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สรุปขั้นตอนวิธปีระกวดราคาโดยวิธ ีe- bidding

1. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1) จัดท าแผน อนุมัติแผน จากผู้มีอ านาจ
2) หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี ประกาศเผยแพร่แผน

- เว็ปไซต์ e-GP
- เว็ปไซต์ หน่วยงาน
- ปิดประกาศหน่วยงาน

2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดท าร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง
3. เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวนเสนอขอ
ความเห็นชอบ
4. การเผยแพร่เพื่อวิจารณ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ

- วงเงินเกิน 5 แสน ไม่เกิน 5 ล้าน (ไม่เผยแพร่ร่างก็ได้)
- วงเงินเกิน 5 ล้าน ต้องเผยแพร่วิจารณ์ในเว็ปไซต์ e-GP และเว็ปไซต์หน่วยงาน



5. หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์ e-GP และเว็ปไซต์
หน่วยงาน

- วงเงินเกิน 5   แสน   ไม่เกิน 5   ล้าน = 5 วันท าการ
- วงเงินเกิน 5   ล้าน   ไม่เกิน 10 ล้าน = 10 วันท าการ
- วงเงินเกิน 10 ล้าน   ไม่เกิน 50 ล้าน = 12 วันท าการ
- วงเงินเกิน 50 ล้าน   ขึ้นไป = 20 วันท าการ

6. กรมบัญชีกลางจัดส่งเอกสารประกาศเชิญชวนให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านระบบฯ
7. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP
8. เจ้าหน้าที/่คณะกรรมการพิจารณาผล ด าเนินการพิจารณาผลเสนอความเห็นต่างผู้มีอ านาจ
9. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อ จ้าง เห็นชอบผล
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็ปไซต์หน่วยงาน ปิดประกาศ แจ้งผลให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบทาง e-mail 
11. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา 7 วันท าการ
12. ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนดหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการ
พิจารณาแล้ว
13. หน่วยงานของรัฐส่งส าเนา/ข้อตกลง/สัญญา ต้ังแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภายใน 30 วันท าการ นับแต่ท าสัญญา
14. จัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา





สรุปขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวธิีเฉพาะเจาะจง

1. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1) จัดท าแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอ านาจ
2.) หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีประกาศเผยแพร่

- เว็ปไซต์ e-GP
- เว๊ปไซต์หน่วยงาน
- ปิดประกาศหน่วยงาน

2. แต่งต้ังบุคคล/คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(แล้วแต่กรณี)
3. เจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ
4. - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญชวน

- เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง
5. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพื่อขอความเห็นชอบ



6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดท าหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
8. ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด
9. หน่วยงานของรัฐส่งส าเนาสัญญา/ข้อตกลง ต้ังแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันท าสัญญาหรือข้อตกลง
10. การจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา



หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมือ่ส้ินสุดการเสนอราคาให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดงันี้

ขั้นที่ 1
จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสาร
การเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุก
รายผ่านทางระบบจ านวน 1 ชุด                
โดย ให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือ
ก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสาร
การเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ
ทุกแผ่น
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หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
กองการพัสดุ

ภาครัฐ

ข้อ 55 (2)
 ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั
 เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ
 พสัดุตัวอย่าง (ถ้าม)ี
 พจิารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอ

ทุกราย
 เอกสารที่ก าหนดให้จัดส่งภายหลังจากวัน

เสนอราคา

ขั้นที่ 2

คณะกรรมการฯ อาจสอบถามข้อเทจ็จริง
เพิม่เตมิจากผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดกไ็ด้                          
แต่จะเปลีย่นแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้
แล้วมิได้

 ไม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั
 ยืน่เอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง
 มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

หรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ
ครบถ้วน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาฯ

การคดัเลอืกผู้ยืน่ข้อเสนอ

การผ่อนปรนการตดัสิทธ์ิ
ไม่ครบถ้วน หรือ เสนอราคาละเอียดแตกต่างจาก
เงื่อนไข ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ และความ
แตกต่างน้ัน ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรี ยบ
เสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ
ผดิเลก็น้อย8



กองการพัสดุ
ภาครัฐ

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (ต่อ)
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หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
กองการพัสดุ

ภาครัฐ
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หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

เอกสารตามข้อ (1) – (4) ยืน่มาพร้อมกบัการยืน่ข้อเสนอ
ตามวธีิการที ่ก าหนดในระเบยีบ รับรองส าเนาถูกต้องระเบี11



หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
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รายงานผลการพจิารณา  ประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี้
(ก) รายการพสัดุที่จะซ้ือหรือจ้าง
(ข) รายช่ือผู้ยืน่ข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกราย
(ค) รายช่ือผู้ยืน่ข้อเสนอที่ผ่านการคดัเลอืกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนั
(ง) หลักเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพจิารณา

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

13



(๑) แจ้งผู้ทีเ่สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างน้ันผ่านระบบฯ เพือ่
ต่อรองราคาให้ต ่าสุดเท่าทีจ่ะท าได้ หากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ันยอมลดราคาและยืน่ใบเสนอราคา
ผ่านระบบฯ แล้ว ราคาทีเ่สนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนทีสู่งกว่าน้ัน
ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนทีสู่งกว่า
วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้างน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่
เหมาะสม กใ็ห้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ัน

(๒) ถ้าด าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ทีเ่สนอราคาทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร
ซ้ือหรือจ้างทุกรายผ่านระบบฯ เพือ่มาเสนอราคาใหม่พร้อมกนัโดยยืน่ใบเสนอราคาผ่านระบบฯ 
ภายในก าหนดระยะเวลาอนัสมควร 

หากรายใดไม่ยืน่ใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยนืราคาตามทีเ่สนอไว้เดมิ หากผู้ทีเ่สนอ
ราคาต ่าสุดในการเสนอราคาคร้ังนีเ้สนอราคาไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่
สูงกว่าน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม กใ็ห้เสนอ
ซ้ือหรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ัน

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา) กองการพัสดุ

ภาครัฐ
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(๓) ถ้าด าเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้
ดุลพนิิจว่าจะยกเลกิการซ้ือหรือจ้าง หรือขอเงนิเพิม่เติม หรือลดรายการ ลดจ านวน หรือ
ลดเนือ้งาน 

หากการด าเนินการดงักล่าวท ำให้ล ำดบัของผู้ชนะกำรเสนอรำคำเปล่ียนแปลงไป
จำกเดมิ ถือว่าก่อให้เกดิการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกกำรซ้ือหรือ
จ้ำงในคร้ังน้ัน แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการโดยวิธี
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะส่ังให้ด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิ
คดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณี
กไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลอืกหรือวธีิ
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอืน่ ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาท่ีเห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง
(กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา) กองการพัสดุ

ภาครัฐ
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เมือ่ราคาของผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ให้คณะกรรมการ
แจ้งผู้ทีเ่สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างน้ันผ่านทางระบบเพือ่ต่อรองราคา
ให้ต ่าสุดเท่าทีจ่ะท าได้ หากยอมลดราคาและยืน่ใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ แล้ว ราคาทีเ่สนอ
ใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนทีสู่งกว่าน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิที่
จะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนทีสู่งกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้างน้ันไม่เกนิ
ร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม กใ็ห้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ที่
เสนอราคารายน้ัน 

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ)

หากด าเนินการไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพนิิจว่า
จะขอเงนิเพิม่ หรือยกเลกิการซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันและด าเนินการใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการโดยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ี
จะส่ังให้ด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธีิเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธี
คดัเลอืกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอืน่ ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

16



สรุปผลการพิจารณา

1

3

2

มผู้ียืน่ข้อเสนอหลายรายและผ่าน
การคดัเลอืก 2 รายขึน้ไป

มผู้ียืน่ข้อเสนอรายเดยีว
ผ่านการคดัเลอืกเพยีงรายเดยีว

ไม่มผู้ียืน่เสนอ หรือ มแีต่ไม่ถูกต้อง

เสนอส่ังซ้ือส่ังจ้าง

คณะกรรมการฯเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพือ่ยกเลกิ

ต่อรองราคา (ด าเนินการตามข้อ 57 
หรือ ข้อ 58 แล้วแต่กรณ ีโดยอนุโลม

คณะกรรมการฯ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพือ่ยกเลกิ และ

ด าเนินการจัดหาใหม่

เว้นแต่ : จะด าเนินการโดยวธีิคดัเลือกหรือ
วธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอืน่ ให้เร่ิม
กระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่ โดยการ

จัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ 22

แต่ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่ามี
เหตุผลสมควรด าเนินการต่อไป

หากเห็นว่าการ e-bidding จะไม่ให้ผลดี
จะส่ังให้ด าเนินการโดยวธีิคดัเลือก         
ตามาตรา 56 วรรคหน่ึง(1) (ก) หรือ
เจาะจงตาม 56(2)(ก)แล้วแต่กรณกีไ็ด้

ข้อ 56 
วรรคแรก

ข้อ 56 
วรรคสอง
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การท าสัญญา

การท าสัญญาตามแบบ

การท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

การท าสัญญา
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การบริหารสัญญาและการตรวจรบัพัสดุ

 การตรวจรับพสัดุให้เป็นไปตามสัญญา (มาตรา 100)
(คณะกรรมการตรวจรับพสัดุรับผดิชอบการบริหารสัญญาหรือ
ข้อตกลง และการตรวจรับพสัดุ)

 การควบคุมงานก่อสร้าง (มาตรา 101)
 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาให้อยู่ในดุ

พนิิจตามที่กรณีที่ก าหนด (มาตรา 102)
 การบอกเลกิสัญญา ให้อยู่ในดุลพนิิจของผู้มีอ านาจ ตามกรณทีี่ก าหนด 

(มาตรา 103)
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• หากจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด โดยมีสาระส าคญัตามที่ก าหนดไว้ในแบบ และไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐ
เสียเปรียบกใ็ห้กระท าได้

หากจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่คณะกรรมการนโยบาย
ให้หน่วยงานของรัฐท าสัญญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด

• การลงนามในสัญญาตามวรรคหน่ึง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลา
การอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

การลงนามในสัญญา เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

• หน่วยงานของรัฐต้องพจิารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพสัดุ หรือ
รายละเอยีดของงาน รวมทั้งราคาของพสัดุหรืองานตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงกบัพสัดุที่จะท าการแก้ไขน้ันก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวตัถุประสงค์เดมิ

ให้หน่วยงานของรัฐท าสัญญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด

สัญญาและหลกัประกนั
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แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

10. สัญญาเช่ารถยนต์

6. สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์

12. สัญญาซ้ือขายคอมพวิเตอร์

2. สัญญาซ้ือขาย

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

14. สัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคล 
หรือจ้างบริษัททีป่รึกษา

4. สัญญาซ้ือขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง 

5. สัญญาเช่าคอมพวิเตอร์ 

9. สัญญาแลกเปลีย่น

3. สัญญาจะซ้ือจะขายราคา
คงทีไ่ม่จ ากดัปริมาณ

7. สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร

11. สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

13. สัญญาจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง

สัญญาเช่ารถยนต์

สัญญาซ้ือขายคอมพวิเตอร์

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

21

หรือจ้างบริษัททีป่รึกษางานกอสราง

21
15. สัญญาจ้างท าของ 



ในกรณีท่ีสัญญาหรือขอ้ตกลงเกิดจากกรณีท่ีหน่วยงาน
รัฐมิได้ปฏิบัติตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติั กฎกระทรวง ระเบียบ 
หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี ในส่วนท่ีไม่เป็น
สาระส าคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง ไม่ท าให้สัญญาหรือขอ้ตกลง
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นโมฆะ

มาตรา 104
ความเป็นโมฆะของสัญญา
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– หน่วยงานรัฐอาจท าข้อตกลงเป็นหนังสอืโดยไม่ท าตามแบบสญัญาท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนดกไ็ด้ ในกรณีดังต่อไปน้ี

การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ

1. การจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิคีดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ การจดัซือ้จดัจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจา้งทีป่รึกษาโดยวธิเีฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข)

2. การจดัซือ้จดัจา้งจากหน่วยงานรัฐ

3. กรณีทีคู่่สญัญาสามารถสง่มอบพสัดุไดค้รบถว้นภายใน 5 วันท าการ นับแตว่นัถดัจากวนัท าข้อตกลง

4. การเช่าทีผู่เ้ช่าไม่ต้องเสยีเงนิอืน่ใดนอกจากค่าเช่า

5. กรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกจิจานุเบกษา

** การจดัซือ้จดัจา้งวงเงนิเลก็น้อยตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสอืไว้ตอ่กนัก็ได้ 

แต่ต้องมีหลกัฐานในการจดัซือ้จดัจา้งคร้ังน้ัน **
23
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1
• เป็นการแก้ไขตามาตรา 93 วรรคห้า (สนง.อัยการสูงสุดเห็นชอบให้แก้ไข)

2
• ในกรณีทีม่ีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากหารแก้ไขน้ันไม่ท า

ให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

3
• เป็นการแก้ไขเพือ่ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณสุข

4
• กรณีอืน่ตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง

มาตรา มาตรา 97 97 (97 (ระเบียบ ระเบียบ 165165)165165)สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่



หลัก แก้ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี.ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาให้แก้ไขได้
1.แก้ไขตาม ม.93 วรรค 5 คือ สนง.อัยการสูงสุดเห็นชอบให้แก้ไข
2.มีความจ าเป็นต้องแก้ไข หากการแก้ไขน้ันไม่ท าให้หน่วยงานเสียประโยชน์
3.การแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
4.กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
หากมีการเพ่ิมลดวงเงินหรือเพ่ิมลดระยะเวลาส่งมอบหรือท างานให้ตกลงไปพร้อม
การแก้ไขที่มีการเพ่ิมวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมท าให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจา้งตามวงเงินรวมเห็นชอบแก้ไข
ด้วย

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



วิธีการตรวจรับพัสดุ 
การมีความเห็นของ คกก.ตรวจรับพัสดุ

1. ให้มีความเห็นในรูป “มติของคณะกรรมการ” และมีการประชุมปรึกษา
ของคณะกรรมการ

2.   องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมพร้อมกันไม่นอ้ย

กว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีประธานกรรมการ

ประธานและกรรมการแต่ละคนมีหนึง่เสียง

3. มติคณะกรรมการให้ถือมติเอกฉันท์

4. กรรมการคนใดไม่เห็นดว้ยกบัมติให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้
(ระเบียบเดิม ข้อ 36)(ระเบียบใหม่ ข้อ 27)
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กองการ
พัสดุภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

งานซ้ือหรืองานจ้าง ระเบยีบฯ
ข้อ 176

งานจ้างก่อสร้าง 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

ระเบยีบฯ
ข้อ 177

งานจ้างที่ปรึกษา ระเบยีบฯ
ข้อ 180

งานจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง ระเบยีบฯ
ข้อ 181
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กองการพัสดุ
ภาครัฐ

หลกัเกณฑ์การตรวจรับพสัดุ

หลกัการ
ม. 100 +ระเบียบฯ

ยกเว้น

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

“การซ้ือหรือจ้าง ไม่เกนิ 500,000 บาท (ม. 56 (2) (ข)) ” กรณีจ าเป็นเร่งด่วน
ที่เกดิขึน้โดยไม่คาดหมายไว้ก่อน ใช้ “รายงานขอความเห็นชอบ” 

เป็น  “หลกัฐานการตรวจรับ” โดยอนุโลม

การซ้ือหรือจ้าง ไม่เกนิ 100,000 บาท (กฎกระทรวง)
แต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใด เป็น “ผู้ตรวจรับ”
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กองการ
พัสดุภาครัฐ

หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
งานซ้ือหรืองานจ้าง

ตรวจรับพสัด ุณ
 ทีท่ าการของผู้ใช้พสัดุ  
 สถานที่ที่ก าหนดในสัญญา / ข้อตกลง
 สถานที่อืน่ ทีม่ิได้มีสัญญา / ข้อตกลง

*  ต้องได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
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กองการ
พัสดุภาครัฐ

หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ สด (ดุ ต่(ต่อ
กองการ

พัสดุภาครัพัสดุภาครั

ต่อออ)
งานซ้ือหรืองานจ้าง

 ตรวจให้ถูกต้องครบถ้วน ตามทีต่กลง  
 ถ้าต้องตรวจทดลอง หรือตรวจทางเทคนิค/ วทิยาศาสตร์

จะเชิญผู้เช่ียวชาญ/ ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ค าปรึกษา/ หรือส่งไปตรวจสอบ ณ สถานที่ของ
ผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิกไ็ด้

 กรณจี าเป็น ตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยไม่ได้ทั้งหมด  ให้ตรวจรับตามหลกัวชิาการสถิติ
 ระยะเวลาตรวจรับ   ระยะเวลาตรวจรับ  

- ตรวจวนัท่ีผูข้าย หรือผูรั้บจา้งน าพสัดุมาส่ง  
- ตรวจใหเ้สร็จส้ินโดยเร็วท่ีสุด

 ตรวจใจใจ ห้ถกต้องครบถ้วน ตาม

หลกัเกณฑ์การตรวจรับ หลกัเกณฑ์การตรวจรับ หลกัเกณฑ์การตรวจรับ :
ี่ี

หลกัเกณฑ์การตรวจรับ :-
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กองการ
พัสดุภาครัฐ

หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ สด (ดุ ต่(ต่อ
กองการ

พัสดุภาครัพัสดุภาครั

ต่อออ)
งานซ้ือหรืองานจ้าง
กรณีตรวจรับถกูต้อง กรณีตรวจรับถกูต้อง กรณีตรวจรับถกูต้อง :กรณีตรวจรับถกูต้อง กรณีตรวจรับถกูต้อง ::-

• รับพสัดุไว้ ถอืว่าผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน 
ณ วนัทีน่ าพสัดุมาส่งมอบ และส่งมอบพสัดุให้ จนท. 

• ท าใบตรวจรับโดยลงช่ือเป็นหลกัฐาน อย่างน้อย 2 ฉบับ 
(ให้ผู้ขาย  /ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ เจ้าหน้าที ่1 ฉบับ เพือ่ประกอบการเบิกจ่ายเงิน ) 
• รายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน หน. เจ้าหน้าที่
เพือ่ทราบและส่ังการ
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กองการ
พัสดุภาครัฐ

หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ สด (ดุ ต่(ต่อ
กองการ

พัสดุภาครัพัสดุภาครั

ต่อออ)
งานซ้ือหรืองานจ้าง
กรณีกรณีกรณพัีสดุทีส่่งมอบ ไม่ครบจ ำนวนว /น/น/น ไม่ถูกต้ององ :ง :-

ถ้าสัญญาหรือข้อตกลง มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ให้รับเฉพาะทีถู่กต้อง
• มอบพสัดุให้เจ้าหน้าที ่ 
• ท าใบตรวจรับ 2 ฉบับ ส่งผู้ขาย และ จนท.พสัดุ 
• รีบรายงาน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพือ่แจ้งผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง ทราบ
ภายใน  3 วนัท าการ นับถัดจากวันตรวจพบ
• สงวนสิทธ์ิปรับ (ส่วนทีส่่งไม่ถูกต้อง)
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กองการ
พัสดุภาครัฐ

หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ สด (ดุ ต่(ต่อ
พัสดุภาครัพัสดุภาครั

ต่อออ)
งานซ้ือหรืองานจ้าง
กรณีกรณีกรณพัีสดุพัสดุพัสดุเป็นชุด ชชดด / ดด / / หน่วยหน่วยหน่วย :หน่วยหน่วย :-

ให้ดูว่า ถ้าขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไปแล้ว จะใช้การไม่ได้อย่างสมบูรณ์ 
• ถือว่ายงัไม่ได้ส่งมอบ
• รีบรายงาน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพือ่แจ้งผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง ทราบ
ภายใน    3 วนัท าการ นับถัดจากวันตรวจพบ

กรณกีรรมกำรตรวจรับบำงคนไม่ยอมรับพสัดุ สดุ :ดุ :-

ให้ท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ส่ังการ
• ถ้า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ส่ังการให้รับพสัดุไว้
• ให้ด าเนินการออกใบตรวจรับให้ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และ จนท. 1 ฉบับ ู
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2

 สัญญาหรือข้อตกลงได้
ครบก าหนดส่งมอบแล้ว

 มีค่าปรับเกดิขึน้ 

 คู่สัญญาได้ส่งมอบพสัดุ

หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตาม
สัญญาหรือข้อตกลงภายใน 7 วันท าการ
นับถดัจากวนัครบก าหนดส่งมอบ

หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธ์ิการ
เรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพสัดุน้ัน
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การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการท าสัญญา

เหตุเกดิจากความผดิ
เกดิจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวสัิย

เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์
อนัหน่ึงอนัใด ทีคู่่สัญญา

ไม่ต้องรับผดิ
ตามกฎหมาย

เหตุอืน่ตามทีก่ าหนดให้
กฎกระทรวง

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้มีอ านาจ ที่จะพจิารณาได้
ตามจ านวนวนั ที่มีเหตุเกดิขึน้จริงเฉพาะในกรณดีงัต่อไปนี้

ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดงักล่าวภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัที่เหตุน้ันส้ินสุดลง 
หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาที่ก าหนดคู่สัญญาจะยกขึน้มากล่าวอ้างในภายหลงัไม่ได้  

เว้นแต่กรณเีกดิจากความผดิ เกดิจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีหลกัฐานชัดแจ้ง
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดอียู่แล้วตั้งแต่ต้นรัฐทร37
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การรับประกันความช ารุดบกพร่อง
1. ซื้อขาย ประกันช ารุดบกพร่อง 1 ปี นับต้ังแต่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน  
2. จ้างก่อสร้าง          ประกันช ารุดบกพร่อง 2 ปีนับตั้งแต่ส่งมอบงานครั้งสุดท้าย

เหตุช ารุดบกพร่อง คือ 
1. กรณีซ้ือขาย ช ารุดเสียหายอันเกิดจากการใช้งานปกติ

เกิดขัดข้องในการใช้งานปกติ
สิ่งของไม่อยู่ในสภาพหรือคุณภาพที่จะใช้งานได้ปกติ

2. กรณีจ้างก่อสร้าง         ใช้วัสดุไม่ถูกต้อง
ท าไว้ไม่เรียบร้อย
ท าไว้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิธี



ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ
โดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของ
หน่วยงานของรัฐในการทีจ่ะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงน้ันต่อไป

มาตรา 103
เหตุบอกเลกิสัญญา
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เหตุตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด

เหตุอนัเช่ือได้ว่าผู้ขายหรือผู้
รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงาน
หรือท างานให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

เหตุอืน่ตามทีก่ าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตนีิห้รือใน
สัญญาหรือข้อตกลง  

เหตุอืน่ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก าหนด 



การจัดท าบันทกึรายงานผลการพจิารณา

เมือ่ส้ินสุดกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพจิารณา รายละเอยีดวธีิการและขั้นตอนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบ โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

รายงาน
ขอซ้ือหรือ
ขอจ้าง

เอกสารเกีย่วกบัการรับฟัง
ความคดิเห็นร่างขอบเขตของ

งานหรือรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ที่จะซ้ือหรือจ้าง และผลการ
พจิารณาในเร่ืองน้ัน (ถ้ามี)

ประกาศและ
เอกสารเชิญชวน หรือ
หนังสือเชิญชวน และ
เอกสารอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

ข้อเสนอของ
ผู้ยืน่ข้อเสนอ

ทุกราย

บันทกึรายงานผล
การพจิารณา

คดัเลอืกข้อเสนอ

ประกาศผล
การพจิารณา
คดัเลอืกผู้ชนะ
การจัดซ้ือจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับ
การคดัเลอืก

สัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ รวมทั้ง
การแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ

(ถ้าม)ี

บันทกึรายงาน
ผลการตรวจรับ

พสัดุ
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การบริหารพสัดุ การบริหารพสัดุ : : การเกบ็ การบนัทึก การเบิกจ่าจ่าย
การบริหารพสัดุในหมวดนี ้ไม่ใช้บังคบักบังานบริการ งานก่อสร้าง 

งานจ้างทีป่รึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

การเก็บ
และการบันทกึ

การเบกิจ่าย

การยืม
การบ ารุงรักษา 
การตรวจสอบ

การจ าหน่ายพัสดุ



การบริหารพสัดุ การบริหารพสัดุ (การบริหารพสัดุ (ต่อต่อออ)
กองการ

พัสดุภาครัฐ
การเกบ็และการบันทกึ การเกบ็และการบันทกึ :การเกบ็และการบันทกึ :-
 ลงบัญชีหรือทะเบียนเพือ่ควบคุมพสัดุ แล้วแต่กรณ ีแยกเป็นชนิด 

และแสดงรายการตามตัวอย่างทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด
 ให้มีหลกัฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
 ส าหรับพสัดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชี

เดียวกนักไ็ด้
 เกบ็รักษาพสัดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน

ถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน



การบริหารพสัดุ การบริหารพสัดุ (การบริหารพสัดุ (ต่อต่อออ)
กองการ

พัสดุภาครัฐการเบิกจ่าย การเบิกจ่าย :การเบิกจ่าย :-
 ให้หัวหน้าหน่วยงานทีต้่องใช้พสัดุน้ัน เป็นผู้เบิก 
 การจ่ายพสัดุ ให้หัวหน้าหน่วยพสัดุทีม่ีหน้าที่เกีย่วกบัการควบคุมพสัดุหรือผู้ทีไ่ด้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพสัดุ เป็นผู้ส่ังจ่ายพสัดุ
ผู้จ่ายพสัดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้าม)ี 

แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกคร้ังทีม่ีการจ่าย และเกบ็ใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลกัฐานด้วย
 หากมคีวามจ าเป็นจะก าหนดวธีิการเบิกจ่ายพสัดุเป็นอย่างอืน่ ให้อยู่ในดุลพนิิจของ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ัน โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดนิทราบด้วย



การบริหารพสัดุ การบริหารพสัดุ (การบริหารพสัดุ (ต่อต่อออ)
กองการ

พัสดุภาครัฐการยมื การยมื : การให้ยมื หรือน าพสัดุไปใช้ในกจิการ ซ่ึงมใิช่เพือ่ประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามไิด้

พสัดุประเภทใช้คงรูป 

 การยมืระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมตัิจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยมื
 การให้บุคคลยมืใช้ภายในสถานทีข่องหน่วยงานของรัฐเดยีวกนั จะต้องได้รับอนุมตัิจากหัวหน้า

หน่วยงานซ่ึงรับผดิชอบพสัดุน้ัน แต่ถ้ายมืไปใช้นอกสถานทีข่องหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมตัิ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

 ผู้ยมืส่งคนืพสัดุน้ันในสภาพทีใ่ช้การได้เรียบร้อย  หากเกดิช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญ
หายไป  ผู้ยมืต้องจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดมิโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพสัดุ
ประเภท ชนิด ขนาด ลกัษณะและคุณภาพอย่างเดยีวกนั หรือชดใช้เป็นเงนิตามราคาทีเ่ป็นอยู่ในขณะยมื 
โดยมหีลกัเกณฑ์ดงันี้
 ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมภิาค ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด
 ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด
 หน่วยงานของรัฐอืน่ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีห่น่วยงานของรัฐน้ันก าหนด



การบริหารพสัดุ การบริหารพสัดุ (การบริหารพสัดุ (ต่อต่อออ)
กองการ

พัสดุภาครัฐการยมื การยมื : การให้ยมื หรือน าพสัดุไปใช้ในกจิการ ซ่ึงมใิช่เพือ่ประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามไิด้

พสัดุประเภทสิน้เปลือง 

 ให้กระท าได้เฉพาะ หน่วยงานของรัฐผู้ยมืมีความจ าเป็น รีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้
ไม่ทนัการ และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยมืมพีสัดุน้ันๆ พอทีจ่ะให้ยมืได้ และให้มีหลกัฐาน
การยมืเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทั้งนี้ โดยปกตหิน่วยงานของรัฐผู้ยมืจะต้องจัดหาพสัดุเป็นประเภท ชนิด และ
ปริมาณเช่นเดยีวกนัส่งคนืให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยมื

 เมือ่ครบก าหนดยมื ให้ผู้ให้ยมืหรือผู้รับหน้าทีแ่ทนมหีน้าทีต่ดิตามทวงพสัดุทีใ่ห้ยมืไป 
คนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัครบก าหนด



การบริหารพสัดุการบริหารพสัดุ (การบริหารพสัดุ (ต่อตต่ออ)
กองการ

พัสดุภาครัฐ

การบ ารุงรักษา การตรวจสอบพัสดุ

- จดัให้มีผู้ควบคุมดูแลพสัดุที่อยู่ในความ
ครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 
- ให้มีการจดัท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและ
ระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงด้วย
- กรณทีี่พสัดุเกดิการช ารุด ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการซ่อมแซมให้กลบัมาอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานโดยเร็ว

- ก่อนส้ินปีงบประมาณของทุกปี แต่งตั้ง
ผู้รับผดิชอบในการตรวจสอบพสัดุซ่ึงมิเป็น
เจ้าหน้าที่  ตรวจสอบการรับจ่ายพสัดุในงวด ๑ ปี
ที่ผ่านมา

- รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 
๓๐ วนัท าการ นับแต่วนัเร่ิมด าเนินการตรวจสอบ
พสัดุน้ัน 

- หากผลการตรวจสอบปรากฏเหน็ได้อย่าง
ชัดเจนว่าพสัดุช ารุด เส่ือมสภาพ เน่ืองมาจากการ
ใช้งานตามปกต ิหรือสูญไปตามธรรมชาต ิให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาส่ังการให้
ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้



การบริหารพสัดุ การบริหารพสัดุ (การบริหารพสัดุ (ต่อต่อออ)
กองการ

พัสดุภาครัฐการจ าหน่ายพสัดุ สดุ : ขาย
 ให้ด าเนินการขายโดยวธีิทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวธีิทอดตลาดแล้วไม่ได้
ผลดี 
ให้น าวธีิที่ก าหนดเกี่ยวกับการซือ้มาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่

1. การขายพสัดุคร้ังหน่ึงซ่ึงมรีาคาซ้ือหรือได้มารวมกนัไม่เกนิ 500,000 บาท จะขาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   โดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนกไ็ด้ โดยตกลงราคา
2. การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกศุลตามมาตรา ๔๗ (๗)
แห่งประมวลรัษฎากร   ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. การขายอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคลือ่นที ่แทบ็เลต็ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐทีห่น่วยงานของรัฐ   มอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที ่เมือ่บุคคลดงักล่าวพ้นจาก
หน้าที ่หรืออุปกรณ์ดงักล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดงักล่าว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



การบริหารพสัดุ การบริหารพสัดุ (การบริหารพสัดุ (ต่อต่อออ)
กองการ

พัสดุภาครัฐการจ าหน่ายพสัดุ สดุ : ขาย
การขายโดยวธีิทอดตลาด ให้ถือปฏิบตัิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์
โดยให้ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศ
ขายทอดตลาด กรณทีีเ่ป็นพสัดุทีม่ีการจ าหน่ายเป็นการทัว่ไปให้พจิารณาราคา
ทีซ้ื่อขายกนัตามปกตใินท้องตลาด หรือราคาท้องถิน่ของสภาพปัจจุบนัของพสัดุน้ัน 
ณ  เวลาทีจ่ะท าการขาย  และควรมีการเปรียบเทยีบราคา ตามความเหมาะสม กรณทีี่
เป็นพสัดุทีไ่ม่มีการจ าหน่ายทัว่ไป ให้พจิารณาราคาตามลกัษณะ ประเภท ชนิดของ
พสัดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานทีต่ั้งของพสัดุด้วย ทั้งนี ้ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดงักล่าว 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการทีใ่ห้บริการขายทอดตลาดเป็น
ผู้ด าเนินการกไ็ด้ 



การบริหารพสัดุ การบริหารพสัดุ (การบริหารพสัดุ (ต่อต่อออ)
กองการ

พัสดุภาครัฐการจ าหน่ายพสัดุ สดุ :

แลกเปลีย่น ให้ด าเนินการตามวธีิการแลกเปลีย่นทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี้
โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกศุลตาม
มาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี ้ให้มีหลกัฐานการส่งมอบไว้ต่อ
กนัด้วย
แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดการด าเนินการตามวรรคหน่ึง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วนั 
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐส่ังการ 

แลกเปล่ียน  โอน  แปรสภาพหรือท าลาย 



การลงโทษใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน

ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิตสัิมพนัธ์กบัผู้ทิง้งานทีถู่กระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือ
ผู้ทิง้งาน และได้แจ้งเวยีนช่ือแล้ว เว้นแต่  จะได้มกีารเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน

กรณปีรากฏว่า ผู้ยืน่ข้อเสนอ หรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ กระท าการอนัมลีกัษณะ
เป็นการทิง้งาน ตามความในมาตรา 109 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาให้ผู้ยืน่ข้อเสนอคู่สัญญา 
หรือผู้รับจ้างช่วงทีห่น่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือทีป่รึกษา หรือผู้ให้บริการออกแบบ
หรือควบคุมงาน เป็นผู้ทิง้งาน แล้วแต่กรณ ีพร้อมความเห็นของตนเสนอไปยงัปลดักระทรวงการคลงั
เพือ่พจิารณาส่ังให้เป็นผู้ทิง้งานโดยเร็ว

้ ่ ่



เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลอืกแล้วไม่ยอมท าสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือกบัหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนดเป็นหนังสือกบัหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด

คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาต
ให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัตติามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือน้ัน

เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการอันมีลักษณะ
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือกระท าการโดยไม่สุจริตหรอกระทาการโดยไยไย มสุจรต
เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรงหน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง
เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัตติามมาตรา 86งานก่อสร้างไม่ปฏิบัตติามมาตรา 

การกระท าอืน่ๆ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง    

กองการพัสดุ
ภาครัฐการลงโทษใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน น (น (ต่อ กองการพัสดุ
ภาครัฐ

กองการพัสดุ
ภาครัฐต่อออ)

ม.109 ในกรณปีรากฏว่าผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการดงัต่อไปนี ้
โดยไม่มเีหตุอนัควร ให้ถือว่ากระท าการอนัมลีกัษณะเป็นการทิง้งาน



1. เป็นผู้ทีม่ฐีานะการเงนิมัน่คง 

2. มกีารช าระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ

3. ได้พ้นก าหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีก าหนด

การเพิกถอนการเป็นผูท้ิ้งงาน กองการพัสดุภาครัฐ

สามารถกระท าได้ตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี้

ม. 110  ผู้ทีส่ั่งให้เป็นผู้ทิง้งานตาม ม.109 อาจร้องขอให้ได้รับการเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน :



1. ถูกขึน้บัญชีเป็นผู้ทิง้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องไม่ได้ถูกส่ังให้เป็นผู้ทิง้งาน 
เน่ืองจากมีการกระท าการอนัมีลกัษณะเป็นการขดัขวาง การแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือกระท าการโดยไม่สุจริต ทั้งนี ้ผู้ขอเพกิถอนที่จะได้รับการเพกิถอน
ในข้อนี ้ต้องไม่เคยมีผลการประเมินเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดและถูกระงบัไม่ให้เข้ายืน่
ข้อเสนอหรือท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐ

2. ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิง้งานมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และจะต้องไม่ได้ถูกส่ัง
หรือแจ้งเวยีนให้เป็นผู้ทิง้งาน เน่ืองจากมีการกระท าการอันมีลักษณะเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระท าการโดยไม่สุจริต

3. ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาไม่น้อยกว่า 10 ปี คณะกรรมการวินิจฉัย
อาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้มีการเพิกถอน
ออกจากบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานกไ็ด้

การเพิกถอนการเป็นผูท้ิ้งงาน น (น (ต่อต่อออ)กองการ
พัสดุภาครัฐผู้ที่ถูกส่ังให้เป็นผู้ทิง้งานสามารถยื่นค าร้องขอเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งานได้ 

โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพจิารณา ตามหลักเกณฑ์ดังนี ้



4 . หากผู้ทิง้งานรายใดถูกเพกิถอนช่ือออกจากการเป็นผู้ทิง้งานไปแล้ว และถูกส่ังให้
เป็นผู้ทิง้งานซ ้าอกี ภายในระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวนัทีไ่ด้รับการเพกิถอนช่ือออก
จากการเป็นผู้ทิง้งานแล้ว การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งานในคร้ังหลงั ผู้ทิง้งานจะไม่มี
สิทธิได้เพกิถอนตามข้อ 1 แต่จะมสิีทธิได้เพกิถอนตามข้อ 2 ได้ เมือ่ครบก าหนด
ระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วนัทีถู่กส่ังและแจ้งเวยีนให้เป็นผู้ทิง้งานในคร้ังหลงั

5. ผู้ทิง้งานทีป่ระสงค์จะขอใช้สิทธิเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน ต้องยืน่ค าขอเพกิถอน
มายงัปลดักระทรวงการคลงั พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง

้ ิ ้ ใ ิ ื่ ปป็ป ้ ิ ้

การเพิกถอนการเป็นผูท้ิ้งงาน 
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น (
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้ั่ ใ

ต่อออ)กองการ
พัสดุภาครัฐ



การยกเวน้ไมต่อ้งด าเนินการในระบบ e-GP

2

การจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามข้อ 79 วรรค 2

1

การจัดซื้อจัดจ้าง

1.1 ส่วนราชการและองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต่ ากว่า 5,000 บาท

1.2 รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานของรัฐอื่นๆ 
ไม่เกิน 100,000 บาท

3

การจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุดที่ กค 0421.4/ว.82
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติงาน
ในระบบ e-GP ระยะที่ 2

4

การซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงไม่ถึง 
10,000 ลิตร ไม่มีภาชนะเก็บ

รักษาน้ ามันเชื้อเพลิง



มาตรา มาตรา 120  ผูใ้ดเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือเป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีในการด าเนินการ
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุ ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี
ในการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพสัดุตามพระราชบญัญัติน้ี กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ีโดยมิชอบเพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู ้หน่ึงผู ้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
พระราชบญัญติัน้ีโดยทุจริตตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับ
ตั้งแต่สองหมื่นบำทถงึสองแสนบำท หรือทั้งจ ำทัง้ปรับ

ผู้ใดเป็นผู ้ใช้หรื อผู ้สนับสนุนในการกระท าความผิ ด
ตามวรรคหน่ึง ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผดิตามวรรคหน่ึง

หมวด หมวด 15
บทก าหนดโทษ

57



บทเฉพาะกาล
– กรณีที่ยังไม่ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศให้น าระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับ

ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ห รือประกาศ
ในเร่ืองน้ันๆ ตามพระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคบั (มาตรา 122)

– กรณีไม่อาจน าระเบียบเดิมมาใช้บังคับในเร่ืองใดได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด
(มาตรา 123)

– การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะมีประกาศ หรือกฎ
หรือระเบียบแล้วแต่กรณ ีใช้บังคบั (มาตรา 124)

– การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างที่ได้ด าเนินการตามระเบียบที่ใช้บังคบัอยู่เดมิก่อนวนัที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคบัและการตรวจรับและการจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จให้ด าเนินการตามระเบียบเดิมต่อไป เว้นแต่
ยงัไม่ได้ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง หรือในกรณทีี่มีการยกเลิกการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง การด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างน้ัน หรือการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังใหม่  แล้วแต่กรณี    ใ ห้ด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้(มาตรา 128)


