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ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. 
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ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ 
ที่ไม่ต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ 
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รายจ่ายทีเ่บิกจ่ายได้ 
 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
กระทรวงการคลัง 
มตคิณะรัฐมนตรี 
ค าส่ัง 
                   *** อนุมัตใิห้จ่ายได้ *** 





















การจดัท าเอกสารการซือ้หรอืจา้ง
ดว้ยวธิ ีe - Bidding 

-ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ พร้อม
ประกาศเชิญชวน ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด  

-  การจัดท าเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวน ถ้าจ าเป็นต้องมข้ีอความหรือรายการแตกต่าง
ไปจากแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมสีาระส าคญัตามทีก่ าหนดไว้ในแบบ 
และไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบกใ็ห้กระท าได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมปัีญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ กใ็ห้ส่งร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวน
ดงักล่าวไปให้ส านักงานอยัการสูงสุดตรวจพจิารณาก่อน 

-  การก าหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวน 
ให้ก าหนดเป็นวนัถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้าง 
โดยก าหนดเป็นวนั เวลา ท าการ เท่าน้ัน และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ 
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

กองการพัสดุ
ภาครัฐ 
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หนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยฯ ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 54 ลงวนัที่ 1 ก.พ.2562 

 

  2. ตัดความในแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนฯ คุณสมบตัขิองผู้ยืน่ข้อเสนอ 
  ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 
       2.1 ผู้ยืน่ข้อเสนอซ่ึงได้รับการคดัเลอืกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบยีนในระบบจัดซ้ือ 
จัดจ้าง (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
       2.2 ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง 
บญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญั 
       2.3 ผู้ยืน่ข้อเสนอซ่ึงได้รับการคดัเลอืกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงนิผ่านบญัชี 
ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงนิแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกนิสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจ 
จ่ายเป็นเงนิสดกไ็ด้ 
                               
 

www.themegallery.com Company Logo 



แนวทางการปฏิบติัเกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 

 กค (กวจ) 0405.2/ว 452 ลงวนัที ่17 กนัยายน 2562 เร่ือง แนวทางปฏิบตัิในการพจิารณางานจ้างก่อสร้าง 
กรณกีารยืน่ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบญัชีรายการ 

 แนวทางนีใ้ช้กบัการด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างเท่าน้ัน 
 การยื่นเสนอราคาส าหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก้ไขแบบเอกสาร

ประกวดราคาฯ 
        (1) ตัดความในข้อ 3.2 วรรคหน่ึง (4) 
       (2) แก้ไขข้อความ ข้อ 4.2 วรรคหน่ึง จากเดิม “ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอก
รายละเอยีดการเสนอราคาในใบเสนอราคา ตามข้อ 1.2 พร้อมจัดท าใบแจ้งปริมาณ
งานและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน” เป็น “ให้ผู้ยืน่ข้อเสนอกรอก
รายละเอยีดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารฯ ข้อ 1.2 ให้ครบถ้วน 
โดยไม่ต้องยืน่ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง                                                                                          

 



แนวทางการปฏิบติัเกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 

 กค (กวจ) 0405.2/ว 452 ลงวนัท่ี 17 กนัยายน 2562 เรือ่ง แนวทางปฏิบติัในการพิจารณางานจา้งกอ่สรา้ง 

กรณีการยื่นใบแจง้ปรมิาณงานและราคา และใบบญัชีรายการ 

 การยื่นเสนอราคา ยื่นเฉพาะใบเสนอราคา โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการ
ก่อสร้างรวมวธีิสอบราคาหรือวธีิคดัเลอืก  

 ข้อ 3 ก่อนลงนามในสัญญา หน่วยงานแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างฯ จัดท า          
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอียด โดยให้
หน่วยงานรัฐเจรจาเพือ่ 

       1. ปรับลดราคาทุกรายการตามอตัราร้อยละทีผู้่ยืน่ข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง โดยเทยีบกบัราคากลางหรือ 
       2. ปรับลดตามความเหมาะสม  
 หากเลือกใช้เจรจาปรับลดตามความเหมาะสมแต่ไม่สามารถเจรจาตกลงได้ ให้หน่วยงานฯ ด าเนินการ     

ปรับลดราคาทุกรายการตามอตัราร้อยละ ภายใต้ราคาทีเ่สนอไว้   
 ทั้งนี ้ หากไม่สามารถเจรจาได้ให้หน่วยงานฯ ยกเลกิการจัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังน้ัน 
 กรณเีลอืกใช้เจรจาเพือ่ปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจมอบหมายให้

เจ้าหน้าที่ด าเนินการ แต่หากเลือกเจรจาปรับลดตามความเหมาะสม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมาย
ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางเป็นผู้ด าเนินการประเมนิราคาและปรับลดราคา 

 

 

 



ข ัน้ตอนวธิ ีe - 
Bidding   

 การจัดหาที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซ้ือหรือจ้างจะต้องก าหนดเงื่อนไข
ไว้ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ให้ผู้ยืน่ข้อเสนอ 
น าตวัอย่างพสัดุทีเ่สนอมาแสดงเพือ่ทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน  
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยืน่ข้อเสนอน าตวัอย่างพสัดุน้ันมาแสดงเพือ่ทดลอง หรือ
ทดสอบ หรือน าเสนองาน ตามวนั และเวลา ณ สถานทีท่ีห่น่วยงานของรัฐก าหนด  
 กรณีการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์คร้ังใดทีก่ าหนดให้ต้องมเีอกสารหรือ
รายละเอยีดในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัประกอบการเสนอราคาของผู้ยืน่ข้อเสนอทีย่ืน่ 
ผ่านทางระบบ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารหรือรายละเอยีดดังกล่าว 
มปีริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยืน่ข้อเสนอในการน าเข้าระบบให้หน่วยงาน 
ของรัฐก าหนดให้ผู้ยืน่ข้อเสนอน าเอกสารหรือรายละเอยีดน้ันพร้อมสรุปจ านวนเอกสาร
หรือรายละเอยีดดงักล่าวมาส่ง ณ ทีท่ าการของหน่วยงานของรัฐในภายหลงั โดยให้ 
ลงลายมอืช่ือของผู้ยืน่ข้อเสนอ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิตบุิคคล (ถ้าม)ี ก ากบั 
ในเอกสารหรือรายละเอยีดน้ันด้วย 
  

กองการพัสดุภาครัฐ 
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ข้อ 44 



ข ัน้ตอนวธิ ีe - 
Bidding 

 การก าหนดวนัให้ผู้ยืน่ข้อเสนอน าตัวอย่างพสัดุทีเ่สนอมาแสดงเพือ่
ทดลอง หรือทดสอบหรือน าเสนองาน หรือน าเอกสารหรือรายละเอยีดมาส่ง 
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นวนัใดวันหน่ึงภายใน 5 วนัท าการ นับถัดจาก
วนัเสนอราคา เว้นแต่ การด าเนินการที่ไม่อาจด าเนินการวันใดวนัหน่ึงได้  
ให้หน่วยงานของรัฐพจิารณาก าหนดมากกว่า 1 วนัได้ แต่จ านวนวันดังกล่าว
ต้องไม่เกนิ 5 วนัท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี ้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข
ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ให้ชัดเจน 

กองการพัสดุภาครัฐ 
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ข้อ 44 วรรคท้าย 



หวัหนา้หนว่ยงานของรฐั 

ไม่น าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่เพือ่รับฟัง

ความคดิเห็นฯ 
(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ) 

น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ 
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ 

ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ  
เพือ่รับฟังความคดิเห็นฯ 

 วงเงินเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพนิิจของหน่วยงาน
ของรัฐทีจ่ะให้มกีารเผยแพร่เพือ่รับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่กไ็ด้ 

 วงเงินเกนิ  5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคา อเิลก็ทรอนิกส์เผยแพร่เพือ่รับฟังความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ 

            รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจ าเป็นจะก าหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากทีก่ าหนด ให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย  เพือ่ขอความเห็นชอบ และเมือ่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิทราบด้วย 

กองการพัสดุ
ภาครัฐ 

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 
พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง  
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หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐ 

หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่ าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

การรับฟัง 
ความคดิเห็น 

ไม่มีผู้เสนอ 
ความคดิเห็น 

 มีผู้เสนอ 
ความคดิเห็น 

ไม่น าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาฯ 
เผยแพร่เพือ่รับฟังความคดิเห็นฯ 

(กรณทีีอ่ยู่ในดุลพนิิจ) 

น าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิ
ประกวดราคาฯ เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ 
 ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ เพือ่ให้ผู้ประกอบการ 
มีความคดิเห็นไปยงัหน่วยงานที่จัดซ้ือจัดจ้างโดยตรง 
โดยเปิดเผยตวั 

การรับฟังความคดิเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 
พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง (2) 
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กองการพัสดุ
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ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e – bidding) (ข้อ 51) 
 

  

 
 

วงเงินทีจ่ัดหา 

ระยะเวลาในการเผยแพร่
เอกสารฯ 

(ให้ค านึงถงึระยะเวลาในการให้
ผู้ประกอบการเตรียมจดัท าเอกสาร 

เพือ่ยืน่ข้อเสนอด้วย) 
 

เกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 5 ท าการ 

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

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

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

กองการพัสดุภาครัฐ 

   รัฐวิสาหกจิใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากที่ก าหนด ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัย  เพื่อขอความเหน็ชอบ และเม่ือได้รับความเหน็ชอบแล้วให้รายงาน
ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย 66 



การซือ้หรอืจา้งดว้ยวธิ ีe - 
Bidding 

  หากหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดรายละเอยีดของประกาศหรือเอกสาร
ซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์หรือขอบเขตของงานหรือ
รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้างไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคัญตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลกิการด าเนินการซ้ือหรือจ้าง 
ในคร้ังน้ัน แล้วด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป   

 เมือ่ถึงก าหนดวนัเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ให้
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายใน
เวลาทีก่ าหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพยีงคร้ังเดยีว 
 การก าหนดวนัเสนอราคา ห้ามมใิห้ร่นหรือเลือ่น หรือเปลีย่นแปลง
ก าหนดวนัเสนอราคา 

กองการพัสดุ
ภาครัฐ 
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หนา้ทีค่ณะกรรมการพจิารณาผล
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์

 
คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเทจ็จริงเพิม่เติมจากผู้ยืน่ข้อเสนอรายใด     ก็
ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และ
ห า ก คณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ ห็ น ว่ า ผู้ ยื่ น ข้ อ เ ส น อ ร า ย ใ ด มี คุ ณ สมบั ติ 
ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น ต า ม เ งื่ อ น ไ ข   ที่ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ไ ด้ ก า ห น ด  
ให้คณะกรรมการตัดรายช่ือของผู้ยืน่ข้อเสนอรายน้ัน 
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของพสัดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก าหนด  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างน้ัน
ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้
พจิารณาผ่อนปรนการตัดสิทธ์ิผู้ยืน่ข้อเสนอรายน้ัน 

www.themegallery.com Company Logo 
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การก าหนดคณุสมบติัผ ูย้ืน่ขอ้เสนอและการพิจารณาคณุสมบติัผ ูย้ืน่

ขอ้เสนอของหน่วยงานของรฐั ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลว 18 พ.ค. 2563 

1. การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยืน่ข้อเสนอ 
   1.1 งานจ้างก่อสร้าง 
             1.1.1 งานจ้างก่อสร้างวงเงนิตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป ต้องเป็นนิตบุิคคลตามกฎหมาย 
            1.1.2 ห้ามก าหนดเงือ่นไขของผู้ยืน่ข้อเสนอในงานก่อสร้าง ดงันี ้
                     (1) ต้องเป็นนิตบุิคคลทีม่ีผลประกอบการเป็นก าไร 
                     (2) ต้องยืน่ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมมาแสดงตั้งแต่ขณะเสนอราคา 
                     (3) ต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายและจะต้องมีหนังสือแต่งตั้ งตัวแทนจ าหน่าย          
ในครุภัณฑ์ประกอบ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ หรือจะต้องมีหนังสือ
รับรองอะไหล่ จากผู้ผลติหรือตัวแทนจ าหน่ายทีไ่ด้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลติ  
            1.1.3 ก าหนดผลงาน ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ และ เป็นผลงาน
ประเภทเดียวกันกับงานที่จะก่อสร้าง เป็นผลงานในสัญญาเดียว และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้าง    
ได้ท างานแล้วเสร็จตามสัญญาซ่ึงได้ส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 



   1.1.4 การก าหนดรายการวสัดุ  
            (1)กรณีมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานที่หน่วยงาน
ของรัฐอืน่ก าหนดไว้ ให้ระบุมาตรฐานน้ัน 
             (2)กรณีวัสดุยังไม่ได้ก าหนดมาตรฐานตาม (1)แต่จ าเป็นต้องใช้และ
จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อวัสดุให้ระบุช่ือยี่ห้อได้ ไม่น้อยกว่า  3ยี่ห้อ และให้สามารถ  
ใช้วสัดุที่มคุีณภาพเทียบเท่ากบัยีห้่อที่ระบุได้ด้วย      
    1.2 งานซ้ือหรืองานจ้างที่มใิช่งานก่อสร้าง      
         1.2.1 ห้ามหน่วยงานของรัฐก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือ  
ให้ใกล้เคยีงยีห้่อใดยีห้่อหน่ึงหรือผู้ขายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ 
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    1.2.2 ห้ามมิให้หน่วยงาน ก าหนดเจาะจงแหล่งประเทศผู้ผลิตหรือทวีป เช่น  
ต้องเป็นพสัดุผลติจากทวปีอเมริกา หรือทวปียุโรป 
    1.2.3 กรณีจ าเป็นต้องก าหนดเงื่อนไขการยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย
พสัดุ  ให้ก าหนดว่าต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตหรือ
ตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย  
     4. ห้ามมิให้ก าหนดผลงาน แต่หากมีความจ าเป็น ให้ก าหนดผลงานได้       
ไม่เกนิร้อยละ 50 ของวงเงนิงบประมาณ 
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2. แนวทางการพจิารณาคุณสมบตัขิองผู้ยืน่ข้อเสนอกรณทีีไ่ม่เป็นสาระส าคญั 
 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอรายละเอียดแตกต่างจากเงื่อนไขประกาศและเอกสารเชิญชวน 

ดงัต่อไปนี ้ให้ถือเป็นความผดิพลาดเลก็น้อย และให้ผ่อนปรนโดยไม่ตดัสิทธ์ิผู้ยืน่ข้อเสนอ 
       2.1ผู้ยื่นข้อเสนอไม่รับรองส าเนาถูกต้องในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนห้างฯ  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ หรือหนังสือรับรองผลงาน 
       2.2 ผู้ยืน่ข้อเสนอไม่ตดิอากรแสตมป์ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในเอกสารประกวดราคา หรือ 
หนังสือเชิญชวน 
       2.3 หน่วยงานก าหนดให้ยืน่บัญชีผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) แต่ผู้ยืน่ฯ ไม่มีผู้มีอ านาจควบคุม 
จึงไม่ยืน่ กไ็ม่ถือว่าผดิเงือ่นไข 
 ทั้งนี้ หากหน่วยงานจะก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารใดเพือ่ประกอบการพิจารณา 

หน่วยงานต้องก าหนดเงือ่นไขเพิม่เตมิไว้ในเอกสารเชิญชวน ในข้อ 3.1ส่วนที่ 1 หรือ ข้อ 3.2 
ส่วนที ่2 เท่าน้ัน 
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                       (3) คดัเลอืกพสัดุหรือคุณสมบตัิของผู้ยืน่ข้อเสนอทีถู่กต้อง และพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ 
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยให้จัดเรียงล าดบัผู้ทีเ่สนอราคา
ต ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย 
       ในกรณทีีผู้่ยืน่ข้อเสนอรายทีค่ดัเลอืกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงาน
ของรัฐในเวลาทีก่ าหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้พจิารณาผู้ทีเ่สนอราคาต ่ารายถัดไป หรือผู้ทีไ่ด้
คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามล าดบั แล้วแต่กรณ ี

 (4) จัดท ารายงานผลการพจิารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่
พจิารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี ้รายงานผลการพจิารณาดงักล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปนี ้

 (ก) รายการพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง 
 (ข) รายช่ือผู้ยืน่ข้อเสนอ ราคาทีเ่สนอ และข้อเสนอของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกราย 
 (ค) รายช่ือผู้ยืน่ข้อเสนอทีผ่่านการคดัเลอืกว่าไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนั 

 (ง) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 

 (จ) ผลการพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกราย 
พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพจิารณา 
  

หนา้ทีค่ณะกรรมการพจิารณาผลประกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(ตอ่) กองการพัสดุ
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  เม่ือพจิารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ยืน่ข้อเสนอเพยีงรายเดยีวหรือ 
มีผู้ยืน่ข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงือ่นไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์เพยีงรายเดยีว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพือ่
ยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ัน แต่ถ้าคณะกรรมการพจิารณาผลฯ พจิารณาแล้ว
เห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลกิ ให้คณะกรรมการพจิารณาผลฯ 
ต่อรองราคากบัผู้ยืน่ข้อเสนอรายน้ัน และจัดท ารายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ 

 กรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงือ่นไขที่ก าหนด ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพือ่ยกเลกิและด าเนินการประกวดราคาฯ ใหม่  แต่หาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้
ผลด ี จะส่ังให้ด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธีิ
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีกไ็ด้  
 เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลอืกหรือวธีิ
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอืน่ ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่ 

หน้าที่คณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ) 

ข้อ 56 



 (1) แจ้งผู้ทีเ่สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างน้ันผ่านระบบฯ เพือ่ต่อรอง
ราคาให้ต ่าสุดเท่าทีจ่ะท าได้ หากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ันยอมลดราคาและยืน่ใบเสนอราคาผ่านระบบฯ แล้ว 
ราคาทีเ่สนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนทีสู่งกว่าน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของ
วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนทีสู่งกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้างน้ันไม่เกนิ
ร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม กใ็ห้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอ
ราคารายน้ัน 

 (2) ถ้าด าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ทีเ่สนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือ
จ้างทุกรายผ่านระบบฯ เพือ่มาเสนอราคาใหม่พร้อมกนัโดยยืน่ใบเสนอราคาผ่านระบบฯ ภายในก าหนด
ระยะเวลาอนัสมควร  
  หากรายใดไม่ยืน่ใบเสนอราคาให้ถือว่ารายน้ันยนืราคาตามทีเ่สนอไว้เดมิ หากผู้ที ่
เสนอราคาต ่าสุดในการเสนอราคาคร้ังนีเ้สนอราคาไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่า 
แต่ส่วนทีสู่งกว่าน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม  
กใ็ห้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ัน 

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาทีเ่ห็นควรซ้ือ/จ้างสูงกว่าวงเงนิ 
ทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา) 

ข้อ 57 



 (3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพนิิจว่าจะ
ยกเลกิการซ้ือหรือจ้าง หรือขอเงนิเพิม่เติม หรือลดรายการ ลดจ านวน  
หรือลดเนือ้งาน  
  หากการด าเนินการดงักล่าวท าให้ล าดบัของผู้ชนะการเสนอราคาเปล่ียนแปลงไป 
จากเดมิ ถือว่าก่อให้เกดิการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซ้ือ 
หรือจ้างในคร้ังน้ัน แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการโดยวิธี
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะส่ังให้ด าเนินการซ้ือหรือจ้าง 
โดยวิธีคดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธีิเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก)  
แล้วแต่กรณี กไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลอืก 
หรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอืน่ ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่ 

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาทีเ่ห็นควรซ้ือ/จ้างสูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง 
(กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา) (ต่อ) 



 เมือ่ราคาของผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ให้คณะกรรมการ 
แจ้งผู้ทีเ่สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างน้ันผ่านทางระบบเพือ่ต่อรองราคา
ให้ต ่าสุดเท่าทีจ่ะท าได้ หากยอมลดราคาและยืน่ใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ แล้ว ราคาทีเ่สนอ
ใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนทีสู่งกว่าน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิ 
ทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอกี แต่ส่วนทีสู่งกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้างน้ันไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม กใ็ห้เสนอซ้ือ
หรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายน้ัน  

 หากด าเนินการไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพนิิจว่า 
จะขอเงนิเพิม่ หรือยกเลกิการซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันและด าเนินการประกวดราคาฯ ใหม่ แต่หาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ใหม่ 
อาจไม่ได้ผลด ีจะส่ังให้ด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวธีิ
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซ้ือ
หรือจ้างโดยวธีิคดัเลอืกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอืน่ ให้เร่ิมกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่ 

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซ้ือ/จ้างสูงกว่าวงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้าง 
(กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ) 



 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล 
การพจิารณา และผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐน้ัน และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ผ่านทาง
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบทีก่รมบัญชีกลางก าหนด 

     การประกาศผลผูช้นะการเสนอราคา 
ข้อ 59 







































การท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 
หน่วยงานของรัฐอาจท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนดกไ็ด้ ในกรณีดงัต่อไปนี ้

(1)  การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคดัเลอืก ตาม ม.56(1)(ค)การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตาม ม.56(2)(ข)(ง)(ฉ) หรือการจ้างทีป่รึกษาโดยวธีิเฉพาะเจาะจงตาม 
ม.70(3)(ข) 

(2)  การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ 

(3)  คู่สัญญาส่งมอบพสัดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วนัท าการ นับถัดจากวนัท าข้อตกลง 

(4)  การเช่า ซ่ึงผู้เช่าไม่ต้องเสียเงนิอืน่ใดนอกจากค่าเช่า 

(5)  กรณีอืน่ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  

      

มาตรา 

96  

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย           
 เร่ือง การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ        

ฉบับที ่2 และ 3 
(1) การจดัซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ … 
(2) การเช่าอสังหาริมทรัพย…์ 
(3) วธีิคดัเลือก ตาม ม. 56 (1) (ฉ)(ช) 
(4) วธีิเฉพาะเจาะจง ตาม ม. 56 (2) (ค) (จ)  
(5) กฎกระทรวงก าหนดกรณีการจดัซ้ือจดัจา้ง
พสัดุโดยวธีิเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ขอ้ 2 (5) 

  

  มาตรา 96 วรรคสอง บญัญติั 

ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งวงเงินเล็กนอ้ย ตามท่ีก าหนด 

     ในกฎกระทรวง จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนัก็ได ้

    แต่ตอ้งมีหลกัฐานการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น 

 



1 

2 

3 

การก าหนดอัตราค่าปรับในสัญญา ข้อ 162 











(1) ตรวจรับพสัดุ ณ ทีท่ าการของผู้ใช้พสัดุน้ัน หรือสถานทีซ่ึ่งก าหนดไว้ 
      ในสัญญาหรือ ข้อตกลง  การตรวจรับพสัดุ ณ สถานทีอ่ืน่ ในกรณทีีไ่ม่มีสัญญา

หรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัตจิากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 
(2) ตรวจรับพสัดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลกัฐานทีต่กลงกนัไว้ ส าหรับกรณีทีม่ี

การทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวทิยาศาสตร์ จะเชิญ
ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒเิกีย่วกบัพสัดุน้ันมาให้ ค าปรึกษา  

      หรือส่งพสัดุน้ันไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ  
      สถานทีข่องผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒน้ัินๆ กไ็ด้ 
o ในกรณจี าเป็นทีไ่ม่สามารถตรวจนับ 
เป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับ 
ตามหลกัวชิาการสถติิ  

103 

หน้าทีค่ณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานซ้ือหรืองานจ้าง  

ขอ้ 

175  



(3) ให้ตรวจรับพสัดุในวนัทีผู้่ขายหรือผู้รับจ้างน าพสัดุมาส่งและ 
ให้ด าเนินการให้เสร็จส้ิน โดยเร็วทีสุ่ด  
(4) เมือ่ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพสัดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
พสัดุ ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วนัที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพสัดุน้ันมาส่ง แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกบัท าใบตรวจรับ โดยลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่
ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพือ่ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ  
  

104 

หน้าทีค่ณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานซ้ือหรืองานจ้าง  

ขอ้ 

175  

o ในกรณีที่เหน็ว่าพัสดุที่ส่งมอบ มี
รายละเอียด 
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและส่ังการ 
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 (5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพสัดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน 
หรือส่งมอบครบจ านวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอืน่  ให้
ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพือ่แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วนัท าการ นับถัดจากวนัตรวจพบ  
แต่ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธ์ิหน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบ ไม่ครบถ้วนหรือ     
ไม่ถูกต้องน้ัน 
 (6) การตรวจรับพสัดุที่ประกอบกนัเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหน่ึง   
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยงัมิได้ส่งมอบพสัดุน้ัน และ    
โดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วนัท าการ    
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 
 (7) ถ้ากรรมการตรวจรับพสัดุบางคนไม่ยอมรับพสัดุโดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพือ่พจิารณาส่ังการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐส่ังการให้รับพสัดุน้ันไว้ จึงด าเนินการ
ตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี  

หน้าทีค่ณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานซ้ือหรืองานจ้าง  ขอ้ 

175  
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ภา
ยใ
น 
3 
วัน

ท า
กา

ร 

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 
(องค์ประชุม) 

มตอิงค์ประชุม 
: บางคนไม่รับมอบ 

มตอิงค์ประชุม 
: เหน็ว่า ถูกต้อง 

มตอิงค์ประชุม 
: เหน็ว่า ไม่ถูกต้อง 

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบ 

ท าใบตรวจรับ อย่างน้อย 2 ฉบับ 
ให้ผู้ขาย 1 และ เจ้าหน้าที่ 1  

: รับพสัดไุว้  ถือวา่สง่มอบถกูต้อง ณ วนัท่ีสง่ 
:  ส่งมอบพัสดุให้เจ้าหน้าที่  

มตอิงค์ประชุม 
: เหน็ว่า ถูกต้อง
เพียงบางส่วน 

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อทราบและส่ังการ 

ทราบ 
(ตามมต)ิ 

สั่งการ 
(ต่างจากมต)ิ 

แจ้ง
คู่สัญญา 

สัญญา 
ไม่ได้ก าหนด 
เป็นอย่างอ่ืน 

รับไว้เฉพาะท่ีถูกต้อง 

รายงาน 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ท าบันทกึความเหน็แย้ง 

เสนอ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพื่อส่ังการ 

ให้รับ 

ไม่รับ 

o Work flow การตรวจรับพสัดุที่เป็นงานซ้ือหรือจ้างทั่วไป 



(1) ตรวจสอบคุณวุฒขิองผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง 
      ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(2) ตรวจสอบรายงานการปฏบิตังิานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที ่
     ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกบัแบบรูปรายการ

ละเอยีดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือ
พจิารณาการส่ังหยุดงาน หรือพกังานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐเพือ่พจิารณาส่ังการต่อไป  

(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุหรือกรรมการทีไ่ด้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานทีท่ีก่ าหนดไว้ในสัญญา
หรือทีต่กลงให้ท างานจ้างน้ันๆ ตามเวลาที ่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดท า
บันทกึผลการออกตรวจงานจ้างน้ันไว้เพือ่เป็นหลกัฐานด้วย 

      หน้าทีค่ณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ
ในงานจ้างก่อสร้าง 
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ขอ้ 

176  



(4) นอกจากการด าเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณ ี
      มีข้อสงสัยหรือมีกรณทีีเ่ห็นว่า แบบรูป รายการละเอยีดและข้อก าหนดใน

สัญญามีข้อความคลาดเคลือ่นเลก็น้อย หรือไม่เป็นไปตามหลกัวิชาการ
ช่าง ให้มีอ านาจส่ังเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิม่เติม หรือตัดทอนงานจ้างได้
ตามทีเ่ห็นสมควร และตามหลกัวชิาการช่าง เพือ่ให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอยีด  

(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานทีผู้่รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วนัท าการ นับแต่วนัที่
ประธาน กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้
เสร็จส้ินไปโดยเร็วทีสุ่ด  
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หน้าทีค่ณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานจ้างก่อสร้าง 
ขอ้ 

176  



       ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจรับพสัดุเห็นว่าผลงานทีส่่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็
ตามไม่เป็นไป ตามแบบรูปรายการละเอยีดและข้อก าหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพือ่ทราบหรือส่ังการ แล้วแต่กรณี  
(7) ในกรณีทีก่รรมการตรวจรับพสัดุบางคน ไม่ยอมรับงานโดยท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่พจิารณาส่ังการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐส่ังการให้ตรวจ
รับงานจ้างน้ันไว้ จึงจะด าเนินการตาม (6) 
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(6) เม่ือตรวจเหน็ว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป 
รายการละเอียดและ ข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่า 
ผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตัง้แต่วันที่ ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนัน้ และให้ท า
ใบรับรองผลการปฏบิัตงิานทัง้หมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้
เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 
ฉบับ เพื่อท าการเบกิจ่ายเงนิตามระเบียบว่าด้วยการเบกิจ่ายเงนิของ
หน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

หน้าทีค่ณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานจ้างก่อสร้าง 
ข้อ 
176  



(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานทีท่ีก่ าหนดไว้ในสัญญา หรือทีต่กลงให้ท างานจ้าง
น้ันๆ ทุกวนัให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอยีดและข้อก าหนดในสัญญาทุก
ประการ 
o โดยส่ังเปลีย่นแปลง แก้ไข เพิม่เติมหรือตดัทอนงานจ้างได้ตามทีเ่ห็นสมควร 
และตามหลกัวชิาช่าง เพือ่ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ ละเอยีด และข้อก าหนด
ในสัญญา 
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    หน้าทีข่องผู้ควบคุมงาน ขอ้ 

178  

o ถ้าผู้รับจ้างขดัขนืไม่ปฏบิตัติาม กส่ั็งให้หยุดงานน้ันเฉพาะส่วนหน่ึงส่วนใด 
หรือ ทั้งหมดแล้วแต่กรณไีว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏบิตัใิห้ถูกต้องตามค าส่ัง 
o และให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพสัดุหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ท า
หน้าทีรั่บผดิชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงหรือการตรวจรับพสัดุทีเ่ป็น
งานจ้างก่อสร้างทนัที 



o หรือเป็นทีค่าดหมายได้ว่า ถงึแม้ว่างานน้ันจะได้
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอยีด และข้อก าหนด 
ในสัญญา แต่เมื่อส าเร็จแล้วจะไม่มัน่คงแขง็แรง 
หรือไม่เป็นไปตามหลกัวชิาช่างทีด่หีรือไม่ปลอดภยั 
ให้ส่ังพกังานน้ันไว้ก่อน 
o แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพสัดุหรือหรือ 
ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ท าหน้าทีรั่บผดิชอบการ
บริหารสัญญาหรือข้อตกลง หรือการตรวจรับพสัดุที่
เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว 
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    หน้าทีข่องผู้ควบคุมงาน ขอ้ 

178  

(2) ในกรณีท่ีปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอยีด หรือข้อก าหนดในสัญญา   มี
ข้อความขดักนั 



112 

    หน้าทีข่องผู้ควบคุมงาน ขอ้ 

178  

o อย่างน้อย 2 ฉบบั เพือ่รายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
รับผดิชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง หรือการ
ตรวจรับพสัดุทีเ่ป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ 
o และเกบ็รักษาไว้เพือ่มอบให้แก่เจ้าหน้าทีเ่มื่อเสร็จ
งานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารส าคญัของทาง
ราชการเพือ่ประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที ่

(3) จดบันทกึสภาพการปฏบิัตงิานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม
เป็นรายวัน พร้อมทัง้ผลการปฏบิัตงิาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มี
การหยุดงาน 

o การบนัทึกการปฏิบติังานของผูร้บัจา้ง  ใหร้ะบุรายละเอียดขั้นตอนการ

ปฏิบติังานและวสัดุทีใ่ชด้ว้ย 
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    หน้าทีข่องผู้ควบคุมงาน 
ขอ้ 

178  

o ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่า
เป็นไปตามสัญญาหรือไม่ 
o โดยรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ท าหน้าทีรั่บผดิชอบการ
บริหารสัญญาหรือข้อตกลงหรือการตรวจรับพสัดุที่
เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน 3 วนัท าการ นับแต่
วนัถึงก าหนดน้ันๆ 

(4) ในวันก าหนดเร่ิมงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถงึ
ก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด 
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คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 
(องค์ประชุม) 

ผู้ควบคุมงาน 
รายงาน 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
เพื่อทราบ 

ท าใบรับรอง 
ผลการปฏบิัตงิาน 
อย่างน้อย 2 ฉบับ 

ให้ผู้ขาย 1 และเจ้าหน้าที่ 1  มตอิงค์ประชุม 
: เหน็ว่า ถูกต้อง 

ทัง้หมด / เฉพาะงวด 

มตอิงค์ประชุม 
: เหน็ว่า ไม่ถูกต้อง 

รายงาน 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อทราบหรือส่ังการ 

ทราบ 
(ตามมต)ิ 

สั่งการ 
(ต่างจากมต)ิ 

แจ้ง
คู่สัญญา 

มตอิงค์ประชุม 
: บางคนไม่รับมอบ 

ท าบันทกึความเหน็แย้ง 

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพื่อส่ังการ 

ให้รับ 

ไม่รับ 

: ถือว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วันท่ีส่ง 

o Work flow การตรวจรับพสัดุทีเ่ป็นงานก่อสร้าง 







1. .............ก าหนดส่ง 17 ม.ค. 

 

 

2.   
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ส่ง 14 ม.ค. 

  

รบั 20 ม.ค.  

 แจง้แกไ้ข  

ปรบั  

ลดปรบั  

2 

2 รบั 27 ม.ค. 

1 

ตวัอย่างการคิดค่าปรบั 

1 

ส่ง  24 ม.ค. 



ข้อ 175(4)   “ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องตัง้แต่วันที่
ได้น าพัสดุมาส่ง” 

                    ......ปรับ       ?       วัน 

                    ครบก าหนด 17 ม.ค.  ส่งถูกต้อง  24 ม.ค. ตามสัญญา 

                    จะต้องถูกปรับ 18 ม.ค. - 24 ม.ค. = X วัน 

*กรรมการล่าช้า (เป็นเหตุพจิารณาลดค่าปรับตามพรบ.ม.102)  

  18 ม.ค. – 20 ม.ค. = Y วัน 

                      ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ถูกปรับ X – Y = ? วัน 
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ตวัอย่างการคิดค่าปรบั (ต่อ) 





เหตุแห่งการบอกเลิก/ตกลงกนัเลิกสญัญา หรือข้อตกลง 

o การตกลงเลิกสญัญา กระท าไดเ้ฉพาะทีเ่ป็นประโยชนโ์ดยตรงหรือเพือ่ประโยชน์

สาธารณะหรือเพือ่แกไ้ขขอ้เสียเปรียบในการปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลง 

1. เหตุตามทีก่ฎหมายก าหนด 

2. เหตุอนัเช่ือไดว่้าผูข้ายหรือผูร้บัจา้ง         

ไม่สามารถส่งมอบงานไดภ้ายในเวลาที่ก าหนด 

3. เหตุอ่ืนตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. หรือ       

ในสญัญาหรือขอ้ตกลง 

4. เหตุอ่ืนตามระเบยีบที่รฐัมนตรี

ก าหนด 

มาตรา 

103  



กรณีตกลงเลกิสัญญา 

   Ex กรณีงานก่อสร้าง หน่วยงานไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ 
เน่ืองจากมีส่ิงก่อสร้างของผู้บุกรุกเร่ืองอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาล 
  ไม่อาจทราบได้ว่า จะมีค าพิพากษาถึงที่สุด และสามารถมอบพืน้ที่
ให้ได้เม่ือใด เม่ือผู้รับจ้างมีหนังสือขอเลกิสัญญา และหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการ       
ที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปตามมาตรา 103วรรคสอง 
ย่อมตกลงเลิกสัญญาได้ และผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา กรณีนี้
หน่วยงาน ต้องคนืหลกัประกนัสัญญา 

www.themegallery.com Company Logo 











การใช้สิทธิตามสัญญา ภายหลงับอกเลกิสัญญา 
การด าเนินการภายหลงับอกเลกิสัญญา ตามหนังสือที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 108 ลว. 25 ม.ีค.2563 

1. กรณีหลกัประกนัเป็นหนังสือค า้ประกนั หน่วยงานแจ้งผู้ออกหนังสือค า้ประกนัช าระเงิน 

ตามสัญญาค า้ประกนั 

2. หน่วยงานพจิารณากรณีทิง้งาน/แจ้งรายช่ือผู้ขาย ผู้รับจ้างรายเดมิเป็นผู้ทิง้งาน 

3. ค่าเสียหาย 

    3.1 ค่าเสียหายของพสัดุ/งานได้ส่งมอบแล้ว และยงัไม่ได้เบิกจ่ายเงิน 

          - หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ/ บุคคลรับผดิชอบ พจิารณาพสัดุหรืองาน   
ทีผู้่ขาย/ผู้รับจ้างรายเดมิส่งมอบ หากเห็นว่าพสัดุหรืองานหากรับไว้ใช้ประโยชน์ราชการได้ 
ต้องชดใช้เงนิคนืค่าพสัดุ/ค่างานให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดมิ 

          - ให้คณะกรรมการ/บุคคลผู้รับผดิชอบ รายงานผลการพจิารณาและเสนอความเห็น  
ต่อหัวหน้าหน่วยงาน ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบ หากเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่    
หักค่าพสัดุหรือค่างานเป็นค่าเสียหายไว้ 
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3.2 ค่าเสียหายของพสัดุหรืองานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
      - หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้ งคณะกรรมการ /มอบหมายบุคคล
รับผิดชอบประเมินค่าเสียหาย ตรวจสอบค่าเสียหายของพัสดุหรืองาน    
ที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายเดิมยังไม่ส่งมอบ หรือตรวจสอบ ประเมินแบบ 
ประเมินรายการปริมาณและราคาของส่ิงก่อสร้างคงเหลือ เพื่อค านวณ
งบประมาณส าหรับจัดซ้ือจากผู้ขายรายใหม่/จัดจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ 
       - คณะกรรมการ/บุคคลผู้รับชอบ รายงานผลการพิจารณาและ
ความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่เห็นชอบ 
       - กรณีงานก่อสร้าง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางส าหรับ
งานก่อสร้างส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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       - หน่วยงานท างานน้ันเอง หรือจัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อด าเนินการต่อ 
กรณีราคาค่าพสัดุ/ค่างานเพิม่สูงขึน้จากสัญญาเดิม ค่าควบคุมงาน ค่าเสียหายอื่น ถือ
เป็นค่าเสียหายผู้ขาย/รับจ้างรายเดมิต้องรับผดิชอบ 
4. การประเมินค่าเสียหาย 
    - หน่วยงานน าค่าเสียหาย ค่าปรับ ค่าควบคุมงาน ราคาพัสดุ/ค่างาน ที่เพิ่มสูงขึ้น
จากสัญญาเดมิ น ามาหักออกจากหลกัประกนัสัญญา 
    - หากมีเงินหลกัประกันสัญญาคงเหลอื ให้คนืจ านวนเงินดังกล่าวแก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
รายเดมิ แต่หากค่าเสียหายมีจ านวนเงินมากกว่าหลกัประกนัสัญญา     ริบหลกัประกนั
สัญญาไว้ทั้งหมด เรียกร้องผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายเดมิชดใช้ค่าเสียหายจนครบ 
 - หน่วยงานแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายเดิมชดใช้ค่าเสียหายเพิม่เติม ภายใน 15วนั นับถัด
จากวนัได้รับหนังสือ หากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหาย ส่งเร่ืองให้ส านักงาน
อยัการสูงสุดด าเนินคด ี 
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