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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กองการพัสดภุาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง 



ระเบียบฯ พัสดุ 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 9 ฉบับ
ก ำหนดให้หน่วยงำนอื่นเป็นหน่วยงำนของรัฐ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 ส.ค. 60

ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำร พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 23 ส.ค. 60

ก ำหนดพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนและก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ  
โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพำะเจำะจง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 ส.ค. 60
ก ำหนดวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ท ำ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ
และวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 ส.ค. 60

ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษำ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 ส.ค. 60

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

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

ก ำหนดกรณีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 2 ก.พ. 61
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ก ำหนดพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 22สิงหำคม 
25619



“กำรจัดซื้อจัดจ้ำง” กำรด ำเนินกำรเพื่อให้
ได้มำซึ่งพัสดุ

ซื้อ

จ้าง
เช่า

แลกเปลี่ยน

นิติกรรม
อื่นพ.ร.บ.

มำตรำ 4
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“พัสดุ”

สินค้ำ

งำน
ก่อสร้ำง

งำนจ้ำง
ออกแบบ
หรือ

ควบคุม
งำน

งำนจ้ำง
ที่ปรึกษำ

งำน
บริกำร

(พ.ร.บ. มำตรำ 4)
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งำนจ้ำงบริกำร
งำนจ้ำงเหมำ

บริกำร

งำนจ้ำงท ำของ

กำรรับขน
ตำมประมวล
กฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์

“งำนบริกำร”

พ.ร.บ.
มำตรำ 4
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“งำนก่อสร้ำง”
งำน

ก่อสร้ำง
อำคำร 

สำธำรณูปโภค

กำรซ่อมแซม 
ต่อเติม 
ปรับปรุง
รื้อถอน ฯ

เช่น อำคำรที่ท ำกำร 
โรงพยำบำล โรงเรียน 
สนำมกีฬำ เสำธง รั้ว ฯ

ประปำ ไฟฟ้ำ สื่อสำร 
โทรคมนำคม กำรระบำย
น้ ำ กำรขนส่งทำงท่อ 

ทำงน้ ำ
ทำงบก ทำงอำกำศ ทำง

รำง

(พ.ร.บ. มำตรำ 4)
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o ซ้อมควำมเข้ำใจ
ควำมหมำย “งำนก่อสร้ำง”
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o ซ้อมควำมเข้ำใจควำมหมำย “งำน
ก่อสร้ำง”
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o ซ้อมควำมเข้ำใจควำมหมำย “งำน
ก่อสร้ำง”



“รำคำกลำง” รำคำเพื่อใช้เป็นฐำนส ำหรับเปรียบเทียบรำคำที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้จริงตำมล ำดับ 

ดังต่อไปนี้

(1) รำคำท่ีได้มำจำกกำรค ำนวณตำมหลักเกณฑ์

ที่คณะกรรมกำรรำคำกลำงก ำหนด

(2) ฐำนข้อมูล
รำคำอ้ำงอิง

ของกรมบัญชีกลำง

(4) สืบรำคำ
จำกท้องตลำด

(5) รำคำที่เคยซื้อหรือ
จ้ำงครั้งหลังสุดภำยใน 

2 ปีงบประมำณ

(3) รำคำมำตรฐำนของ
ส ำนักงบประมำณหรือ

หน่วยงำนอื่น

(6) รำคำตำม
หลักเกณฑ์อื่นของ
หน่วยงำนของรัฐ

กรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน / กรณีไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) 
ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) / กรณีที่ไม่มีราคาตาม (1)  (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) 
 จะใช้ราคาใดให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเปน็ส าคัญ

พ.ร.บ.

มาตรา 4
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 พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการ
ทีก่รมบัญชีกลางก 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 
วงเงินที่ต้องประกาศ, วิธีการประกาศ และระยะเวลาที่ประกาศ

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



เงื่อนไขการประกาศ

วงเงินที่ต้องประกาศ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกินกว่า 
500,000 บาท เว้นแต่ 

 กรณมีีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใชพ้สัดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์
ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ตามมาตรา 56 (1) (ค) 

 เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับ
ของหน่วยงานของรัฐ หรือท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ 
ตามมาตรา 56 (1) (ฉ) 

 กรณมีีความจ าเป็นต้องใช้พสัดุโดยฉุกเฉิน ตามมาตรา 56 (2) (ง)  



เงื่อนไขการประกาศ (ต่อ)

 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

ข้อ 2 (2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือตามระเบียบที่ออก
ตามกฎหมายอื่น  

ข้อ 2 (3) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับความม่ันคงของสถาบัน
พระมหากษัตริย์  และ

ข้อ 2 (5) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหากใช้วิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ

กรณีนี้ให้หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐ อาจน าใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือเอกสารซึ่งมีรายการแสดง
เกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าว แนบพร้อมกับการประกาศด้วยก็ได้



เงื่อนไขการประกาศ (ต่อ)

วิธีการประกาศ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ

การค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) 2 แห่ง ดังนี้
1. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)  
2. เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ

ไม่มีเว็บไซต์ของตนเองให้ประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัด
เช่น บริษัทในเครือบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเว็บไซต์
เป็นของตนเองให้ประกาศที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัทอ่ืน
ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น โดยระบุในเว็บไซต์ว่าจะประกาศเปิดเผยราคากลาง 
การค านวณราคากลางของบริษัท หรือหน่วยงานใดบ้าง



เงื่อนไขการประกาศ (ต่อ)

ระยะเวลาที่ประกาศ
 กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน

การจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการสอบราคา การจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป หรือวิธีอื่นใด
อันมีลักษณะที่ต้องประกาศเชิญชวนให้มีการแข่งขัน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง ดังนี้

(1) กรณีมีการน าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ให้ประกาศพร้อม กับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว 

(2) กรณีไม่มีการน าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ให้ประกาศพร้อมกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง



เงื่อนไขการประกาศ (ต่อ)

 ระยะเวลาการปลดประกาศ 
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการประกาศรายละเอียดการข้อมูล

ราคากลางและการค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจ
ปลดประกาศได้ดังนี้

(1) เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง ได้มีค าสั่งรับค าเสนอซ้ือ
หรือจ้างแล้ว หรือ 

(2) เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพจิารณาผลหรอื
ผู้มีอ านาจหน้าที่พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 

ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก าหนดก่อน



เงื่อนไขการประกาศ (ต่อ)

กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน
การจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศ

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง  ให้ประกาศภายใน 
3 วันท าการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบหรือ
อนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง 

ระยะเวลาการปลดประกาศ 
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการประกาศรายละเอียดการข้อมูลราคา

กลางและการค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลด
ประกาศเมื่อได้ประกาศครบ 30 วันแล้ว 



 แหล่งท่ีมาของราคากลาง (อ้างอิง) ให้ระบุแหล่งท่ีมาของราคาหรือวิธีค านวณ
ราคาที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ก าหนด เช่น ...

 กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ให้ระบุชื่อบริษัท ห้าง
หุ้นส่วน หรือเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา ทั้งนี้ 
การสืบราคาจากท้องตลาดต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ กรณี
มีน้อยกว่า 3 ราย จะใช้ราคาใดเป็นราคาอ้างอิงให้ด าเนินการ ดังนี้

- กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้เฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิง

- กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง

ตัวอย่างค าอธิบาย จากแบบ บก. 06



ขั้นตอนการซื้อหรือจ้าง

การตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ท ารายงานขอซื้อ/จ้าง

ด าเนินการจัดหา

วิธีจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 3 วิธี  
(วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง

ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น

การท าสัญญา
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ประกาศเผยแพร่แผนฯ  

กองการพัสดุภาครัฐ

24

ขอบเขตของงาน/spec.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รับฟังความคิดเห็น (e-bidding วงเงินเกิน 5 ล้านบาท)



ผู้มีอ ำนำจสั่งซื้อหรือสั่ง
จ้ำงo ผู้มีอ ำนำจสั่งซื้อหรือสั่งจ้ำงพัสดุโดยวิธีใด 

ตำมพระรำชบัญญัตินี้ จะเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งใด 
และภำยในวงเงินเท่ำใด ให้เป็นไปตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีก ำหนด

o วิธีประกำศเชิญชวน
ทั่วไป

• หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ไม่เกิน 200 ล้ำน
บำท

ระเบียบฯ ข้อ 84 85 และ 86

• ผู้มีอ ำนำจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 200 ล้ำน
บำท

o วิธีคัดเลือก

o วิธีเฉพำะเจำะจง

• หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ไม่เกิน 100 ล้ำน
บำท

• หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท

• ผู้มีอ ำนำจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 100 ล้ำน
บำท

• ผู้มีอ ำนำจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 50 ล้ำน
บำท

ผู้มีอ านาจเหนือชั้นขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบน้ี
รัฐวิสำหกิจใด จะก ำหนดแตกต่ำง ให้เสนอขอควำมเหน็ชอบต่อคณะกรรมกำร

วินิจฉัย 
เมื่อได้รับควำมเห็นชอบแล้วให้รำยงำน สตง. ทรำบด้วย

ข้อ 88
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พ.ร.บ. 
มำตรำ 
15

ข้อ 87
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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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แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ม.11) 

เว้นแต่
1. กำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก
• กรณีจ ำเป็นเร่งด่วนตำม ม.56(1)(ค)
• กรณีพัสดุที่ใช้ในรำชกำรลับตำม ม.56(1)(ฉ)

2. กำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
• กรณีที่มีวงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงตำม ม. 
56(2)(ข)
• กรณีจ ำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินตำม ม.56(2)(ง)
• กรณีเป็นพัสดุที่จะขำยทอดตลำดตำม ม.56(2)(ฉ)

3. งำนจ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
• กรณีที่มีวงเงินค่ำจ้ำงตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงตำม ม.70(3)(ข)
• กรณีจ ำเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวกับควำมมั่นคงของชำติตำม ม.70(3)(ฉ)

4. งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
• กรณีที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวกับควำมมั่นคงของชำติตำม 
ม.82(3)
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ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ ข้อ 20
“การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซือ้หรือจ้างหรืออ านาจใน
การสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป 
จะกระท ามิได้ 

กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง
ให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซือ้หรือจ้างครั้งน้ัน 
และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นส าคัญ

28
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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 ในแต่ละครั้งเปลี่ยนจากผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง มาเป็นของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

กองการพัสดุภาครัฐ



ทั้งน้ี การแบ่งวงเงินในการซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันออกเป็นส่วนๆ ซึ่งมี
ผลท าให้การซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไปนี้ 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 าเนินการในครั้งเดียวกันได้แล้ว

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งเดียวกัน หากหน่วยงานของรัฐ
ได้แยกการด าเนินการจนมีผลท าให้วิธีการซื้อหรือจ้างเปล่ียนแปลงไป หรือเพื่อให้อ านาจ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป กรณีจะเป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบฯ 

แนวการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย (ต่อ)
กองการพัสดุภาครัฐ
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หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 14,070,000 บาท ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 2 กิจกรรม คือ 

(๑)  การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (งานซื้อ) เป็นเงินทั้งหมด 8,180,000 บาท 
(๒) งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (งานจ้าง) เป็นเงิน 5,890,000 บาท

หน่วยงานจึงขอหารือว่า จากวงเงินงบประมาณ จ านวน 14,070,000 บาท 
หน่วยงานจะจัดหาแยกเป็น 2 รายการ ภายใต้งบลงทุนประเภทครุภัณฑ์ จ านวน 
8,180,000 บาท และภายใต้วงเงินงบลงทุนจัดหาประเภทที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
(ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ) จ านวน 5,890,000 บาท และได้หรือไม่ การจัดหาแยก
ในลักษณะนี้ จะเข้าข่ายเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างตามระเบียบหรือไม่ 

ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน
กองการพัสดุภาครัฐ
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แนววินิจฉัย

หากปรากฏข้อเท็จจริงตามที่หน่วยงานแจ้งมาว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน 14,070,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
เป็นเงิน 8,180,000 บาท และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการจ านวน 5,890,000 บาท ซึ่งเป็น
การจัดซื้อและจัดจ้างภายใต้งบลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่างประเภทกัน 

กรณีนี้ จึงไม่เป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างตามความหมายของระเบียบฯ 
ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง แต่อย่างใด และสามารถแยกจัดหาเป็นสองประเภทตามความประสงค์
ดังกล่าวได้

ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน (ต่อ)
กองการพัสดุภาครัฐ
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การจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา
เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐ

จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

รายงาน
ขอซื้อ
หรือขอ
จ้าง

เอกสารเกี่ยวกับการรับฟัง
ความคิดเห็นร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของ

พัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้าง และผล
การพิจารณาในเร่ืองนั้น 

(ถ้าม)ี

ประกาศและ
เอกสารเชิญชวน 
หรือหนังสือเชิญ
ชวน และเอกสาร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอของ
ผู้ยื่นข้อเสนอ

ทุกราย

บันทึกรายงาน
ผลการพิจารณา

คัดเลือก
ข้อเสนอ

ประกาศผล
การพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับ
การคัดเลือก

สัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ รวมทั้ง
การแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(ถ้าม)ี

บันทึกรายงาน
ผลการตรวจ
รับพัสดุ
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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

34



หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ

 กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธี
คัดเลือก 
ให้ค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะและวัตถุประสงค์กำรใช้งำน

 ค ำนึงถึงเกณฑ์รำคำ และ เกณฑ์อื่น ประกอบด้วย ดังนี้
1. ต้นทุนของพัสดุตลอดอำยุกำรใช้งำน
2. มำตรฐำนสินค้ำหรือบริกำร
3. บริกำรหลังขำย
4. พัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน
5. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร
6. ข้อเสนอด้ำนเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน
7. เกณฑ์อื่นที่ก ำหนดในกฎกระทรวง

 กรณีตาม 4. ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง อย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือ
สนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม

มำตร
ำ 65
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36

Specification

วัตถุ
ประสง
ค์

เทคนิค
คุณภำพ

ห้าม ก าหนดใกล้เคียงยี่ห้อใด
ยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใด
รายหนึ่งโดยเฉพาะ

เว้นแต่ มียี่ห้อเดียว หรือต้องใช้
อะไหล่ของยี่ห้อใด ให้ระบุยี่ห้อนั้น
ได้

หลักเกณฑ์ที่ต้อง
ค ำนึงถึงกำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ (ตำม พ.ร.บ. 

มำตรำ 9) 



หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ

วรรคสาม

“ให้รัฐมนตรีออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ เลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ 
ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องก าหนดน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงาน
ของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก 
ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์”

วรรคสี่

“เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้วการ
พิจารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงล าดับตามคะแนน ข้อเสนอใดมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงาน
ของรัฐเลือกข้อเสนอของผู้เสนอรายนั้น และให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าว”

วรรคห้า

“ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน้ าหนักของ
แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย”

มำตร
ำ 65
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เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ

38

กำรซื้อหรือจ้ำงที่มีกำรก ำหนด
คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุท่ีเป็น
มำตรฐำน และมีคุณภำพดีเพียงพอตำม
ควำมต้องกำรใช้งำน และเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงำนของรัฐแล้ว

• สำมำรถใช้เกณฑ์รำคำ
• ผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุดเป็นผู้ชนะ
หรือเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือก

กำรซื้อหรือจ้ำงที่มีควำมซับซ้อน มี
เทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพำะ 
จ ำเป็นต้องคัดเลือกพัสดุมีคุณภำพดีตำม
ควำมต้องกำรใช้งำนของหน่วยงำนของรัฐ
นั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนของรัฐ
มำกที่สุด

• สำมำรถใช้เกณฑ์รำคำประกอบเกณฑ์อื่น
ตำมมำตรำ 65 วรรคหนึ่ง ได้
• ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภำพและคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด
เป็นผู้ชนะ
• หำกไม่อำจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบ 
จ ำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียว ให้ใช้เกณฑ์
รำคำ

กำรซื้อหรือจ้ำงท่ีมีกำรก ำหนด
คุณลักษณะเฉพำะที่จะต้องค ำนึงถึง
เทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้
ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอำจจะมีข้อเสนอ
ที่ไม่อยู่ในฐำนเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหำ
ในกำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ

• ให้ก ำหนดเป็นเง่ือนไขใหม้ีกำรยืน่ข้อเสนอ
ด้ำนเทคนิคหรือขอ้เสนออื่นแยกมำต่ำงหำก
• ให้พิจำรณำคัดเลือกผู้ยืน่ขอ้เสนอที่มี
คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงำนของรฐั ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอ
ด้ำนเทคนิคหรือขอ้เสนออื่นผ่ำนเกณฑ์ขัน้ต่ ำ
ตำมที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนด
• แล้วให้ด ำเนินกำรตำม 1. หรือ 2. ต่อไป

ระเบียบ
ฯ ข้อ 83



การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ข้อ 22

**   ก่อนการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี  ต้องท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง**

39

หลักการ

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กองการพัสดุภาครัฐ
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o รำยงำนขอซื้อ หรือขอจ้ำง
ระเบียบฯ ข้อ 22 อย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร ดังนี้

1

2

3

4

5

6

7

8

เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ตอ้งซือ้หรือจ้ำง 

ขอบเขตของงำน หรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ หรือ
แบบรูปรำยกำรงำนกอ่สร้ำงทีจ่ะซื้อหรือจ้ำง แล้วแต่กรณี
รำคำกลำงของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้ำง 

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง โดยให้ระบุวงเงินงบประมำณ ถ้ำไม่มีวงเงิน
ดังกล่ำว
ให้ระบุวงเงิน ที่ประมำณว่ำจะซื้อหรือจำ้งในครัง้นั้นก ำหนดเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุนั้นหรือให้งำนนั้นแล้วเสรจ็ 

วิธีที่จะซื้อหรือจ้ำงและเหตุผลที่ต้องซือ้หรือจ้ำงโดยวิธีนั้น 

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ

ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น กำรขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตำ่งๆ ที่จ ำเป็น
ในกำรซื้อหรือจ้ำง กำรออกประกำศและเอกสำรเชิญชวน และหนังสือ
เชิญชวน 40



กรณีไม่อำจท ำรำยงำนตำมปกติได้ ได้แก่ 

กำรซื้อหรือจ้ำงกรณีจ ำเปน็เร่งด่วนอันเนื่องมำจำกเกิดเหตุกำรณ์ ที่ไม่
อำจคำดหมำยได้ตำมมำตรำ 56 วรรคหนึ่ง (1)(ค)

หรือกรณีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน
ตำมควำมในมำตรำ 56 วรรคหนึ่ง (2)(ง)

หรือกรณีกำรซื้อหรือจ้ำงที่มวีงเงินเลก็น้อยตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตำมควำมในมำตรำ 96 วรรคสอง ซึ่งไม่อำจท ำรำยงำนตำมปกติ

ได้

ให้เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้ที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนนั้น        
จะท ำรำยงำน ตำมวรรคหนึ่ง

เฉพำะรำยกำรที่เห็นว่ำจ ำเป็นก็ได้

2

3
กฎกระทรวง ก ำหนดวงเงินเล็กน้อย ได้แก่ วงเงินไม่เกิน 100,000 

บำท

วิธี
ปฏิบัติ

1

ข้อยกเว้น
ระเบียบ

กระทรวงกำรคลังฯ 
ข้อ 22 วรรค

สอง
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(1) คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(2) คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรสอบรำคำ 
(3) คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก 
(4) คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง
(5) คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง ข้อ 25
 ระเบียบฯ ข้อ 25 กำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละครั้ง ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
แต่งตั้ง “คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง” เพื่อปฏิบัติกำรตำมระเบียบนี้ พร้อมกับ
ก ำหนดระยะเวลำ
ในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร แล้วแต่กรณี คือ 

ให้คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำงแต่ละคณะ 
รำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 

ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
ถ้ำมีเหตุที่ท ำให้กำรรำยงำนล่ำช้ำ ให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำน

ของรัฐพิจำรณำขยำยเวลำให้ตำมควำมจ ำเป็น

กำรรำยงำน
ผลของ

คณะกรรมกำ
ร
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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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ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผล
การสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้ างโดยวิธีคัดเลือก
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย

ข้อห้าม  การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 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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การมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง

ประธานกรรมการและ
กรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอ
หรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจา้ง
ครั้งนั้น  ทั้งนี้  การมีส่วนได้เสีย
ในเรื่อง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาของ
ประธานกรรมการและ
กรรมการ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง

หากประธานหรือกรรมการ
ทราบว่าตนเปน็ผู้มีส่วนได้เสียกับ
ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สญัญาในการ
ซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธาน
หรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการ
เป็นประธานหรือกรรมการใน
คณะกรรมการ 
ที่ตนได้รับแต่งต้ังนัน้ และให้
รายงานหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ
ทราบเพื่อ
สั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป

กองการพัสดุ
ภาครัฐ



o วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

วิธีประกำศ
เชิญชวน
ทั่วไป

วิธี
คัดเลือก

วิธีเฉพำะ  
เจำะจง

เชิญชวนให้
ผู้ประกอบกำรทั่วไป ที่มี
คุณสมบัติตรง      ตำม
เง่ือนไขที่ก ำหนด
เข้ำยื่นข้อเสนอ
(ม.55(1))

เชิญชวนเฉพำะผู้ประกอบกำรที่มี
คุณสมบัติตรงตำมที่ก ำหนด
ซึ่งต้องไม่น้อยกวำ่ 3 รำย 

ให้เข้ำยื่นข้อเสนอ 
เว้นแต่ มีผู้ประกอบกำรที่มี

คุณสมบัติตรงตำมก ำหนดนอ้ย
กว่ำ 3 รำย
(ม.55(2))

หน่วยงำนภำครัฐเชิญชวน
ผู้ประกอบกำรที่มี

คุณสมบัติตรงตำมที่
ก ำหนด

รำยใดรำยหนึ่ง
ให้เข้ำยื่นข้อเสนอหรอืให้
เข้ำมำเจรจำต่อรองรำคำ
กับหน่วยงำนของรัฐ

โดยตรง
(ม.55(3))
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มาตรา 56 ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน 
เว้นแต.่........

1.วิธีตลำด
อิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Market :
e-Market)

ได้แก่ กำรจัดหำพัสดุ
วงเงิน 

เกิน 500,000 บำทขึ้นไป
ที่เป็นสินค้ำไม่ซับซ้อน มี
มำตรฐำนซึ่งได้ก ำหนด
ประเภทสินค้ำไว้ใน e-

Catalog

2.วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Bidding :              
e-Bidding)

ได้แก่ จัดหำพัสดุวงเงิน 
เกิน 500,000 บำทขึ้นไป
เป็นสินค้ำที่ไม่ได้ก ำหนด

ไว้ใน
e-Catalog

3.วิธีสอบรำคำ
ได้แก่ จัดหำพัสดุวงเงิน 
เกิน 500,000 บำทขึ้นไป

แต่ไม่เกิน 5,000,000 บำท 
ให้กระท ำได้เฉพำะกรณี

หน่วยงำนของรัฐมีที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่มีข้อจ ำกัดในกำรใช้
สัญญำณอินเตอร์เน็ตท ำให้
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรด้วย

วิธี
e-Market/ e-Bidding 

โดยให้ชี้แจงเหตุผลควำม
จ ำเป็นไว้ด้วย

o วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป สำมำรถกระท ำได้ 3 วิธี ตำมระเบียบฯ ข้อ 29
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มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน 

เว้นแต่ วงเล็บ (1) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก

(ข) พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง หรือให้บริการ
โดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงและ
ผู้ประกอบการมีจ านวนจ ากัด

(ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วน อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ ไมอ่าจคาดหมายได้ 

(ง) ลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคท่ีจ าเป็นต้องระบยุี่ห้อเป็นการเฉพาะ

(จ) ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ

(ฉ) ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ หรือเกี่ยวกับความมั่นคง
ของประเทศ 

(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 าหน่ายหรอืตัวแทนผู้ให้บรกิาร
โดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้

(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรง 

(จ) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม 
โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

(ช) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           

(ซ) กรณอีื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง

การซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)



การเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน และการขายหรือให้เอกสาร

e-market
e-bidding สอบราคา

- การให้หรือขายเอกสารให้ด าเนินการไป
พร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
- วงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้าน 
เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ
- เกิน 5 ล้าน แต่ไม่เกิน 10 ล้าน เผยแพร่
ไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ
- เกิน 10 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน เผยแพร่
ไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ
- เกิน 50ล้าน เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 20วันท าการ

เผยแพร่
ประกาศ

และเอกสาร
ไม่น้อยกว่า 
3 วันท าการ

- การให้หรือขายเอกสาร
ให้ด าเนินการไปพร้อม
กับการเผยแพร่ประกาศ 
และเอกสาร
- เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 
5 วันท าการ

กองการพัสดุ
ภาครัฐ
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ผู้ค้ำ

กรอกข้อมูล
สินค้ำ
- รหัสสินค้ำ 
(UNSPSC)
-คุณสมบัติ Market

หน่วยงำนของ
รัฐ

ก ำหนดสินค้ำ
- คุณสมบัติสินค้ำ 
- จ ำนวน
ก ำหนดคุณสมบัติ
ผู้ค้ำ
(ตำมตัวอย่ำง)

เสนอรำคำตำมวัน
เวลำ
ที่ก ำหนดผ่ำนระบบ e-
GP
• ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท 
ให้เสนอรำคำครั้ง
เดียว
• เกิน 5 ล้ำนบำท เสนอ
รำคำได้หลำยครั้ง
ภำยใน 30 นำที

ประกำศขึ้นเว็บไซต์

ผู้ค้ำ
ฯ
ที่

สนใ
จ

แผนผัง e -
market

งำนพัสดุ วันรุ่งขึ้นตรวจสอบเอกสำรเสนอรำคำแล้วเสนอ 
หัวหน้ำหน่วยงำน ประกำศผลผู้ชนะกำรเสนอรำคำ

2

4

e-Catalog

ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจำ้ง
ภำครัฐ กรมบัญชีกลำง (ระบบ

e-GP)
จะส่งประกำศไปยังผู้ค้ำที่

ลงทะเบียนไว้ตำมประเภทสินค้ำ
ที่ประกำศซื้อ

3
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วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอยีดคุณลักษณะ
ทีไ่ม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างท่ีก าหนดไว้ในระบบ e - catalog กระท าได้  2 ลักษณะ 
ดังนี้

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา  ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง 

ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุ

ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท

กองการพัสดุ
ภาครัฐ
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การจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างดว้ยวธิ ีe - market

- ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารการซื้อหรือจ้างดว้ยวิธตีลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด 

การจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ าเป็นต้องมี
ข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่
ก าหนดไว้ในแบบและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและ
ประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

การก าหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง 
ให้ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง
โดยก าหนดเป็นวัน เวลา ท าการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

กองการพัสดุ
ภาครัฐ
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ขั้นตอนวิธี e - market

เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธตีลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมประกาศเชิญชวน

จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

กองการพัสดุ
ภาครัฐ
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เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธี e – market 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
3 วันท าการ และปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

ส่งกลับเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไข

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

การเสนอราคาโดยวิธี e – market
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กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารไปยังผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/
ผู้รับจ้าง ที่ลงทะเบียนในระบบ e – GP และ

มีสินค้าหรือบริการในระบบ e – catalog ที่มีความสอดคล้อง
กับที่หน่วยงานของรัฐก าหนด จะได้รับ mail จากระบบ e - GP

สามารถดูรายละเอียดของประกาศ และเอกสารฯ 
ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

การเสนอราคาโดยวิธี e – market
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ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ที่ไม่ได้ลงทะเบียน และยังไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการ 
หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการ ในระบบ e – catalog 
ที่ได้รับทราบข้อมูลประกาศจากเว็บไซต์ฯ หากประสงค์จะเสนอราคา 

สามารถด าเนินการดังนี้

กรณียังไม่ได้
ลงทะเบียน

กรณีลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้
ลงสินค้าและบริการใน e - catalog

ลงทะเบียนในระบบ 
e – GP และลงสินค้า/

บริการ ในระบบ 
e - catalog

ลงสินค้า/บริการ 
ในระบบ 

e - catalog

**ทั้งนี้ ต้องด าเนินการก่อนการเสนอราคา**

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

การเสนอราคาโดยวิธี e – market (ต่อ)
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- ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์

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

ผู้เสนอราคาด าเนินการดังนี้
1. เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา เมื่อถึง

ก าหนดเวลาเสนอราคา ให้ Log in เข้าสู่ระบบการเสนอราคา เพื่อเสนอราคา
ผ่านระบบ e - GP 

2. เมื่อเสนอราคาแล้วต้องยืนยันการเสนอราคา โดยเสนอราคา
ได้เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน

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

ผู้เสนอราคาด าเนินการดังนี้
1. เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่งใบเสนอราคา 

มายังส่วนราชการผ่านทางระบบ e – GP ในวัน เวลา ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด
2. เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา Log in เพื่อลงทะเบียนและ

ทดสอบระบบ ภายในเวลาที่ส่วนราชการก าหนด (ลงทะเบียน 15 นาที และ
ทดสอบ 15 นาที)

3. เริ่มกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาราชการ
ผ่านทางระบบ e – GP ทั้งน้ี กระบวนการเสนอราคาให้กระท าภายในเวลา
30 นาที  โดยจะเสนอราคาก่ีครั้งก็ได้

การเสนอราคาโดยวิธี e – market (ต่อ)
กองการพัสดุ

ภาครัฐ
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การพจิารณาผลการเสนอราคา

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) 

กองการพัสดุ
ภาครัฐ
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้าง
สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง กองการพัสดุ

ภาครัฐ
(1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่

ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือต่อรองราคา
แล้วไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

(2) ถ้าท าตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาเสนอราคาใหม่
พร้อมกัน โดยผ่านใบเสนอราคา หากรายต่ าสุดในครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
หรือสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ให้เสนอซื้อ
หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น ทั้งนี้ การด าเนินการซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้น าความ
ในข้อ 38 วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีรายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พร้อมด้วยเอกสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบฯ 
และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้างแล้ว

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีประกาศผลผู้ชนะฯ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานฯ และ
ปิดประกาศ ณ สถานท่ีปิดประกาศของ
หน่วยงาน และแจ้งให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบผ่านทาง e-mail

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไม่เห็นชอบ

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีชี้แจง

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ยกเลิก

- ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามท่ีก าหนด ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
รายดังกล่าวไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ให้พิจารณาเพื่อยกเลิก 
หรือพิจารณาผู้เสนอราคาต่ าในล าดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

กองการพัสดุ
ภาครัฐ
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ผู้ค้ำฯ

ร่ำงประกำศ
ประกวดรำคำ ฯ

จัดท ำ

ผู้ประกอบกำร

เผยแพ
ร่

ประกำศ
ประกวดรำคำฯ

หน่วยงำนของรัฐ
พิจำรณำผล

ประกำศผล
ผู้ชนะรำคำ

แผนผัง e-
Bidding

หน่วยงำน
ของรัฐ

กำรวิจำรณ์ ร่ำงประกำศและเอกสำรประกำศ ขอบเขต
ของงำน

วงเงินไม่เกิน5 แสน - 5 ล้ำน จะให้วิจำรณ์หรือไม่ก็ได้
วงเงินเกิน 5 ล้ำนขึ้นไป  ต้องให้วิจำรณ์

1

2

3

6

ดำวน์โหลดเอกสำร
(กรณีขำยเอกสำร ต้องซื้อ
เอกสำรประกวดรำคำก่อน
จึงจะดำวน์โหลดได้)

วงเงินเกิน 5 ล้ำน ต้องวำง
หลักประกันกำรเสนอรำคำ
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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

กองการพัสดุภาครัฐ
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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 และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานส 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

(กรณีที่อยู่ในดุลพินิจ)

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

การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 
พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง (2)
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ไม่ควรปรับปรุง

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็น

ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือ
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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-กรณีมีผู้มีความคิดเห็น  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบร่างของเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
พิจารณาสมควรปรับปรุงหรือไม่

ปรับปรุง



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 วันท าการ

เกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ

เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ

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

กองการพัสดุภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงิน แตกต่างไปจากที่ก าหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัย  
เพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
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เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการดังนี้

(๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
ผ่านทางระบบจ านวน 1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคา
ต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้าม)ี หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
หรือเอกสารหรือรายละเอียดที่ก าหนดให้จัดส่งในภายหลังจากวันเสนอราคาแล้ว
คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 
ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 55)
กองการพัสดุภาครัฐ
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หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 55)

คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ 
แตจ่ะให้ผู้ยื่นข้อเสนอเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการ
เห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมคีุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้
ก าหนด ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนด  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้น

กองการพัสดุภาครัฐ
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(3) คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีถูกต้อง และ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา โดยให้จัดเรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด หรือไดค้ะแนนรวม
สูงสุด ไม่เกิน 3 ราย

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาท่ีก าหนดตามเอกสารประกวดราคา 
ใหพ้ิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไป
ตามล าดับ แล้วแต่กรณี

กองการพัสดุภาครัฐ
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หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 55) (2) 



(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ

ทุกราย
(ค) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่น

ข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา   

กองการพัสดุภาครัฐ
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เมื่อพิจารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง
รายเดียวหรือมผีู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น 
แตถ่้าคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะ
ด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่อรองราคา
กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน และจัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
กองการพัสดุภาครัฐ
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กรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกและ
ด าเนินการประกวดราคาฯ ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้ว
เห็นว่า การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ด าเนินการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ 

เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือ
วิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
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

กองการพัสดุภาครัฐการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
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มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน 

เว้นแต่ วงเล็บ (1) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก

(ข) พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง หรือให้บริการ
โดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงและ
ผู้ประกอบการมีจ านวนจ ากัด

(ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วน อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ ไมอ่าจคาดหมายได้ 

(ง) ลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคท่ีจ าเป็นต้องระบยุี่ห้อเป็นการเฉพาะ

(จ) ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ

(ฉ) ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ หรือเกี่ยวกับความมั่นคง
ของประเทศ 

(ช) งานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้

(ซ) กรณีอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 56 (1)การซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก
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- เมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐให้ควำม
เห็นชอบรำยงำนขอซื้อหรือขอจ้ำงตำมข้อ 22
แล้ว 
ให้คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก 
ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้

วิธีคัดเลือก 



(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 ากับเอกสารทุกแผน่
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(ก) (ง)

กองการพัสดุภาครัฐ
หน้าที่คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก (ต่อ)

 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอ
ราคาต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอราคา ที่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในเอกสาร
เชิญชวน และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามที่ก าหนด โดยจัดเรียงล าดับ
ผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย

ในกรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลง 
ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
รายถัดไปตามล าดับ

 จัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรฐั
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
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วิธีเฉพำะเจำะจง 



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 าหน่ายหรอืตัวแทนผู้ให้บรกิาร
โดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้

(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรง 

(จ) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม 
โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

(ช) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           

(ซ) กรณอีื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง

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

วิธีปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ ข้อ 78

เม่ือหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐให้ควำมเหน็ชอบรำยงำนขอซ้ือขอ
จ้ำงตำมข้อ 22 แล้ว ให้คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้

(1) จัดท ำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติตรงตำม
เงื่อนไขที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดรำยใดรำยหนึ่งใหเ้ข้ำยื่น
ข้อเสนอหรือให้เข้ำมำเจรจำต่อรองรำคำ โดยให้ด ำเนินกำร
ดังต่อไปนี้

(ก) ใช้ทั้งวิธีประกำศเชิญ
ชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก 
หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว     
แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ
ข้อเสนอไม่ได้รับกำร
คัดเลือก

ข้อ 78 (ก) กรณีตำมมำตรำ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก)
- ให้เชิญผู้ประกอบกำรที่มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนั้นโดยตรงหรือ
จำก ผู้ยื่นข้อเสนอในกำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ำมี) ให้มำยื่นเสนอรำคำ
- ทั้งนี้ หำกเห็นว่ำผู้ประกอบกำรรำยที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้ำงเสนอ
รำคำสูงกว่ำรำคำในท้องตลำด หรือรำคำที่ประมำณได้ หรือรำคำที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร ให้ต่อรองรำคำลงเท่ำที่จะท ำได้
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เงือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
พ.ร.บ. มำตรำ 56(2)

วิธีปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ ข้อ 78

(ค) มีผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติ
โดยตรงเพียงรำยเดียว หรือ
ผู้ประกอบกำร  ซึ่งเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยหรือตัวแทนผู้ให้บริกำร
โดยชอบด้วยกฎหมำยเพียงรำย
เดียวในประเทศ และไม่มีพัสดุอื่นที่
จะใช้ทดแทนได้

ข้อ 78 (ข) กรณีตำมมำตรำ 56 วรรคหนึ่ง (2) 
(ค) (ง) 
o ให้เชิญผู้ประกอบกำรที่มีอำชีพขำยหรือ
รับจ้ำงนั้นโดยตรงมำยื่นเสนอรำคำ
o หำกเห็นว่ำรำคำที่เสนอนั้นยังสูงกว่ำรำคำ
ในท้องถิ่น หรือรำคำที่ประมำณได้ หรือรำคำที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร ให้ต่อรองรำคำลง
เท่ำที่จะท ำได้

(ง) มีควำมจ ำเป็นต้องใช้พัสดุ
โดยฉุกเฉินเนื่องจำกเกิดอุบัติภัย
หรือภัยธรรมชำติ และกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงโดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอำจก่อให้เกิด
ควำมล่ำช้ำและอำจท ำให้เกิดควำม
เสียหำยร้ำยแรง
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เงือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
พ.ร.บ. มำตรำ 56(2)

วิธีปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ ข้อ 78

(จ) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้
จัดซื้อจัดจำ้งไว้ก่อนแล้ว และมีควำม
จ ำเป็นต้องจัดซื้อจดัจำ้งเพิ่มเติม
โดยมูลค่ำของพัสดุที่จดัซื้อจดัจำ้ง
เพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่ำพัสดุที่ได้
จัดซื้อจัดจำ้งไว้ก่อนแล้ว

ข้อ 78 (ค) กรณีตำมมำตรำ 56 วรรคหนึ่ง (2) (จ)
-ให้เจรจำกับผู้ประกอบกำรรำยเดิมตำมสัญญำหรือข้อตกลง
ซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลำส่งมอบ
- เพื่อขอใหม้ีกำรซื้อหรือจำ้งตำมรำยละเอียด และรำคำที่ต่ ำกว่ำ
หรือรำคำเดิมภำยใต้เงื่อนไขที่ดีกว่ำหรือเงือ่นไขเดมิ โดยค ำนึง
ถึงรำคำต่อหน่วยตำมสัญญำเดิม (ถ้ำมี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยงำนของรัฐ

(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขำยทอดตลำด โดย
หน่วยงำนของรัฐ องค์กำรระหว่ำง
ประเทศ หรือหน่วยงำน
ของต่ำงประเทศ

ข้อ 78 (ง) กรณีตำมมำตรำ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ฉ) ให้ด ำเนินกำร
โดยวิธีเจรจำตกลงรำคำ

(ช) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำง
ที่จ ำเป็นต้องซื้อเฉพำะแห่ง

ข้อ 78 (จ) กรณีตำมมำตรำ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ช) ให้เชิญเจ้ำของที่ดนิหรือ
สิ่งปลูกสร้ำงโดยตรงมำเสนอรำคำ หำกเห็นว่ำ
รำคำท่ีเสนอนั้นยังสูงกว่ำรำคำในท้องตลำด หรือรำคำท่ีคณะกรรมกำร
เห็นสมควร ให้ต่อรองรำคำลงเท่ำท่ีจะท ำได้
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เงือนไขวิธีเฉพำะเจำะจง
พ.ร.บ. มำตรำ 56(2) วิธีปฏิบัติ

ระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ ข้อ 78

(ซ) กรณีอื่นที่ก ำหนด        
ในกฎกระทรวง

กฎกระทรวง  ก ำหนดพัสดุที่รัฐต้องกำรสง่เสรมิหรือสนับสนุนและก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพำะเจำะจง พ.ศ. 2560
หมวด 1 พัสดุส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรเกษตร
หมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและผู้ด้วยโอกำส
หมวด 3 พัสดุส่งเสริมกำรเรยีนกำรสอน
หมวด 4 พัสดุส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำหรือกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ
หมวด 5 พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม
หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสขุภำพและสำธำรณสขุ
หมวด 7 พัสดุส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและทรัพยำกรธรรมชำติ

(2) จัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำ โดยให้น ำควำมในข้อ 55 (4) มำใช้บังคับ
โดยอนุโลม



กำรด ำเนินกำรโดยวิธีตกลงรำคำ (1)
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วิธีเฉพำะเจำะจงตำมมำตรำ 56(2)(ข) : กรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท
ประกอบระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ ข้อ 79 วรรคหนึ่ง

เจ้ำหน้ำที่

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่

หัวหน้ำหนว่ยงำนของ
รัฐ

รำยงำนขอซื้อขอ
จ้ำง

(ข้อ 22)

1

5

4

6 ส่งมอบพัสดุ

ซื้อ/
จ้ำง

เห็นชอบ 
(ข้อ 24)

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/
ผู้ตรวจรับพัสดุ (กรณีไม่เกิน 1 แสนบำท)

ผู้ประกอบกำร

2



ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 79
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ข้อยกเว้น

วิธีกำร

 กรณีจ ำเป็นเร่งด่วน

 ไม่ได้คำดหมำยไว้
ก่อน

ด ำเนินกำรตำมปกติไม่
ทัน เจ้ำหน้ำที่ หรือ ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรไปก่อน

 รำยงำนขอควำมเห็นชอบหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
 เมื่อได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ำรำยงำนดังกล่ำว
เป็นหลักฐำนกำรตรวจรับ

กำรด ำเนินงำนโดยวิธีตกลง
รำคำ (2)

วิธีเฉพำะเจำะจงตำมมำตรำ 56(2)(ข) : กรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท
ประกอบระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ ข้อ 79 วรรคสอง



ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 

2560

o กำรบริหำรสัญญำ
o กำรตรวจรบัพัสดุ
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oพ.ร.บ. หมวด 9 มำตรำ 93-99

กำรท ำสัญญำ
o ระเบียบฯ หมวด 5 ข้อ 161-

174



กำรท ำสัญญำ

• กำรลงนำมในสัญญำ
o เป็นอ ำนำจของหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 

o จะกระท ำได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลำอุทธรณ์และไม่มีผู้
อุทธรณ์
ตำม ม.117 หรือในกรณีที่มีกำรอุทธรณ์แต่คณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์ให้ด ำเนินกำรต่อไปได้

• เว้นแต่ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนตำม 
ม.56(1)(ค) หรือวิธีเฉพำะเจำะจง หรือกรณีที่มีวงเงิน
เล็กน้อยตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตำม ม.96
วรรคสอง 

oพ.ร.บ. มำตรำ 66 วรรค
สอง
o ระเบียบฯ ข้อ 161



o ข้อยกเว้นให้ลงนำมในสัญญำได้ โดยไม่ต้อง
รออุทธรณ์

94



o ข้อยกเว้นให้ลงนำมในสัญญำได้ โดยไม่ต้อง
รออุทธรณ์
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กำรท ำสัญญำ

 กำรท ำสัญญำต้องท ำตำมแบบที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด

 จ ำเป็นต้องมีข้อควำมหรือรำยกำรแตกต่ำงจำกแบบที่ก ำหนด 
และ
ไม่ท ำให้หน่วยงำนของรัฐเสียเปรียบ ให้กระท ำได้  เว้นแต่เห็นว่ำ
จะเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอให้ส่งส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด
พิจำรณำก่อน

 ไม่ท ำตำมแบบและจ ำเป็นต้องร่ำงใหม่ ให้ส่งส ำนักงำนอัยกำร
สูงสุด
พิจำรณำก่อน  เว้นแต่กำรท ำสัญญำตำมแบบที่เคยผ่ำนกำร
พิจำรณำ
ของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดมำแล้ว

 จ ำเป็นต้องท ำเป็นภำษำต่ำงประเทศ ให้ท ำเป็น
• ภำษำอังกฤษ และต้องจัดท ำสรุปสำระส ำคัญเป็นภำษำไทย

มำตร
ำ 93

96
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1. เต็มรูป (ม. 93)
1.1 ท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด
1.2 มีข้อความแตกต่าง เสียเปรียบ/ไม่รัดกุม                  
1.3 ร่างใหม่

2. ลดรูป (ม. 96 ว.1) ข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง)

3. ไม่มีรูป (ม.96 ว.2)

รูปแบบของสัญญา

ส่ง สนง.
อัยกำรสูงสุด
พิจำรณำ
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แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

10. สัญญาเช่ารถยนต์

6. สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์

12. สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

2. สัญญาซื้อขาย

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

14. สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล 
หรือจ้างบริษัทท่ีปรึกษา

4. สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง 

5. สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 

9. สัญญาแลกเปลี่ยน

3. สัญญาจะซื้อจะขายราคา
คงที่ไม่จ ากัดปริมาณ

7. สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร

11. สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

13. สัญญาจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง

กองการพัสดุภาครัฐ

15. สัญญาจ้างท าของ 99



หลักการ 
 สัญญามีผลนับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญา
ยกเว้น 
 คู่สัญญามีข้อตกลงก าหนดเงื่อนไขกันไว้ในสัญญาเป็น
อย่างอื่น

ผลของสัญญา

100



สัญญาเช่า หรือสัญญาจ้างต่อเนื่อง มีผลย้อนหลัง ?

อนุมัติยกเว้นเฉพาะสัญญาเช่า หรือสัญญาจ้างที่จ าเป็นต้องเช่า/จ้าง
ต่อเนื่องไปในปี งปม.ใหม่ ภายหลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลง

 แต่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันภายใน               
วันที่  1 ตุลาคม เนื่องจาก...

1. พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ยังไม่มีผลใช้บังคับ หรือ
2. ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากส านักงบประมาณ หรือ
3. อนุมัติเงินงบประมาณไม่ทันภายในวันแรกของปีงบประมาณ

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย               
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346

ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
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ผล ให้สัญญามีผลย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม อันเป็นวันเริ่มต้น 
ปีงบประมาณ หรือวันอื่นอันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณของหน่วยงาน 
หรือวันที่มีการเช่าหรือจ้างจริง  แล้วแต่กรณี

โดยมีเงื่อนไขว่า
1. หน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการจัดหาไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ    

และรู้ตัวผู้ให้เช่า หรือผู้รับจ้างที่จะลงนามเป็นคู่สัญญาแล้ว         
ไม่ว่าจะเป็นรายเดิม หรือรายใหม่ ก็ตาม

2. ผู้มีอ านาจอนุมัติ ได้อนุมัติให้เช่า หรือจ้างจากรายที่ได้จัดหาไว้แล้วก่อน
สิ้นปีงบประมาณ  เพียงแต่อยู่ในขั้นตอนไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน
ในวันที่ 1 ตุลาคม อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ หรือวันอื่นอันเป็น
วันเริ่มต้นปีงบประมาณของหน่วยงาน หรือวันที่มีการเช่าหรือจ้างจริง  
แล้วแตก่รณี

สัญญาเช่า หรือสัญญาจ้างต่อเนื่อง มีผลย้อนหลัง ? (ต่อ)
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o กำรก ำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)
ไว้ในสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
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กำรก ำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญำแบบปรับรำคำได้ 
(ค่ำ K)  ไว้ในสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง



o กำรก ำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)
ไว้ในสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
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กำรท ำสัญญำของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ

 หน่วยงำนของรัฐในต่ำงประเทศ จะท ำเป็น

• ภำษำอังกฤษหรือภำษำของประเทศที่หน่วยงำน
นั้นตั้งอยู่

• โดยผ่ำนกำรพิจำรณำของผู้เชี่ยวชำญของ
หน่วยงำนก็ได้

มำตร
ำ 94
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กำรจ้ำงช่วง

 ห้ำมไปจ้ำงช่วงไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน

 เว้นแต่ กำรจ้ำงช่วงบำงส่วนที่ได้รับอนุญำต

 ฝ่ำฝืนปรับไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของวงเงินของ
งำน
ที่จ้ำงช่วง

คู่สัญญำ

จ้ำงช่วง

จ้ำงช่วง

มำตร
ำ 95
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กำรท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ

(1)กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก ตำม ม.56(1)(ค)
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง ตำม ม.56(2)(ข)(ง)(ฉ) หรือ
กำรจ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีเฉพำะเจำะจงตำม ม.70(3)(ข)

(2) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกหน่วยงำนภำครัฐ

(3) คู่สัญญำส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภำยใน 5 วันท ำกำร นับถัดจำกวัน
ท ำข้อตกลง

(4) กำรเช่ำ ซึ่งผู้เช่ำไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจำกค่ำเช่ำ

(5) กรณีอื่นท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด

 ในกรณีที่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงวงเงินเล็กน้อย
จะไม่ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้
แต่ต้องมีหลักฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

มำตร
ำ 96
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o ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยฯ เรื่อง กำรจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ 
(ฉ.1)

109



o ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยฯ เรื่อง กำรจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ
(ฉ.2)
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o ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยฯ เรื่อง กำรจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ
(ฉ.3)
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o ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยฯ เรื่อง กำรจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ
(ฉ.3)
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 ค่าปรับ (เบี้ยปรับ) เป็นค่าเสียหายที่คู่สัญญาได้
ตกลงกันไว้ล่วงหน้า  ไม่ต้องพิสูจน์ความเสียหาย

 ค่าเสียหาย เป็นสิทธิเรียกร้องของคู่สัญญาเมื่อมี
ความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว  ต้องพิสูจน์ความเสียหาย

ค่าปรับ (เบี้ยปรับ)  ค่าเสียหาย
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1

2

3

กำรก ำหนดอัตรำค่ำปรับใน
สัญญำ

ข้อ 
162
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• วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานที่จ้างเป็นไปตามล าดับขั้นตอน ตามหลักวิชาการของ
การก่อสร้าง  และการแบ่งจ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานในแต่ละงวด เพื่อให้
ผู้รับจ้างเกิดสภาพคล่องทางการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง  
การก าหนดจ่ายเงินเป็นงวดนั้น จึงต้องก าหนดให้สัมพันธ์กันระหว่างงวดงาน
กับงวดเงิน 

• กรณีที่มีการแบ่งงวดงานและงวดเงินแล้ว โดยหลัก ผู้ว่าจ้างไม่อาจรับมอบงาน
และจ่ายเงินข้ามงวดได้  เว้นแต่   ตามข้อเท็จจริงของหลักวิชาการของ
การก่อสร้างงานที่ส่งมอบนั้น เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับงานในงวดก่อนหน้านั้น  
และมีการก าหนดไว้ในสัญญาว่าสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน
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หลักประกันสัญญา

 ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
1. เงินสด
2. เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์
ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรอืดราฟทน์ั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น
ไม่เกิน 3 วันท าการ 

3. หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ
4. หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน
5. พันธบัตรรัฐบาลไทย

กองการพัสดุภาครัฐ

ข้อ 
16
7
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มูลค่าหลกัประกันสัญญา

 ร้อยละ 5 ของราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น
เว้นแต่ การจัดหาที่ส าคัญพิเศษ ก าหนดสูงกว่า
ร้อยละ 5  แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ก็ได้

*  กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
เป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลักประกัน

ข้อ 
16
8

ข้อ 
16
9
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การคืนหลักประกันสัญญา

ให้คืนแก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกันโดยเร็ว และ
อย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นข้อผูกพัน
ตามสัญญาแล้ว

หนังสือค้ าประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ไม่มารับภายในก าหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือ
ค้ าประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผูค้้ าประกันทราบด้วย

ข้อ 
17
0
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o ถ้ำหลักประกันสัญญำที่คู่สัญญำน ำมำมอบไว้เพื่อเป็น
หลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำลดลง หรือเสื่อมค่ำลง 
หรือมีอำยุไม่ครอบคลุมถึงควำมรับผิดของคู่สญัญำตลอด
อำยุสัญญำ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ 
ก็ตำม รวมถึงส่งมอบงำนล่ำช้ำเป็นเหตุให้ระยะเวลำแล้ว
เสร็จหรือ
วันครบก ำหนดควำมรับผิดในควำมช ำรุดบกพร่องตำม
สัญญำเปลี่ยนแปลงไป

กรณีมีเหตุที่ท ำให้หลักประกันสัญญำ
เปลี่ยนแปลงไป

o กรณีแก้ไขสัญญำและมีผลท ำให้วงเงินตำมสัญญำ
เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม โดยมีวงเงินเพิ่มขึ้น 
o ให้คู่สัญญำน ำหลักประกันสัญญำมำวำงเท่ำกับวงเงิน 
หลักประกันสัญญำที่ได้เพิ่มขึ้น 

o คู่สัญญำต้องหำหลักประกันใหม่หรอืหลักประกันเพิ่มเตมิให้มีจ ำนวนครบถ้วนตำม
มูลค่ำที่ก ำหนดในสัญญำมำมอบให้ภำยในระยะเวลำที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนด 

ข้อ 
171

119



หลักประกันกำรรับเงินล่วงหน้ำข้อ 
172

oหลักประกันกำรรับเงินล่วงหน้ำ
oตำมข้อ 91 วรรคสอง (กำรจ่ำยค่ำพัสดุล่วงหน้ำ)
oตำมข้อ 130 วรรคหนึ่ง (กำรจ่ำยค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
ล่วงหน้ำ)

 เมื่อหน่วยงำนของรัฐได้หักเงินที่จะจ่ำยแต่
ละครั้ง
ที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้ำที่คู่สัญญำได้รับไปเป็น
จ ำนวนเท่ำใดแล้ว หรือน ำหลักประกันมำวำง
เท่ำกับมูลค่ำ
ของเงินท่ีต้องหัก

ล่วงห
น้า

หัก
คืน

o คู่สัญญำสำมำรถขอคืนหลักประกันกำรรับเงินล่วงหน้ำแต่
บำงส่วนได้ 
o ทั้งนี้ จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสำรเชิญชวนและใน
สัญญำด้วย 120



หลักประกันผลงำนในกำรจ้ำงก่อสร้ำง

o ในกำรจ้ำงงำนก่อสร้ำงที่หน่วยงำนของ
รัฐก ำหนดแบ่งกำรช ำระเงินค่ำจ้ำง
ออกเป็นงวด 
และมีควำมประสงคใ์ห้มีกำรหักเงินประกัน
ผลงำนในแต่ละงวด

 ให้ก ำหนดกำรหักเงินตำมอัตรำที่หน่วยงำนของรฐัก ำหนด
ของเงิน
ที่ต้องจ่ำยในงวดนั้นเพื่อเป็นหลักประกัน
 ในกรณีที่เงินประกันผลงำนถูกหักไว้แล้วเปน็จ ำนวนไม่ต่ ำ
กว่ำอัตรำ
ที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนด คู่สัญญำมีสิทธิที่จะขอเงินประกัน
ผลงำนคืน โดยคู่สัญญำจะต้องน ำหนังสือค้ ำประกันของ
ธนำคำร หรือหนังสือ
ค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรภำยในประเทศมำค้ ำ
ประกัน

ข้อ 
17
3
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กำรแก้ไขสัญญำ

 สัญญำที่ลงนำมแล้ว แก้ไขไม่ได้  เว้นแต่
o แก้ตามความเห็นส านักงานอัยการสูงสุด
o จ าเป็น ไม่ท าให้เสียประโยชน์ 
o เพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงาน หรือ
– ประโยชน์สาธารณะ
o กรณีอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง

กำรแก้ไขสัญญำที่เห็นว่ำจะมปีัญหำในทำงเสียประโยชน์
หรือไม่รัดกุมเพียงพอให้ส่งส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบก่อน

มำตร
ำ 97
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o กำรแก้ไขสัญญำหรือข้อตกลงต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณหรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง

o หำกจ ำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลำ
กำรส่งมอบหรือขยำยเวลำในกำรท ำงำนให้ตกลงไปพร้อมกัน

กำรแก้ไขสัญญำ

o กำรแก้ไขสัญญำหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้ำงเดิมเป็นผู้อนุมัติ

o กำรแก้ไขสัญญำหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เป็นผลให้ผู้มีอ ำนำจ

อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำงเปลี่ยนไป ต้องให้ผู้นั้นอนุมัติด้วย

มำตร
ำ 97
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oต้องอยู่ภำยในขอบข่ำยแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญำหรือ
ข้อตกลงน้ัน
o ก่อนแก้ไขสัญญำหรือข้อตกลง หน่วยงำนของรัฐจะต้องพิจำรณำ
เปรียบเทียบ

กำรแก้ไขสัญญำหรือข้อตกลง

คุณภำพของ
พัสดุ 
รำยละเอียดของงำน 

o ในกรณีที่เป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงแข็งแรง หรืองำน
เทคนิคเฉพำะอย่ำง จะต้องได้รับกำรรับรองจำกวิศวกร สถำปนิกและวิศวกร
ผู้ช ำนำญกำร หรือผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งรับผิดชอบหรือสำมำรถรับรอง คุณลักษณะ
เฉพำะ แบบและรำยกำรของงำนก่อสร้ำง  หรืองำนเทคนิคเฉพำะอย่ำงนั้น 
แล้วแต่กรณีด้วย o เมื่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้ำงแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติกำรแก้ไข
สัญญำหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ลงนำมในสัญญำ
หรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 

รำคำของพัสดุหรืองำนตำมสัญญำหรือ
ข้อตกลงกับพัสดุที่จะท ำกำรแก้ไข

ข้อ 
165

124



oพ.ร.บ. หมวด 10 ม.100-105

กำรบริหำรสัญญำ
และกำรตรวจรับพัสดุ

o ระเบียบฯ หมวด 6 ข้อ 175-189
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กำรบริหำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุ

 กำรด ำเนินกำรตำมสญัญำหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ ำนำจ
แต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  เพื่อรับผิดชอบในกำร

บริหำร 
สัญญำหรือข้อตกลงและ
กำรตรวจรับพัสดุ

• กำรจัดซื้อจัดจ้ำงวงเงินเล็กน้อย 
จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้

o ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
o ซึ่งไม่ใชผู่้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ
o ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังก าหนด

มำตร
ำ 100
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กำรตรวจรับพัสดุ
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คณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุ
(กำรซื้อหรือจ้ำง

ทั่วไป)
•พ.ร.บ. มำตรำ 61
• ระเบียบฯ ข้อ 25 (5)

คณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุ

ในงำนจ้ำงที่ปรึกษำ
•พ.ร.บ. มำตรำ 74

• ระเบียบฯ ข้อ 105 (4)

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

ในงำนจ้ำงออกแบบหรือ

ควบคุมงำนก่อสร้ำง
•พ.ร.บ. มำตรำ 89
• ระเบียบฯ ข้อ 141 (5)

องค์ประกอบ

• ประธำน 1 คน
• กรรมกำรอย่ำงน้อย 2 คน
• ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน
รำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย 
พนักงำนของรัฐ หรือพนักงำนของ
หน่วยงำนของรัฐที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน
• โดยให้ค ำนึงถึง ลักษณะหน้ำท่ีและ
ควำมรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นส ำคัญ
• กรณีจ ำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ จะ
แต่งตั้งบุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมกำร
ด้วยก็ได้ แต่จ ำนวนต้องไม่มำกกว่ำ
กรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง
• ควรแต่งตั้งผู้ช ำนำญกำรหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมกำรด้วย

(ระเบียบฯ ข้อ 26)

• ประธำน 1 คน
• กรรมกำรอย่ำงน้อย 4 คน
• ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน
รำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย 
พนักงำนของรัฐ หรือพนักงำนของ
หน่วยงำนของรัฐที่เรียกชื่ออย่ำง
อ่ืน
• โดยให้ค ำนึงถึง ลักษณะหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของผู้ท่ีได้รับแต่งตั้ง
เป็นส ำคัญ
• กรณีใช้เงินท่ี กค. กู้จำก ตปท. ต้องมี
ผู้แทน สบน. ร่วมด้วย
• กรณีจ ำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ จะ
แต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมกำรด้วย
ก็ได้ แต่จ ำนวนต้องไม่มำกกว่ำ
กรรมกำรตำมวรรคหน่ึง
• ควรแต่งตั้งผู้ช ำนำญกำรหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมกำรด้วย

(ระเบียบฯ ข้อ 106)

• ประธำน 1 คน
• กรรมกำรอย่ำงน้อย 2 คน
• ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน
รำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย 
พนักงำนของรัฐ หรือพนักงำนของ
หน่วยงำนของรัฐที่เรียกชื่ออย่ำง
อ่ืน
• โดยให้ค ำนึงถึง ลักษณะหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นส ำคัญ
• จำกแต่งตั้งผู้ช ำนำญกำรหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภำยนอก
ร่วมเป็นกรรมกำรก็ได้

(ระเบียบฯ ข้อ 142)
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(1) ตรวจรับพัสดุ 
- ณ ที่ท ำกำรของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถำนท่ีซึ่งก ำหนดไว้ในสัญญำหรือ

ข้อตกลง 
- ณ สถำนที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญำหรือข้อตกลง จะต้องได้รับ
อนุมัติจำก
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐก่อน

(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตำมหลักฐำนที่ตกลงกันไว้ 
ส ำหรับกรณีที่มี
กำรทดลอง หรือตรวจสอบในทำงเทคนิคหรือทำงวิทยำศำสตร์ จะ
เชิญผู้ช ำนำญกำรหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้นมำให้ค ำปรึกษำ 

หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถำนท่ีของ
ผู้ช ำนำญกำรหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้
o ในกรณีจ ำเป็นท่ีไม่สำมำรถตรวจนับเป็นจ ำนวนหน่วย
ทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตำมหลักวิชำกำรสถิติ 

หน้ำที่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำง 
ข้อ 
17
5
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(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงน ำพัสดุมำส่งและ
ให้ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้น โดยเร็วที่สุด 
(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุไว้ และถือว่ำผู้ขำยหรือผู้
รับจ้ำง
ได้ส่งมอบพัสดุ ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงน ำพัสดุ
นั้นมำส่ง 
แล้วมอบแก่เจ้ำหน้ำที่พร้อมกับท ำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็น
หลักฐำนอย่ำงน้อย 
2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง 1 ฉบับ และเจ้ำหน้ำที่ 1 ฉบับ เพื่อ 
ด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยเงินตำมระเบียบของหน่วยงำนของรัฐและรำยงำนให้หัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐทรำบ 

หน้ำที่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนซ้ือหรืองำนจ้ำง 
ข้อ 
17
5

o ในกรณีที่เห็นว่ำพัสดุที่ส่งมอบ มี
รำยละเอียด
ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดในสัญญำหรือ
ข้อตกลงให้รำยงำนหัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ เพื่อทรำบ
และสั่งกำร
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(5) ในกรณีที่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงส่งมอบพัสดุถูกตอ้งแตไ่ม่ครบจ ำนวน
หรือส่งมอบครบจ ำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้ำสัญญำหรือข้อตกลงมิได้
ก ำหนดไว้
เป็นอย่ำงอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพำะจ ำนวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตำม (4) และ
ให้รีบรำยงำนหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่เพื่อแจ้งใหผู้้ขำย
หรือผู้รับจ้ำงทรำบภำยใน 
3 วันท ำกำร นับถัดจำกวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงำนของรัฐที่จะ
ปรับผู้ขำย
หรือผู้รับจ้ำงในจ ำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น

(6) กำรตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้ำขำดส่วนประกอบ
อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งไปแล้วจะไม่สำมำรถใช้กำรได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ำผู้ขำยหรือผู้
รับจ้ำงยังมิได้
ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรำยงำนหวัหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพื่อแจ้ง
ให้ผู้ขำย
หรือผู้รับจ้ำงทรำบภำยใน 3 วันท ำกำร นับถัดจำกวันที่ตรวจพบ

(7) ถ้ำกรรมกำรตรวจรับพัสดุบำงคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท ำควำมเห็นแย้ง
ไว้ให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพื่อพิจำรณำส่ังกำร ถ้ำหัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐสั่งกำรให้รับพัสดุ

หน้ำที่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนซ้ือหรือ
งำนจ้ำง ข้อ 

175
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132

ภา
ยใ
น 
3
วัน

ท า
กา
ร

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
(องค์ประชุม)

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบ

ท าใบตรวจรับ อย่างน้อย 2 ฉบับ
ให้ผู้ขาย 1 และ เจ้าหน้าที่ 1

: รับพัสดุไว้  ถือว่าส่งมอบถูกต้อง ณ วันที่ส่ง
: ส่งมอบพัสดุให้เจ้าหน้าที่ 

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง
เพียงบางส่วน

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อทราบและสั่งการ

ทราบ
(ตามมติ)

สั่งการ
(ต่างจากมต)ิ

แจ้ง
คู่สัญญา

สัญญา
ไม่ได้ก าหนด
เป็นอย่างอื่น

รับไว้เฉพาะท่ีถูกต้อง

รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ท าบันทึกความเห็นแย้ง

เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เพื่อสั่งการ

ให้รับ

ไม่รับ

oWork flow กำรตรวจรบัพัสดุที่เป็นงำนซือ้หรือ
จ้ำงทั่วไป

132



(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำง
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร

(2) ตรวจสอบรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง และเหตุกำรณ์
แวดล้อม
ที่ผู้ควบคุมงำนของหน่วยงำนของรัฐรำยงำน โดยตรวจสอบกับแบบ
รูปรำยกำร
ละเอียดและข้อก ำหนดในสัญญำหรือข้อตกลงทุกสัปดำห์ รวมท้ัง
รับทรำบหรือ
พิจำรณำกำรสั่งหยุดงำน หรือพักงำนของผู้ควบคุมงำน แล้วรำยงำน
หัวหน้ำ 
หน่วยงำนของรัฐเพื่อพิจำรณำสั่งกำรต่อไป 

(3) ให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำร ตรวจรับพัสดุออกตรวจงำนจ้ำง ณ สถำนที่ท่ีก ำหนดไว้
ในสัญญำหรือที่ตกลงให้ท ำงำนจ้ำงนั้นๆ ตำมเวลำที่เหมำะสมและ
เห็นสมควร และจัดท ำบันทึกผล
กำรออกตรวจงำนจ้ำงน้ันไว้เพื่อเป็นหลักฐำนด้วย

หน้ำที่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
ในงำนจ้ำงก่อสร้ำง

ข้อ 
17
6
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(4) นอกจำกกำรด ำเนินกำรตำม (1) และ (2) ในกรณี
มีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวำ่ แบบรูป รำยกำรละเอียดและ
ข้อก ำหนดในสัญญำมีข้อควำมคลำดเคลื่อนเล็กน้อย 
หรือไม่เป็นไปตำมหลักวชิำกำรช่ำง ให้มีอ ำนำจสั่ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงำนจ้ำงได้ตำมที่
เห็นสมควร และตำมหลักวิชำกำรช่ำง เพื่อให้เป็นไปตำม
แบบรูปรำยกำรละเอียด 

(5) โดยปกติให้ตรวจผลงำนที่ผู้รับจ้ำงส่งมอบภำยใน 3 วัน
ท ำกำร 
นับแต่วันที่ประธำน กรรมกำรได้รับทรำบกำรส่งมอบงำน 
และ
ให้ท ำกำรตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

หน้ำที่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำง
ก่อสร้ำง

ข้อ 
17
6
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ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเห็นว่ำผลงำนที่ส่งมอบทั้งหมด
หรืองวดใด
ก็ตำมไม่เป็นไป ตำมแบบรูปรำยกำรละเอียดและข้อก ำหนดในสัญญำ ให้
รำยงำนหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ เพื่อทรำบหรือสั่งกำร 
แล้วแต่กรณี 
(7) ในกรณีที่กรรมกำรตรวจรับพัสดุบำงคน ไม่ยอมรับงำนโดยท ำควำมเห็น
แย้งไว้
ให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพื่อพิจำรณำสั่งกำร ถ้ำหัวหน้ำหน่วยงำนของ
รัฐส่ังกำร
ให้ตรวจรับงำนจ้ำงนั้นไว้ จึงจะด ำเนินกำรตำม (6)

(6) เมื่อตรวจเห็นว่ำเป็นกำรถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตำมแบบรูป
รำยกำรละเอียดและ ข้อก ำหนดในสัญญำหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่ำ
ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงส่งงำนจ้ำงนั้น และให้ท ำ
ใบรับรองผลกำรปฏิบัติงำนทั้งหมดหรือเฉพำะงวด แล้วแต่กรณี โดยลง
ชื่อไว้เป็นหลักฐำนอย่ำงน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้ำง 1 ฉบับ และ
เจ้ำหน้ำที่ 1 ฉบับ เพื่อท ำกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินของหน่วยงำนของรัฐ และรำยงำนให้
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐทรำบ

หน้ำที่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำง
ก่อสร้ำง

ข้อ 
176
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กำรบริหำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุ 

 งำนก่อสร้ำงที่มีขั้นตอนด ำเนินกำรเป็นระยะๆ 

จ ำเป็นต้องมีกำรควบคุมงำนอย่ำงใกล้ชิด หรือมี
เงื่อนไข
กำรจ่ำยเงินเป็นงวดตำมควำมก้ำวหน้ำ

ให้มีผู้ควบคุมงำน

 ค่ำตอบแทน กระทรวงกำรคลังก ำหนด
(หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลว. 6 ก.ย. 
61)

มำตร
ำ 101
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ในกำรจ้ำงก่อสร้ำงแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร     
เป็นระยะๆ อันจ ำเป็นต้องมีกำรควบคุมงำนอย่ำงใกล้ชิด หรือ   
มีเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินเป็นงวดตำมควำมก้ำวหน้ำของงำน 
oให้หัวหน้ำหนว่ยงำนของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงำนที่มี
ควำมรู้     ควำมช ำนำญทำงด้ำนช่ำงตำมลักษณะของงำน

ก่อสร้ำงจำก.........

กำรแต่งตั้งผู้ควบคุมงำนจ้ำงก่อสร้ำง
ข้อ 
177

• ข้ำรำชกำร

• ลูกจ้ำงประจ ำ

•พนักงำนรำชกำร •พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

•พนักงำนของรัฐ
•พนักงำนของ

หน่วยงำนของรัฐที่
เรียกชื่ออย่ำงอื่น ของหน่วยงำนของรัฐนั้น (หน่วยงำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง) 

หรือ ของหน่วยงำนของรัฐแห่งอื่น ตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว
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คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
(องค์ประชุม)

ผู้ควบคุมงาน
รายงาน

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อทราบ

ท าใบรับรอง
ผลการปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 2 ฉบับ

ให้ผู้ขาย 1 และเจ้าหน้าที่ 1มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

ทั้งหมด / เฉพาะงวด

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อทราบหรือสั่งการ

ทราบ
(ตามมติ)

สั่งการ
(ต่างจากมต)ิ

แจ้ง
คู่สัญญา

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

ท าบันทึกความเห็นแย้ง

เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เพื่อสั่งการ

ให้รับ

ไม่รับ

: ถือว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วันที่ส่ง

oWork flow กำรตรวจรับพัสดุที่เป็นงำน
ก่อสร้ำง
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ให้หน่วยงำนของรัฐ

 “แจ้งกำรเรียกค่ำปรบั” ตำมสัญญำหรือข้อตกลง
จำกคู่สัญญำภำยใน 7 วันท ำกำร นับถัดจำก 
วันครบก ำหนดส่งมอบ

 เมื่อคู่สัญญำได้ส่งมอบพัสดุ   ให้หน่วยงำนของรัฐ
“บอกสงวนสิทธิ์กำรเรียกค่ำปรบั” ในขณะที่รับมอบพัสดุ

นั้นด้วย

o กรณีที่สัญญำหรือข้อตกลงได้ครบก ำหนดส่งมอบ
แล้ว และ  มีค่ำปรับเกิดขึ้น

กำรแจ้งกำรเรียกค่ำปรับ
กำรสงวนสิทธิกำรเรียกค่ำปรับ ข้อ 

181

แจ้ง
ปรับ
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กำรงด ลดค่ำปรับ กำรขยำยเวลำ

oดุลพินิจของผู้มีอ ำนำจ ที่จะพิจำรณำตำมจ ำนวนวันที่มีเหตุ
เกิดขึ้นจริง

o หลักเกณฑ์ วิธีกำร เป็นไปตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด

เหตุเกิดจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของหน่วยงำนของรัฐ

เหตุสุดวิสัย

เหตุเกิดจำกพฤติกำรณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญำไม่ต้องรับผิดตำมกฎหมำย

เหตุอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง

มำตร
ำ 102
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141

การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการท าสัญญา ข้อ 182

เหตุเกิดจากความผิด
เกิดจากความ
บกพร่องของ

หน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวิสัย

เหตุเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอัน
ใด ที่คู่สัญญาไม่ต้อง

รับผิด
ตามกฎหมาย

เหตุอ่ืนตามที่
ก าหนดให้
กฎกระทรวง

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจ ที่จะพิจารณาได้
ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดังต่อไปน้ี

ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาที่ก าหนดคู่สัญญาจะยกขึ้นมากล่าวอ้างในภายหลงัไม่ได้  

เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิด เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

กองการพัสดุภาครัฐ
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ลง
นำม

ครบก ำหนด

5
ม.ค.

31 ต.ค.
(วันเสำร์)

ส่ง 1
20 ต.ค.

ส่ง 2
20 ธ.ค.

แจ้งผล
16 พ.ย. แจ้งผล 2

28 ธ.ค.

ผล : งำนไม่ถูกต้อง ผล : งำนถูกต้อง

มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ส่ง
มอบ

ระยะเวลำที่เกิดปรับ (3 พ.ย. – 20 ธ.ค.) =    X  
วัน
หัก ระยะเวลำตรวจรับ (21 ต.ค. – 16 พ.ย.) =    Y 
วัน
จ ำนวนวันที่น ำไปค ำนวณค่ำปรับ                 =    Z   
วัน

Y
X

ค่ำปรับ
% x วงเงิน x   Z

100

  


คิด
ค่ำปรั
บ
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กำรบอกเลิก
สัญญำ

o กำรตกลงเลิกสัญญำ กระท ำได้เฉพำะที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงำนของรัฐ
โดยตรง
หรือเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงำน
ของรัฐ
ในกำรที่จะปฏิบัติตำมสัญญำหรือขอ้ตกลงนั้นตอ่ไป

1. เหตุตำมที่กฎหมำยก ำหนด

2. เหตุอันเชื่อได้ว่ำผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง         
ไม่สำมำรถส่งมอบงำนได้ภำยในเวลำที่

ก ำหนด
3. เหตุอื่นตำมที่ก ำหนดใน พ.ร.บ. 

หรือในสัญญำหรือข้อตกลง

4. เหตุอื่นตำมระเบียบ
ที่รัฐมนตรีก ำหนด

มำตร
ำ 103
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o เว้นแต่ คู่สัญญำจะได้ยินยอมเสีย
ค่ำปรับให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
o ให้พิจำรณำผ่อนปรนกำรบอกเลิก
สัญญำได้เท่ำที่จ ำเป็น

 นอกจำกกำรบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลงตำมมำตรำ 103
หำกปรำกฏว่ำ คู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำหรือข้อตกลง

ได้
และจะต้องมีกำรปรับตำมสัญญำหรือข้อตกลงนั้น 

 หำกจ ำนวนเงินค่ำปรับ “จะเกินร้อยละสิบ” ของวงเงินค่ำพัสดุ
หรือค่ำจ้ำง oพิจำรณำด ำเนนิกำรบอกเลิกสัญญำ

หรือข้อตกลง ให้
หน่วยงำ
นของรัฐ

กำรบอกเลิกสัญญำกรณีค่ำปรับจะเกิน 10%ข้อ 
183
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การบริหารพสัดุ : การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย
การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ งานก่อสร้าง 

งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

การเก็บ
และการบันทึก

การเบิกจ่าย

การยืม
การบ ารุงรักษา 
การตรวจสอบ

การจ าหน่ายพัสดุ
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การบริหารพัสดุ (ต่อ)
กองการพัสดุ

ภาครัฐ
การเก็บและการบันทึก :-

 ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด 
และแสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

 ให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
 ส าหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชี

เดียวกันก็ได้
 เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน

ถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
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การบริหารพัสดุ (ต่อ)
กองการพัสดุ

ภาครัฐการเบิกจ่าย :-

 ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องใช้พัสดุนั้น เป็นผู้เบิก 
 การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ 
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้าม)ี 

แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอ่ืน ให้อยู่ในดุลพินิจของ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
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การบริหารพัสดุ (ต่อ)
กองการพัสดุ

ภาครัฐการยืม : การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได้

พัสดุประเภทใช้คงรูป 
 การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
 การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า

หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

 ผู้ยืมส่งคืนพัสดุนั้นในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญ
หายไป  ผู้ยืมต้องจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุ
ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด
 ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด
 หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด
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การบริหารพัสดุ (ต่อ)
กองการพัสดุ

ภาครัฐการยืม : การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการจะกระท ามิได้

พัสดุประเภทสิ้นเปลือง 
 ให้กระท าได้เฉพาะ หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็น รีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้

ไม่ทันการ และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้ และให้มีหลักฐาน
การยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 

ทั้งน้ี โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท  ชนิด และ
ปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม

 เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าท่ีติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป 
คืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด
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การบริหารพสัดุ (ต่อ)
กองการพัสดุ

ภาครัฐ

การบ ารุงรักษา การตรวจสอบพัสดุ

- จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความ
ครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 
- ให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสม
และระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงด้วย
- กรณีที่พัสดุเกิดการช ารุดให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว

- ก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิเป็นเจ้าหน้าที่  ตรวจสอบ
การรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา

- รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วัน
ท าการ นับแต่วันเร่ิมด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

- หากผลการตรวจสอบปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
พัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ เนื่องมาจากการใช้งาน
ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการ
จ าหน่ายต่อไปได้
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การบริหารพัสดุ (ต่อ)
กองการพัสดุ

ภาครัฐการจ าหน่ายพัสดุ : ขาย
 ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี 
ให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่

1. การขายพัสดุคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   โดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ โดยตกลงราคา
2. การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) 
แห่งประมวลรัษฎากร   ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐ   มอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจาก
หน้าที่ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
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การบริหารพัสดุ (ต่อ)
กองการพัสดุ

ภาครัฐการจ าหน่ายพัสดุ : ขาย
การขายโดยวิธีทอดตลาด ให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศ
ขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจ าหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคา
ที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
ณ  เวลาที่จะท าการขาย  และควรมีการเปรียบเทียบราคา ตามความเหมาะสม กรณีที่
เป็นพัสดุที่ไม่มีการจ าหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของ
พัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าว 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็น
ผู้ด าเนินการก็ได้ 
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การบริหารพัสดุ (ต่อ)
กองการพัสดุ

ภาครัฐการจ าหน่ายพัสดุ :

แลกเปลี่ยน ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้
โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตาม
มาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้
ต่อกันด้วย
แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรฐัสั่งการ 

แลกเปลี่ยน  โอน  แปรสภาพหรือท าลาย 
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การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน
กองการพัสดุ

ภาครัฐ

ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ถูกระบุ
ชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
เว้นแต่  จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

กรณีปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ 
กระท าการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตามความในมาตรา 109 ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอคู่สัญญาหรือผู้รับจ้างช่วงที่
หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการ
ออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแต่กรณี พร้อมความเห็นของตน
เสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว
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เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมท าสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด

คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาต
ให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น

เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการอันมีลักษณะ
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือกระท าการโดยไม่สุจริต
เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง
เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 88

การกระท าอื่นๆ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง    

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน (ต่อ)
ม.109 ในกรณีปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการดังต่อไปนี้ 

โดยไม่มีเหตุอันควร ให้ถือว่ากระท าการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน
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1. เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินม่ันคง 

2. มีการช าระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ

3. ได้พ้นก าหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด

การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน กองการพัสดุ
ภาครัฐ

สามารถกระท าได้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

ม. 110  ผู้ที่สั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม ม.109 อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน :
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1. ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
เนื่องจากมีการกระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือกระท าการโดยไม่สุจริต ทั้งนี้ ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอน ในข้อนี้ ต้องไม่เคยมี
ผลการประเมินเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดและถูกระงับไม่ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือท าสัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ

2. ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือ
แจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงาน เนื่องจากมีการกระท าการอนัมีลักษณะเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระท าการโดยไม่สุจริต

3. ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาไม่น้อยกว่า 10 ปี คณะกรรมการวินิจฉัย
อาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้มีการเพิกถอนออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานก็ได้

การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน (ต่อ)กองการพัสดุ
ภาครัฐผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานสามารถยื่นค าร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้ 

โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
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4 . หากผู้ทิ้งงานรายใดถูกเพิกถอนชื่อออกจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว และถูกสั่งให้
เป็นผู้ทิ้งงานซ้ าอีก ภายในระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออก
จากการเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว การเพิกถอนการเป็นผู้ท้ิงงานในครั้งหลัง ผู้ทิ้งงานจะไม่มี
สิทธิได้เพิกถอนตามข้อ 1 แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ 2 ได้ เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง

5. ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ต้องยื่นค าขอเพิกถอน
มายังปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง

การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน (ต่อ)กองการพัสดุ
ภาครัฐ
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ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กองการพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

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

4551 , 4588 , 4589 ,6873, 4311
หรือสอบถามผ่านช่องทาง

Facebook : “จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”
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