
เปรียบเทียบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ.การจดัซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครฐั 2560

ปิยะวฒัน์  ศิลปรัศมี
นิติกรช านาญการพิเศษ
กลุ่มกฎหมาย  สปสธ.



กรณกีารจดัซื้อจัดจา้งที่ได้ด าเนนิการไปแล้วก่อน พ.ร.บ.นีใ้ช้บังคับ 
(พ.ร.บ.ม.128)

1. หากการตรวจรับและการจ่ายเงินยังไมแ่ล้วเสร็จ ใหด้ าเนินการตาม
ระเบยีบฯเดิมตอ่ไปจนแล้วเสรจ็

2. หากการด าเนนิการจดัซือ้จัดจ้างยังไมไ่ด้ประกาศในระบบเครอืข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางหรอืของหนว่ยงานของรฐั เพื่อใหผู้้ประกอบการ
เข้าเสนอราคา

3. กรณีมกีารยกเลิกการจัดซือ้จัดจ้างที่ไดด้ าเนินการกอ่นหนา้นั้น 
และต้องด าเนนิการในครั้งใหม่หลัง พ.ร.บ.ใช้บังคับแลว้แต่กรณ ีใหด้ าเนนิการตาม 
พ.ร.บ.นี้



กรณ ีกฎกระทรวง ระเบียบ หรอืประกาศ ตาม พ.ร.บ. ยงัไมใ่ช้บังคับ
(พ.ร.บ. มาตรา 122)

 - ให้ระเบยีบฯ วา่ดว้ยการพัสดุ พ.ศ.2535 
 - ให้ระเบยีบฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอเิลก็ทรอนกิส ์พ.ศ.2549
 - ให้บรรดาระเบยีบฯ ขอ้บังคับ ประกาศ ขอ้บญัญตัิ และขอ้ก าหนดใดๆ 
เกี่ยวกับการพสัดุ การจดัซือ้จัดจ้าง รวมถึงมติ ครม.เกี่ยวกับการพัสดแุละ
การจดัซือ้จัดจา้งเดิม
    มผีลใช้บังคับตอ่ไป เทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแย้งกับ พ.ร.บ. จนกว่า กฎกระทรวง 
ระเบยีบ หรอืประกาศ  เรือ่งนั้นๆ ตาม พ.ร.บ.ใช้บังคับ



กรณไีม่อาจน าระเบยีบฯ ตามมาตรา 122 มาใชบ้งัคบัได้
(พ.ร.บ.มาตรา 123)

การด าเนนิการของหนว่ยงานของรฐั ในเรื่องนัน้ๆ 
ใหเ้ป็นไปตามที่ คกก.นโยบายก าหนด



1. ผูร้ับผดิชอบการจัดซื้อจดัจ้าง
(พ.ร.บ.มาตรา 61)

** ใหผู้้มีอ านาจแต่งตัง้ผูร้บัผิดชอบการจัดซือ้จดัจา้ง 
ซึ่งกระท าโดย คกก. หรอื จนท. คนใดคนหนึง่ก็ได้

** องคป์ระกอบ  องค์ประชมุ  ซึง่กระท าโดย คกก. และ 
จนท. ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้างใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่ 
รมต.คลังก าหนด

** คา่ตอบแทนผู้รับผิดชอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่ 
รมต.คลังก าหนด

                     



ผูม้ีหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดซือ้จัดจ้าง(พรบ.จัดซือ้จดัจ้าง,รา่งระเบยีบใหม่)

1.หัวหน้าหน่วยงานของรฐั 
(1) ราชการสว่นกลาง  หมายถึง อธบิด ีหรอื หัวหน้า

ส่วนราชการที่เรยีกชื่ออยา่งอื่นและมฐีานะเป็นนติบิคุคล
(2) ราชการส่วนภมูภิาค หมายถงึ ผู้วา่ราชการจงัหวดั

2.หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายถงึ ผูด้ ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึง่
ปฏบิตังิานเกี่ยวกบัการจดัซือ้จัดจา้งหรอืการบรหิารพสัด ุหรอืผูท้ี่ไดร้บั
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรฐั ให้เปน็หัวหน้าเจ้าหนา้ที่

3.เจ้าหนา้ที่  หมายถงึ ผูม้ีหน้าที่เกี่ยวกบัการจดัซือ้จัดจา้งหรอืการ
บรหิารพสัด ุหรอืผู้ทไีดร้บัมอบหมายจากผูม้ีอ านาจให้ปฏบิตังิานเกีย่วกับ
การจดัซือ้จดัจา้ง หรอืการบรหิารงานพัสด ุของหน่วยงานของรัฐ

4.คณะกรรมการการจดัซือ้หรอืจา้ง 



คณะกรรมการจัดซื้อหรอืจ้าง (ระเบียบใหม ่ขอ้ 25)

1. คณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2. คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา
3. คณะกรรมการซื้อหรอืจ้างโดยวธิคีดัเลอืก
4. คณะกรรมการซื้อหรอืจ้างโดยวธิเีฉพาะเจาะจง
5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

                     



องคป์ระกอบคณะกรรมการ (ระเบยีบใหม ่ข้อ 26)

1. ประธานกรรมการ 1 คน    ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ
                                    พนักงานมหาลัย พนักงานของรัฐ หรือ
2. กรรมการอย่างน้อย 2 คน   พนักงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น



ขอ้ค านึงและขอ้ห้ามในการแต่งตั้ง

1. ค านึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นส าคัญ
2. กรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วม

เป็นกรรมการด้วยก็ได้แต่กรรมการบุคคลอื่นต้องไม่มากกว่ากรรมการที่แต่งตั้งตาม
องค์ประกอบ

3. การซื้อการจ้างครั้งเดียวกันห้ามแต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลประกวด
ราคา อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลสอบราคา กรรมการซื้อจ้างโดยวิธี
คัดเลือก เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

4. ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เข้าร่วม
ด้วย



องคป์ระชุมคณะกรรมการ (ระเบยีบใหม่ ขอ้ 27)

1. ต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
2. ให้ประธานและกรรมการแต่ละคนมี 1 เสียง
3. ในการประชุมประธานต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง
4. มติให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงชี้ขาด
5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์
6. คณะกรรมการคนใดไม่เห็นด้วย ให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้
7. ประธานกรรมการ กรรมการ ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ/คู่สัญญา หาก
ทราบว่าตนมีส่วนได้เสียให้ลาออกและรายงานหัวหน้าหน่วยงานสั่งการตามเห็นสมควร



บคุลากรที่มหีน้าที่เกีย่วกบัการจัดซือ้จัดจา้ง(ตามระเบยีบพัสดุเดิม)

    แบง่เปน็  2  ส่วนดังนี้
    (1) ผู้มอี านาจ
          1. อ านาจในการด าเนินการจัดซือ้จดัจ้าง         หวัหน้าส่วนราชการหรอืผู้รบัมอบอ านาจ
          2. อ านาจในการอนมุตัิค าสั่งซือ้สัง่จ้าง            ผูว้่า,อธิบด,ีปลดัฯ,รมต. (ขึน้อยูก่บัวงเงนิ)
    (2) ผู้มหีน้าที่
          1. เจ้าหน้าที่พสัดุ        ต าแหน่งหนา้ที ่, ได้รบัแตง่ตั้ง        ขา้ราชการ/พ.ราชการ/พ.มหาลยั/
                                                                                   ลกูจ้างประจ า/ลกูจ้างชัว่คราว
          2. หัวหน้าเจ้าหนา้ทีพ่ัสด ุ      ต าแหน่งหน้าที่ , ได้รับแต่งตัง้          ข้าราชการ/พ.มหาลยั
          3. คณะกรรมการต่างๆ      ประธาน+กรรมการอย่างนอ้ย 2          (เวน้แตอ่ีออ๊กชัน่  )

                                                                ขา้ราชการ/พ.ราชการ/พ.มหาลยั/พนกังานของรฐั/ 
                                                                 ลกูจ้างประจ า  (ว.417 ลว.22 ตค.53)

          4. ผูค้วบคมุงาน(กรณจี้างกอ่สร้าง)

 



ขอ้ค านึงในการแต่งตั้ง คกก.
1. ควรค านงึถงึลกัษณะหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของผู้ไดร้บัการแตง่ตัง้
2. กรณจี าเปน็ เพื่อประโยชนร์าชการ จะแตง่ตัง้บคุคลอืน่รว่มเปน็กรรมการดว้ยกไ็ด้
   ไม่เกนิ 2 คน
3. ควรแตง่ตัง้ผูช้ านาญหรือผู้ทรงคณุวฒุิ เกี่ยวกับพัสดนุัน้ เขา้รว่มเปน็กรรมการดว้ย

ขอ้หา้มในการแต่งตั้ง คกก.
1. ห้ามแตง่ตัง้ผูท้ี่เปน็กรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา เปน็กรรมการพจิารณา
   ผลประกวดราคา
2. ห้ามแตง่ตัง้ผู้เปน็กรรมการเปดิซองสอบราคา เปน็กรรมการตรวจรบัพสัดุ
3. ห้ามแตง่ตัง้ผู้เปน็กรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาเปน็กรรมการตรวจรบัพัสดุ
      (ระเบยีบ ฯ ขอ้ 35)  



1.เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ/กฎหมายเกี่ยวด้วยการ
โอนงบประมาณ

2.เงินที่ได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมาย (เงินนอก
งบประมาณ) เช่น เงินบ ารุงฯ เงินรายได้สถานศึกษา
3.เงินกู้/เงินช่วยเหลือ
4.เงินอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

2. แหล่งเงินงบประมาณที่ใช้กับ พ.ร.บ. นี้
(พ.ร.บ.มาตรา 4)



3. การจดัท าแผนจัดซื้อจัดจา้ง
(พ.ร.บ.มาตรา 11)

ให้ท าและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และให้
ปิดประกาศเปิดเผย ณ สถานที่ของหน่วยงานหลักการ

1.จ าเป็นเร่งด่วน หรือ ใช้ในราชการลับ (ม.56(1)(ค)(ฉ))

2.การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5 แสนบาท (ม.56(2)(ข)/(กฎกระทรวง))

3.มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือโรคอันตราย
หรือขายทอดตลาด (ม.56(2)(ง)(ฉ))

ยกเว้น

การเปลี่ยนแผนให้เปน็ไปตามระเบยีบ รมต.คลงัก าหนด



เมื่อหน่วยงาน ได้รับความเห็นชอบวงเงินแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกอบด้วย

(1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจัดซื้อจัดจ้าง
(4) รายการอื่นกรมบัญชีกลางก าหนด
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้น าไปประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายของ

กรมบัญชีกลางของหน่วยงานของรัฐและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยในสถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงาน 

หากไมเผยแพร่ในระบบกรมบัญชีกลาง โครงการใดจะไม่สามารถจัดซื้อจดัจา้ง
โครงการนั้นได้

ระเบยีบใหม่ ข้อ 11



กรณีมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแผนให้เจ้าหน้าที่ จัดท า
รายงานพร้อมเหตุผลที่ขอเปลี่ยน เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ด าเนินการตามข้อ 11 ต่อไป

การเปลี่ยนแผน ระเบียบใหม่ ข้อ 13



๑. ค านึงถึงคุณภาพ เทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น
๒. ห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง

หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ

เว้นแต่ พัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้น มียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้
อะไหล่ยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้

4. การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
(พ.ร.บ.มาตรา 9)



1. กรณีมิใช่งานก่อสร้าง ให้หัวหน้าแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้น มาคณะหนึ่ง หรือ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใด จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
2. กรณีงานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคนใดคนหนึ่ง 
จัดท าแบบรูปรายการก่อสร้าง

องค์ประกอบ/ระยะเวลาด าเนินการ/การประชุม/ให้เป็นไปตามที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาความเหมาะสม

การจัดท าร่างขอบเขตของงาน หรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ
(ระเบียบใหม ่ ข้อ 21)



1.หากพสัดุที่จะซือ้หรอืจ้าง ได้มีประกาศก าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรมแล้วให้ก าหนดรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ตามแบบมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม

2.หากพสัดุที่ซือ้หรอืจ้าง ไมม่ปีระกาศก าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรมแตม่ีผูไ้ด้รบัการจดทะเบียนผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ใหก้ าหนด
คณุลกัษณะเฉพาะใหส้อดคลอ้งกับคู่มือผูซ้ือ้หรอืใบแทรกคูม่ือผูซ้ือ้



การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (ตามระเบยีบฯพัสดุเดิม)

การก าหนดรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดทุีจ่ะซือ้
หรอืจ้าง  การก าหนดคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคาถอืให้เป็นดลุย
พินิจของหน่วยงาน  สามารถก าหนดได้ตามความตอ้งการ  แต่
ต้องอยูภ่ายใต้หลักเกณฑ์  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคับ  ค าสัง่  
มติครม.ทีเ่กี่ยวข้อง



การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะครภุัณฑ์
มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือ ที่ สร.0403/ว.93 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2512 และ 

สร. 0203/ว.157 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2519 ก าหนดว่าในกรณีที่มีการแข่งขันราคา
การก าหนด (spec) ของสิ่งของ/หรือยี่ห้อสิ่งของในงานซื้อ   ห้ามล๊อกสเปค

ค าวา่ “ลอ็กสเปค” หมายความว่า
1. ก าหนดคุณลกัษณะสิง่ของให้ใกลเ้คียงกับยีห่อ้งใดยี่ห้อหนึ่ง
2. หรือระบยุี่ห้อสิ่งของทีจ่ะซือ้เจาะจง เว้นแตม่ีขอ้ยกเว้นไว้  เชน่   ยารักษาโรค 

เครื่องอะไหล ่เปน็ตน้
     *  “ต้องไม่มผีลเปน็การกีดกนั” หรือไมเ่ปิดโอกาสให้มกีาร 
          แข่งขนัราคา อย่างเปน็ธรรม (ระเบยีบฯ 15 ทว)ิ

การซื้อรถประจ าต าแหนง่ รถราชการ รถรับรอง ต้องปฏบิัตติามระเบยีบฯ ว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม ข้อ 12 คือ หา้มซื้อเกนิขนาดเครือ่ง  และ
ราคาทีส่ านักงบฯ ก าหนด และหา้มน าเงนินอกงบประมาณสมทบเพือ่ซื้อรถยนตท์ี่
ขนาดเครื่องเกนิ หรือราคาเกนิทีก่ าหนด (บงัคับทัง้ระเบยีบเดิมและพ.ร.บ.ใหม)่



   งานจ้างกอ่สร้างมีขอ้ห้ามก าหนด (spec) กีดกันผูเ้ข้าเสนอราคา ตาม
 หนงัสอืเวยีน ที ่นร (กวพ.) 1035/ว.7914 ลงวันที ่22 ก.ย. 2543

       ห้ามก าหนดคุณสมบตัผิู้เสนอราคางานกอ่สรา้งดงันี้
1. หา้มก าหนดทนุจดทะเบยีน
2. หา้มก าหนดว่าตอ้งเปน็ผู้ประกอบการทีม่ผีลก าไร
3. หรอืตอ้งมเีครือ่งมอืเครือ่งจกัรอยูก่อ่น หรอืขณะเขา้เสนอราคา
4. ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากสถาบันการเงนิ

- มต ิครม. ที ่นร.0202/ว.1 ลงวนัที ่3 ม.ค. 2537 ใหก้ าหนดผลงานกอ่สรา้งไม่
เกนิ 50% ของวงเงินงบประมาณหรอืวงเงินประมานการ
- ใหก้ าหนดคุณสมบตัิผู้เสนอราคาตามตวัอยา่ง ที ่กวพ. ก าหนดเทา่นัน้ จะก าหนด
ตดัสิทธิผ์ู้รับจา้งไว้ล่วงหน้าไม่ได้



   -- หา้มก าหนดรายละเอยีดหรอืคุณลักษณะเฉพาะ  ซึ่งอาจมีผลกีดกัน
ไม่ใหผู้้ผลติหรือผูข้ายพัสดทุีผ่ลติในประเทศไทย หรือกิจการของคน
ไทยสามารถเข้าแข่งขันราคาได ้(ระเบียบฯ ขอ้ 16(1))
-- ถ้าพัสดทุีจ่ะซื้อหรือจา้งมีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
คุณภาพแลว้ หรือ มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไวก้ับกระทรวง
อุตสาหกรรมแลว้ ให้ก าหนดรายละเอยีด หรือ คุณลกัษณะเฉพาะตาม
มาตรฐานอตุสาหกรรม หรอืตามที่ระบุไว้ในคูม่ือผูซ้ื้อ (ระเบยีบฯข้อ 
16(2)(3))
-- ถ้ามีความจ าเป็นต้องก าหนดรายละเอยีดหรือคณุลกัษณะเฉพาะให้

เป็นอยา่งอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือคู่มือผู้
ซื้อให้มีหนงัสอืแจง้ส านกัมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม หากมีการ
ตรวจรับ หรอืไม่ทักทว้งภายใน 10 วนัท าการนับแตว่นัทีไ่ดแ้จ้งให้
ด าเนินการได ้(ระเบยีบฯ ขอ้ 16(3) ขอ้ 17(1.3))



   ถ้ามีความจ าเป็นต้องซื้อพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศจะต้องด าเนินการ   
อย่างไร

มติ ครม. 29 พ.ค. 2550 แจ้งเวียนที่ นร. 0505/ว.83 ลงวันที่ 30 พ.ค. 
2550

1. ถ้าไม่มีพัสดุที่มีผลิตในประเทศ ก็ให้หน่วยงานจัดหาตามหลักเกณฑ์ปกติ

2. ถ้ามีพัสดุนั้นผลิตในประเทศแล้ว แต่ไม่พอต่อความต้องการ/น้อยราย/      มี
ความจ าเป็นต้องใช้พัสดุต่างประเทศ/ซื้อจากต่างประเทศมีประโยชน์กว่าให้เสนอ รมต. 
พิจารณา ยกเว้นวงเงินไม่สูงให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติได้ 2 กรณี

     (1) การจัดหาอะไหล่ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ คุณลักษณะเฉพาะ

     (2) จัดหาครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือพัสดุที่น าเข้ามีราคาหน่วยละ
ไม่เกิน 2 ล้านบาท



5. ราคากลาง
(พ.ร.บ.มาตรา 4)

1.ราคาทีไ่ดม้าจากค านวณตามหลักเกณฑท์ี่
คณะกรรมการราคากลางก าหนด

3.ราคามาตรฐาน 2.ราคาอา้งองิ

6.ราคาอืน่ใดตาม
หลักเกณฑท์ีห่นว่ยงาน

ของรฐัก าหนด

5.ราคาทีเ่คยซือ้
หรอืจา้ง

4.สืบราคาจาก
ทอ้งตลาด

2 = กรมบญัชกีลางก าหนด     3 =  สนง.งปม. หรือหน่วยงานกลางก าหนด 
ใหป้ระกาศรายละเอียดขอ้มลูราคากลางและการค านวณราคากลางในระบบ e-GP (พ.ร.บ.ม.63)



  
 ราคากลางในการจัดซือ้จัดจา้ง (ตามระเบยีบฯพัสดุเดิม)
   (1) งานจา้งกอ่สรา้ง  ทกุวธิี/ทกุวงเงนิตอ้งแตง่ตัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
ทอ้งถิน่ กอ่นการจดัท ารายงานขอจา้งทกุครัง้ (มติ ครม. 13 มคี.55)  

   (2) งานซือ้ งานจ้างเหมาบริการจะต้องมรีาคากลางเช่นกัน แต่ไมม่ีระเบียบให้
ก าหนดแต่งตั้ง คกก.

ในการจัดซือ้จัดจา้ง ทั้ง 2 กรณี หากวงเงินในการจัดหาเกิน 1 แสน
บาท จะต้องปฎิบตัติามแนวทางทีค่ณะกรรมการ ปปช. ก าหนดด้วย   คอื  
การเปิดเผยรายละเอยีดคา่ใช้จ่ายเกีย่วกับการจดัซือ้จัดจ้าง การจัดท าราคา
กลาง



 การก าหนดราคากลางงานซื้อจ้างใหป้ฎบิัตติามหนังสอืด่วนที่สุด ที ่กค 
0421.3/ว.111 ลว.17 ก.ย.56 ดังนี้
1.  ครภุณัฑ์   ให้ใชร้าคามาตรฐานที่ สน.งป. ก าหนด      ไม่มใีชร้าคาที่

          เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา  2  ปี  หรือ ราคาตลาด

2.  ยาในบญัชหีลักและยานอกบญัชยีาหลัก  ให้ใช้ ราคากลางตาม

          ประกาศของคณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติ       ไม่มใีชร้าคาที่

          เคยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา  2  ปงีบประมาณ       ไม่มีใชร้าคท้องตลาด

3.  เวชภณัฑไ์มใ่ชย่า  ให้ใชร้าคามาตรฐานที่ สธ. จดัท าขึน้       ไม่มีใชร้าคาที่

          เคยซื้อหลงัสุดภายในระยะเวลา  2  ปงีบประมาณ        ไม่มใีหใ้ชร้าคท้องตลาด

4. งานจา้งใหใ้ชร้าคาที่เคยจา้งหลังสุดในระยะ 2 ปี หรือราคาตลาด

5. จา้งกอ่สรา้งใชร้าคากลางท้องถิน่



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

111

1.ชื่อโครงการ.................................................................................................
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ .......................................................................
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ................................................................
3.วันที่ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) .....................................................บาท
   เป็นเงิน ................................  บาท ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี .........................บาท
4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง))
4.1....................................................................................................................
4.2....................................................................................................................
4.3....................................................................................................................
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ทุกคน.............................

* หากเปน็เรื่องจา้งก่อสรา้งให้ไปใชต้ารางของจา้งก่อสรา้ง



6. การจัดท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง

ระเบยีบใหม ่ขอ้ 22
ใหเ้จา้หน้าที่ จดัท ารายงานขอซือ้ขอจ้าง เสนอหวัหน้าหนว่ยงานของรัฐโดย

เสนอผ่านหัวหนา้ เจ้าหน้าที่ ตามรายการดงัตอ่ไปนี้
1. เหตุผลและความจ าเปน็ทีต่อ้งซือ้ตอ้งจา้ง
2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดหุรอืแบบรปู

รายการงานก่อสร้าง
3. ราคากลาง
4. วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง โดยให้ระบวุงเงินงบประมาณ/หรอืวงเงนิประมาณ

การ
5. ก าหนดเวลาที่ใชพ้สัดหุรอืใหง้านนัน้เสรจ็
6. วธิซีือ้/จา้ง และเหตุผลทีต่อ้งใชว้ธินีัน้
7. หลักเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืก (ถ้าม)ี
8. ข้อเสนออืน่ ๆ เชน่ การขออนมุตัแิตง่ตัง้คณะกรรมการ



รายงานขอซือ้ขอจ้าง ตามระเบยีบฯพัสดุเดิม

กอ่นด าเนนิการจัดซือ้หรอืจ้างทกุวิธ ีเจา้หนา้ที่พัสดุ จดัท ารายงานขอชือ้ขอ
จา้งมรีายละเอยีด ดังนี้ เสนอหัวหน้าสว่นราชการเหน็ชอบ (ขอ้ ๒๗)

(1) เหตผุลความจ าเปน็ทีต่้องซือ้หรือจ้าง
(2) รายละเอยีดของพสัดุที่จะซือ้จะจา้ง (spec)
(3) ราคากลาง
(4) วงเงินทีจ่ะซือ้หรอืจะจา้ง
(5) เวลาทีต่้องการใช้พสัดุ
(6) วิธซีื้อหรอืจ้าง
(7) ขอ้เสนออืน่ๆ เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตา่งๆ



7. วธิกีารจดัซื้อจัดจ้าง
(พ.ร.บ.มาตรา 55)

หน่วยงานภาครัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรอืใหเ้ขา้มา
เจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง

เชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดเข้ายื่นข้อเสนอ

วธิปีระกาศ
เชญิชวน
ทั่วไป

วิธเีฉพาะ
เจาะจง

เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัตติรงตามทีก่ าหนดซึง่ต้อง
ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ
เว้นแต่ มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามก าหนดน้อยกว่า ๓ 
ราย

วิธีคัดเลอืก



วิธกีารจดัซื้อจดัจา้ง

ใหเ้ลือกใชว้ธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปกอ่น เวน้แตจ่ะเขา้
เงือ่นไขวธิีคัดเลือกหรอืวธิเีฉพาะเจาะจง (พ.ร.บ.ม.56)

หน่วยงานขอรัฐในต่างประเทศจะใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็
ได้ (พ.ร.บ.ม.56 วรรค 3)

หลักการ

ยกเวน้



วิธปีระกาศเชญิชวนทั่วไป (ระเบยีบใหม่ ข้อ 29)

กระท าได้ 3 วธิ ีดังนี้
1. วธิตีลาดอิเลก็ทรอนกิส์
2. วธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์
3. วธิสีอบราคา



วิธีการคัดเลือก

วิธีคัดเลอืก

๒. พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ หรือซับซ้อน หรือต้องผลิต 
ก่อสร้างหรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมี
ความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการมีจ านวน
จ ากัด

๔. ลักษณะของการใช้งานหรือมี
ข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้อง
ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

๗. งานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นถอด
ตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหาย
เสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้

๘. กรณีอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง

๖. ใช้ในราชการลับ 
หรือเป็นงานที่ต้อง
ปกปิดเป็นความลับ
ของทางราชการหรือ
เกี่ยวกับความมั่นคง
ของประเทศ

๑. ใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือข้อเสนอไม่ได้รับการ
คัดเลือก

๓. มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก เ กิ ด
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ ไ ม่ อ า จ
คาดหมายได้

๕ .  ต้ อ ง ซื้ อ โ ดยต ร งจ าก
ต่างประเทศ หรือด าเนินการ
โดยผ่านองค์การระหว่าง
ประเทศ



วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธี
เฉพาะเจาะจง

๒. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป 
และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง

๔. มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดย
ฉุ ก เ ฉิ น เ นื่ อ ง จ า ก อุ บั ติ ภั ย ห รื อ
ธรรมชาติพิบัติภัยและการจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความ
ล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรง

๗. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๘. กรณีอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง

๖.  เป็นพัสดุที่ จ ะ
ข า ย ท อ ด ต ล า ด 
โดยหน่วยงานของ
รั ฐ  อ ง ค์ ก า ร
ระหว่ างประ เทศ
หรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ

๑. ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
และวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือก
แล้ ว  แต่ ไม่ มี ผู้ ยื่ น ข้ อ เ สนอ  หรื อ
ข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก

๓. มีผู้ประกอบการที่มีคุมสมบัติโดยตรง
เพียงรายเดียวหรือผู้ประกอบการซึ่งเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการ
โดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวใน
ประเทศและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้

๕. เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อ
จัดจ้างเพิ่มเติมโดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อ
จัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้
จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว



จะจัดซือ้จัดจ้างวธิใีด (ระเบียบใหม่)

1. วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีมีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5 แสนบาท
    ตามกฎกระทรวงหรือเข้าเงื่อนไขอื่น ๆตาม พรบ.มาตรา ๕๖ (๒) 
2. วิธีคัดเลือก กรณีเข้าเงื่อนไข ตาม พรบ.มาตรา ๕๖ (๑)
3. วิธีสอบราคา กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
    และพื้นที่ดังกล่าวมีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่
    สามารถด าเนินการตามวิธี e-Market หรือ e-Bidding ได้ (ข้อ 32)

   (ระบุเหตุผลให้ชัดเจนในรายงานขอซื้อ/จ้าง)
4. วิธ ีe – Market วงเงินเกิน 5 แสนบาท สินคา้ไม่ซบัซอ้นตามที่ 
    กรมบัญชีกลางก าหนด (ขอ้ 30)

5. วิธ ีe- Bidding วงเงนิเกนิ 5 แสนบาท สินคา้ซบัซอ้น มเีทคนคิเฉพาะ
    (ขอ้ 31)



   จะจัดซื้อจดัจา้งโดยวธิใีด (ตามระเบยีบพัสดุเดิม)

     การพจิารณาด าเนินการจดัซือ้จัดจ้าง

ตรวจสอบแผนการด าเนนิการจดัหาวา่มรีายการใดทีจ่ะต้องจดัซื้อ หรือ จดัจา้ง
และจะตอ้งจดัซื้อจัดจา้งโดยวธิีการใด ซึง่วธิีการซื้อหรอืการจา้ง มี ๖ วธิีดงันี้

1.  วธิีตกลงราคา  วงเงนิไมเ่กนิ 5 แสนบาท 
๒.  วธิีสอบราคา   วงเงนิเกนิ ๕ แสนบาทแต่ไม่เกนิ ๒ ลา้น
๓.  วธิี e-Market วงเงนิเกิน 2  ล้าน(สนิคา้ไม่ซับซ้อน)
๔.  วธิี e-Bidding วงเงนิเกนิ 2  ล้าน(สนิคา้ซบัซ้อน)
๕.   ซื้อโดยวธิพีิเศษ
     จา้งโดยวธิพีเิศษ
6. วธิีกรณพีิเศษ     ไม่ก าหนดวงเงนิ – แต่มีเงื่อนไข

(ระเบยีบฯพสัด ุ+ ประกาศส านกันายกรัฐมนตร ีหนงัสอื กวพ.ว299 และ ว145 ,ว135) 
     

วงเงินเกิน 5 แสนบาทขึ้นไป - แต่มีเงื่อนไข



ห้ามแบง่ซือ้แบง่จ้าง (ระเบยีบใหม่ ข้อ 20)

การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้ง
เดียวกัน เพื่อให้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง หรืออ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง
เปลี่ยนแปลงไป กระท าไม่ได้ 
        การแบ่งซื้อแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อครั้ง
นั้นและความคุ้มค้าของทางราชการเป็นส าคัญ
       



ห้ามแบ่งซือ้แบ่งจา้ง (ตามระเบียบพัสดุ เดิม)
หลกั ระเบยีบฯ ขอ้ 22 วรรค 2 “การแบง่ซือ้ หรอืแบง่จา้ง โดยลดวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง    ใน
ครัง้เดยีวกนั เพือ่ใหว้งเงนิต่ ากวา่ทีก่ าหนดโดย วธิหีนึง่ วธิใีด หรอืเพือ่ใหอ้ านาจสัง่ซือ้สัง่จา้ง
เปลีย่นไปกระท าไมไ่ด”้

ค าวา่” “ครัง้เดยีวกนั คือ การจดัหาพสัดทุีส่มควรซือ้หรอืจา้งในคราวเดยีวกนั

ค าวา่ “พสัดทุี่สมควรซื้อหรอืจา้งในครั้งเดียว” คือ

1. หนว่ยงานที่จดัหาไดร้บัอนมุตัจิดัสรรงบประมาณในครัง้เดยีวกนัแหลง่เงนิเดยีวกนั

2. พสัดปุระเภทเดียวกนั  แยกวสัดกุบัครุภุณัฑ์

      (ตามการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของส านกังบประมาณ หรอืลกัษณะงาน
ประเภทเดยีวกนั)

3. เมือ่พจิารณาตาม 2 แลว้ พสัดปุระเภทเดยีวกนั มคีวามตอ้งการใชพ้สัดใุนเวลาเดยีวกนั 
ควรซื้อครัง้เดยีวกนั (มติ กวพ. ม.ิย. 2531)

   * กรณกีอ่สรา้งหากไดร้บัจดัสรรเงนิงบประมาณคา่กอ่สรา้งโดยจ าแนกเปน็รายอาคารถอืวา่เงนิ
งบประมาณกอ่สรา้งของแตล่ะอาคารแยกออกจากนั จงึแยกจดัจา้งได ้(หลกั กวพ.)



กรณีดังต่อไปนี้ไมถ่ือวา่เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

   1.เมือ่ไดจ้ดัหาพัสดุโดยชอบแลว้ แตเ่หลอืพสัดุบางรายการยังไมม่ผีู้เสนอ
ราคาได้ สว่นราชการสามารถจัดหาพสัดุตามรายการและวิธีการตามวงเงิน
ทีเ่หลือได้
   2.การแบ่งวงเงินและการกระจายอ านาจในการจัดหาไปให้หน่วยงาน
ย่อยในสังกดัไปจัดหาเอง  แต่หากหน่วยงานย่อยนั้นได้รบัจัดสรรมาในครั้งเดียวกัน
หลายรายการจะต้องจัดหาคราวเดียวกัน
   3.กรณกีอ่สร้าง หากวงเงินคา่ก่อสรา้งแตล่ะรายการแยกกัน การด าเนินการ
จดัจ้าง จะจัดจา้งเป็นรายครั้งๆละ อาคารหรือรายการก็ได้
   4.กรณมีเีหตผุลความจ าเป็นอื่นทีไ่มอ่าจจดัหาได้ในครั้งเดยีวกัน



8.รายละเอียดและขัน้ตอนในการด าเนนิการจดัซื้อจัดจ้างในแต่ละวธิี
(พ.ร.บ. ม. 62)

1.การจดัซื้อจดัจา้งดว้ยวธิีการประกาศเชญิชวนทัว่ไป  ให้หน่วยงานของรฐั
จดัท าประกาศและเอกสารเชญิชวนให้ทราบโดยทัว่ไป โดยต้องเผยแพรใ่นระบบe-GP และ
หนว่ยงานของรฐัตามที่กรมบญัชกีลางก าหนด  และใหป้ดิประกาศโดยเปิดเผย ณ ทีป่ิด
ประกาศของหนว่ยงาน  ทัง้นี้หลกัเกณฑ์ วธิกีาร รายละเอยีดการจดัท าประกาศ ระยะเวลา
ประกาศ ให้เปน็ไปตาม รมต.ก าหนด (พ.ร.บ. ม.62)

2.การจดัซื้อจดัจา้งโดยวธิคีัดเลือก และวธิีเฉพาะเจาะจง ให้หน่วยงานของรฐั 
จดัท าหนังสือเชญิชวนให้ผูป้ระกอบการเขา้ยืน่เสนอ  ทัง้นีต้ามระเบยีบที่ รมต.ก าหนด
(พ.ร.บ. ม.62 วรรคทา้ย)



ขัน้ตอน วธิตีลาดอเิล็กทรอนกิส ์(e- Market) (ตามระเบยีบใหม่)

1. เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อจ้างพร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่คกก.นโยบายก าหนด (ข้อ 34)

2. หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22 แล้ว ให้เผยแพร่ประกาศเอกสาร
    จัดซื้อจัดจ้างในระบบกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และให้ปิด
    ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ ปิดประกาศของรัฐ (ข้อ 35)

3. ให้กรมบัญชีกลางส่งประกาศและเอกสารซื้อจ้างไปยังผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
     (ข้อ 36)

4. ถึงก าหนดวันเสนอราคาให้ด าเนินการดังนี้
(1) กรณีซื้อจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้าน ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาด

                   อิเล็กทรอนิกส์และให้เสนอราคาภายในเวลาก าหนด โดยเสนอได้ครั้งเดียว
(2) กรณี ซื้อจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 ล้าน ให้ผู้ประกอบการเข้าสู้ตลาดโดยต้องลงทะเบียนก่อน

                   เริ่มกระบวนการเสนอราคา ภายใน 15 นาที พร้อมทั้งให้ท าการทดสอบระบบเป็นเวลา
                   15 นาที และให้เสนอราคาภายใน 30 นาที กี่ครั้งก็ได้ (ข้อ 37)



ขัน้ตอนวิธตีลาดอเิล็กทรอนกิส ์(e- Market) (ตามระเบยีบใหม่) (ตอ่)

5. เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาผู้เสนอราคาต่ าสุดหากเสนอราคารายเดียวให้หน่วยงาน
    พิจารณารับราคานั้นได้ หากไม่มีผู้เสนอราคา ให้ด าเนินการใหม่ หรือ ใช้วิธีการคัดเลือก หรือ วิธีเฉพาะ
    เจาะจง (ข้อ 38)

6. กรณีราคาของผู้เสนอราคาต่ าสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
(1) ต่อรองราคาผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(2) หากด าเนินการตาม (1) ไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องทุก

    รายทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาพร้อมกันผ่านระบบ
(3) หากไม่ได้ผล ให้ยกเลิกการซื้อการจ้างครั้งนั้น (ข้อ 39)

7. เมื่อได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอ
    ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 1 ชุด และลงลายมือชื่อก ากับไว้และเอกสารทุกแผ่น (ข้อ 40)

8. ให้รายงานผลพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้า
    เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ความเห็นชอบ (ข้อ 41)

9. เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ประกาศผลผู้ชนะในระบบกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐและปิด
    ประกาศไว้เปิดเผยที่ปิดประกาศของหน่วยงานและให้แจ้งผู้เสนอทุกรายผ่านทางอีเมล์ (ข้อ 42)



ขัน้ตอนวิธปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์(e- Bidding) (ตามระเบยีบใหม่) 

1. ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อ จ้าง พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่ คกก.นโยบายก าหนด(ข้อ 43)

2. เมื่อผู้ที่รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 22 ได้ จัดท า
    ร่างเสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22 พร้อมน าร่างขอบเขตของงานหรือ
    คุณลักษณะเฉพาะเสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ และอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นว่า
    ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จากผู้ประกอบการก่อนดังนี้

(1) กรณีวงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้าน ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐที่
    จะเผยแพร่เพื่อวิจารณ์หรือไม่ก็ได้

(2) กรณีวงเงินเกิน 5 ล้าน ให้หน่วยงานของรัฐ น าร่างเผยแพร่ วิจารณ์ จากผู้ประกอบการ
    (ข้อ 45)ในระบบกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ (ข้อ 46)

3. กรณีมีวิจารณ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าร่างขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะพิจารณาว่าควรปรับ
    ปรุงแก้ไขหรือไม่



ขัน้ตอนวิธปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์(e- Bidding)(ตามระเบยีบใหม่) (ตอ่) 

- หากเห็นว่าควรปรับปรุง ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบแล้วเผยแพร่วิจารณ์ใหม่
    ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการติดต่อกัน

- หากเห็นว่าไม่ควรปรับปรุง ให้จัดท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
    เห็นชอบแล้วแจ้งผู้วิจารณ์ทุกรายทราบเป็นหนังสือ
4. ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ในระบบกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน
    ของรัฐ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้หรือขายเอกสารไปพร้อมกันในราคาที่สมควรที่จ่ายไป (ข้อ 49)

5. การเผยแพร่เอกสารเชิญชวนให้ค านึงถึงผู้ประกอบการ จัดเตรียมเอกสารดังนี้
(1) เกิน 5 แสน ไม่เกิน 5 ล้าน ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ
(2) เกิน 5 ล้าน ไม่เกิน 10 ล้าน ไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ
(3) เกิน 10 ล้าน ไม่เกิน 50 ล้าน ไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ
(4) เกิน 50 ล้าน ไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ (ข้อ 51)



ขัน้ตอนวิธปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์(e- bidding)(ตามระเบยีบใหม่) (ตอ่) 

6. หากหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
    อิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนใน
    สาระส าคัญให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการด าเนินการซื้อหรือจ้างครั้งนั้นแล้ว ด าเนินการใหม่ให้ถูกต้อง
    (ข้อ 53)

7. เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการดังนี้
(1) จัดพิมพ์ ใบเสนอราคาและเอกสารที่เสนอผ่านระบบ
(2) ตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกัน
(3) ตรวจสอบคัดเลือกพัสดุ หรือคุณสมบัติจัดเรียงล าดับไว้ไม่เกิน 3 ราย
(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็น (ข้อ 55)

8. กรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือถูกต้องเพียงรายเดียวให้เสนอยกเลิก แต่ถ้าคณะกรรมการ
    พิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรไม่ต้องยกเลิกก็ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
    รัฐต่อไป



ขัน้ตอนวิธปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์(e- Bidding)(ตามระเบยีบใหม่) (ตอ่) 

กรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือเสนอแต่ไม่มีผู้ถูกต้องตามเงื่อนไขให้ยกเลิกแล้วด าเนินการใหม่ 
      หรือหากเห็นว่าการด าเนินการต่อไปไม่ได้ผลดี อาจจะใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ 56)

9.   การต่อรองราคากรณีเสนอราคาเกินวงเงิน กรณีหน่วยงานเลือกใช้เกณฑ์ราคา
(1) ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อจ้างผ่านระบบต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่

      จะท าได้ โดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบ
(2) ถ้าด าเนินการตาม (1) ไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาทุกรายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ

      จ้าง ผ่านระบบเพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบ
(3) ถ้าด าเนินตาม (2) ไม่เป็นผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

      พิจารณาว่า ควรยกเลิก ขอเงินเพิ่ม(ข้อ 57)

10. การต่อรองราคากรณีหน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบกับเกณฑ์อื่นเมื่อปรากฏว่าราคา
     ของผู้ได้คะแนนสูง สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คกก.แจ้งผู้เสนอรายที่เห็นสมควรซื้อจ้าง
      ผ่านระบบเพื่อต่อรองให้ต่ าสุด โดยยื่นใบเสนอผ่านระบบ 



ขัน้ตอนวิธปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์(e- Bidding)(ตามระเบยีบใหม่) (ตอ่) 

หากด าเนินการไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ว่าจะยกเลิก
      หรือขอเงินเพิ่ม (ข้อ 58)

11. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง
      อนุมัติแล้วให้แจ้งผลผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e- Mail) ให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และประกาศ
      ผลในระบบกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศเปิดเผยในสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
      (ข้อ 59)



ขัน้ตอนวิธีสอบราคา (ตามระเบยีบใหม่)  

1. ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อจ้าง พร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่ คกก.นโยบายก าหนด (ข้อ 61)

2. หน่วยงานของรัฐอาจน าร่างประกาศและเอกสารไปเผยแพร่ วิจารณ์ ก็ได้ โดยให้น าวิธีเผยแพร่วิจารณ์
    e-Bidding มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ข้อ 62)

3. เมื่อหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22 และร่างเอกสารสอบราคา
    แล้ว ให้เผยแพร่เอกสารสอบราคาในระบบกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ      
4. การยื่นเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา ยื่นซองถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคา พร้อม
    เอกสาร ให้เจ้าหน้าที่ลงรับพร้อมระบุวันเวลารับซอง โดยไม่เปิดซอง (ข้อ 68)

5. เมื่อถึงเวลาเปิดซองสอบราคาให้คณะกรรมการด าเนินการดังนี้
(1) เปิดซองใบเสนอราคา ตรวจเอกสารหลักฐานแล้วให้คณะกรรมการเซ็นชื่อก ากับ
(2) ตรวจการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารต่าง ๆ ตามเงื่อนไขในประกาศ
(3) พิจารณาผู้เสนอราคาถูกต้อง และเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย 

                   (ข้อ 70)



ขัน้ตอนวิธีสอบราคา (ตามระเบยีบใหม่)  

6. กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว หรือถูกต้องเพียงรายเดียวให้พิจารณายกเลิกการเสนอราคาครั้งนั้น 
    แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคามีเหตุผลพอสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ยกเลิกก็ได้

กรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือไม่มีผู้เสนอราคาถูกต้อง ให้ยกเลิกการสอบราคา (ข้อ 71)

7. การต่อรองราคา กรณีเสนอราคาสูงกว่าวงเงิน
(1) ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นควรซื้อ จ้าง แล้วต่อรอง หากสูงกว่าไม่เกินร้อยละ

    10 ของวงเงินและเห็นว่าเป็นราคาเหมาะสม ก็เสนอซื้อหรือจ้างต่อไป
(2) หากไม่ได้ผลตาม (1) ให้แจ้งผู้เสนอราคาทุกรายที่เห็นสมควร ซื้อ จ้าง เสนอราคาใหม่

     พร้อมกันภายในวันเวลาที่ก าหนด
(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) ไม่เป็นผลให้เสนอหัวหน้าสั่งยกเลิกหรือขอเงินเพิ่ม 

8. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อจ้างแล้ว ให้ประกาศ
    ผู้ชนะในระบบกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศ
    ของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 72)



ขั้นตอนวธิคีดัเลอืก (ตามระเบยีบใหม่)

1. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างแล้ว ให้
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ด าเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้เข้า
ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการทีมี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ ให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอด้วย

(2) การยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอผนึกซองจ่าหน้าซองถึงประธาน คกก. 
แล้วให้ จนท.ลงรับโดยไม่เปิดซอง พร้อมระบุวันเวลารับซอง



ขั้นตอนวธิีคดัเลือก (ตามระเบยีบใหม่) (ตอ่)

(3) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ประกอบการ
พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ

     เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุ
ตัวอย่าง ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซื้อ
หรือจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอน า
ตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบหรือน าเสนองานหรือเอกสารหรือรายละเอียดที่
ก าหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันยื่นข้อเสนอ

(4) เมื่อก าหนดวัน เวลาในการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
ทุกราย พร้อมจัดท าบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ และให้กรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบเสนอราคาทุกแผ่น

(5) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกัน ใบเสนอราคา 
และเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหนังสือ
เชิญชวน



ขั้นตอนวิธีคดัเลือก (ตามระเบยีบใหม่) (ตอ่)

(6) พิจารณาคัดเลือกพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างของผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ถูกต้องตาม (5) ที่มีคุณภาพ
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้ว ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอรายที่
คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด หรือผู้ทีได้คะแนนรวมสูงสุด แล้วแต่กรณีตามเกณฑ์การพิจารณาผลที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

     ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสดุ หรอืผูท้ีไ่ดค้ะแนนรวมสงูสดุ
ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่
เสนอราคาต่ ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงในล าดับถัดไป (ข้อ 74)

     ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอความเห็นต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าสมควรยกเลิกการซื้อหรือจ้างเพื่อด าเนินการ
ใหม่หรือจะสั่งให้ด าเนินการโดยวิธีเฉพะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) ก็ได้ (ข้อ 75)

(7) จัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
(ข้อ 74)



ขั้นตอนวิธีคดัเลือก (ตามระเบยีบใหม่) (ตอ่)

2. กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือก
เพียงรายเดียว หากมีคุณสมบัติตรงเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวน ก็ให้คณะกรรมการต่อรอง
ราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป (ข้อ 75)

3. การต่อรองราคา หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการซื้อหรือจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการด าเนินการดังนี้

    (1) ให้ต่อรองราคากับผู้ยื่นเสนอราคารายนั้นให้ต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้ที่ยื่น
ข้อเสนอรายนั้นยอมลดราคา ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่านั้นไม่
เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็น
ราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างผู้ที่ยื่นข้อเสนอรายนั้น



ขัน้ตอนวิธีคัดเลอืก (ตามระเบียบใหม่) (ต่อ)

    (2) ถ้าด าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาทุกรายที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคา ภายในก าหนดระยะเวลาอัน
สมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด
ในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกิน
ร้อนละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้ที่เสนอราคารายนั้น

    (3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ
ประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องานหรือขอเงินเพิ่มเติมที่ไม่
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ที่เสนอราคา หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างเพื่อด าเนินการใหม่
หรือจะสั่งให้ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) ก็ได้ (ข้อ 76)

4. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ 74 (7) และ
ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาในระบบเครือข่าย
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น แจ้งผู้เสนอทุกรายทราบ(ข้อ 77)



ขัน้ตอนวิธเีฉพาะเจาะจง (ตามระเบยีบใหม่)

1. เมื่อเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างแล้ว ให้คณะกรรมการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขยื่นข้อเสนอหรือเข้าร่วม 
    ต่อรองราคะ
2. การเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้
    ด าเนินการดังต่อไปนี้

(ก) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ก) (กรณีวิธีประกาศเชิญชวนคัดเลือกไม่ได้ผล)ให้สืบราคาจาก
    ผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง และจากผู้ยื่นข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศเชิญชวน
    ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งยกเลิกไป (ถ้ามี)

(ข) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) (กรณีมีผู้ประกอบการรายเดียวหรือกรณีฉุกเฉิน) ให้เชิญ
    ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง มายื่นข้อเสนอ

(ค) กรณีตามมาตรา 56 (2) (จ)(กรณีต้องซื้อหรือจ้างเพิ่มจากรายเดิม) ให้เจรจากับ
    ผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการ
    ซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ต่ ากว่าหรือราคาเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญา
    เดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ

(ง) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ฉ)(กรณีพัสดุขายทอดตลาด)ให้ด าเนินการโดยเจรจาตกลงราคา
(จ) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ช)(กรณีซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

โดยตรงมาเสนอราคา (ข้อ 78)



ขั้นตอนวธิีเฉพาะเจาะจง (ตามระเบยีบใหม่) (ตอ่)

3. จัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ข้อ 78) 
4. กรณีตามมาตรา 56 (2) (ข)(วงเงินไม่เกิน ๕ แสน) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการที่มี
    อาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวน้า
    หน่วยงานของรัฐ
      ส าหรับกรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสน และมีความจ าเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้และไม่อาจ
    ด าเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้ว
    รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
    เห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม (ข้อ 79)

5. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอ านาจ
    อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่าย
    สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง ก าหนดและให้ปิด
    ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น (ข้อ 81)



การจดัซื้อยาและเวชภณัฑ์
กฎกระทรวงขอ้ 18 ให้พสัดุส่งเสรมิสุขภาพและสาสขุดงัตอ่ไปนีเ้ปน็พัสดทุี่

รัฐตอ้งส่งเสรมิหรอืสนับสนนุ
(1) ยาตามชือ่สามญั(generic name) ในบญัชหีลักแหง่ชาติ
(2) ยาทีอ่ยูใ่นบญัชหีลักแหง่ชาตหิรอืเวชภณัฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชหรอื

สภากาชาดไทยได้ผลติออกจ าหนา่ยแลว้
(3) ยาทีอ่ยูใ่นบญัชหีลักแหง่ชาตหิรอืเวชภณัฑ ์ซึง่องค์การเภสชัหรอื

โรงงานเภสชัทหารมไิด้แตม่จี าหน่าย
(4) ยาและเวชภัณฑท์ีไ่ดข้ึน้บญัชนีวตักรรมไทย
(5) วัคซนีตบัอกัเสบบ ีและผลิตภัณฑอ์ืน่ๆ ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง 

และไมอ่ยูใ่นบญัชหีลักแหง่ชาติ



การจดัซื้อยาและเวชภณัฑ์
1.การจดัซื้อตามขอ้ 18 (1) ใหซ้ื้อโดยวธิเีฉพาะเจาะจงจากองคก์ารเภสชัหรอืสภากาชาด

ไทยใหใ้ชเ้งนิงบประมาณจดัซือ้ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 80 (ข้อ 19)(กรณนีีม้ปีญัหา)
2.การจดัซื้อตามขอ้ 18 (2) ใหซ้ื้อโดยวธิเีฉพาะเจาะจงจากองคก์ารเภสชัหรอืสภากาชาด

ไทยทัง้นีร้าคายาหรือเวชภณัฑท์ีห่นว่ยงานดงักลา่วจ าหน่ายตอ้งไมส่งูกวา่ราคากลางที ่คกก.พฒันา
ระบบยาแหง่ชาตกิ าหนด (ข้อ 20)

3. การจดัซือ้ตามข้อ 18 (3) ให้ซือ้โดยวธิคีดัเลอืกจากองคก์ารเภสชั โรงงานเภสชัทหาร
หรอืผูข้ายรายใดกไ็ดแ้ต่ตอ้งแจง้องคก์ารเภสชั โรงงานเภสชัทหาร ทกุครัง้ เวน้แต ่กรณี
ราคาไมส่งูกวา่ราคากลางที ่คกก.พฒันาระบบยาแหง่ชาตกิ าหนด ใหซ้ื้อโดยวธิเีฉพาะเจาะจง
จาก องคก์ารเภสชั โรงงานเภสชัทหาร(ขอ้ 21)

4.การจดัซื้อตามขอ้ 18 (4) ใหซ้ื้อโดยวธิเีฉพาะเจาะจง  โดยตอ้งจดัซือ้ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 
30 ของเงนิงบประมาณทีจ่ดัซือ้พสัดุดงักลา่ว (ขอ้ 22)

5. การจดัซือ้ตามข้อ 18 (5) ให้ซื้อโดยวธิเีฉพาะเจาะจง จากสภากาชาดไทย



การจดัท ารายงานผลการพิจารณา
การจดัซื้อจดัจา้งทุกวธิี ใหจ้ดัท ารายงานผลการพจิารณาและความเห็น

พร้อมเอกสารเสนอหัวหนว่ยงานของรฐั ผา่นหัวหนา้เจา้หนา้ที่ เพือ่พจิารณา
ใหค้วามเห็นชอบ ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้:-
(1) รายการพัสดุที่ซื้อหรอืจา้ง
(2) รายชื่อผู้ยื่นเสนอ ราคาที่เสนอ และขอ้เสนอของผู้ยื่นทุกราย
(3) รายชื่อผู้เสนอที่ไม่เปน็ผู้มผีลประโยชนร์ว่มกนั
(4) หลักเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การใหค้ะแนน
(5) ผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอและการให้คะแนนของผู้ยื่นข้อเสนอทกุราย
      พร้อมเหตุผล (ระเบยีบ ขอ้ 55 (4) ขอ้ 70,ขอ้ 74 (4),ขอ้ 78(2))



วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า บริการ 
และงานก่อสร้าง ให้ค านึงเกณฑ์ราคา

ประกอบเกณฑ์อื่นที่ก าหนดโดย
หน่วยงานของรัฐจะเลือกใช้เกณฑ์ใด
เกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ แล้ว
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวม

สูงสุดเช่น

9. เกณฑก์ารพิจารณาข้อเสนอ
(พ.ร.บ.มาตรา 65)

ผลการ
ประเมิน

ผู้ประกอบการ

เป็นพัสดุที่รัฐ
ต้องการ

ส่งเสริมหรือ
สนับสนุน

มาตรฐาน
ของสินค้า
หรือบริการ

ต้นทุนของ
พัสดุนั้นตลอด
อายุการใช้

งาน

บริการหลัง
การขาย

* ให้ รมต.ออกระเบียบก าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ
* ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกและน า้หนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวน
หรือหนังสือเชิญชวนแล้วแต่กรณี



เกณฑก์ารพิจารณาคดัเลอืก (ระเบยีบใหม ่ข้อ 83)

การพิจารณาคัดเลือกด้วยวิธีประกาศเชิญชวน หรือวิธีคัดเลือกให้พิจารณาถึงประโยชน์ของรัฐ
และวัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นส าคัญดังนี้

(1) การซื้อ/จ้าง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นมาตรฐาน คุณภาพดี เพียงพอความ
ต้องการใช้งานและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานแล้ว ให้ใช้เกณฑ์ราคา

(2) การซื้อ/จ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จ าเป็นต้อง
เลือกพัสดุมีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานให้ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตาม ม.65 
ซึ่งได้คะแนนสูงสุดแต่หากหน่วยงานไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบได้ ให้ใช้ราคาเกณฑ์
ต่ าสุด

(3) การซื้อ/จ้าง ที่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของ
พัสดุหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาซึ่งอาจมีข้อเสนอที่อยู่ในฐานะเดียวกัน เป็นเหตุให้มีปญัหา
ในการพิจารณา ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไข ให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค หรือข้อเสนออื่นแยก
มาต่างหาก แล้วคัดเลือกผู้ที่เสนอถูกต้องผ่านเกณฑ์ ตาม (1) (2) ต่อไป



10. ผู้มีอ านาจสัง่ซื้อสั่งจา้งพสัดุ

**  จะเปน็ผูด้ ารงต าแหน่งใดและภายในวงเงนิเทา่ใดให้เปน็ไปตามระเบียบ
ที่ รมต.คลงั ก าหนด (ม.15)

11. การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจา้ง

** ใหป้ระกาศในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลางและหนว่ยงาน
ของรฐัตามวธิีทีก่รมบญัชกีลางก าหนด (ม.66 วรรคแรก)



ผูม้อี านาจสั่งซือ้/จา้ง (ระเบยีบใหม ่ข้อ 84 , 85 , 86)

1. วิธีประกาศเชิญชวน      หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200 ล้าน       
                                  ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไป เกิน 200 ล้าน

2. วิธีการคัดเลือก            หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100 ล้าน
                                  ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไป เกิน 100 ล้าน

3. วิธีเฉพาะเจาะจง          หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50 ล้าน
                                  ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไป เกิน 50 ล้าน

** ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไป คือ ปลดักระทรวงเจ้าของงบประมาณ



12. การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
(พ.ร.บ.มาตรา ๖6) (ระเบยีบฯ ขอ้ 161)

1. จะกระท าได้ต่อเมื่อ ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใด
อุทธรณ์ และหากมีอุทธรณ์ท าได้เมื่อได้รับแจ้งจาก คกก.อุทธรณ์ 
เว้นแต่
(1)จัดซื้อจัดจ้างที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนตาม ม.56(1)(ค) (2)การ
จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
(3)การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามกฎกระทรวง ที่ออก

          ตามกฎกระทรวงตาม ม.96 วรรค 2 ( 1 แสนบาท)
2. การลงนามในสัญญา เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ



กรณไีมม่ีสิทธิอ์ทุธรณต์ามกฎหมาย แม้อุทธรณก์ไ็มต่อ้งรอลงนามสัญญา/ขอ้ตกลง

กรณไีม่มสีทิธิ์อุทธรณ์(กฎกระทรวง)

1.คณุสมบัติของผูย้ื่นเสนอรายอื่น
2.กรณหีน่วยงานของรฐัเปดิโอกาสใหม้กีารรับฟังความคดิเหน็รา่ง

ขอบเขตงานหรือคุณลกัษณะเฉพาะ หากปรากฏวา่ผู้ประกอบการซึ่งเปน็ผูย้ื่น
ขอ้เสนอมิได้วจิารณห์รอืเสนอแนะผูป้ระกอบการคนนัน้จะอทุธรณเ์รือ่ง
ขอบเขตงานหรือคุณลกัษณะเฉพาะของพัสดุนัน้ไม่ได้



13. การยกเลิกการจัดซือ้จัดจ้างก่อนลงนามในสญัญาท าไดเ้มือ่
(พ.ร.บ.มาตรา 67)

1. ไมไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณทีจ่ะใชใ้นการจดัซื้อจัดจา้ง หรอื เงนิงบประมาณ 
      ที่ไดร้บัไม่เพียงพอ
2. ผู้ยื่นขอ้เสนอที่ได้รบัคดัเลือก มผีลประโยชนข์ดักนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้เสนอ
      ราคารายอืน่  หรือขัดขวางการเสนอราคาอย่างเปน็ธรรม หรือสมยอมในการ
      เสนอราคา หรือทจุรติในการเสนอราคา ทัง้นีต้ามระเบยีบที่ รมต.คลงัก าหนด
3. หากท าการจดัซื้อจัดจา้งตอ่ไป  จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรฐั  
      หรือกระทบต่อประโยชนส์าธารณะ
4.    กรณีท านองเดียวกนัทีก่ าหนดไวใ้นกฎกระทรวง
**  การยกเลกิเปน็เอกสิทธขิองรฐั  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องคา่เสยีหายไม่ได้
      **  ใหแ้จง้ผลยกเลกิและเหตุผลให้ผูไ้ดร้บัเอกสารทุกราย



1. การจดัซื้อจดัจา้งโดยวิธีคัดเลอืก ตาม ม.56 (1)(ค)(กรณเีร่งด่วน) หรือ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตาม ม.56 (2)(ข)(กรณีวงเงนิไมเ่กนิ 5 แสน)(ง)(กรณีฉกุเฉนิ) (ฉ)(กรณขีาย
ทอดตลาด) หรือการจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีเจาะจง ตาม ม. 70 (3) (ข)
2. การจดัซื้อจดัจา้งจากหน่วยงานของรัฐ
3.กรณทีีคู่่สญัญาสามารถสง่มอบพสัดไุดค้รบถ้วนภายใน 5 วันท าการนับถัดจากวนัท า

ข้อตกลงเปน็หนงัสือ
4. การเชา่ทีผู่เ้ชา่ไมต่้องเสยีเงนิอืน่ใดนอกจากการเชา่
5. การอื่นที ่คกก.นโยบาย ประกาศก าหนด ในราชกจิจาฯ

• การจดัซื้อจดัจา้งทีม่ีวงเงนิเลก็น้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะไมท่ าขอ้ตกลงเปน็
หนงัสอืกไ็ด ้แต ่ตอ้งมหีลักฐานการจดัซื้อจดัจา้ง (กฎกระทรวงก าหนด 1 แสนบาท)

14. การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
(พ.ร.บ.มาตรา 96)



• 1.ท าตามแบบที ่คกก.นโยบายก าหนดโดยความเหน็ชอบของ สนง.อัยการสงูสดุ
• 2.ถา้จ าเปน็ตอ้งมขี้อความแตกตา่งไปจาก 1.ตอ้งไมท่ าให้หนว่ยงานของรัฐเสียเปรียบ
• 3.กรณจี าเปน็ตอ้งร่างสญัญาขึน้มาใหมต่้องสง่ให้ สนง.อยัการสงูสดุใหค้วามเหน็ชอบ

ก่อน
• 4.การท าสญัญาตามแบบที ่สนง.อยัการสูงสุดใหค้วามเหน็ชอบมาแลว้ใหท้ าได้
• ถา้หน่วยงานไมท่ าตาม 1-4 ให้ส่งสญัญานัน้ให ้สนง.อยัการสงูสดุเหน็ชอบภายหลังได ้

กรณนีีห้าก สนง.อัยการสงูสดุเหน็ชอบหรอืให้แกไ้ขและไดแ้กไ้ขตามนัน้ถอืว่าสญัญา
สมบูรณ ์แตถ่า้คู่สญัญาไม่ยอมแกไ้ขหากข้อความนัน้เปน็ส่วนทีส่าระส าคัญหรือ
ผิดพลาดร้ายแรงใหถ้ือว่าสัญญาโมฆะ  

15. การจดัท าสญัญา
(พ.ร.บ.มาตรา 93)



การจดัท าข้อตกลงหรอืสญัญา(ตามระเบียบเดิม)

การท าสญัญาตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไ้ขเพิม่เติมแบง่ออกไดเ้ปน็ 3 ประเภท ดังนี้

(1) ท าสญัญาตามตัวอยา่งที่ กวพ. ก าหนด หรือท าตามตัวอยา่งสญัญาทีร่ะเบยีบ
อนญุาตให้ท าได ้(ข้อ 132)

(2) ท าข้อตกลงเปน็หนงัสอื (ใบสั่งซื้อสัง่จา้ง) ถือเป็นสญัญาอย่างหนึ่ง ซึ่งมี
ความส าคัญและรายละเอียดนอ้ยกว่าตัวอยา่งสญัญาของ กวพ. ก าหนด โดยการท า
ข้อตกลงเปน็หนงัสือไมม่ีการวางหลักประกนัเหมอืนกับการท าสญัญา ซึ่งการท าข้อตกลง
เปน็หนงัสือเปน็เรื่องทีอ่ยู่ในดุลพนิจิของหัวหนา้ส่วนราชการทีจ่ะอนุมตัิให้ท าไดภ้ายใต้
หลักเกณฑท์ี่ระเบียบฯ ก าหนด (ข้อ 133)

(3) ท าสญัญาโดยไมม่หีลกัฐานเปน็หนังสือ เปน็กรณีการซือ้การจา้ง ซึ่งมีราคาไม่
เกนิ 10,000 บาทหรือการซือ้การจา้ง ซึ่งใชว้ิธีการด าเนนิการโดยวิธตีกลงราคา ตามขอ้ 
39 วรรคสอง (จ าเปน็เร่งด่วน) (ข้อ 133 วรรคทา้ย) ตอ้งมหีลกัฐานประกอบการเบกิ

    (ระเบียบการเบิกจา่ยฯ ขอ้ 24(1)  กรณีวงเงนิตัง้แต ่5,000 บาทขึ้นไป ใหจ้ดัท าใบสั่งซื้อ
สั่งจา้ง)



ท าเป็นข้อตกลงเป็นหนังสอื(ตามระเบียบเดิม) (ใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง) (ระเบยีบฯ ขอ้ 133) 

     หลัก  -  เปน็ดลุพนิจิของหัวหนา้ส่วนราชการทีจ่ะไม่ท าเปน็สญัญาตามขอ้ 

                 132 และให้ท าไดใ้นกรณี ดงันี ้

   (1) ซื้อ/จา้ง/แลกเปลีย่น โดยวิธีตกลงราคา/จา้งทีป่รกึษาวงเงนิไม่เกนิ 1 แสน

   (2) คูส่ญัญาสง่ของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัท าการนบัจากท าขอ้ตกลง

   (3) การซื้อ/จา้ง โดยวธิีกรณพีเิศษ และการจดัหาจากสว่นราชการ

   (4) การซื้อ/จา้ง โดยวธิีพเิศษ ตามข้อ 23, 24 (1) – (5)

   (5) การเชา่ทีไ่ม่ต้องเสียเงนิอืน่ใดนอกจากคา่เชา่ 

   (ยกเว้นการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ต้องท าสญัญาเชา่ตามที ่กวพ. 
ก าหนด)



เงื่อนไขส าคัญในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

1. วนั เดือน ป ีทีท่ าใบสัง่ซื้อสั่งจ้าง
2. รายละเอยีดของงานซือ้งานจ้าง
3. ก าหนด วนั เดือน ปี ส่งมอบ
4. ก าหนดสถานที่ส่งมอบ
5. ระยะเวลาประกนั
6. คา่ปรับ
7. ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน (ถา้ซือ้/จ้างโดยวิธตีกลงราคาหัวหน้าเจ้าหนา้ทีพ่สัดุ

สามารถลงนามสัง่ซือ้สัง่จ้างได้ แตถ่้าซือ้/จ้างโดยวิธอีื่นแมท้ าใบสัง่ซือ้สัง่จ้างตอ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการ/ผูร้บัมอบอ านาจ)



การท าเป็นสัญญา(ตามระเบยีบเดมิ)

สามารถด าเนนิการไดเ้ปน็ 3 ลักษณะ คือ

  (1) ท าตามตวัอยา่งสัญญาทีค่ณะกรรมการว่าดว้ยการพัสดุ (กวพ.) ก าหนด
ทา้ยระเบยีบฯ

   (2) ท าสัญญาทีม่ขีอ้ความหรอืรายการที่แตกตา่งจากตวัอยา่งสัญญา
ที่ กวพ. ก าหนดโดยมีสาระส าคัญตามทีก่ าหนดไวใ้นตวัอยา่งสัญญา และไมท่ า
ใหท้างราชการเสียเปรยีบ

   (3) ท าสัญญาโดยการยกรา่งสัญญาขึน้ใหม ่ตอ้งใหส้ านกัอยัการสูงสุด
พจิารณากอ่น เว้นแต ่หวัหนา้ส่วนราชการเห็นควรท าตามแบบทีเ่คยผ่านการ
ตรวจรา่งของส านกัอยัการสูงสุดมาแล้ว

      (4) ผู้มีอ านาจลงนามในสัญญา คือ หวัหนา้ส่วนราชการ/ผู้รบัมอบอ านาจ



• หลัก แกไ้ม่ได ้เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี้.ให้อยูใ่นดุลพนิจิของผู้มอี านาจทีจ่ะพจิารณาให้
แกไ้ขได้

• 1.แก้ไขตาม ม.93 วรรค 5 คือ สนง.อัยการสูงสดุเหน็ชอบใหแ้ก้ไข
• 2.มีความจ าเปน็ต้องแกไ้ข หากการแกไ้ขนัน้ไมท่ าให้หนว่ยงานเสยีประโยชน์
• 3.การแกไ้ขเพื่อประโยชนแ์กห่นว่ยงานของรัฐหรอืประโยชนส์าธารณะ
• 4.กรณอีืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
• หากมกีารเพิ่มลดวงเงนิหรือเพิ่มลดระยะเวลาส่งมอบหรือท างานให้ตกลงไปพร้อม
• การแกไ้ขทีม่ีการเพิ่มวงเงนิ เมื่อรวมวงเงนิตามสญัญาหรอืข้อตกลงเดมิท าให้ผูม้ีอ านาจ

อนุมตัิสั่งซื้อสั่งจา้งเปลีย่นแปลงไปจะต้องให้ผูม้ีอ านาจอนมุัตสิั่งซื้อสั่งจา้งตามวงเงนิรวม
เหน็ชอบแกไ้ขด้วย 

16. การไขสัญญาหรอืขอ้ตกลง
(พ.ร.บ.มาตรา 97)



1. ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลง

2. ต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียด รวมทั้งราคา

    หรืองานก่อนการแก้ไข

3. เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงจะต้องได้รับความยินยอมจากวิศวกร สถาปนิก

4. ผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง อนุมัติให้แก้ไขแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

    ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแก้ไข

การไขสญัญาหรอืข้อตกลง (ระเบยีบใหม่ขอ้ 165)



    การแกไ้ขเปลีย่นแปลงข้อตกลง/สัญญา (ตามระเบยีบเดมิ)(ขอ้ 136)

1) สญัญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแกไ้ขเปลีย่นแปลงมไิด้ เวน้
แต่ การแกไ้ขนัน้จะเปน็ความจ าเปน็ โดยไม่ท าใหท้างราชการต้องเสียประโยชน์หรือเปน็การ
แกไ้ขเพื่อประโยชนแ์ก่ทางราชการ ให้อยู่ในอ านาจของหวัหน้าสว่นราชการทีจ่ะพจิารณา
อนมุัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แตถ่า้มีการเพิ่มวงเงนิ จะต้องปฏบิตัติามกฎหมายวา่ด้วย
วธิีการงบประมาณหรือขอท าความตกลงในสว่นทีใ่ชเ้งนิกู้หรือเงนิชว่ยเหลือ แลว้แตก่รณี

2) หากมคีวามจ าเปน็ตอ้งเพิ่มหรือลดวงเงนิ หรอืเพิม่หรือลดระยะเวลาสง่มอบ
ของหรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกนัไป

3) การจดัหาที่เกี่ยวกบัความมัน่คงแขง็แรงหรืองานเทคนคิเฉพาะอย่าง จะต้อง
ไดร้บัการรบัรองจากวศิวกร สถาปนิกและวศิวกรผูช้ านาญการหรือผู้ทรงคณุวฒุิ ซึ่ง
รบัผดิชอบหรือสามารถรบัรอง  คณุลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสรา้งหรือ
งานเทคนคิเฉพาะอย่างนัน้ แลว้แต่กรณีดว้ย



 4) ในการแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญา คณะกรรมการตรวจการจ้างหรอื
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุจะต้องเป็นผูเ้สนอความเหน็เกี่ยวกับการแกไ้ข
เปลีย่นแปลงสัญญา เพือ่ประกอบการพิจารณาของหัวหนา้ส่วนราชการหรอืผู้มี
อ านาจในการแก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญาในแต่ละครั้งด้วย

5) ในการด าเนินการแก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญาในช่วงเวลาใดก็ได้ แม้
จะลว่งเลยก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสญัญาก็ตาม แตอ่ย่างชา้จะตอ้ง
ด าเนินการแกไ้ขเปลีย่นแปลงก่อนทีค่ณะกรรมการตรวจการจา้งได้ท าการตรวจ
งานจ้างนั้นไว้ใช้

6) การแก้ไขเปลีย่นแปลงต้องอยู่ในวตัถุประสงค์ของขอ้ตกลง/สญัญา
7) กรณีงบผูกพัน การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดของรูปแบบ

รายการทีส่ านักงบประมาณเห็นชอบไวแ้ล้ว ต้องขอความเห็นชอบจากหวัหน้า
ส่วนราชการของงบประมาณ หรอื ผูร้ับมอบอ านาจกอ่น(ว.78)



• 1. ให้ผูม้ีอ านาจแตง่ตัง้ คกก.ตรวจรบัพสัดุ เพื่อรบัผิดชอบการบริหารสญัญาหรือ

      ข้อตกลงและการตรวจรบัพสัดุ

• 2. องคป์ระกอบ องประชมุ และหนา้ทีข่อง คกก.ตรวจรบัพสัดุ ใหเ้ปน็ไปตาม

      ระเบียบที่ รมต.ก าหนด

• 3. กรณีวงเงนิเลก็นอ้ยตามที่กฎกระทรวงก าหนด จะแตง่ตัง้บคุคลหนึง่บคุคลใด

      เปน็ผูต้รวจรบัพัสดุกไ็ด้ มีหน้าที่เดียวกบั คกก.ตรวจรบัพสัดุ 

*กฎกระทรวงขอ้ 4 ก าหนดวงเงนิไม่เกนิ 1 แสนบาท จะแตง่ตัง้ผูใ้ดผุ้หนึ่งเปน็ผู้ตรวจ

รบัพัสดุกไ็ด้

17. ผูร้ับผดิชอบการบริหารสญัญาและตรวจรับพสัดุ
(พ.ร.บ.มาตรา 100)



1) ภายหลังจากทีม่กีารลงนามในตกลง/สญัญา และข้อตกลงหรอื
สญัญามผีลบังคับใช้แลว้ให้หวัหน้าส่วนราชการ คกก.ตรวจรับ/คกก.ตรวจการ
จา้ง/เจ้าหนา้ทีพ่ัสดุ เป็นผูม้อี านาจในการบริหารสญัญาเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดตอ่ทางราชการ (หน.ด่วนทีส่ดุ ที ่กค(กวพ.)0408.4/28519 ลว.12 ตค.48)

2) ให้หวัหน้าเจา้หน้าที่พัสดุรบัผดิชอบการก ากับและตดิตามการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามทีต่กลงกันไว้ในสญัญา ให้หวัหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ
ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรอืคณะกรรมการตรวจการจา้ง
และผูค้วบคมุงานในพื้นที่ เพือ่ใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามสญัญาด้วย
(คูม่อืแนวทางปฏบิัตขิองส านกังานจัดซือ้จดัจา้งภาครฐั)

การบริหารขอ้ตกลงหรอืสญัญา (ตามระเบยีบเดิม)



         วธิสี่งมอบพัสดุ 
1. สญัญาซื้อขาย ผู้ขายตอ้งน าสิง่ของมาสง่มอบ ณ สถานที่ที่ก าหนดไวใ้นสญัญา โดย

หลักให้ถือวนัดงักลา่วเปน็วนัที่สง่มอบและผู้ขายจะต้องมีหนังสือยืนยนัการสง่มอบมาดว้ย ถา้ไม่
มีให้เจา้หนา้ทีพ่สัดุหรือคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ แจง้ผูข้ายท าหลักฐานยืนยันการสง่มอบให้
ชดัเจน (ที ่กค (กวพ)0208.4/28514 ลว.12 ตค.48)

2. สญัญาจา้งเหมาบรกิาร เชน่ จา้งรกัษาความสะอาด , จา้งรักษาความปลอดภัย 
ผู้วา่จา้งจะจา่ยคา่จา้งในแต่ละเดอืน เมื่อผู้วา่จา้งได้ตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ โดยผูร้บัจา้งตอ้งมี
หนงัสือสง่มอบมาดว้ย(หนังสือรายงานการปฏบิตังิานแตล่ะเดือน หรือหนังสอืขอรบัเงนิคา่จา้ง) 
ถา้ไมม่ีใหเ้จา้หน้าทีพ่ัสดุ หรือ คกก. แจง้ผูร้บัจา้งจดัท าให้ชดัเจน

 3. สญัญาจา้งกอ่สรา้ง  ผูร้บัจา้งจะต้องท าหนังสอืสง่มอบงานให้กบัสว่นราชการผู้
วา่จา้ง ประธานกรรมการตรวจการจา้ง ชา่งคมุงาน ทัง้นีผู้ร้บัจะตอ้งน าลงในระบบสารบญัทนัที 
หากลงไมไ่ดใ้ห้ลงไม่เกนิวนัท าการถดัไป และโดยหลักให้ถือวนัดงักลา่วเปน็วนัสง่มอบ เวน้แต่ 
ข้อเทจ็จรงิเปน็อย่างอืน่ เชน่ ชา่งคมุงาน , คกก.ไม่ลงรบั 
(ที่ นร.1305/ว.4155 ลว.11 กค.44)



4. สัญญาจะซือ้จะขายแบบราคาคงทีไ่มจ่ ากดัปรมิาณ  ผู้จะขายตอ้งน าสิ่งของ
ตามสัญญามาส่งมอบ ตามปรมิาณ สถานทีท่ีก่ าหนด ไวใ้นใบสัง่ซือ้  โดยหลักใหถ้อื
ว่าวนัดงักล่าวเปน็วนัส่งมอบ  โดยผู้จะขายตอ้งมหีนงัสือการส่งมอบมาด้วย  ถา้ไม่
มี
เจา้หน้าทีพ่สัดจุะตอ้งจดัใหผู้้จะขายด าเนนิการจดัท าหนงัสอืยนืยนัการส่งมอบ
5. สัญญาเชา่   การตรวจรบัทรัพยส์ินทีเ่ชา่  ผู้ใหเ้ชา่จะตอ้งน าทรพัย์สินทีเ่ชา่มาส่ง
มอบตามสัญญาพรอ้มหนงัสือยนืยนัการส่งมอบ  ส่วนการตรวจรบัรายเดอืนนัน้ 
ผู้ใหเ้ชา่ตอ้งสง่ใบแจง้หนี้
** เมือ่ลงรบัหนงัสือสง่มอบงานแล้ว กรณซีือ้ใหส้่งมอบพัสดุพรอ้มเอกสารให ้คกก.
ตรวจรบั กรณจีา้งกอ่สรา้งให้ส่งมอบหนงัสอืส่งมอบงานใหช้า่งคุมงานตอ่ไป



    วธิกีารตรวจรับพสัด ุ(เหมือนกบั ระเบยีบใหม่ ป ี60)
การมีความเหน็ของ คกก.ตรวจรับพัสดุ

1. ใหม้ีความเหน็ในรูป “มตขิองคณะกรรมการ” และมกีารประชมุปรกึษาของ
คณะกรรมการ

2.   องค์ประชมุคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชมุพรอ้มกนัไม่นอ้ย

      กวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และตอ้งมปีระธานกรรมการ

      ประธานและกรรมการแตล่ะคนมหีนึง่เสียง

3. มติคณะกรรมการใหถ้อืมตเิอกฉันท์

4. กรรมการคนใดไมเ่ห็นดว้ยกบัมตใิหท้ าบนัทกึความเหน็แยง้ไว้
(ระเบยีบเดมิ ขอ้ 36)(ระเบยีบใหม่ ขอ้ 27)



หน้าทีข่อง คกก.ตรวจรบักรณงีานซือ้หรอืงานจา้ง (หลกัการเหมอืนกบั ระเบยีบฯ ปี 60 ขอ้ 175)

1)ตรวจรบั ณ ทีท่ าการของผูใ้ชพ้สัดุ หรือ สถานทีก่ าหนดไวใ้นข้อตกลง หาก
เปลี่ยนแปลงจะต้องไดร้บัความเห็นชอบจากหัวหนา้หน่วยงานของรฐักอ่น

2)ตรวจรบัพสัดใุห้ถูกตอ้งครบถ้วนตามสญัญาทีต่กลงกนัไว้  ส าหรับกรณีทีม่ีการ
ทดลอง  หรือตรวจสอบในทางเทคนคิหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชญิผูช้ านาญการหรือ
ผู้ทรงคณุวฒุเิกีย่วกบัพสัดนุัน้มาให้ค าปรกึษา  หรือสง่พัสดนุัน้ไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  
สถานที่ของผูช้ านาญการหรือผู้ทรงคณุวฒุนิัน้ๆ กไ็ด้

3)ให้ตรวจรบัพสัดุในวนัทีผู่้ขายหรือผูร้บัจา้งน าพสัดุมาสง่
4) เมือ่ตรวจถูกต้องครบถว้นแลว้  ใหร้บัพสัดไุว้และถือว่าผูข้ายหรอืผูร้บัจา้ง ได้สง่

มอบพสัดถุูกตอ้งครบถว้นตัง้แตว่นัที่ผูข้ายน าพสัดนุัน้มาสง่ หรือวนัที่ผู้รบัจา้งไดม้ีหนังสือสง่
มอบ พรอ้มกบัท าใบตรวจรบัโดยลงชือ่ไว้เปน็หลักฐานอย่างนอ้ย 2  ฉบบั  มอบแกผู่้ขาย
หรือผูร้บัจา้ง 1 ฉบบั  และเจา้หนา้ทีพ่ัสดุ  1  ฉบบั  เพื่อด าเนนิการเบิกจา่ยเงนิตาม
ระเบียบวา่ด้วยการเบกิจา่ยเงนิจากคลงัและรายงานให้หัวหนา้สว่นราชการทราบ



5) ถา้เหน็ว่าไมถ่กูตอ้งครบถว้น ใหร้ายงานหวัหนา้หนว่ยงานรัฐผ่าน
หัวหนา้เจา้หนา้ที ่สัง่การ

6)กรณีส่งมอบพัสดถุกูตอ้ง แตไ่ม่ครบจ านวน หรอืสง่มอบครบจ านวน
 แตไ่มถ่กูตอ้งทัง้หมดถา้สัญญาหรอืขอ้ตกลงไมไดก้ าหนดไวเ้ปน็อยา่งอืน่ ใหต้รวจ
รับส่วนทีถ่กูตอ้งได้

7)กรณีส่งมอบของเปน็ชดุ  ถา้ขาดสิ่งใดสิง่หนึง่ไมอ่าจใชก้ารได้สมบรูณ์
ใหถ้อืวา่ยงัขาดส่งมอบทัง้ชดุ

       



หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดใุนงานก่อสรา้ง (ระเบยีบเดมิ ขอ้ 72 ระเบยีบใหม ่ขอ้ 76)

1.ตรวจสอบคณุวฒุผิูค้วบคมุงาน
2.ตรวจสอบรายงานการปฏบิตังิานของผู้รบัจ้างและเหตกุารณแ์วดลอ้มทีผู่ค้วบคมุรายงาน
ตรวจสอบแบบรปูรายการละเอียดและขอ้ก าหนดในสัญญา รบัทราบพิจารณาการสั่งหยดุงาน
หรอืพกังานผูค้วบคมุงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรฐัตอ่ไป
3.ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานทีก่ าหนดตามเวลาทีเ่หมาะสม
4.มอี านาจสัง่เปลีย่นแปลงแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืตัดทอนงานจ้างได้ หากเหน็วา่ไมเ่ปน็ไปตาม
หลักวชิาการ เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามแบบรปูรายการละเอียด
5. เมือ่ตรวจถกูต้องครบถว้นตามแบบรปูรายละเอยีดขอ้ตกลงในสญัญาแลว้  ให้รบัพสัดุไว้และถอืว่าผู้รบัจ้าง 
ไดส้ง่มอบถกูต้องครบถว้นตัง้แต่วนัทีผู่ร้บัจ้างได้มหีนังสอืสง่มอบ พรอ้มกบัท าใบตรวจรบัโดยลงชือ่ไว้
เปน็หลกัฐานอยา่งนอ้ย 2  ฉบบั 
 มอบแกผู่ข้ายหรอืผู้รบัจ้าง 1 ฉบบั  และเจ้าหนา้ทีพ่สัด ุ 1  ฉบบั 
 เพือ่ด าเนนิการเบกิจ่ายเงินตามระเบยีบว่าด้วยการเบกิจา่ยเงนิจากคลังและ
รายงานให้หัวหนา้ส่วนราชการทราบ
6.ถา้เห็นวา่ไมถ่กูตอ้งครบถว้น ใหร้ายงานหัวหน้าหนว่ยงานรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ สั่งการ 



หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดใุนงานกอ่สรา้ง (ระเบยีบเดมิ ข้อ 72 ระเบยีบใหม ่ขอ้ 76)

1.ตรวจสอบคณุวุฒิผู้ควบคมุงาน
2.ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รบัจ้างและเหตกุารณแ์วดลอ้ม

ทีผู่ค้วบคุมรายงานตรวจสอบแบบรปูรายการละเอยีดและข้อก าหนดในสญัญา 
รับทราบพิจารณาการสั่งหยดุงานหรอืพกังานผูค้วบคมุงาน แล้วรายงาน
หัวหน้าหนว่ยงานของรฐัตอ่ไป

3.ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก าหนดตามเวลาทีเ่หมาะสม
4.มอี านาจสั่งเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรอืตดัทอนงานจ้างได้ 

หากเหน็ว่าไมเ่ป็นไปตามหลกัวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามแบบ
รูปรายการละเอยีด



หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดใุนงานก่อสรา้ง (ระเบยีบเดมิ ขอ้ 72 ระเบยีบใหม ่ขอ้ 76)(ตอ่)

5. เมือ่ตรวจถูกตอ้งครบถ้วนตามแบบรูปรายละเอยีดข้อตกลง
ในสญัญาแลว้  ให้รับพัสดไุว้และถือวา่ผู้รบัจ้าง ได้ส่งมอบถกูต้องครบถ้วน
ตั้งแต่วันทีผู่ร้บัจ้างได้มหีนังสือส่งมอบ พรอ้มกับท าใบตรวจรับโดยลงชือ่ไว้
เปน็หลกัฐานอย่างนอ้ย 2  ฉบับ มอบแกผู่ข้ายหรือผูร้ับจ้าง 1 ฉบับ 
 และเจ้าหนา้ทีพ่ัสดุ  1  ฉบับ เพือ่ด าเนนิการเบิกจ่ายเงนิตามระเบยีบวา่ด้วย
การเบิกจ่ายเงนิจากคลังและรายงานให้หวัหนา้สว่นราชการทราบ

6.ถา้เหน็ว่าไมถ่กูต้องครบถ้วน ใหร้ายงานหวัหนา้หน่วยงานรฐัผา่น
หัวหน้าเจ้าหนา้ที ่สั่งการ 



ระยะเวลาในการตรวจรับพสัดุ ใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ
ด าเนนิการตรวจรับในวนัทีคู่ส่ัญญาน าพัสดมุาสง่มอบ และให้
ด าเนนิการให้เสรจ็สิน้ไปโดยเรว็ทีสุ่ด  แตอ่ยา่งชา้ไม่เกิน   5  วนัท า
การ นบัแตว่นัทีคู่ส่ัญญาน าพัสดุมาสง่มอบ  ทั้งนี้ระยะเวลาดังกลา่ว
ไมร่วมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนคิ
หรือทางวทิยาศาสตร์ (ที่ นร 1305/ว.5855 ลว.11 กค.44)

 กรณทีีค่ณะกรรมการตรวจรับพสัดุไม่สามารถด าเนนิการให้
แลว้เสรจ็ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวขา้งตน้ใหร้ายงานหัวหน้าส่วน
ราชการพรอ้มเหตุผลความจ าเป็นพร้อมส าเนาแจ้งใหคู้ส่ัญญาทราบ
ด้วย(ที่ นร 1305/ว.5855 ลว.11 กค.44)



ระยะเวลาการตรวจการจา้งก่อสรา้ง
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการของช่างคุมงานและ คกก.ตรวจ

การจา้งไม่ว่างานมมีูลคา่เท่าใดจะก าหนดระยะเวลาเดยีวกนัหมด คอื
               - ตรวจรายงวด   ช่างคุมงาน   3   วันท าการนับถัดจากรบั

มอบหนังสือ และ  คกก. 3 วันท าการนับถดัจากช่างคุมงานด าเนินการเสรจ็
และรายงาน คกก.

- ตรวจครั้งสดุท้าย  ช่างคุมงาน  3 วั นท าการนับถัดจากรับ
มอบหนังสือ   และ คกก. 5  วันท าการนับถดัจากช่างคุมงานด าเนินการเสรจ็
และรายงาน คกก. 

- ซึ่งหากด าเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว
ไม่ได้  ใหร้ายงานหัวหนา้สว่นราชการพร้อมเหตุผลความจ าเปน็พร้อมส าเนา
แจ้งให้ผู้รบัจ้างทราบ (ที่ นร 1305/ว 5155 ลว.11 กค.44)



         การสง่มอบเกนิก าหนดระยะเวลา  หากครบก าหนดระยะเวลา
แลว้ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไมส่่งมอบพสัดุใหส้่วนราชการรบีแจ้งการเรยีก
คา่ปรับตามสัญญา(ภายใน ๗ วนัท าการนับถดัจากวนัครบสัญญา 
ระเบียบใหม ่ปี๖0) และเมือ่ผู้ขายสง่มอบพัสดุให้ส่วนราชการบอก
สงวนสิทธิก์ารเรยีกคา่ปรบัขณะทีร่ับมอบพัสดุ 

การตรวจรับให้ด าเนนิการเชน่เดียวกบักรณีส่งมอบภายในเวลา
ตามสัญญา แต่การส่งมอบเกนิก าหนดเวลาจะท าใหม้คีา่ปรับเกดิขึ้น 
(ระเบยีบเดมิ ขอ้ 134 ระเบยีบใหม่  ขอ้ 181)



การค านวณคา่ปรับตามข้อตกลง/สญัญาซื้อขาย  เมื่อสง่มอบเกนิก าหนดเวลา
ใหค้ิดค่าปรบัเปน็รายวนัในอตัรารอ้ยละ…(0.2)… ของราคาสง่ของทีย่ังไมไ่ดร้บัมอบ 

นบัตัง้แตว่ันถดัจากวนัครบก าหนดตามสญัญาจนถงึวันที่ผูข้ายได้น าสิง่ของมาสง่มอบใหแ้กผู่ซ้ื้อ
ถกูตอ้งครบถว้น

ตวัอย่าง   สญัญาซื้อขายเครือ่งปรบัอากาศ ขนาด 30,000 BTU จ านวน 5 ตัว ราคาตวัละ 
20,000 บาท รวมเปน็เงนิ 100,000 บาท สญัญาครบก าหนดวันที ่10 มกราคม 2558 อัตรา
คา่ปรบัตามสญัญาอัตรารอ้ยละ 0.2 ของสิง่ของทีย่ังไมไ่ดร้บัมอบ

1.ถา้ผูข้ายสง่มอบและตดิตัง้ถกูตอ้งวันที่ 15 มกราคม 2558 คิดค านวณคา่ปรบั 5 วนัของ
ราคาเครือ่งปรบัอากาศตามสญัญา = 100,000 x 0.2% x 5 = ค่าปรบัเปน็เงนิ 1,000 บาท

2.ถา้ผูข้ายสง่มอบและตดิตัง้ครัง้แรกจ านวน 3 ตวั วันที่ 15 มกราคม 2558 คดิค านวณ
คา่ปรบั 5 วันของราคาเครือ่งปรบัอากาศ 5  ตวัทีย่ังไมไ่ดร้บัมอบ ณ วนัสง่มอบ   = 100,000 x 
0.2% x 5 = คา่ปรบัเปน็เงนิ 1,000 บาท

  สง่มอบและตดิตัง้ครัง้ที ่2 จ านวน 2 ตวั วันที่ 20 มกราคม 2558  คิดค านวณคา่ปรบั
ครัง้ที ่2 จ านวน 5 วนั(นบัถดัจากวนัทีส่ง่มอบครัง้แรก)ของราคาเครือ่งปรบัอากาศ 2 ตวัที่ยัง
ไมไ่ดร้บัมอบ  = 40,000 x 0.2% x 10 = คา่ปรบัเปน็เงนิ 400 บาท



การคดิค านวณคา่ปรับตามสัญญาจา้งก่อสร้าง เมือ่ส่งมอบเกนิเวลา
การคดิค านวณคา่ปรบัให้คิดเปน็รายวนัเปน็จ านวนเงนิตายตัวในอัตรา

ร้อยละ 0.01 – 0.10  (ดุลยพินิจของหวัหน้าสว่นราชการ) ทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา นบัแตว่นั
ถัดจากวนัสดุทา้ยของสญัญาจนถงึวนัทีส่ง่มอบถูกต้องครบถว้นหรือวนับอกเลิกสญัญาหักดว้ย
จ านวนวนัระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตรวจรบั (จ านวนวนัที่เกินก าหนดสญัญาคณูดว้ยอัตราคา่ปรบั
รายวนั)

กรณสีญัญาก าหนดใหส้ง่มอบงานเปน็งวดๆ  เลยก าหนดเวลาตามสญัญา
แลว้ยังสง่มอบงานเปน็งวดอยู่ให้คดิคา่ปรบัและหักชดใชค้า่ปรบัทกุงวดทีม่ีการสง่มอบงาน 
เชน่

งวดที่ 1  อัตราคา่ปรบัตอ่วนั x จ านวนวนันบัถัดจากวนัครบก าหนดสญัญาถงึวนัสง่
มอบงานงวดที่ 1

งวดที่ 2  อัตราคา่ปรบัตอ่วัน x จ านวนวนันบัถัดจากวนัสง่มอบงานงวดที่ 1 ถงึวนั
สง่มอบงานงวดที ่2



   การคิดค านวณคา่ปรบัตามสัญญาจะซือ้จะขายแบบราคา
คงที่ไม่จ ากดัปริมาณ

“ต้องช าระคา่ปรบัเปน็รายวัน 0.2 % ของราคาสง่ของที่
ยงัไม่รบัมอบ นบัแต่วนัถดัจากวันครบก าหนดสง่มอบตามใบสัง่
ซือ้  จนถงึ วันที่ผู้ขายได้น าสิ่งของมาส่งมอบให้แกผู่ซ้ือ้ถกูต้อง
ครบถว้น  หรือ จนถงึวันที่ผู้ซือ้ไดส้ัง่ซือ้สิง่ของตามใบสัง่ซือ้นั้น
จากบคุคลอืน่ กรณีนี้ผู้จะซือ้จะขาย จะตอ้งรับผดิชดใชร้าคาที่
เพิม่ขึ้นจากราคาที่ก าหนดไวใ้นสญัญา”

93



การรบัประกนัความช ารดุบกพรอ่ง
      1. ซื้อขาย      ประกนัช ารดุบกพร่อง 1 ปี นบัตัง้แตส่ง่มอบถูกตอ้งครบถ้วน  
      2. จา้งกอ่สรา้ง          ประกันช ารดุบกพร่อง 2 ปนีบัตัง้แตส่ง่มอบงานครัง้สดุท้าย

เหตุช ารดุบกพร่อง คือ 
     1. กรณีซื้อขาย      ช ารดุเสยีหายอนัเกดิจากการใชง้านปกติ

     เกิดขัดข้องในการใชง้านปกติ
     สิ่งของไม่อยู่ในสภาพหรือคณุภาพทีจ่ะใชง้านได้ปกติ

       2. กรณจีา้งก่อสรา้ง         ใชว้สัดไุม่ถกูต้อง
     ท าไวไ้ม่เรียบร้อย
     ท าไวไ้มถู่กตอ้งตามมาตรฐานแห่งหลกัวธิี



เมื่อพบเหตุช ารุดบกพร่องต้องด าเนนิการอยา่งไร (ระเบียบใหม่ ข้อ 185)

     1. ส ารวจความช ารดุบกพรอ่งวา่มอีะไรบา้ง
     2. ให้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งไปยังคู่สัญญาให้เข้ามาซ่อมแซมในทันที (หนังสือ
ไปรษณีย์ตอบรับ) และให้แจ้งผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ให้ทราบด้วย
     3. ถา้ผู้รบัจา้ง/ผู้ขายไม่เขา้แกไ้ขภายในก าหนดใหส้่วนราชการซอ่มแซมเอง/
         จา้งบุคลภายนอกตามระเบยีบพัสด ุโดยเรยีกค่าจา้งจากผู้รบัจา้ง/ผู้ขาย 
         หรอืส่วนราชการจดัหางบประมาณมา แตจ่ะน าเงินหลักประกนัไปใชจ้ดัหา
         ไมไ่ดเ้พราะตอ้งน าส่งเปน็รายได้แผน่ดนิ(หนงัสอืที่กค.0๔0๖.๓/๓๒0๑๕ลว.๑ธค๕๑)



18. ผู้ควบคุมงาน
(พ.ร.บ.มาตรา 101)

 ** งานจา้งกอ่สรา้ง ทีม่ขีั้นตอนการด าเนนิการเป็นระยะ อันจ าเปน็
ต้องมผีูค้วบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรอืมเีงือ่นไขการจ่ายเงินตามงวดงาน  
ใหม้ีผูค้วบคมุงานซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอ านาจ

** การแต่งตั้ง คณุสมบัติ และหนา้ทีข่องผูค้วบคุมงาน ใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบที่ รมต.คลังก าหนด 



ผูค้วบคมุงานมหีนา้ที ่(ระเบยีบใหม ่ขอ้ 178)

1. ตรวจสอบและคุมงาน ณ สถานที่ก าหนดไวใ้นสญัญาทุกวนั ให้เปน็ไปตาม
แบบรปูรายละเอียด และข้อก าหนดในสญัญาทุกประการ มอี านาจสัง่เปลี่ยนแปลง
แกไ้ข หากเห็นว่าไม่เปน็ไปตามแบบรปูรายละเอยีด ตามขอ้สญัญา ถ้าผูร้บัจา้งขดัขนื
ก็สัง่หยุดงานได้ จนกวา่ปฏบิัตไิดถู้กตอ้งและใหร้ายงาน คกก.ตรวจรบัทนัที

2. กรณีแบบรปูรายละเอยีดหรือข้อก าหนดในสญัญาขัดแยง้กนั หรือไมม่ัน่คง
แขง็แรงให้สัง่พกังานไว้กอ่น  แล้วรายงาน คกก.ตรวจการจา้งโดยเร็ว

3. จดบนัทกึการปฏบิัตงิานเหตแุวดล้อมเปน็รายวนั เพื่อรายงาน คกก.ตรวจรบั
และเกบ็ไว้เปน็หลักฐาน

4. เมื่อถงึก าหนดวนัสง่มอบงานแต่ละงวด ใหร้ายงานผลการปฏบิัตงิานของ
ผู้รบัจา้งวา่ได้เปน็ไปตามสญัญาหรือไม่ ภายใน 3 วนัท าการ



• ให้อยู่ในดุลยพนิจิของผู้มอี านาจทีจ่ะพิจารณาไดต้ามจ านวนวนัทีม่ีเหตุเกิดขึน้จรงิ 
เฉพาะกรณดีงันี้

• 1.เหตุเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของหนว่ยงานของรฐั

• 2.เหตุสุดวสิัย

• 3.เหตุเกิดจากพฤติการณอ์นัใดอนัหนึ่งทีคู่ส่ญัญาไม่ต้องรบัผิดตามกฎหมาย

• 4.เหตุอืน่ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง

 

19. การงดหรอืลดคา่ปรับหรอืขยายเวลาตามสญัญาหรอืขอ้ตกลง
(พ.ร.บ.มาตรา 102) (เหมอืนกบัระเบียบใหม ่ขอ้ 182 )



 การลด งดคา่ปรับ หรอืการขยายเวลาตามขอ้ตกลง/สญัญา(ตามระเบยีบเดมิ)

 การงดหรือลดคา่ปรบัใหแ้กคู่ส่ญัญา หรือการขยายเวลาท าการตามสญัญาหรือ
ข้อตกลง  อยู่ในอ านาจของหัวหนา้ส่วนราชการทีจ่ะพจิารณาได้ตามจ านวนวนัที่มีเหตุ
เกิดขึน้จรงิ เฉพาะกรณีดงัต่อไปนี้

    (1) เหตุเกิดจากความผดิหรือความบกพร่องของสว่นราชการ
    (2) เหตุสุดวิสัย
    (3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์ณาอันหนึ่งอนัใดทีคู่ส่ญัญาไม่ต้องรบัผิดตาม

                    กฎหมาย” (ข้อ 139)

เงื่อนไขพจิารณา
1. ต้องสง่ผลกระทบต่อการปฏบิตัิตามสญัญา
2. ต้องไมใ่ชค้วามผิดของผู้ขายหรือผูร้บัจา้ง
3. เหตุตาม ข้อ (2) และ (3) ต้องมีหนงัสือแจง้ภายใน 15 วนันบัแต่เหตุ

               สิ้นสุด 



• ใหอ้ยู่ในดลุพนิจิของผูม้อี านาจทีจ่ะบอกเลกิไดใ้นเหตดุงัต่อไปนี้

• 1. เหตตุามทีก่ฎหมายก าหนด

• 2. เหตอุันเชื่อไดว้า่ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งไมส่ามารถสง่มอบหรอืท างานใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

• 3. เหตอุื่นตามทีก่ าหนดไวใ้น พรบ.นี้ หรอืในสญัญาหรือข้อตกลง

• 4. เหตอุื่นตามระเบยีบที่ รมต.ก าหนด

• การตกลงเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลงจะท าไดเ้มือ่ เปน็ประโยชนข์องหนว่ยงานของรฐั
โดยตรงหรอืเพือ่ประโยชนส์าธารณะ หรอืเปน็การแกไ้ขขอ้เสยีเปรยีบของหนว่ยงานของ
รัฐ 

20. เหตุบอกเลิกสญัญาหรอืขอ้ตกลง
(พ.ร.บ.มาตรา 103)



กรณีค่าปรับเกินร้อยละ 10 ของวงเงินตามสัญญาให้บอกเลิกสัญญา
เว้นแต่ คู่สัญญายินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าผ่อนปรน
การบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ าเป็น

เหตุบอกเลกิสัญญาตามระเบยีบก าหนด (ระเบียบใหม่ ข้อ 184)



    การบอกเลิกขอ้ตกลง/สัญญา (ตามระเบียบเดิม) 
1) หัวหน้าสว่นราชการสามารถพจิารณาใชส้ิทธบิอกเลกิข้อตกลง/สญัญา ในกรณี

ที่มีเหตุอนัเชือ่ไดว้า่ผูร้บัจา้งไมส่ามารถท างานให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรอื
ผู้ขายไมส่ง่มอบของภายในก าหนด(ขอ้ 137)

2) ในกรณีทีคู่ส่ญัญาไมส่ามารถปฏบิัตติามขอ้ตกลง/สญัญาและจะต้องมีการปรบั
ตามสญัญานัน้  หากจ านวนเงนิคา่ปรบัจะเกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิคา่จา้งหรือคา่พัสดุตาม
สญัญา  ให้สว่นราชการพิจารณาด าเนนิการบอกเลิกขอ้ตกลง/สญัญา  เว้นแตคู่ส่ญัญาจะได้
ยินยอมเสยีคา่ปรบัให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงือ่นไขใดๆ ทัง้สิน้ ใหห้ัวหน้าสว่นราชการ
พจิารณาผ่อนปรนการบอกเลิกขอ้ตกลง/สญัญาได้เท่าที่จ าเปน็ (ขอ้ 138)



ผลของการบอกเลกิขอ้ตกลง/สญัญา
   (1) ถา้ส่วนราชการคู่สญัญา มหีนงัสือแสดงเจตนาใชส้ิทธบิอกเลิกขอ้ตกลง/

สัญญาไปยงัผู้ขายหรอืผู้รับจา้งแล้ว ยอ่มมีผลให้สัญญาสิ้นสุดทนัท ีและไมอ่าจถอน
การบอกเลกิขอ้ตกลง/สัญญาได ้(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 386)

       แนวทางปฏบิตั ิ(แนวค าวนิิจฉยั กวพ.)

        - คู่สัญญาทีเ่ปน็ผู้ขาย/ผู้รับจา้ง จะขอผอ่นปรนการปฏิบัตติามสัญญาอกี
ไม่ได ้และใหเ้สนอเป็นผูท้ิง้งานตอ่ไป

      - หากส่วนราชการประสงค์จะซือ้/จา้งรายเดมิ  ตอ้งด าเนนิการจดัหาใหม่
และแกไ้ขขอ้ตกลง/สัญญากไ็ม่ได้

    (2) มต ิกวพ. การใชส้ิทธบิอกเลิกขอ้ตกลง/สัญญา หากมงีานทีร่บัไว้และใช้
ประโยชนใ์นราชการไดต้ามขอ้ตกลง/สัญญาแล้ว   ผู้วา่จา้งจะตอ้งชดใชร้าคาให้แก่
ผู้รบัจา้ง โดยจะตอ้งหกัค่าปรบัและค่าเสียหายอืน่ๆ (ถา้ม)ี ออกกอ่น



มติ กวพ.ครัง้ที่ 47/พย./52 ไดว้างหลักในการพจิารณาสิทธภิายหลงับอกเลิกสญัญา
แลว้ไว้ ดังนี้

 1. รบิหลกัประกนัสญัญา หรือเรียกรอ้งจากธนาคารผูค้้ าประกัน (กรณี
หลักประกนัเปน็หนงัสือค้ าประกนัของธนาคาร)

2. กรณีมคีา่ปรบัให้เรยีกรอ้งจากคู่สญัญาให้ช าระคา่ปรบัโดยคิดคา่ปรบั
ตัง้แตว่นัถัดจากวนัครบก าหนดสญัญาจนถงึวนับอกเลิกสญัญา หักด้วยจ านวนวนัทีส่่วน
ราชการใชไ้ปในการตรวจรบั 

3. หากต้องซื้อ/จา้งใหม่ และมรีาคาเพิ่มขึน้จากวงเงนิตามสญัญาเดิม เรียก
ใหช้ดใชร้าคาสว่นที่เพิ่มขึน้ดว้ย

  4. คา่เสียหายอืน่ๆ (ถา้มี) ไดแ้ก่ คา่ขาดรายได้/ขาดประโยชน์
       * ทั้งนี้ ใหน้ าคา่เสยีหายข้างตน้ทัง้หมดมาหักจากเงนิประกนัสญัญา ถา้เหลือ

ใหค้นืคูส่ญัญา แต่หากคา่เสียหายท่วมจ านวนหลกัประกนั ไม่ตอ้งคนืหลักประกนัสญัญาและ
ให้เรียกร้องเพิ่มจนครบ



การเรยีกรอ้งค่าเสียหายจากหลักประกนัสัญญา
ส่วนราชการอาจเรยีกร้องให้ช าระหนี้ตามสญัญาจากหลักประกนัสญัญาในกรณี 

ดงันี้
(1) รบิหลักประกัน เมื่อผู้ขายหรือผูร้บัจา้งผิดสญัญาและสว่นราชการไดบ้อก

เลิกสญัญาแล้ว
(2) กรณผีู้ขายหรือผูร้บัจา้งไมช่ าระคา่ปรบั สว่นราชการอาจเรยีกให้ช าระ

คา่ปรบัจากหลักประกนัแทนได้ แต่ไม่เกนิวงเงนิทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาค้ าประกนั
(3) กรณสีิง่ของตามสญัญาซื้อขายหรืองานจา้งเกดิช ารุดบกพรอ่งภายในเวลา

ก าหนดไวใ้นสญัญาและผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งไม่แกไ้ขซ่อมแซมผูค้้ าประกนัอาจตอ้งรบัผิด
ชดใชค้า่เสียหายภายในวงเงนิที่ทางราชการเสียหายแตไ่ม่เกนิวงเงนิที่ก าหนดไวใ้นสญัญา
ค้ าประกนั



วธิกีารเรยีกรอ้ง
(1) ส่วนราชการมีหนงัสือแจง้ผูข้ายหรือผูร้บัจา้งให้ช าระหนี้ภายในก าหนด
(2) ผู้ขายหรือผูร้บัจา้งไมช่ าระหนี้ภายในก าหนด
      - กรณวีางหลักประกนัเปน็เงนิสด สว่นราชการรบิหรือหักชดใช้หนี้ได้
      - กรณวีางหลักประกนัเปน็เชค็ธนาคาร หรือหนังสือค้ าประกนัธนาคาร

ให้มีหนังสือแจง้ไปยังธนาคารภายใน 60 วนั นบัแต่วนัทีผู่้ขายหรือผู้รบัจา้งผดินัด โดย
ต้องแจง้ไปดว้ยว่า ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งผดินัดช าระหนี้ จงึขอรบิหรือหักเงนิชดใชห้นี้ กรณี
ค้ าประกนัเปน็เชค็ธนาคาร หรือขอให้สง่เงนิตามสญัญาหลักประกนัหรือตามจ านวนที่
ก าหนดแลว้แตก่รณี



- กรณีน าพนัธบัตรมาเปน็หลกัประกันใหม้ีหนังสอืแจ้งไปยงัผูใ้ห้
หลกัประกันภายใน 60 วัน นับแต่ลกูหนีผ้ดินดั เพือ่ให้ช าระหนี้ภายใน
ก าหนด หากไม่ปฏิบัติตามจะน าพันธบตัรไปขายทอดตลาดหรอืขายในตลาด
ซือ้ขายตราสารหนี ้แล้วมีเงินเหลอืใหค้ืนแกผู่ใ้ห้หลกัประกนั หากช าระไมพ่อ
ใหเ้รยีกในส่วนที่ยังขาดอยู่
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยแ์กไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที ่20) พ.ศ. 2557 มาตรา 686 บญัญตัใิห้
เรยีกรอ้งผู้ค้ าประกนัภายใน 60 วนั นบัแตล่กูหนี้ผดินดั) 



ขอขอบพระคุณครบั


