
Company Name

พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กองการพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง 



พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างฯ กองการพัสดุภาครัฐ
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ค านิยาม

9. การท าสัญญา

1. บททั่วไป
2. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3. คณะกรรมการ
4. องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
5. การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
6. การจัดซื้อจัดจ้าง
7. งานจ้างท่ีปรึกษา
8. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

10. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
11. การประเมินผลฯ  ผู้ประกอบการ
12. การทิ้งงาน
13. การบริหารพัสดุ
14. การอุทธรณ์
15. บทก าหนดโทษ
บทเฉพาะกาล



ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560

2. การซื้อหรือจ้าง
3. งานจ้างที่ปรึกษา
4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
5. การท าสัญญาและหลักประกัน
6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
8. การทิ้งงาน
9. การบริหารพัสดุ

กองการพัสดุภาครัฐ

1. ข้อความทั่วไป

10. การร้องเรียน

2. การซื้อหรือจ้าง
3. งานจ้างที่ปรึกษา
4. งานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้าง
5. การท าสัญญาและหลักประกัน
6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการ
8. การทิ้งงาน
9. การบริหารพัสดุ
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กฎกระทรวง มี 10 ฉบบั
ก าหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 ส.ค. 60

ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 ส.ค. 60

ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 ส.ค. 60

ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 ส.ค. 60

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 ส.ค. 60

ก าหนดเรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 ส.ค. 60

ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 ส.ค. 60

ก าหนดกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 2 ก.พ. 61

ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 22 ส.ค. 61

ก าหนดกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 พ.ย. 61 4
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“การจดัซ้ือจดัจา้ง” การด าเนนิการเพือ่ใหไ้ดม้าซ ่งพสัดุ

ซือ้

จ้าง เช่า
แลกเปล่ียน

นิตกิรรม
อ่ืนพ.ร.บ.

มาตรา 4
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ตวัอย่างขอ้หารือหน่วยงาน กรณี มิใช่ “การจดัซ้ือจดัจา้ง”

6



ตวัอย่างขอ้หารือหน่วยงาน กรณี มิใช่ “การจดัซ้ือจดัจา้ง”
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“พสัดุ”

สินคา้

งาน
ก่อสรา้ง

งานจา้ง
ออกแบบหรือ
ควบคุมงาน

งานจา้ง
ที่ปร กษา

งานบริการ

(พ.ร.บ. มาตรา 4)
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วสัดุ

ครุภณัฑ์

ท่ีดินสิง่ปลูกสรา้ง

ทรพัยสิ์น
อ่ืนใด “สินคา้”

(พ.ร.บ. มาตรา 4)
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ตามหนงัสือ ท่ี นร 0704/ว 37
แนวทางการพิจารณาสิง่ของท่ีจดัเป็น
วสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ



งานจา้งบริการ งานจา้งเหมา
บริการ

งานจา้งท าของ

การรบัขน
ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

“งานบริการ”

พ.ร.บ.
มาตรา 4
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“งานก่อสรา้ง”
งานก่อสรา้ง
อาคาร 

สาธารณูปโภค

การซ่อมแซม 
ต่อเติม ปรบัปรุง

ร้ือถอน ฯ

เช่น อาคารที่ท าการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน 
สนามกีฬา เสาธง รัว้ ฯ

ประปา ไฟฟ้า ส่ือสาร 
โทรคมนาคม การระบาย
น า้ การขนส่งทางท่อ ทาง

น า้
ทางบก ทางอากาศ ทาง

ราง

(พ.ร.บ. มาตรา 4)
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ตวัอย่างขอ้หารือของหน่วยงาน กรณีการตีความเกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง
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15

o ซอ้มความเขา้ใจความหมาย “งานก่อสรา้ง”
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o ซอ้มความเขา้ใจความหมาย “งานก่อสรา้ง”
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o ซอ้มความเขา้ใจความหมาย “งานก่อสรา้ง”



“ราคากลาง” ราคาเพือ่ใชเ้ป็นฐานส าหรบัเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอได้
ยืน่เสนอไวซ้ ่งสามารถจดัซ้ือจัดจา้งไดจ้ริงตามล 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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 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด
 กรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง









สาระส าคัญของคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ
การค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ประกอบด้วยหัวข้อ   ดังนี้
บทที่ 1 บทน า
บทที่ 2 ค านิยามศัพท์ต่างๆ 
บทที่ 3 ประเภทของการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 6 ประเภท ดังนี้

3.1 การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง 
3.2 การเปิดเผยราคากลางการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
3.3 การเปิดเผยราคากลางการจ้างออกแบบ
3.4 การเปิดเผยราคากลางการจ้างท่ีปรึกษา
3.5 การเปิดเผยราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
3.6 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง    

บทที่ 4 เงื่อนไขในการประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกอบด้วย 
วงเงินท่ีต้องประกาศ, วิธีการประกาศ และระยะเวลาที่ประกาศ

ภาคผนวก ประกอบด้วย ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ (แบบ บก.01 – 06)















ขั้นตอนการซื้อหรือจ้าง

การตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ท ารายงานขอซื้อ/จ้าง

ด าเนินการจัดหา

วิธีจัดซื้อจัดจ้างมี 3 วิธี  
(วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง

ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น

การท าสัญญา
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ประกาศเผยแพร่แผนฯ  
กองการพัสดุภาครัฐ
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ขอบเขตของงาน/spec.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รับฟังความคิดเห็น (e-bidding วงเงินเกิน 5 ล้านบาท)



การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1)
ต้องประกาศเผยแพร่แผน
ดังกล่าวในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ
ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่

ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นด้วย 

หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่
แผนฯโครงการใดในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในโครงการนั้นได้

กองการพัสดุภาครัฐ

แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปี

ให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. ชื่อโครงการ
ที่จะจัดซื้อ
จัดจ้าง

2. วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจ้าง
โดยประมาณ

3. ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
จัดซื้อจัดจ้าง

4. รายการอื่น
ตามที่

กรมบัญชีกลาง
ก าหนด
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การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (2)

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแผนการจัดซือ้จัดจ้างประจ าปี ให้เจ้าหน้าที่จัดท า
รายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปล่ียนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเหน็ชอบ

ข้อยกเว้น
ไม่ต้องประกาศ
เผยแพร่แผนฯ 

1. กรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
หรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ

2. กรณีที่มีวงเงินในการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง
หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้

พัสดุโดยฉุกเฉิน 
หรือกรณีเป็นพัสดุที่จะขาย

ทอดตลาด3. กรณีงานจ้างที่ปรึกษา
ที่มีวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

4. กรณีงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างที่มี

ความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

32

กองการพัสดุภาครัฐ



ตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 20
“การแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้งโดยลดวงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจา้งในครัง้เดียวกันเพือ่ใหว้ธีิการซ้ือหรือจา้งหรือ
อ านาจในการสัง่ซ้ือสัง่จา้งเปลีย่นแปลงไป 
จะกระท ามไิด ้

กรณใีดจะเป็นการแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้ง
ใหพ้จิารณาถงึวัตถุประสงคใ์นการซ้ือหรือจา้งครัง้นัน้ 
และความคุม้ค่าของทางราชการเป็นส าคัญ
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แนวการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 20
การจะพิจารณาว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์

ดังนี้ กล่าวคือ มีการแบ่งวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ในคร้ังเดียวกันออกเป็นส่วนๆ โดยไม่มี
เหตุผลความจ าเป็น ท าให้

(1) วิธีการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป เช่น วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างซึ่งจะต้อง
ด าเนินการโดยการเชิญชวนทั่วไปแล้วไปด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น หรือ 

(2) อ านาจในการซื้อหรือจ้างเปล่ียนแปลงไป เช่น แบ่งวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว 
วิธีการซื้อหรือจ้างในแต่ละครั้ง ยังคงเป็นวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปอยู่ แต่อ านาจสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง ในแต่ละครั้งเปล่ียนจากผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง มาเป็นของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

กองการพัสดุภาครัฐ



ทั้งน้ี การแบ่งวงเงินในการซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันออกเป็นส่วนๆ ซึ่งมี
ผลท าให้การซื้อหรือจ้างเปล่ียนแปลงไปนี้ หรือมีผลท าให้อ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
เปลี่ยนแปลงไปนี้ จะต้องพิจารณาในขณะที่เริ่มด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง มิใช่พิจารณา
จากผลของการด าเนินการ

(3) ค าว่า “ในคร้ังเดียวกัน” ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 20 วรรคหนึ่ง นั้น มุ่งหมายถึง 
การจัดหาพัสดุควรจะจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งเดียว ดังนั้น กรณีการได้รับอนุมัติจัดสรร
เงินงบประมาณในครั้งเดียวกัน หากไม่มีเหตุผลประการใดที่ท าให้หน่วยงานของรัฐ
ไม่สามารถด าเนินการในคร้ังเดียวกันได้แล้ว

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งเดียวกัน หากหน่วยงานของรัฐ
ได้แยกการด าเนินการจนมีผลท าให้วิธีการซื้อหรือจ้างเปล่ียนแปลงไป หรือเพื่อให้อ านาจ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป กรณีจะเป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบฯ 

แนวการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย (ต่อ)
กองการพัสดุภาครัฐ
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ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน
กองการพัสดุภาครัฐ
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ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน (ต่อ)
กองการพัสดุภาครัฐ
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ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน (ต่อ)
กองการพัสดุภาครัฐ
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ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน (ต่อ)
กองการพัสดุภาครัฐ
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ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน (ต่อ)
กองการพัสดุภาครัฐ
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ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน (ต่อ)
กองการพัสดุภาครัฐ
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การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ข้อ 21)

 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
หรือจ้าง  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง หรือจะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนด
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

กองการพัสดุภาครัฐ
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การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน

e-market

e-bidding

สอบราคา

จ้างที่ปรึกษา

จ้างออกแบบ
หรือควบคุมงาน

-วงเงินเกิน 5 แสนบาท  
แต่ไม่เกิน 5 ล้าน    
ให้อยู่ในดุลพินิจ
-วงเงินเกิน 5 ล้านบาท 
ให้เผยแพร่เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น
-รัฐวิสาหกิจ จะ
ก าหนดแตกต่างได้ 
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวินิจฉัย

อาจน าร่างประกาศ
และเอกสารฯ เผยแพร่
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ประกอบการ

ก่อนก็ได้ 
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กองการพัสดุภาครัฐ



การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ข้อ 22

**   ก่อนการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี  ต้องท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง**

44

หลักการ

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กองการพัสดุภาครัฐ
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 1. เหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องซื้อหรือจ้าง
 2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ

แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี
 3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
 4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงิน

ดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
 5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น  หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
 6. วิธีจะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อ/จ้างโดยวิธีนั้น
 7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 8. ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่จ าเป็นใน

การซื้อหรือจ้าง การออกเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 
45
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กรณีไม่อาจท ารายงานตามปกตไิด้ ได้แก่ 
การซ้ือหรือจา้งกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอนัเนือ่งมาจากเกิดเหตุการณ ์ที่ไม่อาจคาดหมาย

ไดต้ามมาตรา 56 วรรคหน ง่ (1)(ค)

หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พสัดุนัน้โดยฉุกเฉิน
ตามความในมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2)(ง)

หรือกรณีการซ้ือหรือจา้งที่มีวงเงินเล็กนอ้ยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตาม
ความในมาตรา 96 วรรคสอง ซ ่งไม่อาจท ารายงานตามปกติได้

ให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏบัิตงิานนัน้        
จะท ารายงาน ตามวรรคหน่ึง

เฉพาะรายการที่เหน็ว่าจ าเป็นกไ็ด้

2

3

กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

วธีิปฏบิตัิ

1

ขอ้ยกเวน้ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 22 วรรคสอง
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(1) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์
(2) คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา 
(3) คณะกรรมการซือ้หรือจ้างโดยวธีิคัดเลือก 
(4) คณะกรรมการซือ้หรือจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง
(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง ขอ้ 25
 ระเบียบฯ ข้อ 25 การซือ้หรือจ้างแต่ละครัง้ ให้หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตัง้ 
“คณะกรรมการซือ้หรือจ้าง” เพื่อปฏบิัตกิารตามระเบยีบนี ้พร้อมกับก าหนดระยะเวลา
ในการพจิารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ 

ให้คณะกรรมการซือ้หรือจ้างแต่ละคณะ 
รายงานผลการพจิารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

พจิารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น

การรายงาน
ผลของ

คณะกรรมการ
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 ประธาน 1 คน
 กรรมการอย่างน้อย 2 คน
แต่งต้ังจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นส าคัญ

ในกรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง
บุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  แต่จ านวนกรรมการที่เป็น
บุคคลอื่นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง

องค์ประกอบของคณะกรรมการ (ข้อ 26) กองการพัสดุภาครัฐ
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ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน กรณีองค์ประกอบของคณะกรรมการ
กองการพัสดุภาครัฐ

49



ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน กรณีองค์ประกอบของคณะกรรมการ
กองการพัสดุภาครัฐ
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การประชุมของคณะกรรมการ (ข้อ 27)

องค์ประชุม - ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง

มติกรรมการ - ถือเสียงข้างมาก
- ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียง
เพิ่มอีก 1 เสียง

ยกเว้น - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ต้องใช้มติเอกฉันท์

- กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ  
ให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย

กองการพัสดุภาครัฐ
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วิธีการซื้อหรือจ้าง

มี 3 วิธี

3. วิธีเฉพาะ
เจาะจง

2. วิธีคัดเลือก

1. วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market)

- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

- วิธีสอบราคา
52
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มาตรา 56 ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวน
ทั่วไปก่อน เว้นแต่.........

1.วธีิตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market :

e-Market)

ได้แก่ การจัดหาพสัดุวงเงนิ 
เกิน 500,000 บาทขึน้ไปที่
เป็นสินค้าไม่ซับซ้อน มี
มาตรฐานซึ่งได้ก าหนด
ประเภทสินค้าไว้ใน e-

Catalog

2.วธีิประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Bidding :              

e-Bidding)

ได้แก่ จัดหาพสัดุวงเงนิ
เกิน 500,000 บาทขึน้ไป
เป็นสินค้าที่ไม่ได้ก าหนดไว้

ใน
e-Catalog

3.วธีิสอบราคา
ได้แก่ จัดหาพสัดุวงเงนิ 
เกิน 500,000 บาทขึน้ไป

แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้
กระท าได้เฉพาะกรณีหน่วยงาน

ของรัฐมีที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่มี
ข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการด้วยวิธี
e-Market/ e-Bidding โดยให้

ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นไว้ด้วย

o วธีิประกาศเชญิชวนทั่วไป สามารถกระท าได้ 3 วธีิ ตามระเบียบฯ ข้อ 29
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ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน



ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน



มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน 
เว้นแต่ วงเล็บ (1) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก
(ก)ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข)พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง หรือให้บริการ
โดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการมี
จ านวนจ ากัด
(ค)มีความจ าเป็นเร่งด่วน อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ ไม่อาจคาดหมายได้ 
(ง)ลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
(จ)ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
(ฉ)ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ หรือเกี่ยวกับความมั่นคงของ
ประเทศ 
(ช)งานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้
(ซ)กรณีอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 56 (1)การซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก



มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน 
เว้นแต่ วงเล็บ (2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอ
ไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(ค) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทน
ผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรง 
(จ) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม 
โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(ช) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           
(ซ) กรณีอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง

การซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)



e - catalog
ผู้ค้าภาครัฐ

ข้อมูลสินค้า
- รหัสสินค้า(UNSPSC)

- คุณสมบัติ

Market

หน่วยงานของรัฐ

ประกาศ
สินค้า
- คุณสมบัติสินค้า 
- จ านวน
ผู้ค้า
- คุณสมบัติ
ฯลฯ

ใบเสนอราคา
- สนิคา้
- ราคา
ฯลฯ

ประกาศ ผู้ค้า
ตอบกลับ

แผนผงั e-Market

ผูช้นะ
การเสนอราคา
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วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และ
ได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า(e – catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e –market) ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่งสามารถกระท าได้  2 ลักษณะ ดังน้ี

(1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา  ได้แก่ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง 
ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

(2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การซื้อหรือจ้าง
ครั้งหน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท

กองการพัสดุภาครัฐ
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- การเสนอราคาก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
- การก าหนดวันเสนอราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปล่ียนแปลงก าหนดวันเสนอราคา

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา 
วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน  5,000,000 บาท

ผู้ประกอบการด าเนินการดังนี้
- เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา ให้ผู้ประกอบการ

เข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่ก าหนด  
(เวลา 8.30 -16.30น.)  เพื่อเสนอราคาผ่านระบบ 

- เมื่อเสนอราคาแล้วต้องยืนยันการเสนอราคา โดยเสนอราคาได้เพียง
ครั้งเดียวเท่านั้น

กองการพัสดุภาครัฐ
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การเสนอราคา ด้วยวิธี e – market (ข้อ 37)



(2)  การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินเกิน 5,000,000 บาท

ผู้ประกอบการ ด าเนินการดังนี้
- เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคา และประสงค์จะเสนอราคา ให้ผู้ประกอบการ

เข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา 
ภายในเวลา 15 นาที พร้อมทั้งให้ท าการทดสอบระบบเป็นเวลา 15 นาที 

- กระบวนการเสนอราคา ให้เสนอราคาภายในเวลา  30 นาที  โดยจะเสนอราคา
กี่คร้ังก็ได้
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การเสนอราคา ด้วยวิธี e – market (ข้อ 37 ) (2)



การพิจารณาผลการเสนอราคา (ข้อ 38)

กรณีมีผู้เสนอราคา
หลายราย กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว กรณีไม่มีผู้เสนอราคา

ให้เสนอความเห็นให้
ซ้ือ/จ้าง จากรายที่เสนอ
ราคาต่ าสุด กรณีมีผู้

เสนอราคาต่ าสุดเท่ากัน
หลายราย ให้พิจารณา

ผู้ที่เสนอราคา
ในล าดับแรก

พิจารณาแล้ว
เห็นว่า มีความ
เหมาะสมและ

เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ ให้เสนอ
ความเห็นให้
รับราคา

พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ไม่มี

ความเหมาะสม
และไม่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ราชการ 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอ
ความเห็นเพื่อยกเลิก 
และด าเนินการใหม่ 
หรือใช้วิธีคัดเลือก

ตามมาตรา 56 (1) (ก) 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 56 (2) (ก) 
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เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบฯ 
และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้างแล้ว

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะฯ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานฯ และ
ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงาน และแจ้งให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบผ่านทาง e-mail

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไม่เห็นชอบ

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีชี้แจง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ยกเลิก

กองการพัสดุภาครัฐ
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การรายงานผลการพิจารณา  (ข้อ 41)



หน่วยงานของรัฐ
ร่างประกาศ

ประกวดราคาฯ

จัดท า

ประชาชนทั่วไป

เผยแพร/่รับฟังความคิดเห็น ประกาศ
ประกวดราคาฯ

ผู้ค้า

ประกาศ

พจิารณาผล

ประกาศผูช้นะ

เสนอราคา

แผนผงั e-Bidding
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วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท 
และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินคา้ 
(e – catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด
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การจัดท าเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e - Bidding

-ให้เจ้าหน้าที่จัดท าร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาซื้อหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ที่คณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด 

- การท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่าง
ไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบ
และไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศ
เผยแพร่ดังกล่าวไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

- การก าหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 
ให้ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง
โดยก าหนดเป็นวัน เวลา ท าการ เท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
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ขั้นตอนวิธี e - Bidding

การจัดหาที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องก าหนด
เงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
น าตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน 
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง 
หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 

กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดที่ก าหนดให้ต้องมีเอกสารหรือ
รายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระส าคัญประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่น
ผ่านทางระบบ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าว
มีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการน าเข้าระบบให้หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าเอกสารหรือรายละเอียดนั้นพร้อมสรุปจ านวนเอกสาร
หรือรายละเอียดดังกล่าวมาส่ง ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง โดยให้
ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้าม)ี ก ากับ
ในเอกสารหรือรายละเอียดนั้นด้วย
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ขั้นตอนวิธี e - Bidding

การก าหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุท่ีเสนอมาแสดงเพื่อ
ทดลอง หรือทดสอบหรือน าเสนองาน หรือน าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่ง 
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันท าการ นับถัดจาก
วันเสนอราคา เว้นแต่ การด าเนินการที่ไม่อาจด าเนินการวันใดวันหนึ่งได้ 
ให้หน่วยงานของรัฐพจิารณาก าหนดมากกว่า 1 วันได้ แต่จ านวนวันดังกล่าว
ต้องไม่เกิน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข
ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน
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ตามระเบียบฯ ข้อ 44 โดยหลักการ การให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุ
ที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หากผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุที่
เสนอมาแสดงภายในก าหนดระยะเวลา 5 วันท าการ ตามนัยของระเบียบฯ ข้อ 44 
ก าหนดนั้น  กรณีที่ต้องท าการสาธิตระบบและอุปกรณ์ หน่วยงานของรัฐย่อม
สามารถที่จะก าหนดจ านวนวันที่ใช้ในการสาธิตการท างานของระบบและ
อุปกรณ์ในการด าเนินการประกวดราคาแต่ละงาน  โดยถือว่าอยู่ในช่วงเวลา
ของการพิจารณาผลการประกวดราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานที่จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม

www.themegallery.com

กองการพัสดุภาครัฐ
ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน



หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ไม่น าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นฯ
(กรณีท่ีอยู่ในดุลพินิจ)

น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ

ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ

 วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน
ของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

 วงเงินเกิน  5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงิน แตกต่างไปจากที่ก าหนด ให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย  เพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

กองการพัสดุภาครัฐ

การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 
พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง 
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หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาฯ ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

การรับฟัง
ความคิดเห็น

ไม่มีผู้เสนอ
ความคิดเห็น

มีผู้เสนอ
ความคิดเห็น

ไม่น าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาฯ 
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ

(กรณีท่ีอยู่ในดุลพินิจ)

น าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาฯ เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ
ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
มีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง 
โดยเปิดเผยตัว

การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 
พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง (2)
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ไม่ควรปรับปรุง
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ
หรือขอจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาฯ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

เมื่อด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท า
รายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ

ร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างฯ ที่แก้ไขเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่น าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือ
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุง 

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอีกคร้ังหนึ่ง 

เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ
และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบเห็นชอบ

กรณีมีผู้เสนอ
ความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 
พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง (3) 
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ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ข้อ 51)

วงเงินท่ีจัดหา

ระยะเวลาในการเผยแพร่
เอกสารฯ

(ให้ค านึงถึงระยะเวลาในการให้
ผู้ประกอบการเตรียมจัดท าเอกสาร

เพ่ือยื่นข้อเสนอด้วย)

เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 5 ท าการ
เกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 ท าการ
เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 ท าการ

เกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 20 ท าการ

กองการพัสดุภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงิน แตกต่างไปจากที่ก าหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัย  
เพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
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การซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e - Bidding

หากหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิก
การด าเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แล้วด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป 

เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่ก าหนด โดยสามารถ
เสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว

การก าหนดวันเสนอราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก าหนด
วันเสนอราคา
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เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการดังนี้
(1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายผ่านทางระบบจ านวน 

1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง 

(ถ้ามี) หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารหรือรายละเอียดที่ก าหนดให้จัดส่งใน
ภายหลังจากวันเสนอราคาแล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 
ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนด ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนด  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ และ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรน
การตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

กองการพัสดุภาครัฐ
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(3) คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยให้จัดเรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด
หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูง
รายถัดไปตามล าดับ แล้วแต่กรณี

(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี

(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
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เมื่อพิจารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือ
มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะ
ด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
และจัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกและด าเนินการประกวดราคาฯ ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่า การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ 

เว้นแตห่น่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น 
ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
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(1) แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบฯ เพื่อ
ต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคา
ผ่านระบบฯ แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้น
ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนที่สูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคา
ที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น

(2) ถ้าด าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบฯ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ 
ภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร 

หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่
เสนอราคาต่ าสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า
แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม 
ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา) กองการพัสดุภาครัฐ



(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจ
ว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือลดรายการ ลดจ านวน 
หรือลดเนื้องาน 

หากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ล าดบัของผูช้นะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อ
หรือจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะส่ังให้ด าเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) 
แล้วแต่กรณี ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่
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เมื่อราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการ
แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านทางระบบเพื่อต่อรองราคา
ให้ต่ าสุดเท่าท่ีจะท าได้ หากยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ แล้ว ราคาที่เสนอ
ใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้างนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อ
หรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

หากด าเนินการไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจว่า
จะขอเงินเพิ่ม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและด าเนินการประกวดราคาฯ ใหม่ แต่หาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่

กองการพัสดุภาครัฐ
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เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล
การพิจารณา และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด

การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
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ตัวอย่างข้อหารือหน่วยงาน กรณีการพจิารณาผลประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส ์
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ตัวอย่างข้อหารือหน่วยงาน กรณีการพจิารณาผลประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส ์
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ตัวอย่างข้อหารือหน่วยงาน กรณีการพจิารณาผลประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส ์
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ตัวอย่างข้อหารือหน่วยงาน กรณีการพจิารณาผลประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส ์

85

กองการพัสดุภาครัฐ



มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน 
เว้นแต่ วงเล็บ (1) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก
(ก)ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข)พัสดุท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง หรือให้บริการ
โดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการมี
จ านวนจ ากัด
(ค)มีความจ าเป็นเร่งด่วน อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ ไม่อาจคาดหมายได้ 
(ง)ลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
(จ)ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
(ฉ)ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ หรือเกี่ยวกับความมั่นคงของ
ประเทศ 
(ช)งานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้
(ซ)กรณีอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 56 (1)การซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก
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- เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบ
รายงานขอซ้ือหรือขอจา้งตามขอ้ 22 แลว้ 
ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก 
ด าเนินการดงัต่อไปนี้

วิธีคดัเลือก 



(ก) (ง)

กองการพัสดุภาครัฐ
หน้าที่คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

 จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด
ไม่น้อยกว่า 3 ราย โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้า
ยื่นข้อเสนอ และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่เชิญชวน

 การยื่นซองข้อเสนอ จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ และยื่นโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

 หน่วยงานของรัฐรับซองข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือ
เชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ                                              

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุ
ตัวอย่างตามเงื่อนไขที่ก าหนดเพิ่มเติม 

 เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้ คกก.เปิดซองข้อเสนอและ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย + กรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารทุกแผ่น
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(ก) (ง)

กองการพัสดุภาครัฐ
หน้าที่คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก (ต่อ)

ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคา
ต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอราคา ที่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามที่ก าหนด โดยจัดเรียงล าดับผู้ที่เสนอราคา
ต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย

ในกรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลง 
ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
รายถัดไปตามล าดับ

จัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรฐั
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
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วิธีเฉพาะเจาะจง 



มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน 
เว้นแต่ วงเล็บ (2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้
รับการคัดเลือก
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(ค) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้
ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพัสดุอ่ืนที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรง 
(จ) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม 
โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(ช) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           
(ซ) กรณีอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง

การซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)
กองการพัสดุภาครัฐ
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เงอืนไขวธีิเฉพาะเจาะจง
พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วธีิปฏบิัติ
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 78

เมื่อหวัหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเหน็ชอบรายงานขอซือ้ขอ
จ้างตามข้อ 22 แล้ว ให้คณะกรรมการซือ้หรือจ้างโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง ด าเนินการดงัต่อไปนี ้
(1) จดัท าหนังสือเชญิชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบตัติรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้ายื่น
ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้

(ก) ใช้ทัง้วธีิประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก 
หรือใช้วธีิคัดเลือกแล้ว     
แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ
ข้อเสนอไม่ได้รับการ
คัดเลือก

ข้อ 78 (ก) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ก)
- ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนัน้โดยตรงหรือ
จาก ผู้ย่ืนข้อเสนอในการซือ้หรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มาย่ืนเสนอราคา
- ทัง้นี ้หากเหน็ว่าผู้ประกอบการรายที่เหน็สมควรซือ้หรือจ้างเสนอ
ราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่
คณะกรรมการเหน็สมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั
ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

(ค) มีผูป้ระกอบการทีม่ีคุณสมบติั
โดยตรงเพียงรายเดียว หรือ
ผูป้ระกอบการ  ซ ่งเป็นตวัแทนจ าหน่าย
หรือตวัแทนผูใ้หบ้ริการโดยชอบดว้ย
กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ 
และไม่มีพสัดุอ่ืนทีจ่ะใชท้ดแทนได้

ขอ้ 78 (ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหน ง่ (2) 
(ค) (ง) 
o ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการที่มีอาชีพขายหรือรบัจา้ง
นั้นโดยตรงมายืน่เสนอราคา
o หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยงัสูงกว่าราคา
ในทอ้งถิน่ หรือราคาที่ประมาณได ้หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลง
เท่าที่จะท าได้

(ง) มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุ
โดยฉุกเฉินเนือ่งจากเกิดอุบติัภยั
หรือภยัธรรมชาติ และการจดัซ้ือจัด
จา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือ
วิธีคดัเลือกอาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้
และอาจท าใหเ้กิดความเสียหาย
รา้ยแรง
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั
ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

(จ) เป็นพสัดุท่ีเกีย่วพนักบัพสัดุท่ีได้
จัดซ้ือจัดจา้งไวก่้อนแลว้ และมีความ
จ าเป็นตอ้งจัดซ้ือจัดจา้งเพิม่เติม
โดยมูลค่าของพสัดุท่ีจัดซ้ือจัดจา้ง
เพิม่เติมจะตอ้งไม่สูงกว่าพสัดุท่ีได้
จัดซ้ือจัดจา้งไวก่้อนแลว้

ขอ้ 78 (ค) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหน ง่ (2) (จ)
-ใหเ้จรจากบัผูป้ระกอบการรายเดิมตามสญัญาหรือขอ้ตกลง
ซ ่งยงัไม่ส้ินสุดระยะเวลาส่งมอบ
- เพือ่ขอใหม้ีการซ้ือหรือจา้งตามรายละเอียด และราคาท่ีต า่กว่า
หรือราคาเดิมภายใตเ้งื่อนไขท่ีดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยค าน ง
ถ งราคาต่อหน่วยตามสญัญาเดิม (ถา้มี) เพือ่ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด
ต่อหน่วยงานของรฐั

(ฉ) เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาด
โดยหน่วยงานของรฐั องคก์าร
ระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ของต่างประเทศ

ขอ้ 78 (ง) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหน ง่ (2) (ฉ) ใหด้ าเนินการ
โดยวิธีเจรจาตกลงราคา

(ช) ท่ีดินหรือสิง่ปลูกสรา้ง
ท่ีจ าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง

ขอ้ 78 (จ) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหน ง่ (2) (ช) ใหเ้ชิญ
เจา้ของท่ีดินหรือสิง่ปลูกสรา้งโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่า
ราคาท่ีเสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรือราคาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้
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เงอืนไขวิธี
เฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 78

(ซ) กรณีอ่ืนที่ก าหนด        
ในกฎกระทรวง

กฎกระทรวง  ก าหนดพสัดุท่ีรฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุนและก าหนดวิธีการ
จดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีคดัเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
หมวด 1 พสัดุส่งเสริมและพฒันาดา้นการเกษตร
หมวด 2 พสัดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผูด้ว้ยโอกาส
หมวด 3 พสัดุส่งเสริมการเรียนการสอน
หมวด 4 พสัดุส่งเสริมการวิจยัและพฒันาหรือการใหบ้ริการทางการศ กษา
หมวด 5 พสัดุส่งเสริมนวตักรรม
หมวด 6 พสัดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
หมวด 7 พสัดุส่งเสริมความมัน่คงดา้นพลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ

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



การด าเนินการโดยวิธีตกลงราคา (1)
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วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) : กรณีวงเงนิไม่เกิน 5 แสนบาท
ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 79 วรรคหน่ึง

เจ้าหน้าที่

หวัหน้าเจ้าหน้าที่

หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ

รายงานขอซือ้ขอ
จ้าง

(ข้อ 22)

1

5

4

6 ส่งมอบพัสดุ

ซือ้/จ้าง

เหน็ชอบ 
(ข้อ 24)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
ผู้ตรวจรับพัสดุ (กรณีไม่เกนิ 1 แสนบาท)

ผู้ประกอบการ

2



ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 79
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ข้อยกเว้น

วิธีการ

 กรณีจ าเป็นเร่งด่วน
 ไม่ไดค้าดหมายไวก่้อน
 ด าเนนิการตามปกติไม่ทนั

 เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้รับผิดชอบด าเนินการไปก่อน
 รายงานขอความเหน็ชอบหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ
 เมื่อได้รับความเหน็ชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว
เป็นหลักฐานการตรวจรับ

การด าเนินงานโดยวิธีตกลงราคา 
(2)

วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) : กรณีวงเงนิไม่เกิน 5 แสนบาท
ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 79 วรรคสอง



การท าสญัญา
การลงนามในสญัญา (ขอ้ 161)
o เป็นอ านาจของหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 
o จะกระท าไดต่้อเมือ่ล่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณแ์ละไม่มีผูอุ้ทธรณ์
ตาม ม.117 หรือในกรณีทีม่ีการอุทธรณแ์ต่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณใ์หด้ าเนินการต่อไปได้
เวน้แต่ การจดัซ้ือจดัจา้งที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนตาม ม.56(1)(ค) 

หรือวิธีเฉพาะเจาะจง หรือกรณีทีม่ีวงเงินเล็กนอ้ยตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวงทีอ่อกตาม ม.96 วรรคสอง 

o พ.ร.บ. มาตรา 66 วรรคสอง
o ระเบยีบฯ ขอ้ 161
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o ขอ้ยกเวน้ใหล้งนามในสญัญาได ้โดยไม่ตอ้งรออุทธรณ์
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o ขอ้ยกเวน้ใหล้งนามในสญัญาได ้โดยไม่ตอ้งรออุทธรณ์

102



กระบวนการพจิารณาอุทธรณ์

ผูท่ี้ไม่ไดป้ระกาศผล
เป็นผูช้นะ ใหย้ืน่
อุทธรณภ์ายใน 
7 วนัท าการ นบัแต่
วนัประกาศผล
ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง
(ม.117)

ผูอุ้ทธรณ์

วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
7 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ี
ไดร้บัอุทธรณ์
• กรณีเห็นดว้ย

• ด าเนินการ
ตามความเห็นนั้น
ภายในเวลา

• กรณีไม่เห็นดว้ย
• รายงานไปยงั
คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ ์
ภายใน 3 วนัท าการ

(ม.118)

หน่วยงานของรฐั

วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วนั (ไม่เสร็จ ขยายได้
2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วนั)
• อุทธรณฟั์งข ้ นและมีผล 
อย่างมีนยัส าคญั ให้
ด าเนินการใหม่/เริม่จาก
ขั้นตอนตามท่ีเห็นสมควร

• อุทธรณฟั์งไม่ข ้ นหรือ
ไม่มีผลอย่างมีนยัส าคญั 
ใหด้ าเนินการต่อไป

• การวินิจฉยัเป็นท่ีสุด
• มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล

(ม.119)

คกก.พิจารณาอุทธรณ์



การท าสญัญา
 การท าสญัญาตอ้งท าตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานอยัการสูงสุด
 จ าเป็นตอ้งมีขอ้ความหรือรายการแตกต่างจากแบบท่ีก าหนด และ
ไม่ท าใหห้น่วยงานของรฐัเสียเปรียบ ใหก้ระท าได ้ เวน้แต่เห็นว่าจะเสียเปรียบ
หรือไม่รดักุมพอใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุดพจิารณาก่อน
 ไม่ท าตามแบบและจ าเป็นตอ้งร่างใหม่ ใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุด
พจิารณาก่อน  เวน้แต่การท าสญัญาตามแบบท่ีเคยผ่านการพจิารณา
ของส านกังานอยัการสูงสุดมาแลว้
 จ าเป็นตอ้งท าเป็นภาษาต่างประเทศ ใหท้ าเป็น
ภาษาองักฤษ และตอ้งจดัท าสรุปสาระส าคญัเป็นภาษาไทย
เวน้แต่ท าสญัญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด

มาตรา 
93

104



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ
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ข้อสรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ในกรณีต้องท าสัญญาเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

(๑) ชื่อสัญญาหรือข้อตกลง
(๒) ข้อตกลงซื้อ/จ้าง
(๓) วงเงินที่ซื้อหรือจ้างและการช าระเงิน
(๔) ก าหนดการส่งมอบ/ระยะเวลาของสัญญา
(๕) ค่าปรับ (ถ้ามี)
(๖) หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (ถ้ามี)
(๗) การรับประกันความช ารุดบกพร่อง (ถ้ามี)
(๘) การบอกเลิกสัญญา
(๙) การระงับข้อพิพาท (ถ้าม)ี
(๑๐) สิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา



แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

10. สัญญาเช่ารถยนต์

6. สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์

12. สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

2. สัญญาซื้อขาย

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

14. สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล 
หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา

4. สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง 

5. สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 

9. สัญญาแลกเปลี่ยน

3. สัญญาจะซื้อจะขายราคา
คงที่ไม่จ ากัดปริมาณ

7. สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร

11. สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

13. สัญญาจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง

106
15. สัญญาจ้างท าของ



การท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

o การจัดซือ้จัดจ้างโดยวธีิคัดเลือก ตาม ม.56(1)(ค)การจัดซือ้จัดจ้าง
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง ตาม ม.56(2)(ข)(ง)(ฉ) 
หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวธีิเฉพาะเจาะจงตาม ม.70(3)(ข)

o การจัดซือ้จัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ
o คู่สัญญาส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการ นับถัดจากวันท า

ข้อตกลง
o การเช่า ซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงนิอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า
o กรณีอ่ืนที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด
o ในกรณีที่การจัดซือ้จัดจ้างวงเงนิเล็กน้อย

จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันกไ็ด้
แต่ต้องมีหลักฐานการจัดซือ้จัดจ้าง

มาตรา 
96

107



การท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

o การจัดซือ้จัดจ้างโดยวธีิคัดเลือก ตาม ม.56(1)(ค)การจัดซือ้จัดจ้าง
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง ตาม ม.56(2)(ข)(ง)(ฉ) 
หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวธีิเฉพาะเจาะจงตาม ม.70(3)(ข)

o การจัดซือ้จัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ
o คู่สัญญาส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการ นับถัดจากวันท า

ข้อตกลง
o การเช่า ซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงนิอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า
o กรณีอ่ืนที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด
o ในกรณีที่การจัดซือ้จัดจ้างวงเงนิเล็กน้อย

จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันกไ็ด้
แต่ต้องมีหลักฐานการจัดซือ้จัดจ้าง

มาตรา 
96

108



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ
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การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่น
การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่น (ฉบับที่ ๒) 

(๑) การจัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศที่ผู้ขายก าหนดให้ต้องท าตามเงื่อนไขของผู้ขาย และเป็น
มาตรฐานที่ใช้อยู่เป็นการทั่วไปกับผู้ซื้อรายอื่น

(๒) การเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของผู้ให้เช่าเป็น
ส าคัญ และเป็นเง่ือนไขที่ใช้อยู่เป็นการทั่วไปกับผู้เช่ารายอื่น โดยผู้เช่าไม่มี
อ านาจต่อรอง ซึ่งไม่อาจใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกได้ 



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

110

การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่น (ฉบับที่ ๓) 
(๑) วิธีคัดเลือก มาตรา ๕๖ (๑) (ข) (ฉ) และ (ช)
(๒) วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ค) และ (จ) 
(๓) กฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ (๕)



สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  
เว้นแต่ ในกรณีดงัต่อไปนีใ้ห้อยู่ในดุลพนิิจของผู้มีอ านาจที่จะพจิารณาอนุมัตใิห้
แก้ไขได้

(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า  
กรณีไม่ได้ท าสัญญาตามแบบที่ก าหนด หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการ
สูงสุดพจิารณาก่อนให้ส่งสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดพจิารณาภายหลังได้ 
เม่ือส านักงานอัยการสูงสุดพจิารณาให้ความเหน็ชอบแล้ว หรือเม่ือส านักงาน
อัยการสูงสุดพจิารณาเหน็ชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าแก้ไขให้เป็นไปตามความเหน็
ของส านักงานอัยการสูงสุด ให้ถอืว่าสัญญานัน้มีผลสมบรูณ์

(2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสญัญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนัน้
ไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 

(3) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

การแก้ไขสัญญา มาตรา 97



การแก้ไขสัญญา มาตรา  97 (ต่อ)
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเหน็ว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์

หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนัน้ไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
ให้ความเหน็ชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิ ธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง  หากมี
ความจ าเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลา
ในการท างาน  ให้ตกลงพร้อมกันไป 

ในกรณีที่ มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่ อ เพิ่ มวงเงิน เมื่ อรวมวงเงิน
ตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่ เพิ่มขึน้ใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดั งกล่าว
มีผลท าให้ผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซือ้หรือส่ังจ้างเปล่ียนแปลงไป จะต้องด าเนินการ
ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซือ้หรือส่ังจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงนิ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซือ้
หรือส่ังจ้างตามวงเงนิเดมิเป็นผู้อนุมัตกิารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง



113

ตัวอย่างการแก้ไขสัญญา

ข้อเทจ็จริง จงัหวดัได้จ้างบริษัท เซน็เตอร์ จ ากดั ด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบดัน า้
เสียของโรงพยาบาลฯ ตามโครงการบริหารจดัการขยะและสิง่แวดล้อม เพ่ือแก้ไข
ปัญหาระบบบ าบดัน า้เสีย ในวงเงิน ๑๐๓,๓๖๘,๓๐๐ บาท ตอ่มาได้ตรวจสอบพบวา่ 
แบบระบบจ่ายน า้ประปาและระบบจ่ายน า้ดบัเพลงิท่ีแนบท้ายสญัญา มีรายละเอียด
รูปแบบรายการ แตไ่มมี่รายการแสดงปริมาณงานก่อสร้างและไมไ่ด้ระบไุว้ในงวดงาน
ก่อสร้าง
ข้อหารือ หากจงัหวดัฯ จะขอแก้ไขสญัญาเพ่ือยกเลิกแบบระบบจ่ายน า้ประปาและ
ระบบจ่ายน า้ดบัเพลงิท่ีแนบท้ายสญัญา จ านวน ๒ ระบบ ออกจากสญัญาซึง่เป็นการ
แก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และเป็นไปตามขอบข่ายแหง่วตัถปุระสงค์
เดิมของสญัญาและงบประมาณที่ได้รับจดัสรรเป็นการถกูต้องหรือไม ่อย่างไร



114

ตัวอย่างการแก้ไขสัญญา (ต่อ)

ค าวินิจฉยั โดยหลกัการเม่ือหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสญัญาหรือข้อตกลงเป็น
หนงัสือกบัผู้ขายหรือผู้ รับจ้างแล้ว ยอ่มก่อให้เกิดสิทธิหน้าท่ีระหวา่งคูส่ญัญา โดยต้อง
ผกูพนัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแหง่สญัญารวมทัง้เอกสารแนบท้ายสญัญา ซึง่ถือ
เป็นสว่นหนึง่ของสญัญาด้วย และตามแบบสญัญาจ้างก่อสร้างท่ีคณะกรรมการ-
นโยบายก าหนด ในข้อ ๒ วรรคสอง ก าหนดวา่ “ความใดในเอกสารแนบท้ายสญัญา
ท่ีขดัหรือแย้งกบัข้อความในสญัญานี ้ให้ใช้ข้อความในสญัญานีบ้งัคบั และในกรณีท่ี
เอกสารแนบท้ายสญัญาขดัแย้งกนัเอง ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของผู้
วา่จ้าง ค าวินิจฉยัของผู้วา่จ้างให้ถือเป็นท่ีสดุ และผู้ รับจ้างไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่จ้าง 
คา่เสียหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้วา่จ้างทัง้สิน้” ซึง่หน่วยงานของรัฐจะต้อง
วินิจฉยัตีความตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญา ทัง้นี ้หากมีปัญหาเก่ียวกบัการ
ตีความข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีก าหนดตามสญัญา เหน็ควรให้หารือไปยงัส านกังาน
อยัการสงูสดุ ซึง่มีอ านาจหน้าท่ีให้ความเหน็ทางด้านกฎหมายโดยตรงต่อไป



o งานจา้งที่ตอ้งการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพรอ้มกนัใหก้ าหนดค่าปรบัเป็นรายวนั ในอตัรา
ตายตวัระหว่างรอ้ยละ 0.01-0.10 ของราคาค่าจา้งนั้น แต่ตอ้งไม่ต า่กว่าวนัละ 100 บาท
o งานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร อัตราร้อยละ 0.25
ของราคาค่าจ้างนัน้ แต่อาจก าหนดขัน้สูงสุดของการปรับไว้กไ็ด้
ทัง้นี ้ตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

o งานซ้ือหรืองานจา้งทัว่ไป ใหก้ าหนดค่าปรบัเป็นรายวนัในอตัราตายตวัระหว่างรอ้ยละ 
0.01-0.20 ของราคาพสัดุที่ยงัไม่ไดร้บัมอบ

o งานจา้งที่ปร กษา หากเห็นว่า ถา้ไม่ก าหนดค่าปรบั
จะเกิดความเสียหาย ใหก้ าหนดเป็นรายวนัใหก้ าหนดค่าปรบั
เป็นรายวนั เป็นจ านวนเงินตายตวัระหว่าง อตัรารอ้ยละ 0.01-0.10 ของราคางานจา้งนั้น

 การก าหนดค่าปรับในอัตราเท่าใด จ านวนเงนิเท่าใด ให้หวัหน้าหน่วยงานของรัฐค านึงถงึ
ราคา/ระยะเวลาการใช้งาน/ลักษณะพสัดุที่อาจส่งผลกระทบต่อการที่คู่สัญญาจะหลีกเล่ียงไม่
ปฏบิัตติามสัญญา หรือกระทบต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ

การก าหนดค่าปรบัข้อ 
162
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116

ตัวอย่างเร่ืองการแก้ไขค่าปรับ

ข้อเท็จจริง อบต.ฯ ได้ว่าจ้าง หจก. รัตนะ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า วงเงิน 
๔,๗๙๔,๐๐๐ บาท ตามสัญญาลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ 
เมษายน ๒๕๖๑ มีค่าปรับวันละ ๑๑,๙๘๕ บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง
ก่อสร้าง ต่อมาคู่สัญญาไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด อบต.ฯ จึงแจ้ง
สงวนสิทธิ์ค่าปรับ แต่คู่สัญญาขอแก้ไขค่าปรับ โดยอ้างว่าสัญญาไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ ซึ่งอบต.ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่างานดังกล่าวเป็นงานสาธารณูปโภคที่เป็นการ
ระบายน้ าเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบ
กับพื้นที่ก่อสร้างติดกับทางสาธารณะประโยชน์ การปฏิบัติงานในพื้นที่มีรถบรรทุกดินเข้า
ออก เนื่องจากมีงานถมดินและขนย้ายดิน ในส่วนของงานเทคอนกรีตดาดมีรถบรรทุก
คอนกรีตผสมเสร็จจอดบนถนนสาธารณะเพื่อเทคอนกรีต ซึ่งเกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์สาธารณะ ประกอบกับ อบต.ฯ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขต
ของงานแล้ว แต่คู่สัญญามิได้มาแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ ย่อมเห็นได้ว่าคู่สัญญา
ยอมรับเงื่อนไขอัตราค่าปรับที่ อบต.ฯ ก าหนด
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ตวัอย่างเร่ืองการแก้ไขค่าปรับ (ต่อ)

ข้อหารือ กรณีที่คู่สัญญาขอแก้ไขค่าปรับจากอัตราร้อยละ ๐.๒๕ เป็นรายวันในอัตรา
ตายตัวร้อยละ ๐.๐๑ – ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น สามารถด าเนินการได้หรือไม่ และจะมี
แนวทางปฏิบัติอย่างไร
ค าวินิจฉัย กรณีนี้สามารถพิจารณาได้เป็น ๒ แนวทาง ดังน้ี

แนวทางที่ ๑ เนื่องจาก อบต.ฯ เห็นว่า งานดังกล่าวเป็นงานสาธารณูปโภค และพ้ืนที่
ก่อสร้างติดกับทางสาธารณะประโยชน์  ซึ่งมีราษฎรใช้สัญจรจ านวนมากส่งผลกระทบต่อ
การจราจร และต่อประชาชนในพ้ืนที่ที่ประกอบอาชีพท าการเกษตรเกิดความไม่สะดวก 
คู่สัญญาจึงต้องผูกพันตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของคู่สัญญา  

แนวทางที่ ๒ หาก อบต.ฯ เห็นว่า งานดังกล่าวไม่เป็นงานสาธารณูปโภคที่มี
ผลกระทบต่อการจราจรและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการก าหนดค่าปรับไม่เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๒ วรรคหนึ่ง อบต.ฯ ย่อมสามารถใช้ดุลพินิจที่จะแก้ไขสัญญา โดย
ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ – ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้นได้



หลักประกันการเสนอราคา ข้อ 166
• เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้ให้บริการ

ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดหลักประกันการเสนอราคา ส าหรับการซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินกว่า 5,000,000 บาท ดังนี้

• การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการวางหลักประกัน 
การเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้
เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 

(2) หนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน
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หลักประกันการเสนอราคา
• ส าหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) เงินสด
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ

ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
(3) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีค่ณะกรรมการ

นโยบายก าหนด
(4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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หลักประกันสัญญา ข้อ 167

 ให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี ้
1. เงนิสด
2. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์

ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นัน้ช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนัน้
ไม่เกิน 3 วันท าการ 

3. หนังสือค า้ประกันของธนาคารในประเทศ
4. หนังสือค า้ประกันของบริษัทเงนิทุน
5. พันธบัตรรัฐบาลไทย
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การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ
 การด าเนนิการตามสญัญา ใหผู้ม้ีอ านาจแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 
รบัผิดชอบในการ

บริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ


การจดัซ้ือจดัจา้งวงเงินเล็กนอ้ย 
จะแต่งตั้งบุคคลหน ง่บุคคลใด                                     
เป็นผูต้รวจรบัพสัดุก็ได้

o ผูรั้บผิดชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ
o ซึง่ไม่ใช่ผูท้ีไ่ดรั้บแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทีป่ฏบัิติงานเกีย่วกับ
การจัดซ้ือจัดจา้ง หรือการบริหารพสัดุ
o ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนตามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด

มาตรา 
100
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ด่วนที่สุด
ท่ี กค ๐๔๐๒.๕/ว ๘๕ กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๖  กันยายน  ๒๕๖๑

เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อ านวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่า
การ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๕๖ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน บุคคลหรือคณะกรรมการท่ี
ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าท่ีในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าโดยที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการได้มีประกาศเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแตง่ตัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลางเป็นผู้มี
หน้าท่ีและรับผิดชอบในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และให้ได้รับค่าตอบแทนตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด และเนื่องจากค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือท่ีอ้างถึงไม่ครอบคลุมถึงคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ดังนั้น เพ่ือให้ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเหมาะสม ซัดเจน จึงเห็นควร
ยกเลิกหนังสือท่ีอ้างถึง และก าหนดหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการขึ้นใหม่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
ต่อไป ดังนี้

ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง











คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานซือ้หรืองานจ้าง ระเบยีบฯ

ข้อ 175

งานจ้างก่อสร้าง 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

ระเบยีบฯ
ข้อ 176

งานจ้างที่ปรึกษา ระเบียบฯ
ข้อ 179

งานจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง ระเบยีบฯ
ข้อ 180
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ใหห้น่วยงานของรฐั

 “แจง้การเรียกค่าปรบั” ตามสญัญาหรือขอ้ตกลง
จากคู่สญัญาภายใน 7 วนัท าการ นบัถดัจาก 
วนัครบก าหนดส่งมอบ

 เมือ่คู่สญัญาไดส่้งมอบพสัดุ   ใหห้น่วยงานของรฐั
“บอกสงวนสิทธ์ิการเรียกค่าปรบั” ในขณะทีร่บัมอบพสัดุนั้นดว้ย

o กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้ว 
และ  มีค่าปรับเกดิขึน้

128

การแจ้งการเรียกค่าปรับ
การสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ ข้อ 

181

แจ้งปรับ
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การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา ข้อ 182

เหตุเกิดจากความผิด
เกิดจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวิสัย

เหตุเกิดจากพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใด ที่คู่สัญญา

ไม่ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย

เหตุอื่นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจ ที่จะพิจารณาได้
ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดังต่อไปน้ี

ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาที่ก าหนดคู่สัญญาจะยกขึ้นมากล่าวอ้างในภายหลงัไม่ได้  

เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิด เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
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ตัวอย่างการงด ลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลา 
ข้อเท็จจริง หน่วยงานได้ว่าจ้าง หจก. การโยธา ด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติก 
คอนกรีต ตามสัญญาลงวันที ่๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ วงเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที ่๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยหน่วยงานได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกแบบส่วนผสมผวิทางพารา
แอสฟัลตกิคอนกรีตถึงส านกัวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา (สวว.) เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ต่อมาห้างฯ ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาเนื่องจากไม่ไดร้ับรายงานผลการออกแบบฯ เมื่อวันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภายหลังหน่วยงานได้รับรายงานผลการออกแบบเมือ่วันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๖๑ โดยผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที ่๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ หน่วยงานได้ตรวจรบัและเบิก
จ่ายเงินครบถ้วนตามสัญญาแลว้เมือ่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ข้อหารือ หน่วยงานขอหารือวา่กรณีห้างฯ มีหนังสือขอขยายระยะเวลาโดยอา้งว่าหนังสอืขอ
ความอนุเคราะห์ออกแบบฯ เป็นหน้าที่ของหนว่ยงานท่ีตอ้งติดตามเร่งรัดให้กบัห้างฯ ซึ่งห้างฯ มี
หน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จา่ยเทา่นั้น แต่หน่วยงานเห็นว่าการออกแบบสว่นผสมผิวทางแอสฟัลตกิ
คอนกรีตตามแบบก่อสร้างสญัญาก าหนดไว้เป็นหนา้ที่ของห้างฯ ประกอบกับใบเสนอราคาข้อ ๔ 
ระบุว่า ห้างฯ จะต้องส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาก าหนด จึงเชื่อได้ว่าเป็น
หน้าที่ของห้างฯ  ความเห็นของหน่วยงานถูกตอ้งหรือไม่
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ตัวอย่างการงด ลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลา (ต่อ)
ค าวินิจฉัย โดยหลักการการขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวา่
เหตุอุปสรรคดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบังานตามสญัญา และเป็นเหตุใหผู้้รบัจา้งไม่สามารถส่งมอบ
พัสดุได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนดในสญัญาหรือไม ่และการพิจารณาจ านวนวันดังกลา่วจะตอ้ง
พิจารณาตามจ านวนวันที่มเีหตุเกดิขึ้นจริง และต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏวา่ หน่วยงานได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกแบบส่วนผสมผวิทางพารา
แอสฟัลตกิคอนกรีตถึงส านกัวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา (สวว.) เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ต่อมาห้างฯ ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาเน่ืองจากไม่ได้รับรายงานผลการออกแบบฯ เมื่อวันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หากหน่วยงานไดก้ าหนดระยะเวลาการรอผลการออกแบบฯ รวมอยู่ใน
สัญญา และ สวว. ได้ส่งรายงานผลการออกแบบฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยงานจึงไม่
สามารถขยายระยะเวลาการก่อสร้างได ้แต่หากหน่วยงานไดก้ าหนดระยะเวลาการรอผลการ
ออกแบบฯ ไว้ในสัญญาแลว้ แต่ สวว. ได้ส่งรายงานผลการออกแบบฯ เกินก าหนดระยะเวลาตามท่ี
ก าหนดในสัญญา หน่วยงานย่อมสามารถขยายระยะเวลาการก่อสร้างได ้ตามจ านวนวันที่มเีหตุ
เกิดขึ้นจริง
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ตัวอย่างการงด ลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลา
ข้อเท็จจริง กรมส่งเสริมฯ แจ้งว่า อบต.ฯ ได้ว่าจ้าง หจก. ก่อสร้าง ท าการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า ในวงเงิน 5,400,000 บาท ตามสัญญาจ้างลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 
กรกฎาคม 2561 ต่อมาห้างฯ ได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์ในการขอขยายสัญญา เนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือ
อนุญาตให้ดันท่อลอดถนนจากกรมทางหลวง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดย อบต.ฯ เห็นว่า กรณีนี้
นับตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาผู้รับจ้างเข้ามาปฏิบัติงานเพียง 20 วัน และตลอดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่
ปรากฏปัญหาอุปสรรคที่จะเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินงานได้ โดยมีประเด็นข้อหารือ 2 ประเด็น 
ดังนี้

1. กรณีที่ อบต.ฯ ไม่ให้ผู้รับจ้างหยุดงานด้วยเหตุผลว่า ยังมีพื้นที่ส่วนอื่นที่ผู้รับจ้างยังสามารถ
ด าเนินการได้ อบต.ฯ จึงพิจารณาไม่อนุมัติให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ความเห็นของ อบต.ฯ ถูกต้องหรือไม่ 

2.  กรณีที่พ้ืนที่ในการปฏิบัติงานบางส่วนต้องรอหนังสือจากแขวงทางหลวงตรังในการอนุญาต
ดันท่อลอดถนน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ผู้รับจ้างต้องด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง แต่ระหว่างนั้น
ผู้รับจ้างยังสามารถด าเนินงานในพื้นที่ส่วนอ่ืนได้ อบต.ฯ จึงพิจารณาไม่ขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างให้
ผู้รับจ้าง ความเห็นของ อบต.ฯ ถูกต้องหรือไม่
ข้อหารือ การที่ อบต.ฯ พิจารณาไม่ขยายเวลาและสั่งให้ห้างฯ หยุดงาน ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ
แล้ว กรมฯ จึงขอหารือว่าความเห็นของกรมฯ ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
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ตัวอย่างการงด ลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลา (ต่อ)
ค าวินิจฉัย หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า อบต.ฯ ได้ว่าจ้าง หจก. ก่อสร้าง ท าการปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ต่อมาห้างฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 แจ้ง
สงวนสิทธิ์ในการขอขยายสัญญา เนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ดันท่อลอดถนนจาก
กรมทางหลวง ซ่ึงเป็นเหตุเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติฯ 
มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (1) ท าให้ห้างฯ ไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามสัญญา และ 
อบต.ฯ ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ดังนั้น ห้างฯ จะต้องช าระค่าปรับตามสัญญาให้แก่ อบต.ฯ 
นับถัดจากวันครบก าหนดตามสัญญา 

อนึ่ง กรณี อบต.ฯ เห็นว่ายังมีพื้นที่อื่นที่ห้างฯ สามารถด าเนินการได้จึงไม่อนุญาต
ขยายระยะเวลาท าการก่อสร้าง กรณีดังกล่าวเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ซ่ึงอยู่ในดุลพินิจของผู้มี
อ านาจที่จะพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ตามนัยพระราชบัญญัติฯ มาตรา 102 วรรค
หนึ่ง  
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o เวน้แต่ คู่สญัญาจะไดย้ินยอมเสียค่าปรบัให้
โดยไม่มีเงือ่นไขใดๆ ทั้งส้ิน
o ใหพ้จิารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสญัญาได้
เท่าทีจ่ าเป็น

 นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 103

หากปรากฏว่า คู่สัญญาไม่สามารถปฏบิัตติามสัญญาหรือข้อตกลงได้
และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนัน้ 

 หากจ านวนเงนิค่าปรับ “จะเกนิร้อยละสิบ” ของวงเงนิค่าพสัดุหรือ
ค่าจ้าง 

o พจิารณาด าเนินการบอกเลิกสญัญาหรือ
ขอ้ตกลง 
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ให้
หน่วยงาน
ของรัฐ

การบอกเลิกสัญญากรณีค่าปรับจะเกิน 10%
ข้อ 
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การบริหารพสัดุ : การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย
การบริหารพัสดุในหมวดนี ้ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ งานก่อสร้าง 

งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

การเก็บ
และการบันทกึ

การเบกิจ่าย

การยืมการบ ารุงรักษา 
การตรวจสอบ

การจ าหน่ายพัสดุ
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ตดิต่อสอบถามเพิ่มเตมิ
กองการพสัดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

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

4551 , 4588 , 4589 ,6873, 4311
หรือสอบถามผ่านช่องทาง

Facebook : “จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ”

136


