นไป ตามแบบรูปรายการละเอียดและขอ้กําหนดในสญัญา ใหร้ายงานหวัหนา้

หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที เพอืทราบหรือสงัการ แลว้แต่กรณี 

(7) ในกรณีทกีรรมการตรวจรบัพสัดุบางคน ไม่ยอมรบังานโดยทําความเห็นแยง้ไว ้

ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพอืพจิารณาสงัการ ถา้หวัหนา้หน่วยงานของรฐัสงัการ

ใหต้รวจรบังานจา้งนนัไว ้จึงจะดําเนนิการตาม (6)

(6) เมือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามแบบรูป

รายการละเอียดและ ขอ้กําหนดในสญัญาหรือขอ้ตกลงแลว้ ใหถ้อืว่า

ผูร้บัจา้งส่งมอบงานครบถว้นตงัแต่วนัทีผูร้บัจา้งส่งงานจา้งนนั และใหทํ้าใบรบัรองผล

การปฏิบติังานทงัหมดหรือเฉพาะงวด แลว้แต่กรณี โดยลงชือไวเ้ป็นหลกัฐานอย่างนอ้ย 

2 ฉบบั มอบใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง 1 ฉบบั และเจา้หนา้ที 1 ฉบบั เพอืทําการเบิกจ่ายเงิน

ตามระเบียบว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรฐั และรายงานใหห้วัหนา้

หน่วยงานของรฐัทราบ

หนา้ทีคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งก่อสรา้ง

ขอ้ 

176 

117

การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ 

⮚ งานก่อสรา้งทีมีขนัตอนดําเนนิการเป็นระยะๆ 

จําเป็นตอ้งมีการควบคุมงานอย่างใกลชิ้ด หรือมีเงือนไข

การจ่ายเงินเป็นงวดตามความกา้วหนา้

ใหม้ีผูค้วบคุมงาน

⮚ ค่าตอบแทน กระทรวงการคลงักําหนด

 (หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนทสีุด ท ีกค 0402.5/ว 85 ลว. 6 ก.ย. 61)

มาตรา 

101 

118

117

118
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   ในการจา้งก่อสรา้งแต่ละครงัทีมีขนัตอนการดําเนนิการ     

เป็นระยะๆ อนัจําเป็นตอ้งมีการควบคุมงานอย่างใกลชิ้ด หรือ   

มีเงือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความกา้วหนา้ของงาน 

oใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัแต่งตงัผูค้วบคุมงานทีมคีวามรู ้    

ความชํานาญทางดา้นช่างตามลกัษณะของงานก่อสรา้งจาก.........

การแต่งตงัผูค้วบคุมงานจา้งก่อสรา้ง
ขอ้ 

177 

•  

ขา้ราชการ
•  

ลูกจา้งประจํา

•  พนกังานราชการ •  พนกังานมหาวิทยาลยั 

•  พนกังานของ

รฐั

•  พนกังานของหน่วยงาน

ของรฐัทีเรียกชืออย่างอืน
⮚ ของหน่วยงานของรฐันนั (หน่วยงานทีจัดซือจัดจ้าง) หรือ

⮚ ของหน่วยงานของรฐัแห่งอืน ตามทไีดรั้บความยนิยอมจากหวัหนา้

หน่วยงานของรัฐทผีูน้นัสังกัดแลว้
119

การแต่งตงัผูค้วบคุมงานจา้งก่อสรา้ง
ขอ้ 

177 

o  ในกรณีทีลกัษณะของงานก่อสรา้งมีความจําเป็นตอ้งใชค้วามรู ้

ความชํานาญหลายดา้น จะแต่งตงัผูค้วบคุมงานเฉพาะดา้นหรือ

เป็นกลุ่มบุคคลก็ได ้

o  ผูค้วบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามทีผูอ้อกแบบเสนอแนะ และ  

โดยปกติจะตอ้งมีคุณวุฒิไม่ตํากว่าระดบัประกาศนยีบตัรวิชาชีพ

o ในกรณีจําเป็นจะตอ้งจา้งผูใ้หบ้ริการควบคุมงานก่อสรา้งเป็น     

ผูค้วบคุมงาน ใหด้ําเนนิการจา้งโดยถอืปฏิบติัตามหมวด 4    

(จา้งควบคุมงานก่อสรา้ง)

120

119

120
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(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานทีทีกําหนดไวใ้นสญัญา หรือทีตกลงใหทํ้างาน

จ้างนนัๆ ทุกวนัใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอ้กาํหนดในสญัญา

ทุกประการ

o โดยสงัเปลียนแปลง แกไ้ข เพมิเติมหรือตดัทอนงานจา้งไดต้ามทีเห็นสมควร 

และตามหลกัวิชาช่าง เพอืใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการ ละเอียด และ

ขอ้กําหนดในสญัญา

    หนา้ทีของผูค้วบคุมงานขอ้ 

178 

o ถา้ผูร้บัจา้งขดัขืนไม่ปฏิบติัตาม ก็สงัใหห้ยดุงานนนัเฉพาะส่วนหนงึส่วนใด 

หรือทงัหมดแลว้แต่กรณีไวก่้อน จนกว่าผูร้บัจา้งจะปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามคําสงั

o และใหร้ายงานคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุหรือผูที้ไดร้บัมอบหมายใหทํ้า

หนา้ทีรบัผิดชอบการบริหารสญัญาหรือขอ้ตกลงหรือการตรวจรบัพสัดุทีเป็น

งานจา้งก่อสรา้งทนัที
121

o หรือเป็นทีคาดหมายไดว่้า ถึงแมว้่างานนนัจะได้

เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอ้กําหนด 

ในสญัญา แต่เมอืสําเร็จแลว้จะไม่มนัคงแข็งแรง 

หรือไม่เป็นไปตามหลกัวิชาช่างทีดีหรือไมป่ลอดภยั 

ใหส้งัพกังานนนัไวก่้อน

o แลว้รายงานคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุหรือหรือ 

ผูที้ไดร้บัมอบหมายใหทํ้าหนา้ทีรบัผิดชอบการบริหาร

สญัญาหรือขอ้ตกลง หรือการตรวจรบัพสัดุทีเป็นงาน

จ้างก่อสรา้งโดยเร็ว

    หนา้ทีของผูค้วบคุมงาน
ขอ้ 

178 

(2) ในกรณีทีปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือขอ้กําหนดในสญัญา   

มีขอ้ความขดักนั

122

121

122
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    หนา้ทีของผูค้วบคุมงาน
ขอ้ 

178 

o อย่างนอ้ย 2 ฉบบั เพอืรายงานใหค้ณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัดุหรือผูที้ไดร้บัมอบหมายใหทํ้าหนา้ที

รบัผิดชอบการบริหารสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือการ

ตรวจรบัพสัดุทีเป็นงานจา้งก่อสรา้งทราบทุกสปัดาห์

o และเก็บรกัษาไวเ้พอืมอบใหแ้ก่เจ้าหนา้ทีเมือเสร็จ

งานแต่ละงวด โดยถอืว่าเป็นเอกสารสําคญัของทาง

ราชการเพอืประกอบการตรวจสอบของผูม้ีหนา้ที

(3) จดบนัทึกสภาพการปฏิบติังานของผูร้บัจา้งและเหตุการณแ์วดลอ้มเป็น

รายวนั พรอ้มทงัผลการปฏิบติังาน หรือการหยดุงานและสาเหตุทีมีการหยุดงาน

o การบนัทึกการปฏิบติังานของผูร้บัจา้ง  ใหร้ะบุรายละเอียดขนัตอนการ

ปฏิบติังานและวสัดุทีใชด้ว้ย

123

    หนา้ทีของผูค้วบคุมงานขอ้ 

178 

o ใหร้ายงานผลการปฏิบติังานของผูร้บัจา้งว่า

เป็นไปตามสญัญาหรือไม่

o โดยรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

หรือผูท้ีไดร้บัมอบหมายใหทํ้าหนา้ทีรบัผิดชอบ

การบริหารสญัญาหรือขอ้ตกลงหรือการตรวจรบั

พสัดุทีเป็นงานจา้งก่อสรา้งทราบภายใน 3 วนัทํา

การ นบัแต่วนัถึงกําหนดนนัๆ

(4) ในวนักําหนดเริมงานของผูร้บัจา้งตามสญัญาและในวนัถึงกําหนด

ส่งมอบงานแต่ละงวด

124

123

124
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คณะกรร
มการ

ตรวจการ
จา้ง
(องค ์

ประชมุ)

ผูค้วบคมุ
งาน รายงาน

หวัหน้าหน่วยงาน
ของรฐั 

เพอืทราบ

ทําใบรบัรอง
ผลการปฏบิตังิาน
อย่างน้อย 2 ฉบบั
ใหผู้ข้าย 1 และ

เจา้หน้าท ี1 

มตอิงคป์ระชมุ
: เห็นว่า 
ถูกตอ้ง

ทงัหมด / 
เฉพาะงวด

มตอิงค ์
ประชมุ

: เห็นว่า ไม่
ถูกตอ้ง

รายงาน
หวัหน้าหน่วยงาน

ของรฐั
เพอืทราบหรอืสงั

การ

ทราบ
(ตาม
มต)ิ

สงัการ
(ต่างจาก

มต)ิ

แจง้
คู่สญั
ญา

มตอิงคป์ระชมุ
: บางคนไม่รบั

มอบ ทําบนัทกึความเห็น
แยง้

เสนอ
หวัหน้าหน่วยงาน

ของรฐั
เพอืสงัการ

ใหร้บั

ไม่รบั

: ถือวา่ส่งมอบครบถ้วน 

ณ วนัทีส่ง

o Work flow การตรวจรบัพสัดุทีเป็นงานก่อสรา้ง

125

ใหห้น่วยงานของรฐั

⮚ “แจง้การเรียกค่าปรบั” ตามสญัญาหรือขอ้ตกลง

จากคู่สญัญาภายใน 7 วนัทําการ นบัถดัจาก 

วนัครบกําหนดส่งมอบ

⮚ เมอืคู่สญัญาไดส่้งมอบพสัดุ   ใหห้น่วยงานของรฐั

“บอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรบั” ในขณะทีรบัมอบพสัดุนนัดว้ย

o กรณีทีสญัญาหรือขอ้ตกลงไดค้รบกําหนดส่งมอบแลว้ และ  มี

ค่าปรบัเกิดขึน

การแจง้การเรียกค่าปรบั

การสงวนสิทธิการเรียกค่าปรบั ขอ้ 

181 

แจง้
ปรบั

126

125

126
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127

การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการทําสัญญา ข้อ 182

•เหตุเกดิจากความผดิ
 เกดิจากความบกพรอ่งของหน่วยงานของรฐั
•เหตุสุดวสิยั
•เหตุเกดิจากพฤตกิารณอ์นัหนึงอนัใด ทคูีส่ญัญาไมต่อ้งรบั
ผดิ
ตามกฎหมาย
•เหตุอนืตามทกีาํหนดใหก้ฎกระทรวง

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้มอีาํนาจ ทจีะพจิารณาได้

ตามจํานวนวนัทมีเีหตุเกดิขนึจริงเฉพาะในกรณดีงัต่อไปนี

ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีเหตุนันสินสุดลง 

หรือตามทีกําหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาทีกําหนดคู่สัญญาจะยกขึนมากล่าวอ้างในภายหลังไม่ได้  

เว้นแต่กรณีเกิดจากความผดิ เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซึงมีหลักฐานชัดแจ้ง

หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตังแต่ต้น

กองการพสัดุ

ภาครัฐ

127

ลงนาม
ครบกาํหนด

5 ม.ค. 31 ต.ค.

(วนัเสาร)์

ส่ง 1

20 ต.ค.
ส่ง 2

20 ธ.ค.

แจง้ผล

16 พ.ย. แจง้ผล 2

28 ธ.ค.

ผล : งานไม่ถูกตอ้ง ผล : งานถูกตอ้ง

มีผลยอ้นหลงัไปถงึวนัทีส่งมอบ

ระยะเวลาทีเกิดปรบั (3 พ.ย. – 20 ธ.ค.)       =    X  วนั

หกั ระยะเวลาตรวจรบั (21 ต.ค. – 16 พ.ย.)  =    Y   วนั

จํานวนวนัทีนาํไปคํานวณค่าปรบั                   =    Z วนั

Y

X

ค่าปรบั

% x วงเงิน x   Z

100

❶ ❶ ❷ ❷

คิด

ค่าปรบั

128

127

128
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การบอกเลิกสญัญา

o การตกลงเลิกสญัญา กระทําไดเ้ฉพาะทีเป็นประโยชนแ์ก่หน่วยงานของรฐัโดยตรง

หรือเพอืประโยชนส์าธารณะ หรือเพอืแกไ้ขขอ้เสียเปรียบของหน่วยงานของรฐั

ในการทจีะปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงนนัต่อไป

•1. เหตุตามทีกฎหมายกําหนด
•2. เหตุอนัเชือไดว่้าผูข้ายหรือผูร้บัจา้ง         ไม่สามารถส่งมอบงานไดภ้ายใน
เวลาทีกําหนด

•3. เหตุอืนตามทีกาํหนดใน พ.ร.บ. 
      หรือในสญัญาหรือขอ้ตกลง

•4. เหตุอืนตามระเบียบ
 ทีรฐัมนตรีกําหนด

มาตรา 

103 

129

o เวน้แต่ คู่สญัญาจะไดยิ้นยอมเสียค่าปรบัให้

โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทงัสิน

o ใหพ้ิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสญัญาได้

เท่าทีจําเป็น

⮚   นอกจากการบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลงตามมาตรา 103

หากปรากฏว่า คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงได้

และจะตอ้งมีการปรบัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงนนั 

⮚  หากจํานวนเงินค่าปรบั “จะเกินรอ้ยละสิบ” ของวงเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้ง 

o พจิารณาดําเนินการบอกเลิกสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง ให้

หน่วยงาน

ของรฐั

             การบอกเลิกสญัญากรณีค่าปรบัจะเกิน 10%ขอ้ 
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ตดิต่อสอบถามเพมิเตมิ

Call Center กรมบัญชีกลาง

02-270-6400 กด 3

กองการพสัดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

โทร. 02-127-7000  ต่อ 

4551 , 4588-9 , 6873, 4311

หรือสอบถามผ่านช่องทาง

Facebook : “จัดซือจดัจ้างภาครัฐ”
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