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ระเบียบกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยการจัดซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กองการพสัดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง 



ระเบียบฯ พสัดุ พ.ศ. 2560

2. การซ้ือหรือจ้าง

3. งานจ้างที่ปรึกษา

4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

5. การท าสัญญาและหลกัประกนั

6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

7. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

8. การทิง้งาน

9. การบริหารพสัดุ

กองการพสัดุภาครัฐ

1. ข้อความทัว่ไป

10. การร้องเรียน

2. การซ้ือหรือจ้าง
3. งานจ้างที่ปรึกษา
4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
5. การท าสัญญาและหลกัประกนั
6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ
7. การประเมินผลการปฏบัิติงานของผู้ประกอบการ
8. การทิง้งาน
9. การบริหารพสัดุ
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“งานก่อสรา้ง”

งานก่อสรา้ง

อาคาร 

สาธารณูปโภค

การซ่อมแซม 

ต่อเติม ปรบัปรุง

ร้ือถอน ฯ

เช่น อาคารที่ท าการ 

โรงพยาบาล โรงเรียน 

สนามกีฬา เสาธง รั้ว ฯ

ประปา ไฟฟ้า สือ่สาร 

โทรคมนาคม การระบายน ้า 

การขนส่งทางท่อ ทางน ้ า

ทางบก ทางอากาศ ทางราง

(พ.ร.บ. มาตรา 4)
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o ซอ้มความเขา้ใจ

ความหมาย “งานก่อสรา้ง”



5

o ซอ้มความเขา้ใจความหมาย “งานก่อสรา้ง”
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o ซอ้มความเขา้ใจความหมาย “งานก่อสรา้ง”



“ราคากลาง” ราคาเพือ่ใชเ้ป็นฐานส าหรบัเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอได้

ยืน่เสนอไวซ่ึ้งสามารถจัดซ้ือจัดจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัต่อไปนี้

(1) ราคาทีไ่ดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑ์

ทีค่ณะกรรมการราคากลางก าหนด

(2) ฐานขอ้มูล

ราคาอา้งอิง

ของกรมบญัชีกลาง

(4) สืบราคา

จากทอ้งตลาด

(5) ราคาที่เคยซ้ือหรือ

จา้งครั้งหลงัสุดภายใน 

2 ปีงบประมาณ

(3) ราคามาตรฐานของ

ส านกังบประมาณหรือ

หนว่ยงานอ่ืน

(6) ราคาตาม

หลกัเกณฑอ่ื์นของ

หนว่ยงานของรฐั

         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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 พระราชบัญญัตกิารจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  มาตรา 63 ภายใต้บังคบัมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวธีิการ
ทีก่รมบัญชีกลางก าหนด

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

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง









สาระส าคญัของคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลางและ
การค านวณราคากลางเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ประกอบด้วยหัวข้อ   ดังนี้
บทที่ 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 
            วงเงินที่ต้องประกาศ, วิธีการประกาศ และระยะเวลาที่ประกาศ
ภาคผนวก ประกอบด้วย ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
                  และรายละเอยีดค่าใช้จ่ายฯ (แบบ บก.01 – 06)















เง่ือนไขการประกาศ

วงเงินที่ต้องประกาศ  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอยีดข้อมูล
ราคากลางและค านวณราคากลางในการจดัซ้ือจัดจ้างทีม่วีงเงินเกนิกว่า 
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 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561  

ข้อ 2 (2) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุเพ่ือช่วยผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน
ตามระเบียบทีอ่อกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือตามระเบียบที่ออก
ตามกฎหมายอ่ืน  

ข้อ 2 (3) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของสถาบัน
พระมหากษัตริย์  และ

ข้อ 2 (5) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุทีต้่องใช้พสัดุน้ันโดยฉุกเฉิน ซ่ึงหากใช้วธีิ
ประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกดิความล่าช้าและอาจท าให้เกดิ
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ

 กรณีนีใ้ห้หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน 30 วันนับถัดจากวันทีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ทั้งนี ้หน่วยงานของรัฐ อาจน าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างหรือเอกสารซ่ึงมรีายการแสดง
เกีย่วกบัรายละเอยีดค่าใช้จ่ายดังกล่าว 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)

 ระยะเวลาทีป่ระกาศ
 กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน
                การจัดหาทีม่ีการประกาศเชิญชวน ได้แก่ วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ วิธีประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนิกส์ วิธีการสอบราคา การจ้างทีป่รึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวธีิประกาศ เชิญชวนทัว่ไป หรือวิธีอ่ืนใด
อนัมีลกัษณะที่ต้องประกาศเชิญชวนให้มีการแข่งขัน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศ
รายละเอยีดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง ดังนี้
                (1) กรณีมีการน าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างเผยแพร่เพ่ือรับฟัง
ความคดิเห็น 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 วนันับแต่วนัที่คณะกรรมการพจิารณาผลหรือ
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 



 แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างองิ) ให้ระบุแหล่งทีม่าของราคาหรือวิธีค านวณ
ราคาทีใ่ช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศทีอ่อกตามความใน
พระราชบัญญัตินีก้ าหนด เช่น ...

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

             - กรณีการจัดหาทีม่ีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้เฉลีย่เป็นราคาอ้างองิ 

           - กรณีการจัดหาทีไ่ม่มปีระกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาต ่าสุดเป็นราคาอ้างองิ

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 วงเงนิเกนิ 5 ล้านบาท)



ผูม้ีอ านาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง

o ผูม้ีอ านาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้งพสัดุโดยวิธีใด ตาม

พระราชบญัญติันี้  จะเป็นผูด้ ารงต าแหน่งใด และภายใน

วงเงินเท่าใด ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบท่ีรฐัมนตรีก าหนด

o วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป
• หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกิน 200 ลา้นบาท

ระเบยีบฯ ขอ้ 84 85 และ 86

• ผูม้ีอ านาจเหนอืข้ึนไปหนึง่ชั้น เกิน 200 ลา้นบาท

o วิธีคดัเลือก

o วิธีเฉพาะเจาะจง

• หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกิน 100 ลา้นบาท

• หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกิน 50 ลา้นบาท

• ผูม้ีอ านาจเหนอืข้ึนไปหนึง่ชั้น เกิน 100 ลา้นบาท

• ผูม้ีอ านาจเหนอืข้ึนไปหนึง่ชั้น เกิน 50 ลา้นบาท

ผู้มอี านาจเหนือช้ันขึน้ไปอกีหน่ึงช้ันให้เป็นไปตามบญัชีแนบท้ายระเบยีบนี้

รฐัวิสาหกิจใด จะก าหนดแตกต่าง ใหเ้สนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการวินิจฉยั 

เมือ่ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ใหร้ายงาน สตง. ทราบดว้ย
ขอ้ 88

27

พ.ร.บ. 

มาตรา 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
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. ช่ือโครงการ
ที่จะจัดซ้ือ
จัดจ้าง

2. วงเงนิที่จะ
จัดซ้ือจัดจ้าง
โดยประมาณ

3. ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
จัดซ้ือจัดจ้าง

4. รายการอ่ืน
ตามที่

กรมบัญชีกลาง
ก าหนด
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แผนการจัดซ้ือจัดจา้ง (ม.11) 

            เวน้แต่

    1. การซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก

• กรณีจ าเป็นเร่งด่วนตาม ม.56(1)(ค)

• กรณีพสัดุทีใ่ชใ้นราชการลบัตาม ม.56(1)(ฉ)

    2. การซ้ือหรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

• กรณีทีม่ีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงตาม ม. 56(2)(ข)

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

• กรณีเป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาดตาม ม.56(2)(ฉ)

    3. งานจา้งทีป่รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

• กรณีทีม่ีวงเงินค่าจา้งตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงตาม ม.70(3)(ข)

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

    4. งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

• กรณีทีม่ีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกีย่วกบัความมัน่คงของชาติตาม ม.82(3)
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ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 20

        “การแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้งโดยลดวงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจา้งในครั้งเดียวกันเพือ่ใหว้ธีิการซ้ือหรือจา้งหรือ

อ านาจในการสัง่ซ้ือสัง่จา้งเปลีย่นแปลงไป 

จะกระท ามไิด ้

        กรณใีดจะเป็นการแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้ง

ใหพ้จิารณาถึงวัตถุประสงคใ์นการซ้ือหรือจา้งครั้งนัน้ 

และความคุม้ค่าของทางราชการเป็นส าคัญ

30



31

แนวการวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัย
         ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  ข้อ 20 

         การจะพจิารณาว่าเป็นการแบ่งซ้ือแบ่งจ้างหรือไม่ จะต้องพจิารณาจากหลกัเกณฑ์
ดงันี ้กล่าวคือ มีการแบ่งวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ในคร้ังเดยีวกนัออกเป็นส่วนๆ โดยไม่มี
เหตุผลความจ าเป็น ท าให้

         (1) วิธีการซ้ือหรือจ้างเปลีย่นแปลงไป เช่น วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้างซ่ึงจะต้อง
ด าเนินการโดยการเชิญชวนทัว่ไปแล้วไปด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น หรือ 

         (2) อ านาจในการซ้ือหรือจ้างเปลีย่นแปลงไป เช่น แบ่งวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้างแล้ว 
วธีิการซ้ือหรือจ้างในแต่ละคร้ัง ยงัคงเป็นวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปอยู่ แต่อ านาจส่ังซ้ือ
หรือส่ังจ้าง ในแต่ละคร้ังเปลีย่นจากผู้มอี 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 กรณีการได้รับอนุมัตจิัดสรร
เงนิงบประมาณในคร้ังเดยีวกนั หากไม่มเีหตุผลประการใดทีท่ าให้หน่วยงานของรัฐ
ไม่สามารถด าเนินการในคร้ังเดยีวกนัได้แล้ว

              หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังเดยีวกนั หากหน่วยงานของรัฐ
ได้แยกการด าเนินการจนมีผลท าให้วธีิการซ้ือหรือจ้างเปลีย่นแปลงไป หรือเพ่ือให้อ านาจ
ส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างเปลีย่นแปลงไป กรณีจะเป็นการด าเนินการทีไ่ม่ชอบด้วยระเบียบฯ 

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

(๑)  การซ้ือครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ (งานซ้ือ) เป็นเงินทั้งหมด 8,180,000 บาท 
(๒) งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัตกิาร (งานจ้าง) เป็นเงิน 5,890,000 บาท
หน่วยงานจึงขอหารือว่า จากวงเงินงบประมาณ จ านวน 14,070,000 บาท 

หน่วยงานจะจัดหาแยกเป็น 2 รายการ ภายใต้งบลงทุนประเภทครุภัณฑ์ จ านวน 
8,180,000 บาท และภายใต้วงเงินงบลงทุนจัดหาประเภททีด่นิส่ิงก่อสร้าง 
(ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ) จ านวน 5,890,000  บาท และได้หรือไม่ การจัดหาแยก
ในลกัษณะนี ้จะเข้าข่ายเป็นการแบ่งซ้ือแบ่งจ้างตามระเบียบหรือไม่ 

ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน กองการพสัดุภาครัฐ
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แนววินิจฉัย

หากปรากฏข้อเทจ็จริงตามทีห่น่วยงานแจ้งมาว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน 14,070,000 บาท ซ่ึงประกอบด้วย 2 กจิกรรม คือ จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
เป็นเงนิ 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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หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

 การพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป หรือวิธีคดัเลือก 

ใหค้ านึงถงึประโยชนส์าธารณะและวตัถุประสงคก์ารใชง้าน

 ค านึงถงึเกณฑร์าคา และ เกณฑอ่ื์น ประกอบดว้ย ดงันี้

      1. ตน้ทุนของพสัดุตลอดอายุการใชง้าน

      2. มาตรฐานสินคา้หรือบริการ

      3. บริการหลงัขาย

      4. พสัดุที่รฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน

      5. การประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ

      6. ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืน

      7. เกณฑอ่ื์นที่ก าหนดในกฎกระทรวง

 กรณตีาม 4. ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง อยา่งนอ้ยตอ้งส่งเสริมหรือ

สนับสนุนพสัดุทีส่รา้งนวัตกรรมหรือพสัดุทีอ่นุรักษ์พลงังานหรือสิ่งแวดลอ้ม

มาตรา 

65 
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Company Name

37

Specification

วตัถุ

ประสงค์

เทคนิค
คุณภาพ

   หา้ม ก าหนดใกลเ้คียงยีห่อ้ใด

ยีห่อ้หนึง่ หรือของผูข้ายรายใด

รายหนึง่โดยเฉพาะ

  เวน้แต่ มยีีห่อ้เดียว หรือตอ้งใช้

อะไหล่ของยีห่อ้ใด ใหร้ะบุยีห่อ้นัน้

ได้

หลกัเกณฑที์ต่อ้งค านงึถงึ

การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ (ตาม พ.ร.บ. มาตรา 9) 



หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

วรรคสาม

“ให้รัฐมนตรีออกระเบียบก าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกับการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ

ซ่ึงอย่างน้อยต้องก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ เลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ 
ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องก าหนดน ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงาน
ของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อ่ืนประกอบและจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก 
ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์”

วรรคส่ี

“เม่ือพจิารณาข้อเสนอประกอบเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพจิารณาแล้วการ
พิจารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงล าดับตามคะแนน ข้อเสนอใดมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงาน
ของรัฐเลือกข้อเสนอของผู้เสนอรายน้ัน และให้บันทึกผลการพจิารณาดงักล่าว”

วรรคห้า

“ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน ้าหนักของ
แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย”

มาตรา 

65 
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เกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

39

การซ้ือหรือจา้งที่มีการก าหนดคุณลกัษณะ

เฉพาะของพสัดุท่ีเป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดี

เพียงพอตามความตอ้งการใชง้าน และเป็น

ประโยชนต่์อหน่วยงานของรฐัแลว้

• สามารถใชเ้กณฑร์าคา

• ผูท่ี้เสนอราคาต า่สุดเป็นผูช้นะ

  หรือเป็นผูไ้ดร้บัการคดัเลือก

การซ้ือหรือจา้งท่ีมีความซบัซอ้น มีเทคโนโลยีสูง 

หรือมีเทคนิคเฉพาะ จ าเป็นตอ้งคดัเลือกพสัดุมี

คุณภาพดีตามความตอ้งการใชง้านของหน่วยงาน

ของรฐันั้น และเป็นประโยชนต่์อหน่วยงานของรฐั

มากท่ีสุด

• สามารถใชเ้กณฑร์าคาประกอบเกณฑอ่ื์น

ตามมาตรา 65 วรรคหนึง่ ได้

• ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบติัถูกตอ้ง 

ครบถว้น ซ่ึงไดค้ะแนนรวมสูงสุดเป็นผูช้นะ

• หากไม่อาจเลือกใชเ้กณฑอ่ื์นประกอบ 

จ าเป็นตอ้งใชเ้กณฑเ์ดียว ใหใ้ชเ้กณฑร์าคา

การซ้ือหรือจา้งท่ีมีการก าหนดคุณลกัษณะ

เฉพาะท่ีจะตอ้งค านงึถงึเทคโนโลยีของพสัดุหรือ

คุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอ ซ่ึงอาจจะมีขอ้เสนอ

ท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกนัเป็นเหตุใหม้ปัีญหา

ในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

• ใหก้ าหนดเป็นเงือ่นไขใหมี้การยืน่ขอ้เสนอ

ดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืนแยกมาต่างหาก

• ใหพ้ิจารณาคดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีคุณสมบติั

ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นประโยชนต่์อหน่วยงานของ

รฐั ซ่ึงไดค้ะแนนขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืน

ผ่านเกณฑข์ั้นต า่ตามท่ีหน่วยงานของรฐัก าหนด

• แลว้ใหด้ าเนินการตาม 1. หรือ 2. ต่อไป

ระเบยีบฯ 

ขอ้ 83 



การจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง ข้อ 22

**   ก่อนการซ้ือหรือจ้างแต่ละวิธี  ต้องท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง**

     

40

หลักการ

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กองการพสัดุภาครัฐ
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o รายงานขอซ้ือ หรือขอจา้ง

ระเบียบฯ ขอ้ 22 อย่างนอ้ยตอ้งมีรายการ ดงันี้

1

2

3

4

5

6

7

8

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้ง 

ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ หรือแบบรูป

รายการงานก่อสรา้งที่จะซ้ือหรือจา้ง แลว้แต่กรณี

ราคากลางของพสัดุที่จะซ้ือหรือจา้ง 

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง โดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าว

ใหร้ะบุวงเงิน ที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจา้งในครั้งน ั้น

ก าหนดเวลาที่ตอ้งการใชพ้สัดุนั้นหรือใหง้านนั้นแลว้เสร็จ 

วิธีที่จะซ้ือหรือจา้งและเหตุผลท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้งโดยวิธีนั้น 

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

ขอ้เสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการซ้ือ

หรือจา้ง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนงัสือเชิญชวน
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กรณีไม่อาจท ารายงานตามปกติได ้ไดแ้ก่ 

การซ้ือหรือจา้งกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอนัเนือ่งมาจากเกิดเหตุการณ ์ทีไ่ม่อาจคาดหมาย

ไดต้ามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (1)(ค) 

หรือกรณีมีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุนั้นโดยฉุกเฉิน

 ตามความในมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2)(ง)

หรือกรณีการซ้ือหรือจา้งที่มีวงเงินเล็กนอ้ยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตาม

ความในมาตรา 96 วรรคสอง ซ่ึงไม่อาจท ารายงานตามปกติได้

ใหเ้จา้หนา้ที่ หรือผูที้่รบัผดิชอบในการปฏิบติังานนั้น        

 จะท ารายงาน ตามวรรคหนึง่

 เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้

2

3

กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

วิธีปฏิบติั

1

ขอ้ยกเวน้
ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ  ขอ้ 22 วรรคสอง
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(1) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(2) คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา 

(3) คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก 

(4) คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง ขอ้ 25 

 ระเบยีบฯ ขอ้ 25 การซ้ือหรือจา้งแต่ละครั้ง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั แต่งตั้ง 

“คณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง” เพือ่ปฏิบติัการตามระเบยีบนี้  พรอ้มกบัก าหนดระยะเวลา

ในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลว้แต่กรณี คือ 

ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งแต่ละคณะ 

รายงานผลการพิจารณาต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ถา้มีเหตุที่ท าใหก้ารรายงานล่าชา้ ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

พิจารณาขยายเวลาใหต้ามความจ าเป็น

การรายงานผล

ของ

คณะกรรมการ
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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 าบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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o วิธีการจัดซ้ือจดัจา้ง

วิธีประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป

วิธีคดัเลือก

วิธีเฉพาะ  

เจาะจง

เชิญชวนใหผู้ป้ระกอบการ

ทัว่ไป ที่มีคุณสมบติัตรง      

ตามเงือ่นไขที่ก าหนด

เขา้ยืน่ขอ้เสนอ

(ม.55(1))

เชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมี

คุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนด

ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ราย 

ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

เวน้แต่ มีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติั

ตรงตามก าหนดนอ้ยกว่า 3 ราย

(ม.55(2))

หน่วยงานภาครฐัเชิญชวน

ผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติั

ตรงตามท่ีก าหนด

รายใดรายหนึง่

ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอหรือใหเ้ขา้มา

เจรจาต่อรองราคากบั

หน่วยงานของรฐัโดยตรง

(ม.55(3))
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ผูค้า้

กรอกขอ้มูลสินคา้

- รหสัสินคา้ 

(UNSPSC)

- คุณสมบติั

Market

หน่วยงานของรฐั

ก าหนดสินคา้

- คุณสมบติัสินคา้ 

- จ านวน

ก าหนดคุณสมบติัผูค้า้

(ตามตวัอย่าง)

เสนอราคาตามวนัเวลา

ท่ีก าหนดผ่านระบบ e-GP

• ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

ใหเ้สนอราคาครั้งเดียว

• เกิน 5 ลา้นบาท เสนอ

ราคาไดห้ลายครั้งภายใน 

30 นาที

ประกาศข้ึนเว็บไซต์

ผูค้า้ฯ

ที่

สนใจ

แผนผงั e - market

งานพสัดุ วนัรุ่งข้ึนตรวจสอบเอกสารเสนอราคาแลว้เสนอ หวัหนา้หน่วยงาน 

ประกาศผลผูช้นะการเสนอราคา

2

4

e-Catalog

ศูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั 

กรมบญัชีกลาง (ระบบ e-GP)

จะส่งประกาศไปยงัผูค้า้ท่ีลงทะเบียน

ไวต้ามประเภทสินคา้ท่ีประกาศซ้ือ

3
48
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1

จดัท าประกาศ



ผูค้า้ฯ

ร่างประกาศ

ประกวดราคา ฯ

จดัท า

ผูป้ระกอบการ

เผยแพร่

ประกาศ

ประกวดราคาฯ

หน่วยงานของรฐั

พจิารณาผล

ประกาศผล

ผูช้นะราคา

แผนผงั e-Bidding

หน่วยงาน

ของรฐั

การวิจารณ์ ร่างประกาศและเอกสารประกาศ ขอบเขตของงาน

วงเงินไม่เกิน 5 แสน - 5 ลา้น จะใหวิ้จารณห์รือไม่ก็ได้

วงเงินเกิน 5 ลา้นข้ึนไป  ตอ้งใหวิ้จารณ์

1

2

3

6

ดาวนโ์หลดเอกสาร

(กรณีขายเอกสาร ตอ้งซ้ือ

เอกสารประกวดราคาก่อน

จึงจะดาวนโ์หลดได)้

วงเงินเกิน 5 ลา้น ตอ้งวาง

หลกัประกนัการเสนอราคา
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4

 วิจารณ์
เสนอราคาผ่านระบบ5



วธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e - bidding)

     การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกนิ 500,000 บาท 
และเป็นสินค้าหรืองานบริการทีไ่ม่ได้ก 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 าหนดวงเงิน แตกต่างไปจากที่ก าหนด ให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  เพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิทราบด้วย

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
มคีวามคดิเห็นไปยงัหน่วยงานที่จัดซ้ือจัดจ้างโดยตรง 
โดยเปิดเผยตวั

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 
พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง (2)
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กองการพสัดุภาครัฐ



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
หรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ทีป่รับปรุง 

 เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอกีคร้ังหน่ึง 

เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ
และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคดิเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบเห็นชอบ

 กรณมีผู้ีเสนอ
ความคดิเห็น

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 
พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง (3) 
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กองการพสัดุภาครัฐ

 -กรณีมผู้ีมคีวามคดิเห็น  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ร่วมกบัผู้มีหน้าทีรั่บผดิชอบร่างของเขต
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 วันท าการ

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

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

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

กองการพสัดุภาครัฐ

   รัฐวสิาหกจิใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากทีก่ าหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  
เพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย
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                เม่ือส้ินสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ ด าเนินการดังนี้

(1) จัดพมิพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย
ผ่านทางระบบจ านวน 1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น

(2) ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคา
ต่างๆ และพสัดุตัวอย่าง (ถ้าม)ี หรือพจิารณาการน าเสนองานของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
หรือเอกสารหรือรายละเอยีดทีก่ าหนดให้จัดส่งในภายหลงัจากวันเสนอราคาแล้ว
คดัเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ม่มีผลประโยชน์ร่วมกนั และย่ืนเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 
ถูกต้อง มีคุณสมบัตแิละข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพสัดุทีม่รีายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐก าหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

หน้าทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ข้อ 55)
กองการพสัดุภาครัฐ
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หน้าทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ข้อ 55)

คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิม่เตมิจากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกไ็ด้ 
แต่จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอเปลีย่นแปลงสาระส าคญัที่เสนอไว้แล้วมไิด้ และหากคณะกรรมการ
เห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมคุีณสมบัตไิม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้
ก าหนด ให้คณะกรรมการตดัรายช่ือของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

ในกรณีทีผู้่ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐ
ก าหนด  ในส่วนทีม่ิใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างน้ันไม่มีผลท าให้เกดิการได้เปรียบ
เสียเปรียบ หรือเป็นการผดิพลาดเลก็น้อย ให้พจิารณาผ่อนปรนการตดัสิทธ์ิผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายน้ัน

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

      ในกรณทีีผู้่ย่ืนข้อเสนอรายทีค่ดัเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารประกวดราคา 
ให้พจิารณาผู้ทีเ่สนอราคาต ่ารายถัดไป หรือผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงรายถดัไป
ตามล าดับ แล้วแต่กรณี

   
   

กองการพสัดุภาครัฐ
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หน้าทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ข้อ 55) (2) 



(4) จัดท ารายงานผลการพจิารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพ่ือพจิารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี ้รายงานผลการพจิารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

      (ก) รายการพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง
      (ข) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอ ราคาทีเ่สนอ และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ

                            ทุกราย
      (ค) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอที่ผ่านการคดัเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

                            ร่วมกนั
      (ง) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
      (จ) ผลการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ย่ืน

ข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพจิารณา   
   

กองการพสัดุภาครัฐ
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หน้าทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ข้อ 55) (2) 



 เม่ือพจิารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพยีง
รายเดยีวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนดใน
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์เพยีงรายเดยีว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ัน 
แต่ถ้าคณะกรรมการพจิารณาผลฯ พจิารณาแล้วเห็นว่ามเีหตุผลสมควรทีจ่ะ
ด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการพจิารณาผลฯ ต่อรองราคา
กบัผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน และจัดท ารายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ

หน้าทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวด

ราคาอเิล็กทรอนิกส ์(ตอ่) กองการพสัดุภาครัฐ
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กรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมแีต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือยกเลกิและ
ด าเนินการประกวดราคาฯ ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้ว
เห็นว่า การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ี จะส่ังให้ด าเนินการ
ซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีกไ็ด้ 

เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคดัเลือกหรือ
วธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่

หน้าทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวด

ราคาอเิล็กทรอนิกส ์(ตอ่) กองการพสัดุภาครัฐ
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เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล
การพจิารณา และผู้มอี านาจอนุมัตส่ัิงซ้ือส่ังจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวธีิการทีก่รมบัญชีกลาง
ก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐน้ัน และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ผ่านทาง
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบทีก่รมบัญชีกลางก าหนด

กองการพสัดุภาครัฐ     การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
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มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน 

เว้นแต่ วงเลบ็ (1) กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธีิคดัเลือก

(ก) ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้ว ไม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก

(ข) พสัดุที่มคุีณลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลติ ก่อสร้าง หรือให้บริการ
โดยผู้ประกอบการทีม่ฝีีมือโดยเฉพาะ หรือมคีวามช านาญเป็นพเิศษ หรือมีทักษะสูงและ
ผู้ประกอบการมจี านวนจ ากดั

(ค) มคีวามจ าเป็นเร่งด่วน อนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์ที ่ไม่อาจคาดหมายได้ 

(ง) ลกัษณะของการใช้งาน หรือมข้ีอจ ากัดทางเทคนิคทีจ่ าเป็นต้องระบุยีห้่อเป็นการเฉพาะ

(จ) ต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ

(ฉ) ใช้ในราชการลบั หรือเป็นงานทีต้่องปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ หรือเกีย่วกบัความมัน่คง
ของประเทศ 

(ช) งานจ้างซ่อมพสัดุทีจ่ าเป็นถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้

(ซ) กรณอ่ืีนทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 56 (1)การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิคดัเลือก

62



63

   - เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบ

รายงานขอซ้ือหรือขอจา้งตามขอ้ 22 แลว้ 

ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก 

ด าเนินการดงัต่อไปนี้

วิธีคดัเลือก 



(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าที่คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก

 จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยงัผู้ประกอบการทีม่ีคุณสมบตัติรงตามทีก่ าหนด
ไม่น้อยกว่า 3 ราย โดยให้ค านึงถงึการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ทีเ่ข้า
ย่ืนข้อเสนอ และจัดท าบญัชีรายช่ือผู้ประกอบการทีเ่ชิญชวน

 การย่ืนซองข้อเสนอ จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ และย่ืนโดยตรงกบั
หน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลกัฐานทีย่ื่นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา

 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 และพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอตามที่ก าหนด โดยจัดเรียงล าดับ
ผู้ทีเ่สนอราคาต ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

              ในกรณรีายทีค่ดัเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลง 
       ให้พจิารณาผู้ทีเ่สนอราคาต ่ารายถัดไป หรือผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงสุด
       รายถัดไปตามล าดับ
 จัดท ารายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

65



66

วิธีเฉพาะเจาะจง 



มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน 

เว้นแต่ วงเล็บ (2) กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธีิเฉพาะเจาะจง

(ก) ใช้ทั้งวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปและวธีิคดัเลือก หรือใช้วธีิคดัเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอ
ไม่ได้รับการคดัเลือก

(ข) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุที่การผลติ จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงนิในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง
ไม่เกนิวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(ค)  มีผู้ประกอบการทีม่ีคุณสมบัตโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หรือผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือตวัแทนผู้ให้บริการ
โดยชอบด้วยกฎหมายเพยีงรายเดยีวในประเทศ และไม่มีพสัดุอ่ืนที่จะใช้ทดแทนได้

(ง)  มีความจ าเป็นต้องใช้พสัดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัตภัิยหรือธรรมชาติพบิัตภัิยและการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิ
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวธีิคดัเลือกอาจก่อให้เกดิความล่าช้าและอาจท าให้เกดิความเสียหายร้ายแรง 

(จ) เป็นพสัดุที่เกีย่วพนักบัพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เติม 
โดยมูลค่าของพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เติมจะต้องไม่สูงกว่าพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

(ฉ) เป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

(ช) ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง           

(ซ) กรณอ่ืีนที่ก าหนดในกฎกระทรวง

การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)
กองการพสัดุภาครัฐ
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจา้ง

ตามขอ้ 22 แลว้ ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ด าเนนิการดงัต่อไปนี้

(1) จดัท าหนงัสอืเชิญชวนผูป้ระกอบการทีม่ีคุณสมบติัตรงตาม

เงือ่นไขทีห่น่วยงานของรฐัก าหนดรายใดรายหนึง่ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ

หรือใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา โดยใหด้ าเนนิการดงัต่อไปนี้

(ก) ใชท้ั้งวิธีประกาศเชิญ

ชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก 

หรือใชวิ้ธีคดัเลือกแลว้     

แต่ไม่มผูีย้ืน่ขอ้เสนอ หรือ

ขอ้เสนอไม่ไดร้บัการ

คดัเลือก

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

- ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรบัจา้งนั้นโดยตรงหรือจาก 

ผูย้ืน่ขอ้เสนอในการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธี

คดัเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถา้มี) ใหม้ายืน่เสนอราคา

- ทั้งนี้  หากเห็นว่าผูป้ระกอบการรายท่ีเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งเสนอ

ราคาสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรือราคาท่ีประมาณได ้หรือราคาท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

(ค) มีผูป้ระกอบการทีม่ีคุณสมบติั

โดยตรงเพียงรายเดียว หรือ

ผูป้ระกอบการ  ซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่าย

หรือตวัแทนผูใ้หบ้ริการโดยชอบดว้ย

กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ 

และไม่มพีสัดุอ่ืนทีจ่ะใชท้ดแทนได้

ขอ้ 78 (ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) 

(ค) (ง) 

o ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการที่มีอาชีพขายหรือรบัจา้ง

นั้นโดยตรงมายืน่เสนอราคา

o หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยงัสูงกว่าราคา

ในทอ้งถิน่ หรือราคาที่ประมาณได ้หรือราคาที่

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลง

เท่าที่จะท าได้

(ง) มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุ

โดยฉุกเฉินเนือ่งจากเกิดอุบติัภยั

หรือภยัธรรมชาติ และการจดัซ้ือจดั

จา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือ

วิธีคดัเลือกอาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้

และอาจท าใหเ้กิดความเสียหาย

รา้ยแรง
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

(จ) เป็นพสัดุท่ีเกีย่วพนักบัพสัดุท่ีได้

จัดซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้ และมีความ

จ าเป็นตอ้งจัดซ้ือจดัจา้งเพิม่เติม

โดยมูลค่าของพสัดุท่ีจัดซ้ือจัดจา้ง

เพิม่เติมจะตอ้งไม่สูงกว่าพสัดุท่ีได้

จัดซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้

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

-ใหเ้จรจากบัผูป้ระกอบการรายเดิมตามสญัญาหรือขอ้ตกลง

ซ่ึงยงัไม่ส้ินสุดระยะเวลาส่งมอบ

- เพือ่ขอใหมี้การซ้ือหรือจา้งตามรายละเอียด และราคาท่ีต า่กว่า

หรือราคาเดิมภายใตเ้งือ่นไขท่ีดีกว่าหรือเงือ่นไขเดิม โดยค านงึ

ถึงราคาต่อหน่วยตามสญัญาเดิม (ถา้มี) เพือ่ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด

ต่อหน่วยงานของรฐั

(ฉ) เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาด 

โดยหน่วยงานของรฐั องคก์าร

ระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน

ของต่างประเทศ

ขอ้ 78 (ง) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ฉ) ใหด้ าเนนิการ

โดยวิธีเจรจาตกลงราคา

(ช) ท่ีดินหรือสิง่ปลูกสรา้ง

ท่ีจ าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง

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

เจา้ของท่ีดินหรือสิง่ปลูกสรา้งโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรือราคาท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้
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เงือนไขวิธี

เฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

(ซ) กรณีอ่ืนท่ีก าหนด        

ในกฎกระทรวง

กฎกระทรวง  ก าหนดพสัดุท่ีรฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุนและก าหนดวิธีการ

จดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีคดัเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

หมวด 1 พสัดุส่งเสริมและพฒันาดา้นการเกษตร

หมวด 2 พสัดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผูด้ว้ยโอกาส

หมวด 3 พสัดุส่งเสริมการเรียนการสอน

หมวด 4 พสัดุส่งเสริมการวิจยัและพฒันาหรือการใหบ้ริการทางการศึกษา

หมวด 5 พสัดุส่งเสริมนวตักรรม

หมวด 6 พสัดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

หมวด 7 พสัดุส่งเสริมความมัน่คงดา้นพลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ

(2) จดัท ารายงานผลการพิจารณา โดยใหน้ าความในขอ้ 55 (4) มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม



Company Name

การด าเนินการโดยวิธีตกลงราคา (1) 
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วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) : กรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

ประกอบระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 79 วรรคหนึง่

เจา้หนา้ที่

หวัหนา้เจา้หนา้ที่

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั

รายงานขอซ้ือขอจา้ง

(ขอ้ 22)

1

5

4

6 ส่งมอบพสัดุ

ซ้ือ/จา้ง

เห็นชอบ 
(ขอ้ 24)

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ/

ผูต้รวจรบัพสัดุ (กรณีไม่เกิน 1 แสนบาท)

 ผูป้ระกอบการ

2



Company Name
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ขอ้ยกเวน้

วิธีการ

 กรณีจ าเป็นเร่งด่วน

 ไม่ไดค้าดหมายไวก่้อน

 ด าเนนิการตามปกติไม่ทนั

 

 เจา้หนา้ที ่หรือ ผูร้บัผิดชอบด าเนินการไปก่อน

 รายงานขอความเห็นชอบหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

 เมือ่ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ ใหถ้อืว่ารายงานดงักล่าว

เป็นหลกัฐานการตรวจรบั 

  

การด าเนินงานโดยวิธีตกลงราคา 

(2)

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

ประกอบระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 79 วรรคสอง



งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

•     - ให้หน่วยงานของรัฐเลือกผู้ให้
บริการรายใดรายหน่ึง ซ่ึงเคยทราบ
หรือเคยเห็นความสามารถแล้ว 
ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างได้พจิารณาเสนอแนะ

• เป็นกรณทีีห่น่วยงาน
ของรัฐ  เชิญชวนผู้ให้บริการ
ทีม่คุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไข
ทีก่ าหนด

• เพ่ือออกแบบงานก่อสร้างทีม่ลีกัษณะ
พเิศษเป็นทีเ่ชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรม 
หรือสถาปัตยกรรมของชาติ

• งานอ่ืนทีก่ าหนดตามกฎกระทรวง

• ใช้กบังานทีม่ีลกัษณะซับซ้อน
หรือซับซ้อนมาก

•  ใช้กบัวธีิประกาศเชิญชวน
ทัว่ไปแล้วไม่ได้ผล

• กรณเีป็นงานออกแบบหรือใช้
ความคิดหน่วยงานของรัฐไม่มี
ข้อมูลเพยีงพอทีจ่ะก าหนด
เบื้องต้นได้
       โดยให้เชิญชวนผู้ให้บริการ
ทีม่ีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข
ทีก่ าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย
ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ

• ใช้กบังานทีม่ีลกัษณะ
ไม่ซับซ้อน

1. วธีิประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป

2. วธีิคัดเลือก

3. วธีิเฉพาะเจาะจง4. วธีิประกวดแบบ

กองการพสัดุภาครัฐ

74



 ในกรณรีาชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค                        
หรือราชการส่วนท้องถิ่นใด 

 ไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง                 
หรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง 

 อาจขอความร่วมมือกบักรมโยธาธิการและผงัเมือง 
 กรมศิลปากร 
 หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนทีมี่หน่วยงานออกแบบหรือควบคุม

งานก่อสร้าง ก่อนกไ็ด้

งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง

 

75

ระเบยีบฯ 

ขอ้ 131

75



ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560

o การบริหารสญัญา

o การตรวจรบัพสัดุ

76



o พ.ร.บ. หมวด 9 มาตรา 93-99

การท าสญัญา

o ระเบียบฯ หมวด 5 ขอ้ 161-174



การท าสญัญา

      การลงนามในสญัญา

o  เป็นอ านาจของหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

o  จะกระท าไดต่้อเมือ่ล่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณแ์ละไม่มีผูอุ้ทธรณ์

ตาม ม.117 หรือในกรณีทีม่ีการอุทธรณแ์ต่คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณใ์หด้ าเนินการต่อไปได้

       เวน้แต่ การจดัซ้ือจดัจา้งทีม่ีความจ าเป็นเร่งด่วนตาม 

ม.56(1)(ค) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง หรือกรณีทีม่ีวงเงินเล็กนอ้ย

ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตาม ม.96 วรรคสอง 

o พ.ร.บ. มาตรา 66 วรรคสอง

o ระเบยีบฯ ขอ้ 161



การท าสญัญา

   การท าสญัญาตอ้งท าตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานอยัการสูงสุด

   จ าเป็นตอ้งมีขอ้ความหรือรายการแตกต่างจากแบบท่ีก าหนด และ

ไม่ท าใหห้น่วยงานของรฐัเสียเปรียบ ใหก้ระท าได ้ เวน้แต่เห็นว่าจะ

เสียเปรียบหรือไม่รดักุมพอใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาก่อน

   ไม่ท าตามแบบและจ าเป็นตอ้งร่างใหม่ ใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุด

พิจารณาก่อน  เวน้แต่การท าสญัญาตามแบบท่ีเคยผ่านการพิจารณา

ของส านกังานอยัการสูงสุดมาแลว้

   จ าเป็นตอ้งท าเป็นภาษาต่างประเทศ ใหท้ าเป็น

 ภาษาองักฤษ และตอ้งจดัท าสรุปสาระส าคญัเป็นภาษาไทย

 เวน้แต่ท าสญัญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด

มาตรา 

93 

79



80



1. เตม็รูป (ม. 93)
    1.1 ท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก 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

81



82

แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

10. สัญญาเช่ารถยนต์

6. สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์

12. สัญญาซ้ือขายคอมพวิเตอร์

2. สัญญาซ้ือขาย

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

14. สัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคล 
หรือจ้างบริษัททีป่รึกษา

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 82



หลกัการ 
   สัญญามีผลนับตั้งแต่วนัทีคู่่สัญญาได้ลงนามในสัญญา
ยกเว้น  
   คู่สัญญามีข้อตกลงก าหนดเง่ือนไขกนัไว้ในสัญญาเป็น
อย่างอ่ืน

ผลของสัญญา

83



84

การก าหนดเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
 ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

84
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 การก าหนดเงือ่นไขและหลกัเกณฑส์ญัญาแบบปรบัราคาได ้

(ค่า K)  ไวใ้นสญัญาจา้งก่อสรา้ง



o การก าหนดเงือ่นไขและหลกัเกณฑส์ญัญาแบบปรบัราคาได ้(ค่า K)

oไวใ้นสญัญาจา้งก่อสรา้ง

86



การท าสญัญาของหน่วยงานในต่างประเทศ

 หน่วยงานของรฐัในต่างประเทศ จะท าเป็น

ภาษาองักฤษหรือภาษาของประเทศทีห่น่วยงานนั้นตั้งอยู่

โดยผ่านการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญของหน่วยงานก็ได้

มาตรา 

94 

87



การจา้งช่วง

 หา้มไปจา้งช่วงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

 เวน้แต่ การจา้งช่วงบางส่วนทีไ่ดร้บัอนุญาต

 ฝ่าฝืนปรบัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของวงเงินของงาน

ทีจ่า้งช่วง

คู่สญัญา

จา้งช่วง

จา้งช่วง

มาตรา 

95 

88



การท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

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

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

     การจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม ม.70(3)(ข)

(2) การจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงานภาครฐั

(3) คู่สญัญาส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัท าการ นบัถดัจากวนัท าขอ้ตกลง

(4) การเช่า ซ่ึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า

(5) กรณีอ่ืนที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

  ในกรณีที่การจัดซ้ือจดัจา้งวงเงินเล็กนอ้ย

 จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนัก็ได้

 แต่ตอ้งมีหลกัฐานการจดัซ้ือจดัจา้ง

มาตรา 

96 
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o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ือง การจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ (ฉ.1)
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o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ือง การจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.2)

91
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o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ือง การจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.3)

92
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o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ือง การจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.3)
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 ค่าปรับ (เบีย้ปรับ)  เป็นค่าเสียหายที่คู่สัญญาได้
ตกลงกนัไว้ล่วงหน้า  ไม่ต้องพสูิจน์ความเสียหาย

 ค่าเสียหาย  เป็นสิทธิเรียกร้องของคู่สัญญาเม่ือมี
ความเสียหายเกดิขึน้แล้ว  ต้องพสูิจน์ความเสียหาย

ค่าปรับ (เบีย้ปรับ)  ค่าเสียหาย

94



1

2

3

การก าหนดอตัราค่าปรบัในสญัญาขอ้ 

162 

95



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

 กรณีที่มีการแบ่งงวดงานและงวดเงินแล้ว โดยหลัก ผู้ว่าจ้างไม่อาจรับมอบงาน
และจ่ายเงินข้ามงวดได้ เ ว้นแต่  ตามข้อเท็จจริงของหลักวิชาการของ
การก่อสร้างงานที่ส่งมอบน้ัน เป็นอสิระไม่เกีย่วข้องกับงานในงวดก่อนหน้าน้ัน  
และมกีารก าหนดไว้ในสัญญาว่าสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน
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สัญญาซ้ือขาย/สัญญาจ้างทัว่ไป
จ่ายตามวงเงนิทีก่ าหนดในสัญญา

สัญญาจ้างก่อสร้าง
ราคาต่อหน่วย

*จ่ายตามเน้ืองานที่ท าเสร็จจริง
ราคาเหมารวม

*จ่ายตามวงเงนิทีก่ าหนดในสัญญา

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
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98

หลกัประกนัสัญญา

 ให้ใช้หลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี้
1. เงินสด
2. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์

                 ลงวันทีท่ีใ่ช้เช็คหรือดราฟท์น้ันช าระต่อเจ้าหน้าที ่หรือก่อนวันน้ัน
                 ไม่เกนิ 3 วนัท าการ 

3. หนังสือค า้ประกนัของธนาคารในประเทศ
4. หนังสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทุน
5. พนัธบัตรรัฐบาลไทย

กองการพสัดุภาครัฐ
ขอ้ 

167 
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มูลค่าหลกัประกนัสัญญา

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

 *  กรณหีน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือ
  เป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลกัประกนั

ขอ้ 

168 

ขอ้ 

169 
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100

การคืนหลกัประกนัสัญญา

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 ถา้หลกัประกนัสญัญาท่ีคู่สญัญาน ามามอบไวเ้พือ่เป็นหลกัประกนั

การปฏิบติัตามสญัญาลดลง หรือเสือ่มค่าลง หรือมีอายไุม่ครอบคลุม

ถึงความรบัผิดของคู่สญัญาตลอดอายสุญัญา ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ 

ก็ตาม รวมถงึส่งมอบงานล่าชา้เป็นเหตุใหร้ะยะเวลาแลว้เสร็จหรือ

วนัครบก าหนดความรบัผิดในความช ารุดบกพร่องตามสญัญา

เปลีย่นแปลงไป

กรณีมีเหตุทีท่ าใหห้ลกัประกนัสญัญาเปลีย่นแปลงไป

o กรณีแกไ้ขสญัญาและมีผลท าใหว้งเงินตามสญัญาเปลีย่นแปลง

ไปจากเดิม โดยมีวงเงินเพิม่ข้ึน 

o ใหคู่้สญัญาน าหลกัประกนัสญัญามาวางเท่ากบัวงเงิน 

หลกัประกนัสญัญาที่ไดเ้พิม่ข้ึน 

o คู่สญัญาตอ้งหาหลกัประกนัใหม่หรือหลกัประกนัเพิม่เติมใหม้ีจ านวนครบถว้นตามมูลค่าที่

ก าหนดในสญัญามามอบใหภ้ายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรฐัก าหนด 

ขอ้ 

171 

101



หลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้ขอ้ 

172 

o หลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้

o ตามขอ้ 91 วรรคสอง (การจ่ายค่าพสัดุล่วงหนา้)

o ตามขอ้ 130 วรรคหนึง่ (การจ่ายค่าจา้งที่ปรึกษาล่วงหนา้)

 เมือ่หน่วยงานของรฐัไดห้กัเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้ง

ที่จะใชคื้นเงินล่วงหนา้ที่คู่สญัญาไดร้บัไปเป็นจ านวน

เท่าใดแลว้ หรือน าหลกัประกนัมาวางเท่ากบัมูลค่า

ของเงินที่ตอ้งหกั

ล่วงห
น้า

หัก
คืน

o คู่สญัญาสามารถขอคืนหลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้แต่บางส่วนได ้

o ทั้งนี้  จะตอ้งระบุไวเ้ป็นเงือ่นไขในเอกสารเชิญชวนและในสญัญาดว้ย
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หลกัประกนัผลงานในการจา้งก่อสรา้ง

o ในการจา้งงานก่อสรา้งที่หน่วยงานของรฐั

ก าหนดแบ่งการช าระเงินค่าจา้งออกเป็นงวด 

และมีความประสงคใ์หม้ีการหกัเงินประกนั

ผลงานในแต่ละงวด

 ใหก้ าหนดการหกัเงินตามอตัราที่หน่วยงานของรฐัก าหนดของเงิน

ที่ตอ้งจ่ายในงวดนั้นเพือ่เป็นหลกัประกนั

 ในกรณีที่เงินประกนัผลงานถูกหกัไวแ้ลว้เป็นจ านวนไม่ต า่กว่าอตัรา

ที่หน่วยงานของรฐัก าหนด คู่สญัญามีสิทธิที่จะขอเงินประกนัผลงานคืน 

โดยคู่สญัญาจะตอ้งน าหนงัสือค ้ าประกนัของธนาคาร หรือหนงัสือ

ค ้ าประกนัอิเล็กทรอนกิสข์องธนาคารภายในประเทศมาค ้ าประกนั

แทนการหกัเงิน โดยมีอายกุารค ้ าประกนัตามที่ผูว่้าจา้งจะก าหนดได้

ขอ้ 

173 
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การแกไ้ขสญัญา

  สญัญาทีล่งนามแลว้ แกไ้ขไม่ได ้ เวน้แต่

o  แกต้ามความเห็นส านักงานอัยการสงูสุด

o  จ าเป็น ไม่ท าใหเ้สียประโยชน์ 

o  เพือ่ประโยชนแ์ก่หน่วยงาน หรือ

–    ประโยชนส์าธารณะ

o  กรณอืี่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

    การแกไ้ขสญัญาทีเ่ห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชนห์รือไม่รดักุม

เพยีงพอใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน

มาตรา 

97 
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o  การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย

ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกีย่วขอ้ง

o  หากจ าเป็นตอ้งเพิม่หรือลดวงเงิน หรือเพิม่หรือลดระยะเวลา

การส่งมอบหรือขยายเวลาในการท างานใหต้กลงไปพรอ้มกนั

การแกไ้ขสญัญา

o การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่ลดวงเงิน ผูม้ีอ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

เดิมเป็นผูอ้นุมติั

o การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่เพิม่วงเงิน เป็นผลใหผู้ม้ีอ านาจอนุมติั

สัง่ซ้ือสัง่จา้งเปลีย่นไป ตอ้งใหผู้น้ ั้นอนุมติัดว้ย

มาตรา 

97 
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o ตอ้งอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวตัถุประสงคเ์ดิมของสญัญาหรือขอ้ตกลงนั้น

o ก่อนแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง หน่วยงานของรฐัจะตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบ

การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง

คุณภาพของพสัดุ 

รายละเอียดของงาน 

o ในกรณีที่เป็นการจดัซ้ือจัดจา้งท่ีเกีย่วกบัความมัน่คงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง 

จะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากวิศวกร สถาปนกิและวิศวกรผูช้ านาญการ หรือผูท้รงคุณวุฒิซ่ึง

รบัผิดชอบหรือสามารถรบัรอง คุณลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสรา้ง  หรือ

งานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แลว้แต่กรณีดว้ย 

o เมือ่ผูมี้อ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้งแลว้แต่กรณี ไดอ้นุมติัการแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง

แลว้ ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัเป็นผูล้งนามในสญัญาหรือขอ้ตกลงท่ีไดแ้กไ้ขนั้น 

ราคาของพสัดุหรืองานตามสญัญาหรือขอ้ตกลง

กบัพสัดุทีจ่ะท าการแกไ้ข

ขอ้ 

165 
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o พ.ร.บ. หมวด 10 ม.100-105

การบริหารสญัญา

และการตรวจรบัพสัดุ

o ระเบยีบฯ หมวด 6 ขอ้ 175-189
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การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ

  การด าเนินการตามสญัญาหรือขอ้ตกลง ใหผู้ม้ีอ านาจแต่งตั้ง 

    คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ           เพือ่รบัผิดชอบในการบริหาร 

                                               สญัญาหรือขอ้ตกลงและ

                                               การตรวจรบัพสัดุ

                                                  การจดัซ้ือจดัจา้งวงเงินเล็กนอ้ย 

                                                  จะแต่งตั้งบุคคลหนึง่บุคคลใด

                                                  เป็นผูต้รวจรบัพสัดุก็ได้

o ผูรั้บผดิชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

o ซึง่ไม่ใช่ผูท้ีไ่ดรั้บแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทีป่ฏบัิติงานเกีย่วกับ

การจัดซ้ือจัดจา้ง หรือการบริหารพสัดุ

o ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนตามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด

มาตรา 

100 
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การตรวจรบัพสัดุ
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คณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัดุ

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

• ระเบยีบฯ ขอ้ 25 (5)

คณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัดุ

ในงานจา้งที่ปรึกษา
• พ.ร.บ. มาตรา 74

• ระเบยีบฯ ขอ้ 105 (4)

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

ในงานจา้งออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสรา้ง

• พ.ร.บ. มาตรา 89

• ระเบยีบฯ ขอ้ 141 (5)

องคป์ระกอบ

• ประธาน 1 คน

• กรรมการอย่างนอ้ย 2 คน

• ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังาน

ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 

พนกังานของรฐั หรือพนกังานของ

หนว่ยงานของรฐัทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่

• โดยใหค้ านงึถงึ ลกัษณะหนา้ทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบของผูที้ไ่ดร้บัแต่งตั้ง

เป็นส าคญั

• กรณีจ าเป็นหรือเพือ่ประโยชน ์จะ

แต่งตั้งบุคคลอืน่ร่วมเป็นกรรมการ

ดว้ยก็ได ้แต่จ านวนตอ้งไม่มากกว่า

กรรมการตามวรรคหนึง่

• ควรแต่งตั้งผูช้ านาญการหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการดว้ย

(ระเบยีบฯ ขอ้ 26)

• ประธาน 1 คน

• กรรมการอย่างนอ้ย 4 คน

• ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังาน

ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 

พนกังานของรฐั หรือพนกังานของ

หนว่ยงานของรฐัทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่

• โดยใหค้ านงึถงึ ลกัษณะหนา้ทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบของผูที้ไ่ดร้บัแต่งตั้งเป็น

ส าคญั

• กรณีใชเ้งินที ่กค. กูจ้าก ตปท. ตอ้งมี

ผูแ้ทน สบน. ร่วมดว้ย

• กรณีจ าเป็นหรือเพือ่ประโยชน ์จะ

แต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการดว้ยก็

ได ้แต่จ านวนตอ้งไม่มากกว่ากรรมการ

ตามวรรคหนึง่

•  ควรแต่งตั้งผูช้ านาญการหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการดว้ย

(ระเบยีบฯ ขอ้ 106)

• ประธาน 1 คน

• กรรมการอย่างนอ้ย 2 คน

• ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังาน

ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 

พนกังานของรฐั หรือพนกังานของ

หนว่ยงานของรฐัทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่

• โดยใหค้ านงึถงึ ลกัษณะหนา้ทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบของผูที้ไ่ดร้บั

แต่งตั้งเป็นส าคญั

• จากแต่งตั้งผูช้ านาญการหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิทีเ่ป็นบุคคลภายนอก

ร่วมเป็นกรรมการก็ได้

(ระเบยีบฯ ขอ้ 142)
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(1) ตรวจรบัพสัดุ 

      - ณ ที่ท าการของผูใ้ชพ้สัดุนั้น หรือสถานที่ซ่ึงก าหนดไวใ้นสญัญาหรือขอ้ตกลง 

      - ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสญัญาหรือขอ้ตกลง จะตอ้งไดร้บัอนุมติัจาก

   หวัหนา้หน่วยงานของรฐัก่อน

(2) ตรวจรบัพสัดุใหถู้กตอ้งครบถว้นตามหลกัฐานที่ตกลงกนัไว ้ส าหรบักรณีที่มี

การทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ์จะเชิญ

ผูช้ านาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิเกีย่วกบัพสัดุนั้นมาใหค้ าปรึกษา 

      หรือส่งพสัดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของ

ผูช้ านาญการหรือผูท้รงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้

o ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนบัเป็นจ านวนหน่วย

ทั้งหมดได ้ใหต้รวจรบัตามหลกัวิชาการสถติิ 

หนา้ทีค่ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานซ้ือหรืองานจา้ง 
ขอ้ 

175 
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(3) ใหต้รวจรบัพสัดุในวนัที่ผูข้ายหรือผูร้บัจา้งน าพสัดุมาส่งและ

ใหด้ าเนินการใหเ้สร็จส้ิน โดยเร็วที่สุด 

(4) เมือ่ตรวจถูกตอ้งครบถว้นแลว้ใหร้บัพสัดุไว ้และถอืว่าผูข้ายหรือผูร้บัจา้ง

ไดส่้งมอบพสัดุ ถูกตอ้งครบถว้นตั้งแต่วนัที่ผูข้ายหรือผูร้บัจา้งน าพสัดุนั้นมาส่ง 

แลว้มอบแก่เจา้หนา้ที่พรอ้มกบัท าใบตรวจรบั โดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานอย่างนอ้ย 

2 ฉบบั มอบแก่ผูข้ายหรือผูร้บัจา้ง 1 ฉบบั และเจา้หนา้ที่ 1 ฉบบั เพือ่ ด าเนินการ

เบกิจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรฐัและรายงานใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั

ทราบ 

หนา้ทีค่ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานซ้ือหรืองานจา้ง 

ขอ้ 

175 

o ในกรณีที่เห็นว่าพสัดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียด

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาหรือขอ้ตกลง

ใหร้ายงานหวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้

เจา้หนา้ที่ เพือ่ทราบและสัง่การ
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(5) ในกรณีทีผู่ข้ายหรือผูร้บัจา้งส่งมอบพสัดุถูกตอ้งแต่ไม่ครบจ านวน

หรือส่งมอบครบจ านวนแต่ไม่ถูกตอ้งทั้งหมด ถา้สญัญาหรือขอ้ตกลงมิไดก้ าหนดไว้

เป็นอย่างอ่ืน ใหต้รวจรบัไวเ้ฉพาะจ านวนทีถู่กตอ้ง โดยถอืปฏิบติัตาม (4) และใหรี้บรายงาน

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ทีเ่พือ่แจง้ใหผู้ข้ายหรือผูร้บัจา้งทราบภายใน 

3 วนัท าการ นบัถดัจากวนัตรวจพบ แต่ทั้งนี้  ไม่ตดัสิทธ์ิหน่วยงานของรฐัทีจ่ะปรบัผูข้าย

หรือผูร้บัจา้งในจ านวนทีส่่งมอบไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งนั้น

(6) การตรวจรบัพสัดุทีป่ระกอบกนัเป็นชดุหรือหน่วย ถา้ขาดส่วนประกอบอย่างใด

อย่างหนึง่ไปแลว้จะไม่สามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบูรณ ์ใหถ้อืว่าผูข้ายหรือผูร้บัจา้งยงัมิได้

ส่งมอบพสัดุนั้น และโดยปกติใหรี้บรายงานหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพือ่แจง้ใหผู้ข้าย

หรือผูร้บัจา้งทราบภายใน 3 วนัท าการ นบัถดัจากวนัทีต่รวจพบ

(7) ถา้กรรมการตรวจรบัพสัดุบางคนไม่ยอมรบัพสัดุโดยท าความเห็นแยง้ไวใ้หเ้สนอ

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพือ่พิจารณาสัง่การ ถา้หวัหนา้หน่วยงานของรฐัสัง่การใหร้บัพสัดุ

นั้นไว ้จึงด าเนนิการตาม (4) หรือ (5) แลว้แต่กรณี

หนา้ทีค่ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานซ้ือหรืองานจา้ง 
ขอ้ 

175 
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114

ภา
ยใ
น 

3
 ว
นัท

 าก
าร

คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ
(องค์ประชุม)

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือทราบ

ท าใบตรวจรับ อย่างน้อย 2 ฉบับ
ให้ผู้ขาย 1 และ เจ้าหน้าที ่1 

: รับพสัดุไว ้ ถือวา่ส่งมอบถูกตอ้ง ณ วนัท่ีส่ง
:  ส่งมอบพสัดุให้เจ้าหน้าที่ 

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง
เพยีงบางส่วน

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือทราบและส่ังการ

ทราบ
(ตามมติ)

ส่ังการ
(ต่างจากมต)ิ

แจ้ง
คู่สัญญา

สัญญา
ไม่ได้ก าหนด
เป็นอย่างอ่ืน

รับไว้เฉพาะทีถู่กต้อง

รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ท าบันทกึความเห็นแย้ง

เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เพ่ือส่ังการ

ให้รับ

ไม่รับ

o Work flow การตรวจรบัพสัดุที่เป็นงานซ้ือหรือจา้งทัว่ไป
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(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผูค้วบคุมงานก่อสรา้งของผูร้บัจา้ง

      ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร

(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบติังานของผูร้บัจา้ง และเหตุการณแ์วดลอ้ม

  ที่ผูค้วบคุมงานของหน่วยงานของรฐัรายงาน โดยตรวจสอบกบัแบบรูปรายการ

  ละเอียดและขอ้ก าหนดในสญัญาหรือขอ้ตกลงทุกสปัดาห ์รวมทั้งรบัทราบหรือ

  พิจารณาการสัง่หยุดงาน หรือพกังานของผูค้วบคุมงาน แลว้รายงานหวัหนา้ 

  หน่วยงานของรฐัเพือ่พิจารณาสัง่การต่อไป 

(3) ใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุหรือกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ตรวจรบัพสัดุออกตรวจงานจา้ง ณ สถานท่ีที่ก าหนดไวใ้นสญัญาหรือทีต่กลงให้

ท างานจา้งนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดท าบนัทึกผล

การออกตรวจงานจา้งนั้นไวเ้พือ่เป็นหลกัฐานดว้ย

      หนา้ทีค่ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

ในงานจา้งก่อสรา้ง
ขอ้ 

176 
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(4) นอกจากการด าเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณี

      มีขอ้สงสยัหรือมีกรณีทีเ่ห็นว่า แบบรูป รายการละเอียดและ

ขอ้ก าหนดในสญัญามีขอ้ความคลาดเคลือ่นเล็กนอ้ย หรือไม่เป็นไป

ตามหลกัวิชาการช่าง ใหม้ีอ านาจสัง่เปลีย่นแปลงแกไ้ขเพิม่เติม หรือ

ตดัทอนงานจา้งไดต้ามทีเ่ห็นสมควร และตามหลกัวิชาการช่าง 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

(5) โดยปกติใหต้รวจผลงานทีผู่ร้บัจา้งส่งมอบภายใน 3 วนัท าการ 

นบัแต่วนัทีป่ระธาน กรรมการไดร้บัทราบการส่งมอบงาน และ

ใหท้ าการตรวจรบัใหเ้สร็จสิ้ นไปโดยเร็วที่สุด 

หนา้ทีค่ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งก่อสรา้ง

ขอ้ 

176 
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       ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุเห็นว่าผลงานทีส่่งมอบทั้งหมดหรืองวดใด

ก็ตามไม่เป็นไป ตามแบบรูปรายการละเอียดและขอ้ก าหนดในสญัญา ใหร้ายงานหวัหนา้

หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที ่เพือ่ทราบหรือสัง่การ แลว้แต่กรณี 

(7) ในกรณีทีก่รรมการตรวจรบัพสัดุบางคน ไม่ยอมรบังานโดยท าความเห็นแยง้ไว ้

ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพือ่พิจารณาสัง่การ ถา้หวัหนา้หน่วยงานของรฐัสัง่การ

ใหต้รวจรบังานจา้งนั้นไว ้จึงจะด าเนนิการตาม (6)

(6) เมือ่ตรวจเห็นว่าเป็นการถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามแบบรูป

รายการละเอียดและ ขอ้ก าหนดในสญัญาหรือขอ้ตกลงแลว้ ใหถ้อืว่า

ผูร้บัจา้งส่งมอบงานครบถว้นตั้งแต่วนัทีผู่ร้บัจา้งส่งงานจา้งนั้น และใหท้ าใบรบัรองผล

การปฏิบติังานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลว้แต่กรณี โดยลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานอย่างนอ้ย 

2 ฉบบั มอบใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง 1 ฉบบั และเจา้หนา้ที ่1 ฉบบั เพือ่ท าการเบกิจ่ายเงิน

ตามระเบยีบว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงินของหน่วยงานของรฐั และรายงานใหห้วัหนา้

หน่วยงานของรฐัทราบ

หนา้ทีค่ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งก่อสรา้ง

ขอ้ 

176 
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การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ 

 งานก่อสรา้งทีม่ีขั้นตอนด าเนินการเป็นระยะๆ 

จ าเป็นตอ้งมีการควบคุมงานอย่างใกลชิ้ด หรือมีเงือ่นไข

การจ่ายเงินเป็นงวดตามความกา้วหนา้

ใหม้ีผูค้วบคุมงาน

 ค่าตอบแทน กระทรวงการคลงัก าหนด

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

มาตรา 

101 

118



   ในการจา้งก่อสรา้งแต่ละครั้งทีม่ีขั้นตอนการด าเนินการ     

เป็นระยะๆ อนัจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมงานอย่างใกลชิ้ด หรือ   

มีเงือ่นไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความกา้วหนา้ของงาน 

oใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัแต่งตั้งผูค้วบคุมงานทีม่ีความรู ้    

ความช านาญทางดา้นช่างตามลกัษณะของงานก่อสรา้งจาก.........

การแต่งตั้งผูค้วบคุมงานจา้งก่อสรา้ง

ขอ้ 

177 

• ขา้ราชการ

• ลูกจา้งประจ า

• พนกังานราชการ • พนกังานมหาวิทยาลยั 

• พนกังานของรฐั
• พนกังานของหน่วยงาน

ของรฐัท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน

 ของหน่วยงานของรฐันั้น (หน่วยงานที่จดัซ้ือจดัจา้ง) หรือ

 ของหน่วยงานของรฐัแห่งอ่ืน ตามทีไ่ดรั้บความยนิยอมจากหัวหนา้

หน่วยงานของรัฐทีผู่นั้น้สังกัดแลว้
119



การแต่งตั้งผูค้วบคุมงานจา้งก่อสรา้ง

ขอ้ 

177 

o  ในกรณีทีล่กัษณะของงานก่อสรา้งมีความจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู ้

ความช านาญหลายดา้น จะแต่งตั้งผูค้วบคุมงานเฉพาะดา้นหรือ

เป็นกลุ่มบุคคลก็ได้

o  ผูค้วบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามทีผู่อ้อกแบบเสนอแนะ และ  

โดยปกติจะตอ้งมีคุณวุฒิไม่ต า่กว่าระดบัประกาศนยีบตัรวิชาชีพ

o ในกรณีจ าเป็นจะตอ้งจา้งผูใ้หบ้ริการควบคุมงานก่อสรา้งเป็น     

ผูค้วบคุมงาน ใหด้ าเนนิการจา้งโดยถอืปฏิบติัตามหมวด 4    

(จา้งควบคุมงานก่อสรา้ง)
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(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไวใ้นสญัญา หรือที่ตกลงใหท้ างาน

จา้งนั้นๆ ทุกวนัใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอ้ก าหนดในสญัญา

ทุกประการ

o โดยสัง่เปลีย่นแปลง แกไ้ข เพิม่เติมหรือตดัทอนงานจา้งไดต้ามที่เห็นสมควร 

และตามหลกัวิชาช่าง เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการ ละเอียด และ

ขอ้ก าหนดในสญัญา

    หนา้ทีข่องผูค้วบคุมงานขอ้ 

178 

o ถา้ผูร้บัจา้งขดัขืนไม่ปฏิบติัตาม ก็สัง่ใหห้ยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึง่ส่วนใด 

หรือทั้งหมดแลว้แต่กรณีไวก่้อน จนกว่าผูร้บัจา้งจะปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามค าสัง่

o และใหร้ายงานคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุหรือผูที้่ไดร้บัมอบหมายใหท้ า

หนา้ที่รบัผิดชอบการบริหารสญัญาหรือขอ้ตกลงหรือการตรวจรบัพสัดุที่เป็น

งานจา้งก่อสรา้งทนัที
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o หรือเป็นที่คาดหมายไดว่้า ถงึแมว่้างานนั้นจะได้

เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอ้ก าหนด 

ในสญัญา แต่เมือ่ส าเร็จแลว้จะไม่มัน่คงแข็งแรง 

หรือไม่เป็นไปตามหลกัวิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภยั 

ใหส้ัง่พกังานนั้นไวก่้อน

o แลว้รายงานคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุหรือหรือ 

ผูที้่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่รบัผิดชอบการบริหาร

สญัญาหรือขอ้ตกลง หรือการตรวจรบัพสัดุที่เป็นงาน

จา้งก่อสรา้งโดยเร็ว

    หนา้ทีข่องผูค้วบคุมงาน
ขอ้ 

178 

(2) ในกรณีทีป่รากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือขอ้ก าหนดในสญัญา   

มีขอ้ความขดักนั
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    หนา้ทีข่องผูค้วบคุมงาน
ขอ้ 

178 

o อย่างนอ้ย 2 ฉบบั เพือ่รายงานใหค้ณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัดุหรือผูที้่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่

รบัผิดชอบการบริหารสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือการ

ตรวจรบัพสัดุที่เป็นงานจา้งก่อสรา้งทราบทุกสปัดาห์

o และเก็บรกัษาไวเ้พือ่มอบใหแ้ก่เจา้หนา้ที่เมือ่เสร็จ

งานแต่ละงวด โดยถอืว่าเป็นเอกสารส าคญัของทาง

ราชการเพือ่ประกอบการตรวจสอบของผูม้ีหนา้ที่

(3) จดบนัทึกสภาพการปฏิบติังานของผูร้บัจา้งและเหตุการณแ์วดลอ้มเป็น

รายวนั พรอ้มทั้งผลการปฏิบติังาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน

o การบนัทึกการปฏิบติังานของผูร้บัจา้ง  ใหร้ะบุรายละเอียดขั้นตอนการ

ปฏิบติังานและวสัดุที่ใชด้ว้ย
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    หนา้ทีข่องผูค้วบคุมงานขอ้ 

178 

o ใหร้ายงานผลการปฏิบติังานของผูร้บัจา้งว่า

เป็นไปตามสญัญาหรือไม่

o โดยรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

หรือผูที้ไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่รบัผิดชอบ

การบริหารสญัญาหรือขอ้ตกลงหรือการตรวจรบั

พสัดุทีเ่ป็นงานจา้งก่อสรา้งทราบภายใน 3 วนัท า

การ นบัแต่วนัถงึก าหนดนั้นๆ

(4) ในวนัก าหนดเริม่งานของผูร้บัจา้งตามสญัญาและในวนัถงึก าหนด

ส่งมอบงานแต่ละงวด
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คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
(องค์ประชุม)

ผู้ควบคุมงาน
รายงาน

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือทราบ

ท าใบรับรอง
ผลการปฏิบัตงิาน
อย่างน้อย 2 ฉบับ

ให้ผู้ขาย 1 และเจ้าหน้าที่ 1 มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

ทั้งหมด / เฉพาะงวด

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือทราบหรือส่ังการ

ทราบ
(ตามมติ)

ส่ังการ
(ต่างจากมต)ิ

แจ้ง
คู่สัญญา

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

ท าบันทกึความเห็นแย้ง

เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เพ่ือส่ังการ

ให้รับ

ไม่รับ

: ถอืว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วันทีส่่ง

o Work flow การตรวจรบัพสัดุที่เป็นงานก่อสรา้ง
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ใหห้น่วยงานของรฐั

 “แจง้การเรียกค่าปรบั” ตามสญัญาหรือขอ้ตกลง

จากคู่สญัญาภายใน 7 วนัท าการ นบัถดัจาก 

วนัครบก าหนดส่งมอบ

 เมือ่คู่สญัญาไดส่้งมอบพสัดุ   ใหห้น่วยงานของรฐั

“บอกสงวนสิทธ์ิการเรียกค่าปรบั” ในขณะทีร่บัมอบพสัดุนั้นดว้ย

o กรณีท่ีสญัญาหรือขอ้ตกลงไดค้รบก าหนดส่งมอบแลว้ และ  

มีค่าปรบัเกิดข้ึน

การแจง้การเรียกค่าปรบั

การสงวนสิทธิการเรียกค่าปรบั ขอ้ 

181 

แจง้

ปรบั
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การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการท าสัญญา ข้อ 182

เหตุเกดิจากความผดิ
 เกดิจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวสัิย

เหตุเกดิจากพฤติการณ์
อนัหน่ึงอนัใด ที่คู่สัญญา

ไม่ต้องรับผดิ
ตามกฎหมาย

เหตุอ่ืนตามทีก่ าหนดให้
กฎกระทรวง

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้มีอ านาจ ที่จะพจิารณาได้
ตามจ านวนวนัที่มีเหตุเกดิขึน้จริงเฉพาะในกรณดีงัต่อไปนี้

ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดงักล่าวภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัที่เหตุน้ันส้ินสุดลง 
หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาทีก่ าหนดคู่สัญญาจะยกขึน้มากล่าวอ้างในภายหลงัไม่ได้  

เว้นแต่กรณเีกดิจากความผดิ เกดิจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีหลกัฐานชัดแจ้ง
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดอียู่แล้วตั้งแต่ต้น

กองการพสัดุภาครัฐ
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ลงนาม
ครบก าหนด

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

มีผลยอ้นหลงัไปถึงวนัที่ส่งมอบ

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

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

จ านวนวนัท่ีน าไปค านวณค่าปรบั                 =    Z   วนั

Y

X

ค่าปรบั

% x วงเงิน x   Z

100

  


คิด

ค่าปรบั
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การบอกเลิกสญัญา

o การตกลงเลิกสญัญา กระท าไดเ้ฉพาะทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่หน่วยงานของรฐัโดยตรง

หรือเพือ่ประโยชนส์าธารณะ หรือเพือ่แกไ้ขขอ้เสียเปรียบของหน่วยงานของรฐั

ในการทีจ่ะปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงนั้นต่อไป

1. เหตุตามทีก่ฎหมายก าหนด

2. เหตุอนัเช่ือไดว่้าผูข้ายหรือผูร้บัจา้ง         

ไม่สามารถส่งมอบงานไดภ้ายในเวลาที่ก าหนด

3. เหตุอ่ืนตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. 

      หรือในสญัญาหรือขอ้ตกลง

4. เหตุอ่ืนตามระเบียบ

 ที่รฐัมนตรีก าหนด

มาตรา 

103 
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o เวน้แต่ คู่สญัญาจะไดย้ินยอมเสียค่าปรบัให้

โดยไม่มีเงือ่นไขใดๆ ทั้งส้ิน

o ใหพ้จิารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสญัญาได้

เท่าทีจ่ าเป็น

   นอกจากการบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลงตามมาตรา 103

หากปรากฏว่า คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงได้

และจะตอ้งมีการปรบัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงนั้น 

  หากจ านวนเงินค่าปรบั “จะเกินรอ้ยละสิบ” ของวงเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้ง 

o พจิารณาด าเนินการบอกเลิกสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง ให้

หน่วยงาน

ของรฐั

             การบอกเลิกสญัญากรณีค่าปรบัจะเกิน 10%ขอ้ 

183 
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ติดต่อสอบถามเพิม่เตมิ
Call Center กรมบัญชีกลาง

02-270-6400 กด 3
กองการพสัดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

โทร. 02-127-7000  ต่อ 
4551 , 4588-9 , 6873, 4311
หรือสอบถามผ่านช่องทาง

 Facebook : “จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ”
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