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มาตรา 65 ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญตัิน้ี ใหส้มาชิกสภาองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบล และพนักงานสว่นต าบลเป็นเจา้พนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา

มาตรา 48 เอกวีสติ ในการปฏิบตัิหน้าที่ ใหน้ายกเทศมนตรี รองนายก เทศมนตรี

และพนักงานเทศบาลเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 44 ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญตัิน้ี ใหน้ายกองคก์ารบริหาร

สว่นจงัหวดั รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั รอง

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเ ป็นเจา้

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา
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ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 149 ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน สมาชิกสภานิติบญัญตัิ

แห่งรฐั สมาชิกสภาจงัหวดั หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รบั หรือ

ยอมจะรบัทรพัยส์ิน หรือประโยชน์อื่นใดส าหรบัตนเองหรือผูอ้ื่น

โดยมิชอบ เพื่อกระท าการหรือ ไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง

ไม่ว่าการนั้นจะชอบ หรือ มิชอบดว้ยหน้าที่ ตอ้งระวางโทษจ าคุก

ตัง้แต่หา้ปีถงึยี่สบิปี หรอืจ าคุกตลอดชีวติ และปรบัต ัง้แต่สองพนับาท

ถงึสีห่ม่ืนบาท หรอืประหารชีวติ
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“ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” 

ฝ่ายปกครองจะกระท าการใดๆ ไดก้ต็่อเม่ือมี

กฎหมายมอบอ านาจใหใ้นการกระท าการนั้น

หลกัการปฏบิตัริาชการ
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เรื่องเสรจ็ที่ 1/2555 เรื่อง ภาระหน้ีเงนิกูข้องเทศบาลต าบล

อบต. กูเ้งนิจากธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 14 ลา้นบาท เพือ่ด าเนินการ

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน แมม้าตรา 83 แหง่พระราชบญัญตัิสภาต าบลและ อบต.ฯ 

จะบญัญตัิให ้อบต.อาจกูเ้งนิไดก้ต็าม แต่การกูเ้งนิของ อบต. จะตอ้งไดร้บัอนุญาต

จากสภา อบต. และเป็นไปตามระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย ตราบใดที่ยงัไม่มีการ

ออกระเบยีบกระทรวงมหาดไทยเพือ่ก าหนดเรื่องการกูเ้งนิของ อบต.ไว ้อบต. จงึยงั

ไม่อาจกูเ้งนิได ้เป็นกรณีที่นายก อบต.ไปด าเนินการในเรื่องที่ อบต.ไม่มีอ านาจหนา้ที่

ที่จะกระท าได ้การด าเนินการของนายก อบต. จงึย่อมไม่มีผลผูกพนั อบต.
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รกัษาราชการแทน ปฏบิตัิราชการแทน

- นายกไม่อาจปฏบิตัิหนา้ที่ได ้

- รองนายกตามล าดบั/ปลดั

เป็นผูร้กัษาราชการแทน

- ท าไดท้กุเรื่องที่เป็นอ านาจ

หนา้ที่ของนายก

- นายกมอบอ านาจใหร้อง

นายก/ปลดั/รองปลดั ปฏบิตัิ

ราชการแทนเฉพาะเรื่อง

- ท าเป็นหนงัสอื

- นายกก ากบัดูแล

การรกัษาราชการแทน / การปฏบิตัริาชการแทน

(อบจ. ม. 39/1 / เทศบาล ม. 48 วสีต ิ/ อบต. ม. 60)

7



การมอบอ านาจ (ขอ้ ๖,๗)

- หวัหนา้หน่วยงานของรฐัหรอืผูมี้อ านาจส ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้งตามระเบยีบน้ีจะมอบ

อ านาจเป็นหนงัสอืใหแ้กผู่ด้ ารงต าแหน่งใดกไ็ดซ่ึ้งสงักดัหน่วยงานของรฐัเดียวกนั โดยให ้

ค านึงถงึระดบัต าแหน่ง หนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจเป็นส าคญั

- เม่ือมีการมอบอ านาจตามวรรคหน่ึง ผูร้บัมอบอ านาจมีหนา้ที่ตอ้งรบัมอบอ านาจนั้น

และจะมอบอ านาจนั้นใหแ้กผู่ด้ ารงต าแหน่งอืน่ต่อไปไม่ได ้

- เพือ่ความคลอ่งตวัในการจดัซ้ือจดัจา้ง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัมอบอ านาจใน

การส ัง่การและด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ใหแ้กผู่ด้ ารงต าแหน่งรองลงไปเป็นล าดบั ใหผู้ ้

มอบอ านาจสง่ส าเนาหลกัฐานการมอบอ านาจใหส้ านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินทราบทกุ

คร ัง้
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ขัน้ตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง

งบประมาณไดร้บัอนุมตัิ

จดัท าและประกาศแผน

การจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี

TOR / SPEC / แบบ

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

จนถงึการประกาศผูช้นะ

การอทุธรณ์ท าสญัญา/บนัทกึตกลงบรหิารสญัญา
สง่มอบพสัดุ

ตรวจรบัพสัดุ



การจดัท าและประกาศแผนจดัซ้ือจดัจา้ง



- เม่ือไดร้บัความเหน็ชอบวงเงนิงบประมาณที่จะใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้ง

จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งหรอืผูม้ีอ านาจในการพจิารณางบประมาณแลว้ 

- ใหเ้จา้หนา้ที่หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายในการปฏบิตังิานนั้นจดัท าแผน

การจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพือ่ขอความเหน็ชอบ

- แผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีใหป้ระกอบดว้ยรายการอย่างนอ้ย ดงัต่อไปน้ี

(1) ช่ือโครงการที่จะจดัซ้ือจดัจา้ง

(2) วงเงนิที่จะจดัซ้ือจดัจา้งโดยประมาณ

(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจดัซ้ือจดัจา้ง

(4) รายการอืน่ตามที่กรมบญัชีกลางก าหนด

การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี (ขอ้ 11)  



- เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบแผนการจดัซ้ือ  

จดัจา้งประจ าปีแลว้

- ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่ประกาศเผยแพรแ่ผนในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง และของหน่วยงานของรฐั และ   

ใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน่วยงานของรฐันั้น

- หากไม่ไดป้ระกาศเผยแพรแ่ผนการจดัซ้ือจดัจา้งโครงการใด   

จะไม่สามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในโครงการนั้นได ้

การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี (ขอ้ 11)  



การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี (มาตรา 11)

ใหจ้ดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี และประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงาน และใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย 

ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน เวน้แต่

(1) มีความจ าเป็นเรง่ด่วนหรอืเป็นพสัดทุี่ใชใ้นราชการลบั

(2) มีวงเงนิในการจดัซ้ือจดัจา้งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

หรอืมีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดโุดยฉุกเฉินหรอืเป็นพสัดทุี่จะขายทอดตลาด

(3) เป็นงานจา้งที่ปรกึษาที่มีวงเงนิค่าจา้งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

หรอืที่มีความจ าเป็นเรง่ด่วนหรอืที่เกี่ยวกบัความมัน่คงของชาติ

(4) เป็นงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งที่มีความจ าเป็นเรง่ด่วน

หรอืที่เกี่ยวกบัความมัน่คงของชาติ



ขอ้ 12 หลงัจากที่ไดป้ระกาศเผยแพรแ่ผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีแลว้

ใหร้บีด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งใหเ้ป็นไปตามแผนและขัน้ตอนของระเบยีบน้ีเพือ่ให ้

พรอ้มที่จะท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงไดท้นัทเีม่ือไดร้บัอนุมตัทิางการเงนิ 

การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี (ขอ้ 12)  

ขอ้ 13 ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี 

ใหเ้จา้หนา้ที่หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายในการปฏบิตังิานนั้นจดัท ารายงานพรอ้ม

ระบเุหตผุล ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพือ่ขอความ

เหน็ชอบ และเม่ือไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ ใหด้ าเนินการ..ต่อไป 



คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้ง (ขอ้ 25 ระเบยีบฯ)

(1) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

(2) คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา

(3) คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิคีดัเลอืก

(4) คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

(5) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 



คณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ขอ้ 2.1.17 ตามประกาศ)

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียน

ผูป้ระกอบการ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิีการก าหนด

ราคากลาง

ผูค้วบคมุงาน (ขอ้ 177 ตามระเบยีบฯ)

(ขอ้ 21 ตามระเบยีบฯ)

คณะกรรมการรบัผิดชอบในการจดัท า

TOR / SPEC / แบบ

ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 



การมีสว่นไดเ้สยี (มาตรา 13) 

ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ผูท้ี่มีหนา้ที่ด าเนินการตอ้งไม่เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยี

กบัผูย้ื่นขอ้เสนอหรอืคู่สญัญาในงานนั้น

- ในกรณีที่ปรากฏในภายหลงัว่าผูท้ี่มีหนา้ที่ด าเนินการเป็น

ผูมี้สว่นไดเ้สยีกบัผูย้ื่นขอ้เสนอหรอืคู่สญัญาในขัน้ตอนหน่ึงขัน้ตอนใด

ของการจดัซ้ือจดัจา้ง หรอืเป็นกรรมการในคณะกรรมการการจดัซ้ือ

จดัจา้ง แต่ไม่มีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งอย่างมีนัยส าคญั การจดัซ้ือ

จดัจา้งนั้นย่อมไม่เสยีไป



คณะกรรมการรบัผิดชอบในการจดัท า

TOR / SPEC / แบบ



คณะกรรมการรบัผิดชอบในการจดัท า

TOR / SPEC / แบบ

การจดัท ารา่งขอบเขตของงาน หรอื รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ

หรอื แบบรูปรายการงานก่อสรา้ง (ขอ้ 21)

- ในการซ้ือหรอืจา้งที่มิใช่การจา้งกอ่สรา้ง

ใหแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง

หรอืจะใหเ้จา้หนา้ที่หรอืบคุคลใดบุคคลหน่ึงรบัผิดชอบ

ในการจดัท ารา่งขอบเขตของงาน

หรอืรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่จะซื้อหรอืจา้ง 

+ รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑ์

การพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอดว้ย

- ในการจา้งกอ่สรา้ง

ใหแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง

หรอืจะใหเ้จา้หนา้ที่หรอืบคุคลใดบุคคลหน่ึง

จดัท าแบบรูปรายการงานกอ่สรา้ง /หรอื

จะด าเนินการจา้งออกแบบ

หรอืควบคุมงานกอ่สรา้งกไ็ด ้

องคป์ระกอบ ระยะเวลาการพจิารณา และการประชุมของคณะกรรมการ

ใหเ้ป็นไปตามที่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัก าหนด



คณะกรรมการรบัผิดชอบในการจดัท า

TOR / SPEC / แบบ

เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (ขอ้ 83)

การพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอโดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรอืวิธีคดัเลอืก

ใหด้ าเนินการโดยพจิารณาถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรฐัและวตัถปุระสงคข์องการใชง้านเป็นส าคญั

การซ้ือหรอืจา้งที่มีการก าหนดSPEC

ของพสัดทุี่เป็นมาตรฐาน และมีคณุภาพ

ดีเพยีงพอ สามารถใชเ้กณฑร์าคา

ในการคดัเลอืกผูท้ี่เสนอราคาต า่สดุ

เป็นผูช้นะการซ้ือหรอืจา้ง

หรอืเป็นผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

1

Ex

- เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหา

อปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร ์ของกระทรวงดิจทิลั

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

- บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ของส านกังบประมาณ



- ตน้ทนุของพสัดุนั้นตลอดอายกุารใชง้าน

- มาตรฐานของสนิคา้หรอืบรกิาร

- บรกิารหลงัการขาย

- พสัดุที่รฐัตอ้งการสง่เสรมิหรอืสนบัสนุน

- การประเมินผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ

คณะกรรมการรบัผิดชอบในการจดัท า

TOR / SPEC / แบบ

เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (ขอ้ 83) ต่อ...

2

การซ้ือหรอืจา้งที่มีความซบัซอ้นมีเทคโนโลยสูีง

หรอืมีเทคนิคเฉพาะ จ าเป็นตอ้งคดัเลอืก

พสัดุมีคุณภาพดี สามารถใชเ้กณฑร์าคา

ประกอบเกณฑอ์ืน่ในการพจิารณาคดัเลอืก

ผูย้ื่นขอ้เสนอ ที่มีคุณภาพและคณุสมบตัถิกูตอ้ง

ครบถว้น ซ่ึงไดค้ะแนนรวมสูงสุด

เป็นผูช้นะการซ้ือหรอืจา้ง

หรอืเป็นผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก



คณะกรรมการรบัผิดชอบในการจดัท า

TOR / SPEC / แบบ

3

การซ้ือหรอืจา้งที่มีการก าหนด SPEC ที่จะตอ้งค านึงถงึเทคโนโลยขีองพสัดุ

หรอืคณุสมบตัขิองผูย้ื่นขอ้เสนอซ่ึงอาจจะมีขอ้เสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกนั

ใหก้ าหนดเป็นเงือ่นไขใหมี้การยื่นขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรอืขอ้เสนออืน่แยกมาต่างหาก

และใหพ้จิารณาคดัเลอืกผูย้ื่นขอ้เสนอที่มีคณุสมบตัิถูกตอ้ง

ครบถว้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรฐัซ่ึงผ่านเกณฑข์ัน้ต า่

แลว้ใหด้ าเนินการตาม (1) หรอื (2) ต่อไป

เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (ขอ้ 83) ต่อ...



การจดัใหม้ีการรบัฟงัความคดิเหน็ (มาตรา ๕๙)

- เพือ่ประโยชน์ในการจดัท าร่างขอบเขตของงานหรอื

รายละเอยีดของพสัดทุี่จะท าการจดัซ้ือจดัจา้งและร่างเอกสาร

เชิญชวน 

- ก่อนท าการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดดุว้ยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

หน่วยงานของรฐัอาจจดัใหม้ีการรบัฟงัความคดิเหน็ร่าง

ขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดของพสัดุ ที่จะท าการจดัซ้ือ

จดัจา้งและร่างเอกสารเชิญชวนจากผูป้ระกอบการก่อนก็ได ้
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หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีการรบัฟงัความคดิเหน็ (ขอ้ 45)

(1) การซ้ือหรอืจา้งคร ัง้หน่ึงซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 5 แสน

บาท แต่ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท ใหอ้ยู่ในดลุพนิิจของหวัหนา้

หน่วยงานของรฐัที่จะใหมี้การเผยแพร่เพือ่รบัฟงัความ

คดิเหน็หรอืไม่กไ็ด ้

(2) การซ้ือหรอืจา้งคร ัง้หน่ึงซ่ึงมีวงเงนิเกนิ

5 ลา้นบาท ใหห้น่วยงานของรฐัน าร่างประกาศ

และร่างเอกสารซ้ือหรอืจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกสเ์ผยแพร่เพือ่รบัฟงัความคดิเหน็
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การจดัใหม้ีการรบัฟงัความคดิเหน็ (ขอ้ ๔๖)

- ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัน าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรอื

จา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสเ์ผยแพร่เพื่อรบัฟัง

ความคดิเหน็จากผูป้ระกอบการตามขอ้ ๔๕ 

- ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่ด าเนินการน าร่างเอกสารดงักล่าวเผยแพร่ใน

ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง และของหน่วยงาน

ของรฐั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า ๓ วนัท าการ 

- เพื่อใหผู้ป้ระกอบการมีความคิดเหน็ไปยงัหน่วยงานของรฐั

ที่จดัซ้ือจดัจา้งโดยตรง โดยเปิดเผยตวั
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ราคากลาง



ราคากลาง

“ราคากลาง” (ม.4)  หมายความว่า 

ราคาเพือ่ใชเ้ป็นฐานส าหรบัเปรยีบเทยีบราคา ที่ผูย้ื่นขอ้เสนอไดย้ื่นเสนอไว ้

ซ่ึงสามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดจ้รงิตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี

(1) ราคาที่ไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการราคากลางก าหนด

(2) ราคาที่ไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งองิของพสัดทุี่กรมบญัชีกลางจดัท า

(3) ราคามาตรฐานที่ส านกังบประมาณหรอืหน่วยงานกลางอืน่ก าหนด

(4) ราคาที่ไดม้าจากการสบืราคาจากทอ้งตลาด

(5) ราคาที่เคยซ้ือหรอืจา้งคร ัง้หลงัสดุภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(6) ราคาอืน่ใดตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร หรอืแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงาน

ของรฐันั้น ๆ

1

2

3



ราคากลางที่มิใช่งานกอ่สรา้ง

การค านวณราคากลางการจดัซ้ือจดัจา้งที่มิใช่งานก่อสรา้ง

กรณีใชร้าคาที่ไดม้าจากการสบืราคาจากทอ้งตลาด 

- ใหร้ะบช่ืุอบรษิทั หา้งหุน้สว่น หรอืเวบ็ไซตท์ี่สบืราคา โดยไม่ตอ้งระบรุาคา

ของแต่ละรายที่ไปสบืมา (ในแบบ บก.06)

- สบืราคาไม่นอ้ยกว่า 3 ราย เวน้แต่บางกรณีมีนอ้ยกว่า 3 ราย ใหส้บืเท่าที่มี 

- ราคาที่น ามาอา้งองิใหด้ าเนินการ ดงัน้ี

1. กรณีการจดัหาที่มีการประกาศเชิญชวน ใหใ้ชร้าคาเฉลี่ยเป็นราคาอา้งองิกอ่น

เวน้แต่พจิารณาแลว้เหน็ว่า ราคาต า่สดุสามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งได ้

กใ็หใ้ชร้าคาต า่สดุเป็นราคาอา้งองิ

2. กรณีการจดัหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวน ใหใ้ชร้าคาต า่สุดเป็นราคาอา้งองิ



แนวทาง วิธีปฏบิตั ิและรายละเอยีดประกอบการถอดแบบค านวณ

ราคากลางงานก่อสรา้ง

1. งานกอ่สรา้งที่ตอ้งค านวณราคากลางตามหลกัเกณฑ์

- กจิกรรม การกระท า การประกอบ การตดิตัง้ และหรอืการด าเนินการอืน่ใด

เพือ่กอ่ใหเ้กดิเป็นสิง่กอ่สรา้ง ไดแ้ก ่อาคาร โครงสรา้ง ระบบสาธารณูปโภค

หรอืสิง่อืน่ใด ซ่ึงมีลกัษณะคงทน ถาวร และ ใชป้ระโยชน์ได ้

- ใหห้มายความรวมถงึ การปรบัปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซม

สิง่ที่กอ่สรา้งดงักล่าวดว้ย 

ราคากลางงานกอ่สรา้ง



ราคากลางงานกอ่สรา้ง

การซ่อมแซม 
การซ่อม / การด าเนินการ

และหรอืการเปลีย่นแปลง

+

สว่นประกอบอนัเป็นโครงสรา้งของสิ่งกอ่สรา้ง

หรอืสิง่กอ่สรา้งท ัง้หมด

>> ใหค้งสภาพและหรอืใชง้านไดต้ามปกต ิดงัเดิม

การปรบัปรุง
การแกไ้ข / การกระท า

และหรอืการด าเนินการอืน่ใด

+

เพือ่ใหส้ิง่กอ่สรา้งซึ่งไดก้่อสรา้งไวแ้ลว้

คงสภาพเดิมหรอืใหมี้สภาพที่ดียิ่งข้ึน

การต่อเตมิ 
การดดัแปลง / เปลีย่นแปลง / เพิม่เตมิ / ลดหรอืขยาย

+

ซึ่งลกัษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สดัสว่น น ้ าหนกั

เน้ือที่ของโครงสรา้งหรอืสว่นต่างๆของสิ่งกอ่สรา้ง

ซึ่งไดก้อ่สรา้งไวแ้ลว้ >> ใหผ้ิดไปจากเดิม

แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม

การรื้อถอน 
การรื้อ / หรอืการด าเนินการอืน่ใด

+

เพือ่น าสว่นประกอบอนัเป็นโครงสรา้งของสิ่งกอ่สรา้ง

หรอืสิง่กอ่สรา้งท ัง้หมด >> ออกไป



คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

๒. องคป์ระกอบคณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ในการจา้งกอ่สรา้งแต่ละคร ัง้ ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัแต่งตัง้คณะกรรมการ

ก าหนดราคากลาง ประกอบดว้ย

- ประธานซึ่งเป็นขา้ราชการหรอืเทียบเท่า 1 คน และ

- กรรมการอย่างนอ้ย 2 คน ควรแต่งตัง้จากขา้ราชการหรอืเทยีบเท่า 

- โดยค านึงถงึลกัษณะงาน หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้

เป็นส าคญั และ

- ควรมีผูม้ีความรูเ้กี่ยวกบัการประมาณราคารว่มเป็นกรรมการดว้ย 

กรณีจ าเป็นหรอืเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตัง้บคุคลภายนอก

ซ่ึงไม่มีสว่นไดส้ว่นเสยีกบัการกอ่สรา้งนั้นรว่มเป็นกรรมการดว้ยกไ็ด ้



3. อ านาจหนา้ที่คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

- มีอ านาจหนา้ที่และรบัผิดชอบ ค านวณราคากลางงานกอ่สรา้งคร ัง้นั้นใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑ์

การค านวณราคากลางงานกอ่สรา้ง

- แลว้น าเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

กอ่นการจดัท ารายงานขอซ้ือหรอืขอจา้ง และหรอืกอ่นการจดัท าเอกสารประกาศสอบราคาหรอืเอกสาร

ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืประกาศรา่งขอบเขตของงาน

- ในกรณีที่ราคาของผูเ้สนอราคารายที่เหน็สมควรจา้งแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการก าหนด

ราคากลางค านวณไวต้ ัง้แต่รอ้ยละ 15 ข้ึนไป ใหค้ณะกรรมการก าหนดราคากลางหรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง

แจง้รายละเอยีดการค านวณราคากลางงานกอ่สรา้งนั้นให ้สตง.ทราบโดยเร็ว 

- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ใหเ้ป็นไปตามที่กระทรวงการคลงัก าหนด 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง



คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

๔. ระยะเวลาการใชร้าคากลาง

- กรณีที่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัไดใ้หค้วามเหน็ชอบราคากลางงานกอ่สรา้งที่

คณะกรรมการก าหนดราคากลางไดค้ านวณไวแ้ลว้ และยงัไม่ประกาศสอบราคา 

ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ประกาศร่างขอบเขตของงาน ภายใน ๓๐ วนั

นับถดัจากวนัที่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัไดใ้หค้วามเหน็ชอบราคากลางงานก่อสรา้งนั้น 

- ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดราคากลางที่ค านวณ

ราคากลางงานกอ่สรา้งนั้นพจิารณาทบทวนราคากลาง ใหม้ีความเป็นปจัจุบนั แลว้

น าเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกอ่นการประกาศสอบราคา 

ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ประกาศร่างขอบเขตของงาน



รายงานขอซ้ือหรอืขอจา้ง



รายงานขอซ้ือหรอืขอจา้ง (ขอ้ 22) 

- ใหเ้จา้หนา้ที่จดัท ารายงานขอซ้ือหรอืขอจา้งเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพื่อขอความเหน็ชอบ

โดยเสนอผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่ ตามรายการดงัต่อไปน้ี

(1) เหตผุลและความจ าเป็นที่ตอ้งซ้ือหรอืจา้ง

(2) ขอบเขตของงาน / รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ / แบบรูปรายการงานกอ่สรา้งที่จะซ้ือ

หรอืจา้ง

(3) ราคากลางของพสัดุที่จะซ้ือหรอืจา้ง

(4) วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้ง

(5) ก าหนดเวลาที่ตอ้งการใชพ้สัดุนั้นหรอืใหง้านนั้นแลว้เสรจ็

(6) วิธีที่จะซ้ือหรอืจา้งและเหตผุลที่ตอ้งซ้ือหรอืจา้งโดยวิธีนั้น

(7) หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ

(8) ขอ้เสนออืน่ ๆ เช่น การขออนุมตัิแต่งต ัง้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซ้ือหรอืจา้ง การออก

ประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสอืเชิญชวน



รายงานการซ้ือที่ดินหรอืสิง่ก่อสรา้ง (ขอ้ 23)

- ใหเ้จา้หนา้ที่จดัท ารายงานเสนอผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่ ดงัต่อไปน้ี

(1) เหตผุลและความจ าเป็นที่ตอ้งซ้ือ

(2) รายละเอยีดของที่ดินหรอืสิ่งปลูกสรา้งที่ตอ้งการซ้ือ รวมทัง้เน้ือที่และทอ้งที่ที่ตอ้งการ

(3) ราคาประเมินของทางราชการในทอ้งที่นั้น

(4) ราคาซ้ือขายของที่ดินหรอืสิ่งปลกูสรา้งใกลเ้คียงบรเิวณที่จะซ้ือคร ัง้หลงัสดุประมาณ ๓ ราย

(5) วงเงนิที่จะซ้ือ โดยใหร้ะบวุงเงนิงบประมาณ หรอืวงเงนิที่ประมาณวา่

จะซ้ือในคร ัง้นั้น

(6) วิธีที่จะซ้ือและเหตผุลที่ตอ้งซ้ือโดยวธิีนั้น

(7) ขอ้เสนออืน่ ๆ เช่น การขออนุมตัิแต่งต ัง้คณะกรรมการต่าง ๆ



คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้ง (ขอ้ 25)

- ใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งข้ึน เพือ่ปฏบิตักิารตามระเบยีบพรอ้มกบั

ก าหนดระยะเวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการ คือ

(1) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

(2) คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา

(3) คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิคีดัเลอืก

(4) คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

(5) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

- ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งแต่ละคณะ รายงานผลการพจิารณาต่อหวัหนา้

หน่วยงานของรฐัภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถา้มีเหตทุี่ท าใหก้ารรายงานล่าชา้ ให ้

เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัพจิารณาขยายเวลาใหต้ามความจ าเป็น



คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้ง

การตัง้กรรมการ ตามขอ้ 26

- คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งแต่ละคณะประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน และ

กรรมการอย่างนอ้ย 2 คน ซ่ึงแต่งตัง้จากขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ .

..หรอืพนักงานของหน่วยงานของรฐัที่เรยีกช่ืออย่างอืน่ ...

- ในกรณีจ าเป็นหรอืเพือ่ประโยชน์ของหน่วยงานของรฐัจะแต่งตัง้บคุคลอืน่รว่มเป็น

กรรมการดว้ยกไ็ด ้แต่จะตอ้งไม่มากกว่าจ านวนกรรมการ

- ในการซ้ือหรอืจา้งคร ัง้เดียวกนั หา้มแต่งตัง้ผูท้ี่เป็นกรรมการพจิารณา

ผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์กรรมการพจิารณาผลการสอบราคา

หรอืกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิคีดัเลอืกเป็น กรรมการตรวจรบัพสัดุ



การประชมุของ คณะกรรมการ (ขอ้ ๒๗)

- การประชมุของคณะกรรมการแต่ละคณะ ตอ้งมีกรรมการมาประชมุ ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง

ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ใหป้ระธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสยีงหน่ึงใน

การลงมติ โดยประธานกรรมการตอ้ง  อยู่ดว้ยทกุคร ัง้ในการประชมุ 

- หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏบิตัิหนา้ที่ไดใ้หห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัแต่งตัง้

ประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน

- มตขิองคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัให ้ประธานกรรมการ

ออกเสยีงเพิม่ข้ึนอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขาด เวน้แตค่ณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัดใุหถ้อืมตเิอกฉนัท์

- กรรมการของคณะใดไม่เหน็ดว้ยกบัมติของคณะกรรมการ ใหท้ าบนัทกึความเหน็แยง้ไว ้

ดว้ย



วธิกีารจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ



วธิปีระกาศเชิญชวนทัว่ไป 

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ขอ้ 29)

การซ้ือหรอืจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

กระท าได ้3 วิธี ดงัน้ี

(1) วธิีตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์

(2) วธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

(3) วธิีสอบราคา

มาตรา 55 การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุอาจกระท าไดโ้ดยวธิี ดงัต่อไปน้ี 

(1) วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ไดแ้ก ่การที่หน่วยงานของรฐัเชิญชวนผูป้ระกอบการ

ทัว่ไปที่มีคุณสมบตัิตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรฐัก าหนด ใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอ 



วธิีตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์

มาตรา 55 การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุอาจกระท าไดโ้ดยวธิี ดงัต่อไปน้ี 

(1) วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ไดแ้ก ่การที่หน่วยงานของรฐัเชิญชวนผูป้ระกอบการ

ทัว่ไปที่มีคุณสมบตัิตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรฐัก าหนด ใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอ 

(1) วธิตีลาดอเิลก็ทรอนิกส ์(ขอ้ 30 ระเบยีบฯ)

วธิตีลาดอเิลก็ทรอนิกส ์(e – market)

- การซื้อหรอืจา้งที่มีรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่ไม่ซบัซอ้นหรอืเป็นสนิคา้หรอืงานบรกิารที่มีมาตรฐาน

ก าหนดไวใ้นระบบขอ้มูลสนิคา้ (e - catalog) โดยใหด้ าเนินการในระบบตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์

(Electronic Market : e - market) ซึ่งสามารถกระท าได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี

(1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา

คอื การซื้อหรอืจา้งคร ัง้หน่ึง ซึ่งมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท

(2) การเสนอราคาโดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส ์

คอื การซื้อหรอืจา้งคร ัง้หน่ึง ซึ่งมีวงเงนิ เกนิ 5,000,000 บาท



วธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

มาตรา 55 การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุอาจกระท าไดโ้ดยวธิี ดงัต่อไปน้ี 

(1) วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ไดแ้ก ่การที่หน่วยงานของรฐัเชิญชวนผูป้ระกอบการ

ทัว่ไปที่มีคุณสมบตัิตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรฐัก าหนด ใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอ 

(2) วธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(ขอ้ 31 ระเบยีบฯ)

การซ้ือหรอืจา้งคร ัง้หน่ึงซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท และเป็นสนิคา้หรอืงานบรกิาร

ที่ไม่ไดก้ าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดไุวใ้นระบบขอ้มูลสนิคา้

(e - catalog) โดยใหด้ าเนินการในระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

(Electronic Bidding :  e - bidding)



คณะกรรมการพจิารณาผล

การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

หนา้ที่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้ 55

(1)  จดัพมิพใ์บเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูย้ื่นขอ้เสนอทกุรายจากระบบ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 1 ชดุ โดยใหก้รรมการทกุคนลงลายมือช่ือก ากบัไว ้

ในใบเสนอราคา และเอกสารการเสนอราคาของผูย้ื่นขอ้เสนอทกุแผ่น

ทัง้น้ี การซ้ือหรอืจา้งที่มีการก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะที่จะตอ้งค านึงถงึเทคโนโลยขีองพสัดุ หรอื

คุณสมบตัิของผูย้ื่นขอ้เสนอ ซ่ึงอาจจะมีขอ้เสนอที่ไม่อยูใ่นฐานเดียวกนัเป็นเหตใุหมี้ปญัหาในการพจิารณา

คดัเลอืกขอ้เสนอ ใหห้น่วยงานของรฐัก าหนดเป็นเงื่อนไขใหมี้การยื่นขอ้เสนอดา้นเทคนิค หรอืขอ้เสนออืน่

แยกมาต่างหาก  ในกรณีเช่นว่าน้ี คณะกรรมการยงัไม่ตอ้งพมิพใ์บเสนอราคาจนกว่าจะด าเนินการ

ตามขอ้ 83 (3) แลว้เสรจ็



คณะกรรมการพจิารณาผล

การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

หนา้ที่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้ 55

(2)  ตรวจสอบการมีผลประโยชน์รว่มกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอราคาต่างๆ และ

พสัดตุวัอย่าง (ถา้ม)ี หรอืพจิารณาการน าเสนองานของผูย้ื่นขอ้เสนอทกุราย หรอืเอกสาร

ที่ก าหนดใหจ้ดัสง่ภายหลงัจากวนัเสนอราคาตามขอ้ 44  แลว้คดัเลอืกผูย้ื่นขอ้เสนอที่ไม่มี

ผลประโยชน์รว่มกนั  และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถว้น  ถกูตอ้ง มีคณุสมบตัิ

และขอ้เสนอดา้นเทคนิค หรอืเสนอพสัดทุี่มีรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะครบถว้น 

ถกูตอ้ง ตามเงือ่นไขที่หน่วยงานของรฐัก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส ์



คณะกรรมการพจิารณาผล

การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

หนา้ที่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้ 55

(ต่อ) .. ในกระบวนการพจิารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอ้เท็จจรงิเพิม่เติมจากผูย้ื่น

ขอ้เสนอรายใดกไ็ดแ้ต่จะใหผู้ย้ื่นขอ้เสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคญัที่เสนอไวแ้ลว้

มิได ้และหากคณะกรรมการเหน็ว่าผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบตัไิม่ครบถว้น

ตามเงือ่นไขที่หน่วยงานของรฐัก าหนดไวใ้นประกาศ และเอกสารประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส ์

ใหค้ณะกรรมการตดัรายช่ือของผูย้ื่นขอ้เสนอรายนั้นออกจากการประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกสใ์นคร ัง้นั้น



คณะกรรมการพจิารณาผล

การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

หนา้ที่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้ 55

(3) พจิารณาคดัเลอืกพสัดหุรอืคณุสมบตัขิองผูย้ื่นขอ้เสนอที่ถูกตอ้งตาม (2) และ

พจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส ์โดยใหจ้ดัเรยีงล าดบัผูท้ี่เสนอราคาต า่สดุ หรอืไดค้ะแนนรวมสูงสดุ

ไม่เกนิ 3 ราย

ในกรณีที่ผูย้ื่นขอ้เสนอรายที่คดัเลอืกไวไ้ม่ยอมเขา้ท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบัหน่วยงานของรฐั

ในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ใหค้ณะกรรมการพจิารณาผูท้ี่เสนอราคาต า่

รายถดัไป หรอืผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมสูงรายถดัไปตามล าดบั แลว้แต่กรณี



คณะกรรมการพจิารณาผล

การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

หนา้ที่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้ 55

(4)  จดัท ารายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารที่ไดร้บัไวท้ ัง้หมดเสนอ

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่เพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้น้ี 

รายงานผลการพจิารณาดงักลา่ว ใหป้ระกอบดว้ยรายการอย่างนอ้ย ดงัต่อไปน้ี

(ก)  รายการพสัดทุี่จะซ้ือหรอืจา้ง

(ข)  รายช่ือผูย้ื่นขอ้เสนอ ราคาที่เสนอ และขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอทกุราย

(ค)  รายช่ือผูย้ื่นขอ้เสนอที่ผ่านการคดัเลอืกว่าไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์รว่มกนั

(ง)  หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ พรอ้มเกณฑก์ารใหค้ะแนน

(จ)  ผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอและการใหค้ะแนนขอ้เสนอของผูย้ื่น

ขอ้เสนอทกุรายพรอ้มเหตผุลสนับสนุนในการพจิารณา



คณะกรรมการพจิารณาผล

การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

หนา้ที่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้ 56

ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผูย้ื่นขอ้เสนอเพยีงรายเดียวหรอืมีผูย้ื่นขอ้เสนอหลายราย แต่

ถกูตอ้งตรงตามเงือ่นไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสเ์พยีงรายเดียว

ใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสเ์สนอหวัหนา้หน่วยงานของ

รฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่เพือ่ยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสค์ร ัง้นั้น แต่ถา้

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่ามีเหตผุลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ตอ้ง

ยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตามขอ้ 57

หรอืขอ้ 58 แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม



คณะกรรมการพจิารณาผล

การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

หนา้ที่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้ 56

ในกรณีที่ ไม่มีผูย้ื่นขอ้เสนอหรอืมีแต่ไม่ถกูตอ้งตรงตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในเอกสาร

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่เพือ่

ยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสค์ร ัง้นั้น และด าเนินการประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกสใ์หม่ แต่หากหวัหนา้หน่วยงานของรฐัพจิารณาแลว้เหน็ว่า

การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสใ์หม่อาจไม่ไดผ้ลดี จะส ัง่ใหด้ าเนินการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิี

คดัเลอืกตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (1) (ก) หรอืวธิเีฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง 

(2) (ก) แลว้แต่กรณีกไ็ด ้เวน้แต่หน่วยงานของรฐัจะด าเนินการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิคีดัเลอืก

หรอืวธิเีฉพาะเจาะจงดว้ยเหตอุืน่ ใหเ้ริ่มกระบวนการซ้ือหรอืจา้งใหม่

โดยการจดัท ารายงานขอซ้ือหรอืขอจา้งตามขอ้ 22



คณะกรรมการพจิารณาผล

การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

หนา้ที่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้ 57

ในการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์กรณีที่หน่วยงานของรฐัเลอืกใชเ้กณฑร์าคา

หากปรากฏว่ามีผูเ้สนอราคาต า่สดุเทา่กนัหลายราย ใหค้ณะกรรมการพจิารณาราคาต า่สุดของผูท้ี่เสนอราคา

เขา้สูร่ะบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสใ์นล าดบัแรกเป็นผูช้นะการเสนอราคาในคร ัง้นั้น

ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผูท้ี่ชนะการเสนอราคายงัสูงกวา่วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้งตามขอ้ 22

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ ดงัน้ี

(1)  ใหแ้จง้ผูท้ี่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเหน็สมควรซ้ือหรอืจา้งนั้นผ่านระบบประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อต่อรองราคาใหต้ า่สุดเทา่ที่จะท าได ้หากผูท้ี่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอ

ราคาผ่านระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้ ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกวา่วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้ง หรอืสูงกว่า

แต่สว่นที่สูงกวา่นั้นไม่เกนิรอ้ยละสบิของวงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้ง หรอืต่อรองราคาแลว้ไม่ยอมลดราคาลงอกีแต่

สว่นที่สูงกวา่นั้นไม่เกนิรอ้ยละสบิของวงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้ง ถา้เหน็ว่าราคาดงักลา่วเป็นราคาที่เหมาะสม กใ็ห ้

เสนอซ้ือหรอืจา้งจากผูท้ี่เสนอราคารายนั้น



คณะกรรมการพจิารณาผล

การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

หนา้ที่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้ 57

(2)  ถา้ด าเนินการตาม (1) แลว้ไม่ไดผ้ล ใหแ้จง้ผูท้ี่เสนอราคาที่คณะกรรมการเหน็สมควรซ้ือหรอื

จา้ง ทกุรายผ่านระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อมาเสนอราคาใหม่พรอ้มกนั โดยยื่นใบเสนอราคา

ผ่านระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ภายในก าหนดระยะเวลาอนัสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา

ใหถ้อืว่ารายนั้นยนืราคาตามที่เสนอไวเ้ดิม หากผูท้ี่เสนอราคาต า่สุดในการเสนอราคาคร ัง้น้ีเสนอราคาไม่สูง

กว่าวงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้ง หรอืสูงกว่าแต่สว่นที่สูงกว่านั้น ไม่เกนิรอ้ยละสบิของวงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้ง ถา้เหน็

ว่าราคาดงักลา่วเป็นราคาที่เหมาะสม กใ็หเ้สนอซ้ือหรอืจา้งจากผูท้ี่เสนอราคารายนั้น



คณะกรรมการพจิารณาผล

การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

หนา้ที่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้ 57

(3)  ถา้ด าเนินการตาม (2) แลว้ไม่ไดผ้ล ใหเ้สนอความเหน็ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่าน

หวัหนา้เจา้หนา้ที่ เพื่อประกอบการใชดุ้ลพนิิจว่าจะยกเลกิการซ้ือหรอืการจา้ง หรอืขอเงนิเพิ่มเติม หรอืลด

รายการ ลดจ านวน หรอืลดเน้ืองาน หากการด าเนินการดงักลา่วท าใหล้ าดบัของผูช้นะการเสนอราคา

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถอืว่ากอ่ใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบระหว่างผูเ้สนอราคา ใหย้กเลกิการซ้ือหรอื

จา้งในคร ัง้นั้น แต่หากหวัหนา้หน่วยงานของรฐัพจิารณาแลว้เหน็วา่ การด าเนินการประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกสใ์หม่อาจไม่ไดผ้ลดี จะส ัง่ใหด้ าเนินการซ้ือหรอืจา้งโดยวิธีคดัเลอืกตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (1

) (ก) หรอืวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ก) แลว้แต่กรณีกไ็ด ้เวน้แต่หน่วยงานของรฐัจะ

ด าเนินการซ้ือหรอืจา้งโดยวิธีคดัเลอืกหรอืวิธีเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตอุืน่ใหเ้ริ่มกระบวนการใหม่โดยการจดัท า

รายงานขอซ้ือหรอืขอจา้งตามขอ้ 22



คณะกรรมการพจิารณาผล

การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

หนา้ที่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้ 58

ในการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์กรณีที่หน่วยงานของรฐัเลอืกใชเ้กณฑร์าคา

ประกอบเกณฑอ์ืน่ หากปรากฏว่าราคาของผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมสูงสดุ สูงกว่าวงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้งตามขอ้ 22

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการแจง้ผูท้ี่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเหน็สมควรซ้ือหรอืจา้งรายนั้นผ่านระบบ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อต่อรองราคาใหต้ า่สุดเท่าที่จะท าได ้หากผูท้ี่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคา

และยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้ ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกวา่วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจา้ง หรอืสูงกว่าแต่สว่นที่สูงกวา่นั้นไม่เกนิรอ้ยละสบิของวงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้ง ถา้เหน็ว่าราคาดงักลา่ว

เป็นราคาที่เหมาะสม กใ็หเ้สนอซ้ือหรอืจา้งจากผูท้ี่เสนอราคารายนั้น



คณะกรรมการพจิารณาผล

การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

หนา้ที่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้ 58

หากด าเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ไม่ไดผ้ล ใหเ้สนอความเหน็ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่เพื่อประกอบการใชดุ้ลพนิิจวา่จะขอเงนิเพิ่มเติม หรอืยกเลกิการซ้ือหรอืจา้งในคร ัง้นั้น 

และด าเนินการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสใ์หม่ แต่หากหวัหนา้หน่วยงานของรฐัพจิารณาแลว้เหน็วา่

การด าเนินการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสใ์หม่อาจไม่ไดผ้ลดี จะส ัง่ใหด้ าเนินการซ้ือหรอืจา้งโดยวิธีคดัเลอืก

ตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (1) (ก) หรอืวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ก) แลว้แต่กรณีกไ็ด ้

เวน้แต่หน่วยงานของรฐัจะด าเนินการซ้ือหรอืจา้งโดยวิธีคดัเลอืกหรอืวิธีเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตอุืน่ใหเ้ริ่ม

กระบวนการใหม่โดยการจดัท ารายงานขอซ้ือหรอืขอจา้งตามขอ้ 22



คณะกรรมการพจิารณาผล
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ขอ้ 59

ใหน้ าความในขอ้ 42 มาใชบ้งัคบักบัการประกาศผูช้นะการซ้ือหรอืจา้งโดยวิธีประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกสโ์ดยอนุโลม

เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบรายงานผลการพจิารณาและผูม้ีอ านาจ

อนุมตัสิ ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้งแลว้ ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่ประกาศผลผูช้นะการซ้ือหรอืจา้งในระบบ

เครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรฐัตามวธิกีารที่

กรมบญัชีกลางก าหนด และใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ

หน่วยงานของรฐันั้น และแจง้ใหผู้เ้สนอราคาทกุรายทราบผ่านทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

(e - mail) ตามแบบที่กรมบญัชีกลางก าหนด



การสอบราคา

มาตรา 55 การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุอาจกระท าไดโ้ดยวธิี ดงัต่อไปน้ี 

(1) วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ไดแ้ก ่การที่หน่วยงานของรฐัเชิญชวนผูป้ระกอบการ

ทัว่ไปที่มีคุณสมบตัิตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรฐัก าหนด ใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอ 

(3) วธิสีอบราคา (ขอ้ 32 ระเบยีบฯ)

การซ้ือหรอืจา้งคร ัง้หน่ึง ซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 5 แสนบาท แต่ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท

ใหก้ระท าไดใ้นกรณีที่หน่วยงาน  ของรฐันั้นต ัง้อยูใ่นพื้นที่ที่มีขอ้จ ากดัในการใชส้ญัญาณอนิเตอรเ์น็ต

ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาดอเิลก็ทรอนิกสห์รอืระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้

- ใหเ้จา้หนา้ที่ระบเุหตผุลความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการซ้ือหรอืจา้งดว้ยวธิีตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์

หรอืวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสไ์วใ้นรายงานขอซ้ือหรอืขอจา้งดว้ย



วธิคีดัเลอืก

มาตรา ๕๕ การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดอุาจกระท าไดโ้ดยวิธี ดงัต่อไปน้ี 

…

(๒) วิธีคดัเลอืก ไดแ้ก่ การที่หน่วยงานของรฐัเชิญชวนเฉพาะ

ผูป้ระกอบการ ที่มีคณุสมบตัติรงตามที่ก าหนด ซึ่งตอ้งไม่นอ้ยกว่า

สามรายใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอ เวน้แต่ในงานนั้นมีผูป้ระกอบการที่มีคณุสมบตัิ

ตรงตามที่ก าหนดนอ้ยกว่าสามราย 

...



มาตรา 56 การจดัซ้ือจดัจา้งพสัด ุใหห้น่วยงานของรฐัเลอืกใชว้ธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

ก่อน เวน้แต่

(1) กรณีดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชว้ธิีคดัเลอืก

(ก) ใชว้ธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ แต่ไม่มีผูย้ื่นขอ้เสนอ หรอืขอ้เสนอนั้น

ไม่ไดร้บัการคดัเลอืก

(ข) พสัดทุี่ตอ้งการจดัซ้ือจดัจา้งมีคณุลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษ หรอืซบัซอ้น 

หรอืตอ้งผลติ จ าหน่าย ก่อสรา้ง หรอืใหบ้รกิารโดยผูป้ระกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ  หรอืมีความ

ช านาญเป็นพเิศษ หรอืมีทกัษะสูง และผูป้ระกอบการนั้นมีจ านวนจ ากดั

(ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ตอ้งใชพ้สัดนุั้นอนัเน่ืองมาจากเกดิเหตกุารณ์ที่

ไม่อาจคาดหมายได ้

วธิคีดัเลอืก



(ง) เป็นพสัดทุี่โดยลกัษณะของการใชง้าน หรอืมีขอ้จ ากดัทาง

เทคนิคที่จ าเป็นตอ้งระบยุี่หอ้เป็นการเฉพาะ

(จ) เป็นพสัดทุี่จ าเป็นตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรอื

ด าเนินการโดยผ่านองคก์ารระหว่างประเทศ

(ฉ) เป็นพสัดทุี่ใชใ้นราชการลบั หรอืเป็นงานที่ตอ้งปกปิดเป็น

ความลบัของหน่วยงานของรฐั หรอืที่เกี่ยวกบัความมัน่คงของประเทศ

(ช) เป็นงานจา้งซ่อมพสัดทุี่จ าเป็นตอ้งถอดตรวจใหท้ราบ

ความช ารุดเสยีหายเสยีกอ่นจงึจะประมาณค่าซ่อมได ้

(ซ) กรณีอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

วธิคีดัเลอืก



หนา้ที่คณะกรรมการด าเนินการซ้ือจา้งโดยวิธีคดัเลอืก ขอ้ 74

เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบรายงานขอซ้ือหรอืขอจา้งตามขอ้ 22 แลว้ 

ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวิธีคดัเลอืก ด าเนินการดงัต่อไปน้ี

(1)  จดัท าหนังสอืเชิญชวนผูป้ระกอบการที่มีคณุสมบตัติามเงือ่นไขที่หน่วยงานของรฐัก าหนด

ไม่นอ้ยกว่า  3 ราย ใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอ เวน้แต่ในงานนั้นมีผูป้ระกอบการที่มีคุณสมบตัติรงตามที่ก าหนด

นอ้ยกว่า 3 ราย ใหค้ านึงถงึการไม่มีผลประโยชน์รว่มกนัของผูท้ี่เขา้ยื่นขอ้เสนอ พรอ้มจดัท าบญัชีรายช่ือ

ผูป้ระกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสอืเชิญชวน

(2)  การยื่นซองขอ้เสนอและการรบัซองขอ้เสนอ ใหด้ าเนินการตามขอ้ 68 โดยอนุโลม

(3)  เม่ือถงึก าหนดวนั เวลาการรบัซองขอ้เสนอ ใหร้บัซองขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอ

เฉพาะรายที่คณะกรรมการไดมี้หนังสอืเชิญชวนเทา่นั้น พรอ้มจดัท าบญัชีรายช่ือผูม้ายื่นขอ้เสนอ

คณะกรรมการด าเนินการซ้ือจา้งโดยวธิคีดัเลอืก



หนา้ที่คณะกรรมการด าเนินการซ้ือจา้งโดยวิธีคดัเลอืก ขอ้ 74

เม่ือพน้ก าหนดเวลารบัซองขอ้เสนอ หา้มรบัเอกสารหลกัฐานต่างๆ และพสัดตุวัอย่าง

ตามเงือ่นไขที่ก าหนดในหนังสอืเชิญชวนเพิม่เตมิจากผูย้ื่นขอ้เสนอ เวน้แต่ กรณีการซ้ือ

หรอืจา้งใดมีรายละเอยีดที่มีความจ าเป็น โดยสภาพของการซ้ือหรอืจา้งที่จะตอ้งใหผู้ย้ื่น

ขอ้เสนอน าตวัอย่างพสัดมุาแสดงเพือ่ทดลอง หรอืทดสอบ หรอืน าเสนอผลงาน หรอืใหผู้ ้

ยื่นขอ้เสนอน าเอกสารหรอืรายละเอยีดมาสง่ภายหลงัจากวนัที่ยื่นซองขอ้เสนอ

คณะกรรมการด าเนินการซ้ือจา้งโดยวธิคีดัเลอืก



หนา้ที่คณะกรรมการด าเนินการซ้ือจา้งโดยวิธีคดัเลอืก ขอ้ 75

หากปรากฏว่ามีผูย้นืขอ้เสนอเพยีงรายเดียวหรอืมีผูย้ื่นขอ้เสนอหลายรายแต่ถูกตอ้ง

ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนงัสอืเชิญชวนเพยีงรายเดียว ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ

ตามขอ้ 56 โดยอนุโลม  

ในกรณีที่ไม่มีผูย้ื่นขอ้เสนอหรอืมีแต่ไม่ถกูตอ้งตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนงัสอื

เชิญชวน ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่เพือ่ยกเลกิการคดัเลอืกคร ัง้นั้น 

และจะด าเนินการใหม่โดยวธิีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ก) กไ็ด ้

ถา้ปรากฏว่าราคาของผูย้ื่นขอ้เสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรอืจา้งยงัสูงกว่า

วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้งใหค้ณะกรรมการเรียกผูย้ื่นขอ้เสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให ้

ด าเนินการตามขอ้ 57 หรอืขอ้ 58 แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม

คณะกรรมการด าเนินการซ้ือจา้งโดยวธิคีดัเลอืก



หนา้ที่คณะกรรมการด าเนินการซ้ือจา้งโดยวิธีคดัเลอืก ขอ้ 76

ในกรณีการจา้งตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (1) (ช) หากไม่สามารถด าเนินการ

ตามปกติได ้ใหค้ณะกรรมการแจง้ใหผู้ป้ระกอบการยื่นซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคเพือ่พจิารณาให ้

เป็นไปตามความตอ้งการกอ่นพจิารณาดา้นราคา แลว้ใหค้ณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ

ดา้นเทคนิคที่ดีที่สดุแลว้จดัล าดบั หลงัจากนั้นใหเ้ชิญผูท้ี่ยื่นขอ้เสนอดา้นเทคนิคที่ดีที่สดุมายื่น

ขอ้เสนอดา้นราคา และเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม หากเจรจาไม่ไดผ้ล ใหเ้จรจากบัผูย้ื่น

ขอ้เสนอดา้นเทคนิคที่ดีทีสดุรายถดัไป

หากด าเนินการตามวรรคหน่ึง แลว้ไม่ไดผ้ล ใหเ้สนอความเหน็ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่เพือ่พจิารณายกเลกิการจา้งในคร ัง้นั้น และจะส ัง่ใหด้ าเนินการใหม่โดยวธิี

เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง  (2) (ก) กไ็ด ้

คณะกรรมการด าเนินการซ้ือจา้งโดยวธิคีดัเลอืก



ขอ้ 77

เมื่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการพจิารณา

และผูม้ีอ านาจอนุมตัิส ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้งแลว้ ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่ประกาศผลผูช้นะการซ้ือหรอืจา้ง

ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรฐั

ตามวธิีการที่กรมบญัชีกลางก าหนด และใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ

ของหน่วยงานของรฐันั้นและแจง้ใหผู้เ้สนอราคาทกุรายทราบผ่านทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

(e - mail) ตามแบบที่กรมบญัชีกลางก าหนด

คณะกรรมการด าเนินการซ้ือจา้งโดยวธิคีดัเลอืก



การอทุธรณ์ (มาตรา 114) 

- ผูซ่ึ้งไดย้ื่นขอ้เสนอเพื่อท าการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดกุบัหน่วยงาน

ของรฐั มีสทิธิอทุธรณ์เกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ

- กรณีที่เหน็ว่าหน่วยงานของรฐัมิไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมาย ระเบยีบ หรอืประกาศ 

- เป็นเหตใุหต้นไม่ไดร้บัการประกาศผลเป็นผูช้นะหรอืไม่ไดร้บัการ

คดัเลอืกเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐั 

- ใหผู้มี้สทิธิอทุธรณ์ยื่นอทุธรณ์ต่อหน่วยงานของรฐันั้นภายใน

เจด็วนัท าการนบัแต่วนัประกาศผลการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง (ม.117 )



การพจิารณาอทุธรณ์

- ใหห้น่วยงานของรฐัพจิารณาและวนิิจฉยัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเจด็วนั

ท าการนบัแต่วนัที่ไดร้บัอทุธรณ์ ในกรณีที่เหน็ดว้ยกใ็หด้ าเนินการ

ตามความเหน็นั้นภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ในกรณีที่ไม่เหน็ดว้ยให ้

รายงานไปยงัคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ภายในสามวนัท าการนบั

แต่วนัที่ครบก าหนด(ม.118)

- ใหค้ณะกรรมการฯพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่

วนัที่ไดร้บัรายงานดงักลา่ว หากเรื่องใดไม่อาจพจิารณาไดท้นัใน

ก าหนดนั้น ใหข้ยายระยะเวลาออกไปไดไ้ม่เกนิสองคร ัง้ คร ัง้ละไม่เกนิ

สบิหา้วนันบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลาดงักลา่ว และแจง้ใหผู้อ้ทุธรณ์

และผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรอืผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกทราบ (ม. 119)

67



กฎกระทรวง

ก าหนดเรื่องการจดัซ้ือจดัจา้งกบัหน่วยงานของรฐั

ที่ใชส้ทิธิอทุธรณ์ไม่ได ้พ.ศ. ๒๕๖๐



ผูซ่ึ้งไดย้ื่นขอ้เสนอเพือ่ท าการจดัซ้ือจดัจา้งกบัหน่วยงานของรฐั

ไม่มีสทิธิอทุธรณ์เกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดใุนเรื่องดงัต่อไปน้ี

(๑) คณุสมบตัขิองผูย้ื่นขอ้เสนอรายอืน่ที่เขา้รว่มการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดใุนคร ัง้นั้น 

โดยวธิปีระกาศเชิญชวนทัว่ไป ดว้ยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนิกส ์

(๒) ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัเปิดโอกาสใหม้ีการรบัฟังความคดิเหน็รา่ง TOR 

หรอื SPEC ของพสัดจุากผูป้ระกอบการกอ่นจะท าการจดัซ้ือจดัจา้ง

หากปรากฏว่า ผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอในการจดัซ้ือจดัจา้ง

ในคร ัง้นั้น มิไดว้จิารณ์หรอืเสนอแนะรา่ง TOR หรอื SPEC ของพสัดุ

ผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอนั้นจะอทุธรณ์ ในเรื่อง TOR

หรอืSPECของพสัดขุองหน่วยงานของรฐันั้นมิได ้



วิธีเฉพาะเจาะจง

มาตรา ๕๕ การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดอุาจกระท าไดโ้ดยวิธี ดงัต่อไปน้ี 

(3) วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ การที่หน่วยงานของรฐัเชิญชวนผูป้ระกอบการ 

ที่มีคุณสมบตัติรงตามที่ก าหนดรายใด รายหน่ึง ใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอ หรอื

ใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา รวมทัง้การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดกุบัผูป้ระกอบการ

โดยตรงในวงเงนิเลก็นอ้ยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง



(๒) กรณีดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชว้ธิเีฉพาะเจาะจง

(ก) ใชท้ ัง้วธิปีระกาศเชิญชวนทัว่ไปและวธิคีดัเลอืก หรอื ใชว้ธิี

คดัเลอืกแลว้ แต่ไม่มีผูย้ื่นขอ้เสนอ หรอืไม่ไดร้บัการคดัเลอืก

(ข) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดทุี่มีการผลติ จ าหน่าย กอ่สรา้ง หรอื

ใหบ้รกิารทัว่ไป และมีวงเงนิในการจดัซ้ือจดัจา้งคร ัง้หน่ึงไม่เกนิวงเงนิตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง (ไม่เกนิ ๕ แสนบาท)

(ค) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดทุี่มีผูป้ระกอบการซึ่งมีคุณสมบตัิโดยตรง

เพยีงรายเดียว หรอืการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดจุากผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่าย

หรอืตวัแทนผูใ้หบ้รกิารโดยชอบดว้ยกฎหมายเพยีงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มี

พสัดอุืน่ที่จะใชท้ดแทนได้

วธิเีฉพาะเจาะจง



(ง) มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดนุั้นโดยฉุกเฉิน เน่ืองจากเกดิอบุตัิภยัหรอืภยั

ธรรมชาต ิหรอืเกดิโรคติดต่ออนัตราย

(จ) พสัดทุี่จะท าการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นพสัดทุี่เกี่ยวพนักบัพสัดทุี่ไดท้ าการจดัซ้ือจดั

จา้งไวก้่อนแลว้ และมีความจ าเป็นตอ้งท าการจดัซ้ือจดัจา้งเพิม่เตมิเพือ่ความ

สมบูรณ์หรอืต่อเน่ืองในการใชพ้สัดนุั้น โดยมูลค่าของพสัดจุะตอ้งไม่สูงกว่าเดิม

(ฉ) เป็นพสัดทุี่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรฐั องคก์ารระหว่างประเทศ 

หรอืหน่วยงานของต่างประเทศ

(ช) เป็นพสัดุที่เป็นที่ดินหรอืสิง่ปลูกสรา้งซ่ึงจ าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแหง่

(ซ) กรณีอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

วธิเีฉพาะเจาะจง



วธิีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ 78) 

- เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบรายงานขอซ้ือขอจา้งแลว้ ให ้

คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ด าเนินการดงัต่อไปน้ี

(1) จดัท าหนังสอืเชิญชวนผูป้ระกอบการที่มีคณุสมบตัติรงตามเงือ่นไขที่ก าหนด

รายใดรายหน่ึงใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอหรอืใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา โดยใหด้ าเนินการ

ดงัต่อไปน้ี

(ก) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (๒) (ก) ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการที่มีอาชีพขาย

หรอืรบัจา้งนั้นโดยตรงหรอืจากผูย้ื่นขอ้เสนอในการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิปีระกาศ

เชิญชวนทัว่ไปหรอืวธิคีดัเลอืก ซึ่งถกูยกเลกิไป (ถา้มี) ใหม้ายื่นเสนอราคา ท ัง้น้ี 

หากเหน็ว่าผูป้ระกอบการรายที่เหน็สมควรซ้ือหรอืจา้งเสนอราคาสูงกว่าราคาใน

ทอ้งตลาด หรอืราคาที่ประมาณได ้หรอืราคาที่คณะกรรมการเหน็สมควรใหต้่อรอง

ราคาลงเท่าที่จะท าได ้
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วธิีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ ๗๘) 

(ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ค) (ง) ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการที่มีอาชีพขาย

หรอืรบัจา้งนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเหน็ว่าราคาที่เสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาใน

ทอ้งถิ่น หรอืราคาที่ประมาณได ้หรอืราคาที่คณะกรรมการเหน็สมควร ใหต้่อรองราคา

ลงเท่าที่จะท าได ้

(ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (จ) ใหเ้จรจากบัผูป้ระกอบการรายเดิมตาม

สญัญาหรอืขอ้ตกลงซ่ึงยงัไม่สิ้นสดุระยะเวลาสง่มอบ เพือ่ขอใหมี้การซ้ือหรอืจา้งตาม

รายละเอยีดและราคาที่ต า่กว่าหรอืราคาเดิมภายใตเ้งือ่นไขที่ดีกว่าหรอืเงือ่นไขเดิม 

โดยค านึงถงึราคาต่อหน่วยตามสญัญาเดิม (ถา้ม)ี เพือ่ใหเ้กดิประโยชนสู์งสดุต่อ

หน่วยงานของรฐั

(ง) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ฉ) ใหด้ าเนินการโดยวธิเีจรจาตกลงราคา
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วธิีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ ๗๘) 

(จ) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ช) ใหเ้ชิญเจา้ของที่ดินหรอืสิง่ปลูก

สรา้งโดยตรงมาเสนอราคา หากเหน็ว่าราคาที่เสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด 

หรอืราคาที่คณะกรรมการเหน็สมควร ใหต้่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได ้

(๒) จดัท ารายงานผลการพจิารณา โดยใหน้ าความในขอ้ ๕๕ (๔) มาใชบ้งัคบั

โดยอนุโลม
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ขอ้ ๕๕ (๔) จดัท ารายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารที่ไดร้บัไวท้ ัง้หมดเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้

เจา้หนา้ที่เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ท ัง้น้ี รายงานผลการพจิารณาดงักลา่ว ใหป้ระกอบดว้ยรายการอยา่งนอ้ย ดงัตอ่ไปน้ี

(ก) รายการพสัดทุี่จะซ้ือหรอืจา้ง

(ข) รายช่ือผูย้ื่นขอ้เสนอ ราคาที่เสนอ และขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอทกุราย

(ค) รายช่ือผูย้ื่นขอ้เสนอที่ผ่านการคดัเลอืกวา่ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์รว่มกนั

(ง) หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ พรอ้มเกณฑก์ารใหค้ะแนน

(จ) ผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอและการใหค้ะแนนขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอทกุรายพรอ้มเหตผุลสนบัสนุนในการพจิารณา



กฎกระทรวง

ก าหนดวงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง วงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้ง

ที่ไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื

และวงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งต ัง้ผูต้รวจรบัพสัดุ

พ.ศ. ๒๕๖๐



ขอ้ 1 การจดัซ้ือจดัจา้งสนิคา้ งานบรกิาร หรอืงานกอ่สรา้งที่มีการผลติ จ าหน่าย

กอ่สรา้ง หรอืใหบ้รกิารทัว่ไป และมีวงเงนิในการจดัซ้ือจดัจา้งคร ัง้หน่ึงไม่เกนิ ๕ แสนบาท

ใหใ้ชว้ธิเีฉพาะเจาะจง

ขอ้ 2 งานจา้งที่ปรกึษาดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชว้ธิเีฉพาะเจาะจง

(1) งานจา้งที่ปรกึษาที่มีวงเงนิค่าจา้งคร ัง้หน่ึงไม่เกนิ 5 แสนบาท

(2) งานจา้งที่มีที่ปรกึษาในงานที่จะจา้งนั้นจ านวนจ ากดัและมีวงเงนิค่าจา้งคร ัง้หน่ึงไม่

เกนิ 5 ลา้นบาท

ขอ้ 3 งานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งที่มีวงเงนิงบประมาณ

ค่ากอ่สรา้งคร ัง้หน่ึง ไม่เกนิ ๕ ลา้นบาท ใหใ้ชว้ธิเีฉพาะเจาะจง

ขอ้ 4 ในกรณีที่การจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงนิเลก็นอ้ยไม่เกนิ 1 แสนบาท จะไม่ท าขอ้ตกลง

เป็นหนังสอืไวต่้อกนักไ็ด ้แต่ตอ้งมีหลกัฐานในการจดัซ้ือจดัจา้ง

ขอ้ 5 ในกรณีที่การจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงนิเลก็นอ้ยไม่เกนิ 1 แสนบาท    จะแต่งตัง้

บคุคลหน่ึงบคุคลใดเป็นผูต้รวจรบัพสัดกุไ็ด ้



กฎกระทรวง 

ก าหนดกรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดโุดยวธิเีฉพาะเจาะจง 

พ.ศ. 2561 
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ขอ้ 2 ใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งพสัดดุงัต่อไปน้ี เป็นกรณีการจดัซ้ือจดัจา้ง

พสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดทุี่เกี่ยวกบัการจดังานพระราชพธิีถวาย

พระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 

(2) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดเุพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิ

กรณีฉุกเฉินตามระเบยีบที่ออกตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ

หรอืระเบยีบที่ออกตามกฎหมายอืน่ 

(3) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดทุี่เกี่ยวกบัความมัน่คงของสถาบนั

พระมหากษตัรยิ ์
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(๔) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุจากรฐัวสิาหกจิหรอืนิตบิคุคล

ในเครอืของหน่วยงานของรฐัเดียวกนั ฯลฯ

(๕) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุที่ตอ้งใชพ้สัดุนั้นโดยฉุกเฉิน

ซึ่งหากใชว้ธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป หรอืวธิีคดัเลอืกอาจกอ่ใหเ้กดิ

ความลา่ชา้และอาจท าใหเ้กดิความเสยีหายแกห่น่วยงานของรฐั 

หรอืประโยชนส์าธารณะ
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วธิีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ ๗๙) 

- กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ข) ใหเ้จา้หนา้ที่เจรจาตกลงราคา

กบัผูป้ระกอบการที่มีอาชีพขายหรอืรบัจา้งนั้นโดยตรง แลว้ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่

ซ้ือหรอืจา้งไดภ้ายในวงเงนิที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

ตามขอ้ ๒๔ (รายงานขอซื้อหรอืขอจา้ง)

- ในกรณีที่มีความจ าเป็นเรง่ด่วนที่เกดิข้ึนโดยไม่ไดค้าดหมายไวก้อ่น

และไม่อาจด าเนินการตามปกติไดท้นั ใหเ้จา้หนา้ที่หรอืผูท้ี่รบัผิดชอบในการปฏบิตัิงาน

นั้นด าเนินการไปกอ่นแลว้รบีรายงานขอความเหน็ชอบ ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

และเม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ใหถ้อืว่ารายงานดงักลา่วเป็น

หลกัฐานการตรวจรบัโดยอนุโลม



ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 217 ลว. 7 พ.ค. 2561

ซกัซอ้มความเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ตามขอ้ 79

- กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจงวงเงนิไม่เกนิ 5 แสนบาท 

- หากเป็นพสัดทุี่มีคณุลกัษณะเป็นพเิศษหรอืซบัซอ้น ไม่เหมาะที่จะใหเ้จา้หนา้ที่คนใด

คนหน่ึง เป็นผูเ้จรจาตกลงราคากบัผูป้ระกอบการที่มีอาชีพขายหรอืรบัจา้งนั้นโดยตรง

- กวจ. ยกเวน้การปฏบิตัิตามระเบยีบฯ ขอ้ 79 วรรคหน่ึง โดยใหอ้ยู่ในดลุพนิิจของ

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัที่จะแต่งตัง้คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

หรอืไม่กไ็ด ้

- หากเหน็สมควรแต่งตัง้คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ใหด้ าเนินการ

ตามขอ้ 78(1)(ง) โดยอนุโลมแลว้เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเป็นผูอ้นุมตัสิ ัง่ซ้ือหรอื

ส ัง่จา้ง
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การแบ่งซ้ือ/แบ่งจา้ง (ขอ้ ๒๐) 

- การแบ่งซ้ือหรอืแบ่งจา้ง

- โดยลดวงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้งในคร ัง้เดียวกนั

- เพือ่ใหว้ธิกีารซ้ือหรอืจา้งหรอือ านาจในการส ัง่ซ้ือส ัง่จา้ง

เปลี่ยนแปลงไป จะกระท ามิได ้

- กรณีใดจะเป็นการแบ่งซ้ือหรอืแบ่งจา้งใหพ้จิารณาถงึ

วตัถปุระสงคใ์นการซ้ือหรอืจา้งคร ัง้นั้นและความคุม้ค่าของทาง

ราชการเป็นส าคญั



หารอืการแบ่งซ้ือแบ่งจา้ง (หนงัสอื กวจ.ด่วนที่สดุ ที่ กค(กวจ.) 0405.4/27128

ลว. 26 มิ.ย. 62)

เทศบาลหารอืวิธีการจดัจา้งโครงการต่าง ๆ ที่ไดร้บัการอนุมตักิารกูเ้งนิ

จากกองทนุสง่เสรมิกจิการเทศบาล โดยมีรายละเอยีดดงัน้ี

๑) กอ่สรา้งถนน คสล. รวม 13 โครงการ วงเงนิ 5.5 ลา้นบาท

๒) เสรมิผิวทางแอสฟัลตกิ รวม 5 โครงการ วงเงนิ 2.5ลา้น บาท

๓) ลงดินลูกรงัเสรมิผิวทางถนน รวม 2 โครงการ วงเงนิ 1 ลา้นบาท

โครงการตามขอ้ 1) – ขอ้ 3) ไดแ้บ่งเงนิงบประมาณค่ากอ่สรา้งแต่ละ

โครงการแยกออกจากกนั โครงการอยูต่่างพื้นที่กนั ไม่เช่ือมต่อกนั เทศบาลจงึ

ขอหารอืว่า จะสามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นรายโครงการ กรณีวงเงนิ

งบประมาณไม่เกนิ 5 แสนบาท โดยวิธเีฉพาะเจาะจงไดห้รอืไม่ อย่างไร
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(กวจ.) มีมติว่า กรณีที่ไดร้บัการจดัสรรเงนิงบประมาณในการซ้ือ

หรอืจา้ง จ าแนกเป็นรายการ  ถอืว่าเงนิงบประมาณของแต่ละรายการแยก

ออกจากกนั ดงันั้น จงึสามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดใ้นลกัษณะหน่ึงลกัษณะใด

ดงัต่อไปน้ี คอื

1. ด าเนินการจดัซ้ือหรอืจดัจา้งเป็นรายคร ัง้ ๆ ละรายการ 

2. ด าเนินการจดัซ้ือหรอืจดัจา้งเป็นรายคร ัง้ ๆ ละประเภท 

3. ด าเนินการจดัซ้ือหรอืจดัจา้งเป็นรายคร ัง้ ๆ ละกลุม่ 

4 ด าเนินการจดัซ้ือหรอืจดัจา้งรวมกนัในคร ัง้เดียว

จากหลกัการขา้งตน้ เทศบาลยอ่มสามารถน าแนวทางการด าเนินการ

จดัหาในลกัษณะดงักลา่วมาพจิารณาเพือ่ประกอบการด าเนินการได ้

โดยไม่ถอืเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจา้งแต่อย่างใด
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อ านาจในการส ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้ง (ขอ้ 84-86) 

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

(1) หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกนิ 200 ลา้นบาท

(2) ผูมี้อ านาจเหนือข้ึนไปหน่ึงชัน้ เกนิ 200 ลา้นบาท

วิธีคดัเลอืก

(1) หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกนิ 100 ลา้นบาท

(2) ผูมี้อ านาจเหนือข้ึนไปหน่ึงชัน้ เกนิ 100 ลา้นบาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

(1) หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท

(2) ผูมี้อ านาจเหนือข้ึนไปหน่ึงชัน้ เกนิ 50 ลา้นบาท



หารอือ านาจในการส ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้ง

(ด่วนที่สดุ ที่ กค (กวจ) 0405.2/56315 ลว. 24 ธ.ค. 2561)

- กรณีวงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้งเกนิอ านาจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ จะตอ้ง

รายงานขออนุมตั ิผูว้่าราชการจงัหวดัต ัง้แต่รายงานขอซื้อขอจา้งหรอื

จนถงึขัน้ตอนไดต้วัผูข้ายหรอืไดผู้ร้บัจา้งแลว้จงึรายงานขออนุมตัิ

ผูว้่าราชการจงัหวดั

- ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ตอ้งด าเนินการจนถงึขัน้ตอนไดต้วัผูข้ายหรอืผูร้บัจา้ง

แลว้จงึขออนุมตัสิ ัง่ซื้อ หรอืส ัง่จา้งต่อผูว้่าราชการจงัหวดั เม่ือผูว่้าราชการ

จงัหวดัอนุมตัสิ ัง่ซ้ือส ัง่จา้งแลว้ ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่ประกาศผลผูช้นะ

การซื้อหรอืการจา้งต่อไป
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การจดัซ้ือจดัจา้งที่ไม่ตอ้งลง e-GP
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลว. 24 ส.ค. 2560

การจดัซ้ือจดัจา้งดงัต่อไปน้ี ไม่ตอ้งด าเนินการในระบบ e-GP

๑. การจดัซ้ือจดัจา้ง ที่ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งประกาศเผยแพรแ่ผนจดัซ้ือจดัจา้ง

ตามมาตรา 11

๒. การจดัซ้ือจดัจา้ง

๒.๑ วงเงนิต า่กว่า 5000 บาท

๒.๒ การจดัซ้ือจดัจา้งตามขอ้ 79 ว.2 จ าเป็นเรง่ด่วนไม่อาจคาดหมายได้

๒.๓ กรณีจา้งเหมาบคุคลธรรมดาไวป้ฏบิตัิงาน

๒.๔ กรณีการซ้ือน ้ ามนัเช้ือเพลงิไม่ถงึ 10,000 ลติร และไม่มีภาชนะเกบ็รกัษา

น ้ ามนัเช้ือเพลงิ

1.จ าเป็นเร่งด่วน/ลบั ม.56 (1) (ค) หรอื (ฉ)

2.วงเงนิตามกฎกระทรวง /ฉุกเฉิน /ขายทอดตลาด ม.56 (2) (ข) (ง) หรอื (ฉ)

3.จา้งที่ปรกึษาที่มีวงเงนิตามกฎกระทรวง/จ าเป็นเร่งด่วน/มัน่คงของชาต ิม.70 (3) (ข) (ฉ)

4.จา้งออกแบบหรอืควบคุมงานฯ จ าเป็นเร่งด่วน/มัน่คงของชาต ิม.82(3)



บรหิารสญัญา/ตรวจรบัพสัดุ



แบบสญัญา (มาตรา ๙๓)

หน่วยงานของรฐัตอ้งท าสญัญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนดโดยความเหน็ชอบของส านักงานอยัการสูงสดุ

การท าสญัญารายใดถา้จ าเป็นตอ้งมีขอ้ความหรอืรายการแตกต่างไป

จากแบบสญัญา โดยมีสาระส าคญัตามที่ก าหนดไวใ้นแบบสญัญาและไม่ท าให ้

หน่วยงานของรฐัเสยีเปรยีบ กใ็หก้ระท าได ้เวน้แต่หน่วยงานของรฐัเหน็ว่าจะมี

ปญัหาในทางเสยีเปรยีบหรอืไม่รดักมุพอ กใ็หส้ง่รา่งสญัญานั้นไปใหส้ านักงาน

อยัการสูงสดุพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกอ่น

ในกรณีที่ไม่อาจท าสญัญาตามแบบสญัญาได ้และจ าเป็นตอ้งรา่ง

สญัญาข้ึนใหม่ ใหส้ง่รา่งสญัญานั้นไปใหส้ านักงานอยัการสูงสดุพจิารณาใหค้วาม

เหน็ชอบกอ่น เวน้แต่การท าสญัญาตามแบบที่ส านักงานอยัการสูงสุดไดเ้คยให ้

ความเหน็ชอบมาแลว้ กใ็หก้ระท าได ้
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ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัไม่ไดท้ าสญัญาตามแบบสญัญาหรือไม่ได ้

สง่รา่งสญัญาใหส้ านักงานอยัการสูงสดุพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกอ่น 

ใหส้ง่สญัญานั้นใหส้ านักงานอยัการสูงสดุพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในภายหลงัได ้

เม่ือส านักงานอยัการสูงสดุพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้ หรอืเม่ือส านักงาน

อยัการสูงสดุพจิารณาเหน็ชอบแต่ใหแ้กไ้ขสญัญา ถา้หน่วยงานของรฐัแกไ้ขสญัญา

นั้นใหเ้ป็นไปตามความเหน็ของส านักงานอยัการสูงสดุแลว้ ใหถ้อืว่าสญัญานั้นมี

ผลสมบูรณ์

ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัไม่ไดท้ าสญัญาตามแบบสญัญา ไม่แกไ้ข

สญัญาตามความเหน็ของส านักงานอยัการสูงสดุ หรอืคู่สญัญาไม่ตกลงหรอืยนิยอม

ใหแ้กไ้ขสญัญาตามความเหน็ของส านักงานอยัการสูงสดุ 

หากขอ้สญัญาที่แตกต่างจากแบบสญัญาหรอืขอ้สญัญาที่ไม่แกไ้ขตามความเหน็

ของส านักงานอยัการสูงสดุเป็นสว่นที่เป็นสาระส าคญัหรอืเป็นกรณีผิดพลาดอย่าง

รา้ยแรงใหถ้อืว่าสญัญานั้นเป็นโมฆะ
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ความเป็นโมฆะของสญัญา (มาตรา104)

- ในกรณีที่สญัญาหรอืขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งเกดิจากกรณีที่หน่วยงาน

ของรฐัมิไดป้ฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ กฎกระทรวง ระเบยีบ หรอืประกาศที่ออก

ตามความในพระราชบญัญตัน้ีิ ในสว่นที่ไม่เป็นสาระส าคญัหรอืผิดพลาดไม่รา้ยแรง 

หาท าใหส้ญัญาหรอืขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งนั้นเป็นโมฆะไม่

- ใหค้ณะกรรมการนโยบายมีอ านาจประกาศก าหนดกรณีตวัอย่างที่ถอืว่าเป็นสว่น

ที่เป็นสาระส าคญัหรอืเป็นกรณีผิดพลาดอย่างรา้ยแรง หรอืที่ไม่เป็นสาระส าคญั

หรอืเป็นกรณีผิดพลาดไม่รา้ยแรง

- ในกรณีที่มีปญัหาเกี่ยวกบัความเป็นโมฆะของสญัญาหรอืขอ้ตกลงใหคู่้สญัญาฝ่าย

หน่ึงฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาด
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การจา้งช่วง (มาตรา ๙๕)

- สญัญาที่ท าในราชอาณาจกัรตอ้งมีขอ้ตกลงในการ

หา้มคู่สญัญาไปจา้งช่วงใหผู้อ้ืน่ท าอกีทอดหน่ึง

ไม่วา่ท ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น 

- เวน้แต่การจา้งช่วงแต่บางสว่นที่ไดร้บัอนุญาตจาก

หน่วยงานของรฐัที่เป็นคู่สญัญาแลว้ 

- ถา้คู่สญัญาไปจา้งช่วงโดยฝ่าฝืนขอ้ตกลงดงักล่าว

ตอ้งก าหนดใหม้ีค่าปรบัส าหรบัการฝ่าฝืนขอ้ตกลงนั้น

ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ10ของวงเงนิของงานที่จา้งช่วงตามสญัญา
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หลกัประกนัสญัญา (ขอ้ 167)

(1) เงนิสด

(2) เช็คหรอืดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นส ัง่จา่ย ซึ่งเป็นเช็คหรอื

ดราฟทล์งวนัที่ที่ใชเ้ช็คหรอืดราฟทน์ั้นช าระต่อเจา้หนา้ที่ หรอืกอ่นหนา้

นั้นไม่เกนิ 3 วนัท าการ

(3) หนงัสอืค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ

(4) หนงัสอืค ้าประกนัของบรษิทัเงนิทนุหรอืบรษิทัเงนิทนุ

หลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการเงนิทนุเพือ่การพาณิชย์

และประกอบธุรกจิค ้าประกนั

(5) พนัธบตัรรฐับาลไทย
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สญัญา (ขอ้161) 

- การลงนามในสญัญาและการแกไ้ขสญัญา

ตามระเบยีบน้ี  เป็นอ านาจของหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

- การลงนามในสญัญาจะกระท าไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลา

การอทุธรณ์ (ภายใน 7 วนันบัจากวนัประกาศผล)
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การจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงแทนสญัญา (มาตรา 96) (ใบส ัง่ซ้ือส ัง่จา้ง)

(๑) การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธิคีดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรอื

การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง)หรอื (ฉ) หรอืการจา้ง

ที่ปรกึษาโดยวธิเีฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข)

(๒) การจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงานของรฐั

(๓) กรณีที่คู่สญัญาสามารถสง่มอบพสัดไุดค้รบถว้นภายในหา้วนัท าการนับตัง้แต่วนั

ถดัจากวนัท าขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

(๔) การเช่าซ่ึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสยีเงนิอืน่ใดนอกจากค่าเช่า

- ในกรณีที่การจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงนิเลก็นอ้ยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะไม่ท า

ขอ้ตกลงเป็นหนังสอืไวต้่อกนักไ็ด ้แต่ตอ้งมีหลกัฐาน

ในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น
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การแกไ้ขสญัญา (มาตรา 97)

- สญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืที่ไดล้งนามแลว้จะแกไ้ขไม่ได ้ เวน้แต่  

ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหอ้ยูใ่นดลุพนิิจของผูมี้อ านาจที่จะพจิารณาอนุมตัใิห ้

แกไ้ขได้

(1) เป็นการแกไ้ขตามมาตรา 93 วรรคหา้ (ตามความเหน็ของ อสส.)

(2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลง หากการแกไ้ข

นั้นไม่ท าใหห้น่วยงานของรฐัเสยีประโยชน์

(3) เป็นการแกไ้ขเพือ่ประโยชนแ์กห่น่วยงานของรฐัหรอืประโยชน์

สาธารณะ

(4) กรณีอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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การแกไ้ขสญัญา (มาตรา ๙๗)

- ในกรณีการแกไ้ขสญัญาที่หน่วยงานของรฐัเหน็ว่าจะมีปญัหา

ในทางเสยีประโยชนห์รอืไม่รดักมุพอกใ็หส้ง่ร่างสญัญาที่แกไ้ขนั้น

ไปใหส้ านกังานอยัการสูงสุดพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อน

- การแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลงจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ย

วธิีการงบประมาณหรอืกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง หากมีความ

จ าเป็นตอ้งเพิม่หรอืลดวงเงนิ หรอืเพิม่หรอืลดระยะเวลาสง่มอบ

หรอืระยะเวลาในการท างานใหต้กลงพรอ้มกนัไป
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การแกไ้ขสญัญา

(นส. ที่ กค 0405.4/32820 ลว 1 ส.ค.62)

- ในกรณีที่ อปท. มีความประสงคจ์ะแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง 

ซึ่งมีความจ าเป็นโดยไม่ท าใหร้าชการเสยีประโยชน์หรอืแกไ้ข

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ภายใตข้องเขตวตัถปุระสงคเ์ดิม

ของสญัญาหรือขอ้ตกลง 

- ด าเนินการไดอ้ย่างชา้ก่อนท าการตรวจรบังานไวใ้ชใ้นราชการแลว้

- จะตอ้งถอืปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณหรอืกฎหมาย

อืน่ที่เกี่ยวขอ้ง ก่อนที่จะเสนอ หน.หน่วยงานของรฐัแกไ้ขสญัญาหรอื

ขอ้ตกลง
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การก าหนดค่าปรบั (ขอ้ 162) 

- การท าสญัญา หรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื นอกจากการจา้งที่ปรกึษา

ใหก้ าหนดค่าปรบัเป็นรายวนัในอตัราตายตวัระหว่างรอ้ยละ 0.01 – 0.20

ของราคาพสัดทุี่ยงัไม่ไดร้บัมอบ 

- เวน้แต่การจา้งซ่ึงตอ้งการผลส าเรจ็ของงานทัง้หมดพรอ้มกนั ใหก้ าหนด  

ค่าปรบัเป็นรายวนัเป็นจ านวนเงนิตายตวัในอตัรารอ้ยละ 0.01 - 0.10 ของ

ราคางานจา้งนั้น แต่จะตอ้งไม่ต า่กว่าวนัละ 100 บาท 

- ส าหรบังานกอ่สรา้งสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ใหก้ าหนด 

ค่าปรบัเป็นรายวนัในอตัรารอ้ยละ 0.25 ของราคางานจา้งนั้น แต่อาจจะ

ก าหนดขัน้สูงสดุของการปรบักไ็ด ้
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“สาธารณูปโภค” หมายความว่า 

งานอนัเกี่ยวกบัการประปา การไฟฟ้า การ

สือ่สาร การโทรคมนาคม การระบายน ้า การ

ขนสง่ทางท่อ ทางน ้า ทางบก ทางอากาศ หรอื

ทางราง หรอืการอืน่ที่เกีย่วขอ้งซ่ึงด าเนินการ

ในระดบัพื้นดนิ ใตพ้ื้นดิน หรอืเหนือพื้นดิน
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การก าหนดค่าปรบั (ขอ้162) 

- ในกรณีการจดัหาสิง่ของที่ประกอบกนัเป็นชดุ ถา้ขาดสว่นประกอบสว่นหน่ึงสว่นใดไป

แลว้จะไม่สามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบูรณ์ แมคู่้สญัญาจะสง่มอบสิง่ของภายในก าหนดตาม

สญัญา แต่ยงัขาดสว่นประกอบบางสว่น ต่อมาไดส้ง่มอบสว่นประกอบที่ยงัขาดนั้นเกนิ

ก าหนดสญัญา ใหถ้อืว่าไม่ไดส้ง่มอบสิง่ของนั้นเลย ใหป้รบัเตม็ราคาของทัง้ชดุ

- ในกรณีที่การจดัหาสิง่ของคดิราคารวมทัง้ค่าตดิตัง้หรอืทดลองดว้ย ถา้ตดิตัง้หรอืทดลอง

เกนิกว่าก าหนดตามสญัญาเป็นจ านวนวนัเท่าใด ใหป้รบัเป็นรายวนัในอตัราที่ก าหนดของ

ราคาทัง้หมด ทัง้น้ี ใหก้ าหนดเรื่องค่าปรบัไวใ้นเอกสารเชิญชวนใหช้ดัเจนดว้ย
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- ผูถู้กฟ้องคดีว่าจา้งผูฟ้้องคดีก่อสรา้งหลกัเทยีบเรือสองดา้นในวงเงนิ

๖,๙๐๑,๒๓๒.๕๐ บาท และก าหนดค่าปรบัไวใ้นอตัรารอ้ยละ ๐.๔๐ ของ

ราคางานจา้ง เป็นเงนิวนัละ ๒๗,๖๐๔.๙๓ บาท

- ผูฟ้้องคดีท างานไม่แลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลา ๑๓๖ วนั ผูถู้กฟ้องคดี

คดิค่าปรบัเป็นเงนิ ๓,๗๕๔,๒๗๐.๔๘ บาท

- ผูฟ้้องคดีฟ้องศาลปกครอง ขอใหม้ีค าพพิากษาหรอืค าส ัง่ใหผู้ฟ้้องคดี

แกไ้ขสญัญา โดยก าหนดค่าปรบัใหเ้ป็นไปตามระเบยีบส านัก

นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ คอื รอ้ยละ ๐.๑๐ 

ของราคางานจา้ง และคนืค่าปรบัใหแ้ก่ผูฟ้้องคดีตามสดัส่วน

ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๔๔/๒๕๕๓
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ศาลปกครองสูงสุดพพิากษาว่า

- แมก้ารจดัท าสญัญาจา้งจะอาศยัหลกักฎหมายทัว่ไปในเรื่องสญัญา

ตามกฎหมายแพง่ แต่เม่ือเป็นการจดัท าสญัญาที่เกี่ยวกบัการพสัดุ 

จงึถกูบงัคบัใหป้ฏบิตัติามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการ

พสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีสถานะเป็นกฎเกณฑข์องฝ่ายปกครองที่มุ่ง

ใหก้ารจดัซ้ือและจดัจา้งในภาครฐัมีความเป็นเอกภาพในการ

ด าเนินการ เปิดเผย โปรง่ใส และใหค้วามเป็นธรรมแกเ่อกชน

อย่างเท่าเทยีมกนั ผูถ้กูฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานทางปกครองจงึมี

หนา้ที่ตอ้งผูกพนัตนต่อระเบยีบดงักลา่วอย่างเครง่ครดั
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- เม่ือระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ้ ๑๓๔ 

วรรคหน่ึง ก าหนดใหก้ารจา้งซ่ึงตอ้งการผลส าเรจ็ของงานทัง้หมดพรอ้มกนั

ใหก้ าหนดค่าปรบัเป็นรายวนัเป็นจ านวนเงนิตายตวัในอตัรารอ้ยละ

๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจา้ง แต่ในสญัญาจา้งก าหนดค่าปรบัไวร้อ้ยละ

๐.๔๐ ของราคางานจา้ง มีอตัราสว่นที่สูงเกนิกว่าค่าปรบัตามระเบยีบ

เป็นเหตใุหก้ารก าหนดอตัราค่าปรบัไม่ชอบดว้ยระเบยีบ ผูถ้กูฟ้องคดี

มีหนา้ที่ที่ตอ้งแกไ้ขสญัญาใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบ

- แต่ผูถ้กูฟ้องคดีมิไดแ้กไ้ขสญัญาเม่ือไดร้บัหนงัสอืรอ้งขอ จงึตอ้งน าเอา

ระเบยีบมาบงัคบัใชแ้ทนสญัญา ผูถ้กูฟ้องคดีมีสทิธปิรบัผูฟ้้องคดีเพยีง

รอ้ยละ ๐.๑๐ ของราคางานจา้ง
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- ผูถู้กฟ้องคดีวา่จา้งผูฟ้้องคดีท างานโครงการปรบัปรุงหอ

จดหมายเหตฯุ ในวงเงนิ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ก าหนดค่าปรบัไว ้

ในสญัญาในอตัรารอ้ยละ ๐.๒๐ ของราคางานจา้ง

เป็นเงนิวนัละ ๘๐๐ บาท

- ผูร้บัจา้งท างานแลว้เสรจ็ชา้กวา่ที่สญัญาก าหนด ๔๑ วนั 

ผูถู้กฟ้องคดี ปรบัผูฟ้้องคดี เป็นเงนิ ๓๒,๘๐๐ บาท

- ผูถู้กฟ้องคดีฟ้องศาลปกครองขอใหค้ืนค่าปรบั

ในสว่นที่เกนิรอ้ยละ ๐.๑๐

ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสดุ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๓๐๘/๒๕๕๘
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ศาลปกครองสูงสดุพพิากษาว่า

- แมผู้ถู้กฟ้องคดีจะก าหนดค่าปรบัไวใ้นอตัรารอ้ยละ ๐.๒๐ ของราคางานจา้ง

ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบยีบฯ

- แต่ปรากฏขอ้เท็จจรงิว่า ผูฟ้้องคดีไดร้บัทราบเงือ่นไขเกี่ยวกบัอตัราค่าปรบัแลว้ ท ัง้ยงั

ปรากฏว่าผูฟ้้องคดีมิไดโ้ตแ้ยง้คดัคา้นในขอ้สญัญาเกี่ยวกบัค่าปรบัต่อผูฟ้้องคดีกอ่นที่

จะมีการลงนามในสญัญา 

- และเม่ือไดส้มคัรใจลงนามในสญัญา จงึถอืว่าผูฟ้้องคดีมีเจตนาที่จะผูกพนัเขา้ท า

สญัญาและพรอ้มที่จะปฏบิตัติามเงือ่นไขของสญัญา 

- ประกอบกบัสญัญาดงักล่าวไม่ไดม้ีวตัถปุระสงคเ์ป็นการตอ้งหา้มโดยชดัแจง้โดย

กฎหมาย หรอืเป็นการพน้วสิยั หรอืเป็นการขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศีลธรรมอนั

ดีของประชาชน อนัจะท าใหข้อ้สญัญาดงักล่าวไม่สมบูรณ์ตกเป็นโมฆะ 

- ดงันั้น สญัญาซ่ึงเกี่ยวกบัค่าปรบัจงึมีผลสมบูรณ์และใชบ้งัคบัได ้
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- ตามมาตรา ๓๘๓ แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บญัญตัิให ้

ศาลใชด้ลุพนิิจในการลดเบี้ยปรบัลงไดต้ามสมควร หากเหน็ว่าเบี้ยปรบั

ที่รบินั้นสูงเกนิสว่น โดยพจิารณาถงึทางไดเ้สยีของเจา้หน้ีทกุอย่างอนัชอบดว้ย

กฎหมาย

- เม่ือพจิารณาถงึระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕

ขอ้ ๑๓๔ วรรคหน่ึง ซึ่งก าหนดค่าปรบัเป็นรายวนัเป็นจ านวนเงนิตายตวั

ในอตัรารอ้ยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจา้ง อนัแสดงใหเ้หน็ว่าทางราชการ

ประสงคจ์ะไดค้่าปรบัอนัเกดิจากเหตลุ่าชา้เพยีงไม่เกนิรอ้ยละ 

๐.๑๐ ของราคางานจา้งเท่านั้น 

- ท ัง้ยงัไม่ปรากฏว่าความลา่ชา้ขา้งตน้จะสรา้งความเสยีหายประการอืน่ดงันั้น

จงึมีเหตสุมควรลดค่าปรบัตามสว่น โดยใหป้รบัเพยีงรอ้ยละ ๐.๑๐ ของวงเงนิค่าจา้ง
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สญัญาจา้ง ขอ้ ๑๗ ค่าปรบั

หากผูร้บัจา้งไม่สามารถท างานใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลาที่ก าหนดไว ้ใน

สญัญา และผูว้่าจา้งยงัมิไดบ้อกเลกิสญัญา ผูร้บัจา้งจะตอ้งช าระค่าปรบัใหแ้กผู่ว้่าจา้ง

เป็นจ านวนเงนิวนัละ….........บาท(……....................) และจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยในการ

ควบคมุงาน (ถา้มี) ในเม่ือผูว้่าจา้งตอ้งจา้ง    ผูค้วบคมุงานอกีต่อหน่ึงเป็นจ านวนเงนิ

วนัละ....บาท (…..................)

นับถดัจากวนัที่ครบก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงานตามสญัญาหรอืวนัที่  ผูว้่าจา้งได ้

ขยายเวลาท างานใหจ้นถงึวนัที่ท างานแลว้เสรจ็จรงิ นอกจากน้ี ผูร้บัจา้งยอมใหผู้ว้่าจา้ง

เรยีกค่าเสยีหายอนัเกดิข้ึนจากการที่ผูร้บัจา้งท างานลา่ชา้เฉพาะสว่นที่เกนิกว่าจ านวน

ค่าปรบัและค่าใชจ้า่ยดงักล่าวไดอ้กีดว้ย
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สญัญาจา้ง ขอ้ ๑๗ ค่าปรบั

ในระหวา่งที่ผูว้่าจา้งยงัมิไดบ้อกเลกิสญัญานั้น     

หากผูว้่าจา้งเหน็ว่าผูร้บัจา้งจะไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญา

ต่อไปได ้ผูว้่าจา้งจะใชส้ทิธิบอกเลกิสญัญาและใชส้ทิธิ

ตามขอ้ ๑๘ กไ็ด ้และถา้ผูว้่าจา้งไดแ้จง้ขอ้เรียกรอ้งไปยงั

ผูร้บัจา้งเม่ือครบก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงานขอใหช้ าระ

ค่าปรบัแลว้ ผูว้่าจา้งมีสทิธิที่จะปรบัผูร้บัจา้งจนถงึวนับอก

เลกิสญัญาไดอ้กีดว้ย
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การแจง้การเรยีกคา่ปรบั/การบอกสงวนสทิธิ์ (ขอ้ ๑๘๑) 

- กรณีที่สญัญาหรอืขอ้ตกลงไดค้รบก าหนดสง่มอบแลว้ และ

มีค่าปรบัเกดิข้ึน

- ใหห้น่วยงานของรฐัแจง้การเรยีกค่าปรบัตามสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงจากคู่สญัญาภายใน ๗ วนัท าการ นบัถดัจากวนัครบ

ก าหนดสง่มอบ 

- เม่ือคู่สญัญาไดส้ง่มอบพสัด ุใหห้น่วยงานของรฐับอก   

สงวนสทิธิ์การเรยีกค่าปรบัในขณะที่รบัมอบพสัดุนั้นดว้ย
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ป.พ.พ. มาตรา ๓๘๑ วรรคสาม บญัญตัิว่า      

ถา้เจา้หน้ียอมรบัช าระหน้ีแลว้ จะเรยีกเอาเบี้ย

ปรบัได ้ต่อเมื่อไดบ้อกสงวนสทิธไิวเ้ช่นนั้น    

ในเวลารบัช าระหน้ี 
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การแจง้สงวนสทิธิตอ้งท าขณะตรวจรบัพสัดุ/การจา้ง      

หมายเหตไุวใ้นเอกสารการตรวจรบัว่า 

“ขอสงวนสทิธิการเรยีกค่าปรบั กรณีผูข้าย/ผูร้บัจา้งสง่มอบ

พสัดุลา่ชา้ตามสญัญาเป็นรายวนัในอตัราวนัละ.........บาท นบัแต่

วนั.......เดือน..............พ.ศ. ....   (วนัถดัจากวนัครบก าหนดตาม

สญัญา) จนถงึวนัที่............. เดือน..............พ.ศ. .... (ผูข้าย/ผูร้บั

จา้ง ปฏบิตัติามสญัญาครบถว้นถกูตอ้ง)รวมเวลา...................วนั 

เป็นเงนิ................บาท” 

ใหผู้ข้ายหรอืผูร้บัจา้งลงลายมือช่ือรบัทราบไวเ้ป็นหลกัฐาน  
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การงดหรอืลดค่าปรบัใหแ้กคู่่สญัญา หรอืการขยายเวลา   

ท าการตามสญัญาหรอืขอ้ตกลง (มาตรา ๑๐๒)

- ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผูมี้อ านาจที่จะพจิารณาไดต้ามจ านวนวนัที่

มีเหตเุกดิข้ึนจรงิ เฉพาะในกรณี ดงัต่อไปน้ี

(๑) เหตเุกดิจากความผิดหรอืความบกพรอ่งของหน่วยงานของรฐั

(๒) เหตสุดุวสิยั

(๓) เหตเุกดิจากพฤตกิารณ์อนัหน่ึงอนัใดที่คู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิด

ตามกฎหมาย

(๔) เหตอุืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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ในกรณีที่มีเหตเุกดิจาก

+

ความผิด/ความบกพรอ่งของหน่วยงานของรฐั หรอื

เหตสุดุวสิยั หรอื

เกดิจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดที่คู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิดตามกฎหมาย

>>

ท าใหคู้่สญัญาไม่สามารถสง่มอบสิ่งของ/งาน ตามเงื่อนไข+ก าหนดเวลาแหง่สญัญาได้

ใหร้ะบไุวใ้นสญัญา/ขอ้ตกลง ก าหนดใหคู้่สญัญาตอ้งแจง้เหตดุงักลา่ว

ใหห้น่วยงานของรฐัทราบภายใน ๑๕ วนั นับถดัจากวนัที่เหตนุั้นไดส้ิ้นสุดลง

หากมิไดแ้จง้ภายในเวลาที่ก าหนด จะยกมากลา่วอา้งเพื่อของด/ลดคา่ปรบั/ขอขยายเวลาในภายหลงัมิได ้

เวน้แต่กรณีเหตเุกดิจากความผิด/ความบกพรอ่งของหน่วยงานของรฐัซ่ึงมีหลกัฐานชดัแจง้

หรอืหน่วยงานของรฐัทราบดีอยูแ่ลว้ต ัง้แต่ตน้
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การงดหรอืลดค่าปรบัใหแ้กคู่่สญัญา หรอืการขยายเวลาท าการตามสญัญา

หรอืขอ้ตกลงตามมาตรา ๑๐๒ (ขอ้ ๑๘๒)



เหตเุกดิจากความผิดหรอืความบกพร่องของ อปท.

- สง่มอบพื้นที่เป็นเหตใุหผู้ร้บัจา้งไม่สามารถเขา้ท าการก่อสรา้งได ้

- สง่มอบพื้นที่กอ่สรา้งโดยมีอปุสรรค และรบกวนสทิธิของผูฟ้้องคดี

ในการปฏบิตัติามสญัญา

- ตรวจการจา้งลา่ชา้ เม่ือตรวจเสรจ็มีการแกไ้ขงาน 

- สง่มอบพื้นที่แลว้แต่เขา้ด าเนินงานลา่ชา้ จนเขา้ฤดูท านา เจา้ของ

ที่ดินจ าเป็นตอ้งใชท้ี่ดินเพื่อท าการเกษตร ไม่ถอืเป็นเหต ุที่ผูร้บัจา้ง 

จะใชอ้า้งเพื่อขอขยายเวลาการกอ่สรา้งตามสญัญาได ้

- เหตเุกดิจากความผิด ความบกพร่องของทางราชการตามขอ้น้ีตอ้ง

เป็นเหตอุปุสรรคที่ท าใหผู้ร้บัจา้งไม่สามารถท างานได ้



เหตสุดุวสิยั

พจนานุกรม เหตสุดุวสิยั คือ เหตทุี่พน้ความสามารถของ

ใครอนัที่ป้องกนัได ้

ปพพ. เหตสุดุวสิยั หมายความว่า เหตใุด ๆ อนัจะเกดิข้ึน

กด็ี จะใหผ้ลพบิตัิกด็ี เป็นเหตทุี่ไม่อาจป้องกนัได ้แมท้ ัง้

บคุคลผูต้อ้งประสบหรอืใกลจ้ะตอ้งประสบเหตนุั้น จะได้

จดัการระมดัระวงัตามสมควร อนัพงึคาดหมายไดจ้าก

บคุคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น 



ตวัอย่างเหตสุดุวสิยั

- เหตทุี่เกดิจากภยัธรรมชาต ิเช่น น ้าท่วมท าใหถ้นนขาด หรอื

สะพานขาด ไม่อาจใชส้ญัจรผ่านไปมาได ้

- เหตจุากการกระท าของบคุคลอืน่โดยกะทนัหนั

- เหตกุารณ์อืน่ๆ เกดิข้ึนโดยฉบัพลนั ซ่ึงตนเองไม่อาจ

ป้องกนัหรอืโดยไม่อาจบงัคบัมิใหเ้กดิเหตดุงักล่าวข้ึนได ้

หรอืไม่อาจหลกีเลี่ยงมิใหพ้บเจอเหตดุงักลา่วได้

- ถา้เป็นเหตธุรรมชาตทิี่เกดิข้ึนเป็นประจ า ย่อมไม่อาจถอืว่า

เป็นเหตสุดุวสิยัได ้



เหตเุกดิจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดที่คู่สญัญาไม่ตอ้ง

รบัผิดตามกฎหมาย

หมายถงึเหตตุาม ป.พ.พ. มาตรา 205 ซึ่งบญัญตัิว่า

“ตราบใดการช าระหน้ีนั้นยงัไม่ไดก้ระท าลงเพราะ

พฤติการณ์อนัใดอนัหน่ึง ซ่ึงลูกหน้ีไม่ตอ้งรบัผิดชอบ 

ตราบนั้น ลูกหน้ียงัหาไดช่ื้อว่าผิดนดัไม่”  

- พฤติการณ์อนัใดอนัหน่ึงน้ีจะตอ้งเกดิข้ึนก่อนผิดนดั

มิใช่เกดิข้ึนหลงัผิดนดัแลว้ (หลงัสญัญาสิ้นสุดแลว้)



เช่น

จ าเลยท าสญัญาซ้ือของจากโจทก ์ซ่ึงตอ้งส ัง่ซ้ือจาก

ต่างประเทศ ในระหว่างขนสง่มาประเทศไทยของเกดิ

สูญหาย จงึเป็นเรื่องพน้วสิยัที่โจทกจ์ะป้องกนัได ้ถอืว่าเป็น

พฤตกิารณ์อนัโจทกไ์ม่ตอ้งรบัผิดชอบตาม ป.พ.พ.

มาตรา 205 โจทกย์งัไม่ไดช่ื้อว่าผิดนดั จ าเลยตอ้งใหเ้วลา

แก่โจทกป์ฏบิตัติามสญัญา เพราะเวลาที่ก าหนดไวเ้ดิมล่วง

พน้ไปแลว้ (ฎกีา 2189/2523)



การขยายเวลาท าการตามสญัญา การงดหรอืลดค่าปรบั

- เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว และตามสญัญาไดก้ าหนดใหน้ายก

ฯ หรอืผูม้ีอ านาจใชด้ลุพนิิจพจิารณาขยายระยะเวลาท าการ

ตามสญัญางดหรอืลดค่าปรบัใหแ้กผู่ร้บัจา้งได ้

โดยไม่ตอ้งแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญา  

- ดงันั้น ในหลกัการจงึไม่จ าเป็นตอ้งท าสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม

กบัผูร้บัจา้งอกี
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การบอกเลกิสญัญา (มาตรา ๑๐๓)

ในกรณีที่มีเหตบุอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลงต่อไปน้ี ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจ

ของผูม้ีอ านาจที่จะบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบัคู่สญัญา

(๑) เหตตุามที่กฎหมายก าหนด

(๒) เหตอุนัเช่ือไดว่้าผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งไม่สามารถสง่มอบงานหรอื

ท างานใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด

(๓) เหตอุืน่ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิน้ีหรอืในสญัญาหรอื

ขอ้ตกลง

(๔) เหตอุืน่ตามระเบยีบที่รฐัมนตรกี าหนด
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การบอกเลกิสญัญา (มาตรา ๑๐๓)

- การตกลงกบัคู่สญัญาที่จะบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง   

ใหผู้ม้ีอ านาจพจิารณาไดเ้ฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่

หน่วยงานของรฐัโดยตรงหรอืเพื่อประโยชนส์าธารณะ หรอื

เพื่อแกไ้ขขอ้เสยีเปรยีบของหน่วยงานของรฐัในการที่จะ

ปฏบิตัิตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนั้นต่อไป
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การบอกเลกิสญัญา (มาตรา ๑๐๓)

- ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัมิไดเ้ป็นฝ่ายบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง

หรอืการบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรฐั

มิไดเ้รยีกค่าปรบั แลว้แต่กรณี 

- หากคู่สญัญาเหน็ว่า หน่วยงานของรฐัตอ้งรบัผิดชดใชค้่าเสยีหาย

คู่สญัญาจะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรฐัใหพ้จิารณาชดใชค่้าเสยีหายกไ็ด ้

ในการน้ี หน่วยงานของรฐัตอ้งออกใบรบัค าขอใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานและพจิารณา

ค าขอนั้นโดยไม่ชกัชา้ 

- เม่ือหน่วยงานของรฐัมีหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาเป็นเช่นใดแลว้ หากคู่สญัญา

ยงัไม่พอใจในผลการพจิารณากใ็หมี้สทิธฟ้ิองคดีต่อศาลเพือ่เรยีกใหช้ดใช้

ค่าเสยีหายตามสญัญาต่อไป
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การบอกเลกิสญัญา (ขอ้ ๑๘๓)

- นอกจากการบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หาก

ปรากฏว่าคู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงได ้

และจะตอ้งมีการปรบัตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนั้น

- หากจ านวนเงนิค่าปรบัจะเกนิรอ้ยละสบิของวงเงนิค่าพสัดุหรอื

ค่าจา้ง 

- ใหห้น่วยงานของรฐัพจิารณาด าเนินการบอกเลกิสญัญาหรอื

ขอ้ตกลง เวน้แตคู่่สญัญาจะไดย้นิยอมเสยีค่าปรบัใหแ้กห่น่วยงาน

ของรฐัโดยไม่มีเงือ่นไขใด ๆ ท ัง้สิ้น ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั

พจิารณาผ่อนปรนการบอกเลกิสญัญาไดเ้ท่าที่จ าเป็น
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คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

หนา้ที่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งก่อสรา้ง (ขอ้ ๑๗๖)

(๑) ตรวจสอบคณุวฒุขิองผูค้วบคมุงานกอ่สรา้งของผูร้บัจา้งใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

ว่าดว้ยการควบคมุอาคาร 

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏบิตัิงานของผูร้บัจา้ง และเหตกุารณ์แวดลอ้ม

ที่ผูค้วบคมุงานของหน่วยงานของรฐัรายงาน โดยตรวจสอบกบัแบบรูปรายการละเอยีด

และขอ้ก าหนดในสญัญา หรอืขอ้ตกลงทกุสปัดาห ์รวมทัง้รบัทราบ

หรอืพจิารณาการส ัง่หยดุงาน หรอืพกังานของผูค้วบคมุงานแลว้รายงานหวัหนา้

หน่วยงานของรฐัเพือ่พจิารณาส ัง่การต่อไป



คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

หนา้ที่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งก่อสรา้ง (ขอ้ ๑๗๖)

(๓) ใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดหุรอืกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัดอุอกตรวจงานจา้ง ณ สถานที่ที่ก าหนดไวใ้นสญัญาหรอืที่ตกลงให ้

ท างานจา้งนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเหน็สมควร และจดัท าบนัทกึผล

การออกตรวจงานจา้งนั้นไวเ้พือ่เป็นหลกัฐานดว้ย

(๔) นอกจากการด าเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีขอ้สงสยัหรอื มีกรณีทีเ่หน็ว่า

แบบรูปรายการละเอยีดและขอ้ก าหนดในสญัญาหรอืมีขอ้ตกลง มีขอ้ความ

คลาดเคลื่อนเลก็นอ้ย หรอืไม่เป็นไปตามหลกัวชิาการช่างใหม้ีอ านาจส ัง่เปลี่ยนแปลง

แกไ้ขเพิม่เติม หรอืตดัทอนงานจา้งไดต้ามที่เหน็สมควร และตามหลกัวิชาการช่าง 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการละเอยีด



คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

หนา้ที่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งก่อสรา้ง (ขอ้ ๑๗๖)

(๕) โดยปกตใิหต้รวจผลงานที่ผูร้บัจา้งสง่มอบภายใน ๓ วนัท าการ นับแต่วนัที่

ประธานกรรมการไดร้บัทราบการสง่มอบงาน และใหท้ าการตรวจรบัใหเ้สรจ็สิ้นไป

โดยเรว็ที่สดุ 

(๖) เม่ือตรวจเหน็ว่าเป็นการถกูตอ้งครบถว้นเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอยีด

และขอ้ก าหนดในสญัญาหรอืขอ้ตกลงแลว้ ใหถ้อืว่าผูร้บัจา้งสง่มอบงานครบถว้น

ตัง้แต่วนัที่ผูร้บัจา้งสง่งานจา้งนั้น และใหท้ าใบรบัรองผลการปฏบิตังิานทัง้หมด

หรอืเฉพาะงวด แลว้แต่กรณี โดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน อย่างนอ้ย ๒ ฉบบั

มอบใหแ้กผู่ร้บัจา้ง ๑ ฉบบั และเจา้หนา้ที่ ๑ ฉบบั เพือ่ท าการเบกิจา่ยเงนิ

ตามระเบยีบว่าดว้ยการเบกิจา่ยเงนิของหน่วยงานของรฐั



คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

หนา้ที่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งก่อสรา้ง (ขอ้ ๑๗๖)

..และรายงานใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

เหน็ว่าผลงานที่สง่มอบทัง้หมดหรอืงวดใดกต็ามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอยีด

และขอ้ก าหนดในสญัญาหรอืขอ้ตกลง ใหร้ายงานหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่เพือ่ทราบหรอืส ัง่การ แลว้แต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรบัพสัดุบางคนไม่ยอมรบังานโดยท าความเหน็แยง้ไว ้

ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพือ่พจิารณาส ัง่การ ถา้หวัหนา้หน่วยงานของรฐั

ส ัง่การใหต้รวจรบังานจา้งนั้นไวจ้งึด าเนินการ ตาม (๖) 



ผูค้วบคมุงาน

การแต่งต ัง้ผูค้วบคมุงาน (ขอ้ ๑๗๗) )

- ในการจา้งกอ่สรา้งแต่ละคร ัง้ที่มีข ัน้ตอนการด าเนินการเป็นระยะ ๆ อนัจ าเป็นตอ้งมี

การควบคมุงานอย่างใกลชิ้ด หรอืมีเงือ่นไขการจา่ยเงนิเป็นงวดตามความกา้วหนา้ของงาน 

- ใหแ้ต่งตัง้ผูค้วบคมุงาน จากขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ ...หรอืพนักงาน

ของหน่วยงานของรฐัที่เรยีกช่ืออย่างอืน่ของหน่วยงานของรฐันั้น หรอืของหน่วยงาน

ของรฐัอืน่ ตามที่ไดร้บัความยนิยอมจากหวัหนา้หน่วยงานของรฐัที่ผูน้ั้นสงักดัแลว้

- โดยปกตจิะตอ้งมีคุณวฒุไิม่ต า่กว่าระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ



ผูค้วบคมุงาน

หนา้ที่ผูค้วบคมุงาน (ขอ้ ๑๗๘)

(๑) ตรวจและควบคมุงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไวใ้นสญัญา หรอื

ที่ตกลงใหท้างานจา้งนั้น ๆ ทกุวนัใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการละเอยีด และขอ้ก าหนด

ในสญัญาทกุประการ โดยส ัง่เปลี่ยนแปลง แกไ้ขเพิม่เติม หรอืตดัทอนงานจา้งได ้

ตามที่เหน็สมควร และตามหลกัวชิาช่างเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการละเอยีด

และขอ้ก าหนดในสญัญา ถา้ผูร้บัจา้งขดัขืนไม่ปฏบิตัิตามกส็ ัง่ใหห้ยดุงานนั้น

เฉพาะสว่นหน่ึงสว่นใดหรอืทัง้หมด แลว้แต่กรณี ไวก้อ่น จนกว่าผูร้บัจา้งจะปฏบิตัิ

ใหถ้กูตอ้งตามค าส ัง่และใหร้ายงานคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุทนัท ี



ผูค้วบคมุงาน

หนา้ที่ผูค้วบคมุงาน (ขอ้ ๑๗๘)

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอยีด หรอืขอ้ก าหนดในสญัญามี

ขอ้ความขดักนั หรอืเป็นที่คาดหมายไดว้่าถงึแมว้่างานนั้นจะไดเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการ

ละเอยีด และขอ้ก าหนดในสญัญา แต่เม่ือส าเรจ็แลว้จะไม่มัน่คงแข็งแรง หรอืไม่เป็นไป

ตามหลกัวชิาช่างที่ดี หรอื ไม่ปลอดภยัใหส้ ัง่พกังานนั้นไวก้อ่น แลว้รายงาน

คณะกรรมการตรวจรบัพสัด.ุ..โดยเรว็ 



ผูค้วบคมุงาน

หนา้ที่ผูค้วบคมุงาน (ขอ้ ๑๗๘)

(๓) จดบนัทกึสภาพการปฏบิตัิงานของผูร้บัจา้งและเหตกุารณ์แวดลอ้มเป็น

รายวนั พรอ้มทัง้ผลการปฏบิตังิาน หรอืการหยดุงานและสาเหตทุี่มีการหยดุงานอย่างนอ้ย 

๒ ฉบบั เพือ่รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดทุราบทกุสปัดาห ์และเกบ็รกัษาไว ้

เพือ่มอบใหแ้กเ่จา้หนา้ที่เม่ือเสรจ็งานแต่ละงวด การบนัทกึการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งให ้

ระบรุายละเอยีดขัน้ตอนการปฏบิตังิานและวสัดทุี่ใชด้ว้ย 



ผูค้วบคมุงาน

หนา้ที่ผูค้วบคมุงาน (ขอ้ ๑๗๘)

(๔) ในวนัก าหนดเริ่มงานของผูร้บัจา้งตามสญัญา และในวนัถงึก าหนด

สง่มอบงานแต่ละงวด ใหร้ายงานผลการปฏบิตัิงานของผูร้บัจา้งว่าเป็นไปตามสญัญาหรอืไม่ 

ใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดทุราบภายใน ๓ วนัท าการ นับแต่วนัถงึก าหนดนั้น ๆ 



หลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยคา่ตอบแทนบคุคลหรอืกรรมการ

นส. ด่วนที่สดุ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๘๕ ลงวนัที่ ๖ กนัยายน ๒๕๖๑





หลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยคา่ตอบแทนบคุคลหรอืกรรมการ

บคุคลหรอืคณะกรรมการ

จดัซ้ือจดัจา้ง
01

(๑) คณะกรรมการหรอืบคุคล ที่ไดร้บัแต่งต ัง้   

ใหร้บัผิดชอบจดัท าร่างขอบเขตของงาน    

หรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของ

พสัดทุี่จะซ้ือหรอืจา้ง รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑ์

การพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (ตามขอ้ ๒๑)



หลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยคา่ตอบแทนบคุคลหรอืกรรมการ

บคุคลหรอืคณะกรรมการ

จดัซ้ือจดัจา้ง
01

(๒) คณะกรรมการหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้  

ใหร้บัผิดชอบการจดัท าแบบรูปรายการ

งานก่อสรา้ง (ตามขอ้ ๒๑)

(๓) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด

ราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(ขอ้ ๕๕-๕๘)



หลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยคา่ตอบแทนบคุคลหรอืกรรมการ

บคุคลหรอืคณะกรรมการ

จดัซ้ือจดัจา้ง
01

(๔) คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา

(ขอ้ ๖๘-๗๑)

(๕) คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวิธีคดัเลอืก

(ขอ้ ๗๔-๗๖)



หลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยคา่ตอบแทนบคุคลหรอืกรรมการ

บคุคลหรอืคณะกรรมการ

จดัซ้ือจดัจา้ง
01

(๖) คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ขอ้ ๗๘)

(๗) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานซ้ือ

หรอืงานจา้ง (ขอ้ ๑๗๕)



หลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยคา่ตอบแทนบคุคลหรอืกรรมการ

บคุคลหรอืคณะกรรมการ

จดัซ้ือจดัจา้ง
01

(๘) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานซ้ือ

หรอืงานจา้งก่อสรา้ง (ขอ้ ๑๗๖-๑๗๗)

(๙) ผูค้วบคุมงาน (ขอ้ ๑๗๘)



บคุคลหรอืคณะกรรมการ

ด าเนินการจา้งที่ปรกึษา
02

(๑) คณะกรรมการหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบจดัท าร่างขอบเขต

ของงานจา้งที่ปรกึษา รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืก

(ขอ้ ๑๐๓)

(๒) คณะกรรมการด าเนินการจา้งที่ปรกึษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

(ขอ้ ๑๑๓-๑๑๕)

(๓) คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรกึษาโดยวิธีคดัเลอืก (ขอ้ ๑๑๙-๑๑๒๑)

(๔) คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรกึษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ ๑๒๔)

(๕) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งที่ปรกึษา (ขอ้ ๑๗๙)



บคุคลหรอืคณะกรรมการด าเนินงาน

จา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง
03

(๑) คณะกรรมการหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบจดัท าร่างขอบเขต

ของงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑ์

การพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง (ขอ้ ๑๓๙)

(๒) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้ง

โดยวิธีประกาศเชิญชวน (ขอ้ ๑๔๖-๑๔๗)

(๓) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสรา้ง

โดยวิธีคดัเลอืก (ขอ้ ๑๔๙-๑๕๐)



บคุคลหรอืคณะกรรมการด าเนินงาน

จา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง
03

(๔) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานกอ่สรา้ง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ ๑๕๒)

(๕) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบงานกอ่สรา้งโดยวิธีประกวดแบบ

(ขอ้ ๑๕๕)

(๖) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้ง 

(ขอ้ ๑๘๐)



คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

งานกอ่สรา้ง
04

คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานกอ่สรา้ง

ที่ไดร้บัแต่งต ัง้ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง

และข้ึนทะเบยีนผูป้ระกอบการ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนด

ราคากลางงานก่อสรา้ง



บคุคลหรอืคณะกรรมการผูไ้ดร้บั

การแต่งต ัง้ตาม ขอ้ ๑-๔ 
05

บคุคลหรอืคณะกรรมการผูไ้ดร้บัการแต่งต ัง้ตาม ขอ้ ๑-๔ 

ยกเวน้ ผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทน ดงัน้ี

(๑) บคุคล ในอตัราไม่เกนิคนละ ๑,๒๐๐ บาท

ต่องาน

(๒) คณะกรรมการ ในอตัรา

ประธานกรรมการ ไม่เกนิ ๑,๕๐๐ บาท

กรรมการ ไม่เกนิคนละ ๑,๒๐๐ บาท

ต่อคร ัง้ที่มาประชมุ



คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้ง

ก่อสรา้งและผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง
06

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานจา้งกอ่สรา้งและ

ผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทน

กรณีที่ออกตรวจงานจา้ง ณ สถานที่ที่ก าหนดไวใ้น

สญัญาหรอืที่ตกลงใหท้ างานจา้ง ดงัน้ี



คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้ง

ก่อสรา้งและผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง
06

๖.๑ คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งก่อสรา้ง

ในอตัรา ๓๕๐ บาท ต่อคน ต่อวนั

๖.๒ ผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง

(๑) หวัหนา้ผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง

ในอตัราไม่เกนิ ๓๕๐ บาท ต่อวนั ต่องาน

(๒) ผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง (ผูป้ฏบิตักิาร)

ในอตัราไม่เกนิ ๓๐๐ บาท ต่อวนั ต่องาน



หารอืหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยค่าตอบแทนกรรมการ

ด่วนที่สดุ ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๔๘๙๕๖

ลว ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒

คกก.ตรวจการจา้งงานกอ่สรา้ง

ไดค้่าออกตรวจงาน ๓๕๐ บาทต่อคนต่อวนั

และยงัไดค้่าตอบแทนการประชมุอกี



หารอืหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยค่าตอบแทนกรรมการ

ด่วนที่สดุ ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๔๘๙๕๖

ลว ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒

ผูค้วบคมุงานเบิกไดท้กุวนั

วนัหน่ึงมีหลายงาน เบกิไดท้กุงาน

แต่เวลาตอ้งไม่ซ ้าซอ้นกนั



การจา่ยเงนิค่าตอบแทนบคุคลหรอื

คณะกรรมการใหป้ฏบิตัิ
07

๗.๑ สว่นราชการ

(๑) จา่ยค่าตอบแทนโดยโอนเงนิผ่านระบบ KTB

Corporrate Online เพื่อเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารของบคุคลหรอื

คณะกรรมการ ดงักลา่ว

- กรณีเป็นขา้ราชการ ลูกจา้ง พนกังานราชการใน

หน่วยงาน ใหโ้อนเงนิเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารที่ใชส้ าหรบัรบัเงนิเดือน 

ค่าจา้ง หรอืค่าตอบแทนแลว้แต่กรณี หรอืบญัชีเงนิฝากธนาคารอืน่



การจา่ยเงนิค่าตอบแทนบคุคลหรอื

คณะกรรมการใหป้ฏบิตัิ
07

- กรณีเป็นบคุคลต่างสงักดัหรอืบคุคลภายนอก

ใหโ้อนเงนิเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารตามที่ผูม้ีสทิธิรบัเงนิแจง้

ความประสงคไ์ว ้

(๒) ใหใ้ชร้ายงานสรุปผลการโอนเงนิ ทไีดจ้ากระบบ

KTB Corporrate Online เป็นหลกัฐานการจา่ยและเกบ็รกัษา

ไวใ้ห ้สตง. ตรวจ 



การจา่ยเงนิค่าตอบแทนบคุคลหรอื

คณะกรรมการใหป้ฏบิตัิ
07

๗.๒ หน่วยงานของรฐัอืน่ ใหถ้อืปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ หรอื

ขอ้บงัคบัที่หน่วยงานของรฐันั้น ๆ ก าหนด



หารอืหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยค่าตอบแทนกรรมการ

ด่วนที่สดุ ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๔๘๙๕๖

ลว ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒

อปท. ถอืเป็นหน่วยงานของรฐัอืน่

ไม่ตอ้งโอนเงนิผ่านระบบ

KTB Corporrate Online



หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัอตัราการจา่ย

ค่าตอบแทน
08

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัสามารถก าหนดหลกัเกณฑ์

เกี่ยวกบัอตัราการจา่ยคา่ตอบแทนเพือ่เป็นการควบคมุ

การเบกิจา่ยและการบรหิารงบประมาณได้

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม



การเบกิจา่ยค่าตอบแทนที่นอกเหนือหรอื

แตกต่างจากที่ก าหนด
09

การเบกิจา่ยค่าตอบแทนที่นอกเหนือหรอืแตกต่าง

จากที่ก าหนด ใหข้อท าความตกลงกบักระทรวงการคลงั



หารอืหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยค่าตอบแทนกรรมการ

ด่วนที่สดุ ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๔๘๙๕๖

ลว ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒

ตัง้คนเดียวเป็นผูต้รวจรบัพสัดุ

เบกิค่าตอบแทนได ้?



หลกัเกณฑก์ารจา้งเหมาบรกิารเอกชน 

(นิติบคุคล หรอืบคุคลธรรมดา)

นส. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว. 9 ธนัวาคม 2559 ยกเลกิ

ปจัจุบนั นส. ที่ มท 0808.2/ว4044 ลว. 10 กรกฎาคม 2563



หลกัเกณฑก์ารจา้งเหมาบรกิารเอกชน

(1) ไม่มีต าแหน่งขา้ราชการ ลูกจา้ง หรอืพนกังานจา้ง ซึ่งเป็นงานหรอื

โครงการใหม่

หรอืมีต าแหน่งแต่ไม่สามารถปฏบิตังิานใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลา

เน่ืองจากปรมิาณงานมาก

หรอืมีต าแหน่ง ต่อมาต าแหน่งว่างลงหรอืถกูยบุเลกิ

โดยใหต้ ัง้ในหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุประเภทรายจา่ยเพื่อให ้

ไดม้าซึ่งบรกิาร



หลกัเกณฑก์ารจา้งเหมาบรกิารเอกชน

(2) ลกัษณะงานจา้งควรเป็นงานที่ซ้ือบรกิารจากผูร้บัจา้งเป็น รายช้ิน เช่น 

รกัษาความปลอดภยั รกัษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนามหญา้ 

สวนหย่อม งานบนัทึกขอ้มูล งานส ารวจออกแบบ เป็นตน้

กรณี งานจา้งรกัษาความปลอดภยั ให ้อปท. ถอืปฏบิตัิ

ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิรกัษาความปลอดภยั



หลกัเกณฑก์ารจา้งเหมาบรกิารเอกชน

(3) หา้มจา้งงานที่เกี่ยวขอ้งกบัความลบั หรอืหากมีการเผยแพร่ขอ้มูลจะ

เกดิความเสยีหายต่อราชการหรอืงานที่มีลกัษณะของการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ที่มีผลกระทบต่อประชาชน



หลกัเกณฑก์ารจา้งเหมาบรกิารเอกชน

(4) ลกัษณะงานมุ่งถึงความส าเร็จของงานภายในก าหนดระยะเวลา

ตามสญัญา อปท.ผูว้่าจา้ง ไม่มีอ านาจบงัคบับญัชาหรือส ัง่การ มี

เพยีงอ านาจส ัง่ใหป้รบัปรุง แกไ้ขเม่ืองานผิดพลาด หากเอกชนไม่มา

ปฏิบตัิงาน อาจหาผูอ้ื่นมาท าแทนไดแ้ละ อปท. อาจก าหนดค่าปรบั

กรณีเกดิความเสยีหายได ้



หลกัเกณฑก์ารจา้งเหมาบรกิารเอกชน

(5) ท าสญัญาไดไ้ม่เกนิรอบปีงบประมาณ เริ่มปีงบประมาณใหม่ใหจ้ดัหาใหม่

(6) เม่ือครบก าหนดตามสญัญา ไม่ว่าจะท าสญัญากบัผูร้บัจา้งรายเดิม หรอืรายใหม่

จะตอ้งเริ่มกระบวนการจดัหาใหม่

การด าเนินการและการเบกิจา่ยเงนิ



หลกัเกณฑก์ารจา้งเหมาบรกิารเอกชน

(7) ในกรณีที่มีความจ าเป็น อปท อาจท าสญัญาขา้ม

ปีงบประมาณไดแ้ละจะเบกิจา่ยเงนิได ้เม่ือผูร้บัจา้งได ้

ท างานแลว้เสรจ็ตามสญัญา และคณะกรรมการตรวจรบั

พสัดไุดต้รวจรบังานถกูตอ้งตามสญัญาแลว้เท่านั้น



หลกัเกณฑก์ารจา้งเหมาบรกิารเอกชน

(8) อตัราค่าจา้ง ไม่จ าเป็นตอ้งจา้งตามวฒุกิารศึกษา

ใหค้ านึงถงึค่าแรงขัน้ต า่ หรอืราคามาตรฐานของทางราชการ

หากไม่มีใหใ้ชอ้ตัราตลาด และ จะจา่ยไดเ้ม่ือมีการตรวจรบังานจา้งเรยีบรอ้ยแลว้

(9) อปท. ไม่ตอ้งสง่เงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม

แต่ผูร้บัจา้งอาจสมคัรเขา้กองทนุประกนัสงัคมเองได ้



หลกัเกณฑก์ารจา้งเหมาบรกิารเอกชน

(10) กรณีการเบิกจา่ยค่าจา้งเหมาบรกิารเอกชน ส าหรบัเดือนกนัยายน

ที่ไม่เขา้หลกัเกณฑก์ารกนัเงนิ

ให ้อปท. สามารถวางฎกีาเบกิเงนิจากหน่วยงานคลงัไดต้ ัง้แต่วนัที่ 25 กนัยายน

เป็นตน้ไป

โดยให ้อปท. จา่ยใหแ้กเ่จา้หน้ี หรอืผูมี้สทิธริบัเงนิโดยตรงภายหลงัจากไดด้ าเนินการ

ตรวจรบัพสัดถุกูตอ้งตามสญัญาหรอืขอ้ตกลง



หลกัเกณฑก์ารจา้งเหมาบรกิารเอกชน

วธิีการในการจดัหา

ใหถ้อืปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 

กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่ออกตามพระราชบญัญตัิฯ และหนังสอื

ของกรมบญัชีกลางที่ก าหนดเกี่ยวกบัการจา้งเอกชนด าเนินงาน



หลกัเกณฑก์ารจา้งเหมาบรกิารเอกชน

หากมีการปฏบิตัิที่ไม่ถกูตอ้งและราชการไดร้บัความเสยีหายใหด้ าเนินการ

ตามกฎหมายว่าดว้ยความรบัผิดทางละเมิด



การจา้งเหมาเอกชนเกบ็ค่าน ้าประปา

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจะมอบใหส้ว่นราชการ รฐัวิสาหกจิ หรือองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นอืน่ จดัเกบ็ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต 

ค่าตอบแทน หรอืรายไดอ้ืน่ใด เพื่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นนั้นกไ็ด ้

ท ัง้น้ี โดยใหค้ดิค่าใชจ้า่ยไดต้ามหลกัเกณฑ ์วิธีการและอตัราที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง

[พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯพ.ศ.๒๕๔๒ (มาตรา ๒๙ วรรค ๓)]



- ขอ้ก าหนดในสญัญา การจา่ยค่าจา้งมิใช่เพื่อผลส าเรจ็ของการงานที่ท า

คอื การขบัรถยนตเ์ท่านั้น แต่เป็นการจา่ยค่าจา้งตลอดเวลา

- การปฏบิตังิานขบัรถยนต ์ไม่ไดม้ีการตรวจรบังานจากคณะกรรมการตรวจ

รบัพสัดุ

จา้งเหมาบรกิารขบัรถยนต์
ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสดุ อ.๓๔๙/๒๕๕๖



จา้งเหมาบรกิารขบัรถยนต์
ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสดุ อ.๓๔๙/๒๕๕๖

- การปฏบิตังิานอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูแ้ทนผูว้่าจา้ง

- สญัญาจงึเป็นสญัญาจา้งแรงงาน มิใช่สญัญาจา้งท าของ

- การที่ผูว่้าจา้งท าสญัญาโดยมิไดข้ึ้นทะเบียนลูกจา้ง

ไม่ไดจ้า่ยเงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม จงึเป็นการละเลยต่อหนา้ที่



เปรยีบเทียบจา้งแรงงานกบัจา้งท าของ

การจา้งแรงงาน การจา้งท าของ

- สถานภาพ ลูกจา้ง กบั นายจา้ง

- ผลส าเรจ็ของงานจงึไม่เป็นสาระส าคญั

ในการจา่ยค่าจา้ง 

- ในระหว่างการท างานนายจา้งมีอ านาจ

ส ัง่การหรอืบงัคบับญัชาลูกจา้งได ้

- นายจา้งมีหนา้ที่ตอ้งข้ึนทะเบยีนลูกจา้ง 

และจา่ยเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 

และกองทนุทดแทน

- สถานภาพ ผูร้บัจา้ง กบั ผูว้่าจา้ง

- ผลส าเรจ็ของการงานที่รบัจา้งจงึเป็น

สาระส าคญัในการรบัสนิจา้ง

- ในระหว่างการท างานผูว้่าจา้งไม่มีอ านาจ

ส ัง่การหรอืบงัคบับญัชาผูร้บัจา้ง

- ผูว้่าจา้งไม่มีหนา้ที่ตอ้งข้ึนทะเบยีนลูกจา้ง

และจา่ยเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม

และกองทนุทดแทน



งานก่อสรา้ง



งานก่อสรา้ง

งานกอ่สรา้ง หมายความว่า งานกอ่สรา้งอาคาร งานกอ่สรา้งสาธารณูปโภค

หรอืสิง่ปลูกสรา้งอืน่ใด และการซ่อมแซม ต่อเตมิ ปรบัปรุง รื้อถอน หรอืการกระท าอืน่

ที่มีลกัษณะท านองเดียวกนัต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรอืสิง่ปลูกสรา้งดงักลา่ว

รวมทัง้งานบรกิารที่รวมอยู่ในงานกอ่สรา้งนั้นดว้ย แต่มูลค่าของงานบรกิาร

ตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าของงานกอ่สรา้งนั้น

มาตรา 4



การด าเนินการกรณีเป็นโครงการงานกอ่สรา้ง

๑. ตอ้งมีการออกแบบ

๒. ก่อนการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ตอ้งแต่งต ัง้คณะกรรมการ   

ก าหนดราคากลางทกุโครงการ ไม่ว่าจะมีงบประมาณเท่าไหร่

๓. ตอ้งมีการแต่งต ัง้ผูค้วบคมุงาน ทกุโครงการ



นส. ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 112 ลงวนัที่ 5 มี.ค. 2561

- การซ่อมแซม ต่อเตมิ ปรบัปรุง รื้อถอน ที่ถอืเป็นงานกอ่สรา้ง 

- ตอ้งเป็นงานที่มีความจ าเป็นตอ้งมีแบบรูปรายการงานกอ่สรา้ง 

- ที่ผ่านการรบัรองจากผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ

- จ าเป็นตอ้งมีการควบคุมดูแลการปฏบิตัิงานตลอดระยะเวลา

การด าเนินการกรณีเป็นโครงการงานกอ่สรา้ง

ยกเลกิแลว้



-หากการด าเนินการการซ่อมแซม ต่อเตมิ ปรบัปรุง รื้อถอน

-ไม่มีผลกระทบต่อโครงสรา้งหลกั หรอื

-ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภยั หรอื

-ไม่มีความจ าเป็นตอ้งมีการควบคมุดูแลการปฏบิตัิงานตลอด ระยะเวลาด าเนินการ

- ไม่ถอืเป็นงานกอ่สรา้ง

นส. ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๙ ลว. ๔ มิ.ย. ๖๑

การด าเนินการกรณีเป็นโครงการงานกอ่สรา้ง



แจง้ความเหน็คณะกรรมการพจิารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

ในการประชุมคร ัง้ที่ ๓๖/๒๕๖๒ เม่ือวนัพธุที่ ๗ สงิหาคม ๒๕๖๒

มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๙๙๔ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๒ 

เรื่องเสรจ็ที่ ๒๓๖/๒๕๑๗ เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น

(คณะเทศมนตร/ีคณะกรมการจงัหวดั)

เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นและนายช่าง ซึ่งปฏบิตัหินา้ที่ตาม พ.ร.บ.

ควบคุมการกอ่สรา้งอาคาร พทุธศกัราช ๒๔๗๙ ไม่ตอ้งเป็นผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทวฒุวิิศวกร ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกร



แจง้ความเหน็คณะกรรมการพจิารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

ในการประชุมคร ัง้ที่ ๓๖/๒๕๖๒ เม่ือวนัพธุที่ ๗ สงิหาคม ๒๕๖๒

มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๙๙๔ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๒ 

เรื่องเสรจ็ที่ ๒๒๐/๒๕๖๐ สถาบนัการศึกษา

พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 

มุ่งประสงคใ์ชบ้งัคบักบันิติบคุคลที่เป็นเอกชน มิไดมุ้่งประสงคใ์ชบ้งัคบั

กบันิตบิคุคลมหาชนที่มีกฎหมายจดัต ัง้ข้ึนเป็นการเฉพาะ



แจง้ความเหน็คณะกรรมการพจิารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

ในการประชุมคร ัง้ที่ ๓๖/๒๕๖๒ เม่ือวนัพธุที่ ๗ สงิหาคม ๒๕๖๒

มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๙๙๔ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๒ 

เรื่องเสรจ็ที่ ๘๓๗/๒๕๔๖ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค

การที่รฐัไดต้รากฎหมายมอบอ านาจในการควบคมุดูแลการประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมใหแ้กส่ภาวศิวกรกเ็พือ่ใหอ้งคก์รดงักลา่วใชอ้ านาจแทนรฐัในการควบคุมดูแล

การประกอบวชิาชีพของเอกชนใหไ้ดม้าตรฐานและถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 

สว่นการด าเนินการหรอืการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมของเจา้หนา้ทีข่องรฐั

หรอืนิติบคุคลมหาชนซึ่งตอ้งด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนดไวน้ั้น 

เน่ืองจากบคุคลเหลา่นั้นตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานซ่ึงกฎหมายที่ใหอ้ านาจ

บญัญตัิไวอ้ยู่แลว้ การด าเนินการดงักล่าวจงึไม่อยู่ภายใตบ้งัคบั พ.ร.บ.วศิวกร

พ.ศ. ๒๕๔๒



แจง้ความเหน็คณะกรรมการพจิารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

ในการประชุมคร ัง้ที่ ๓๖/๒๕๖๒ เม่ือวนัพธุที่ ๗ สงิหาคม ๒๕๖๒

มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๙๙๔ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๒ 

พระราชบญัญตัิวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๙ ผูข้อรบัใบอนุญาตตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนด

ในขอ้บงัคบัสภาวศิวกร

ฯลฯ

ผูข้อรบัใบอนุญาตที่เป็นนิติบคุคล ไม่ว่าจะเป็นนิติบคุคลซ่ึงมีทนุเป็นของคนต่างดา้ว

จ านวนเท่าใด นิติบคุคลนั้นอยา่งนอ้ยตอ้งมีคุณสมบตัิ ดงัต่อไปน้ี

(๑) มีส านักงานใหญ่ตัง้อยูใ่นราชอาณาจกัร

(๒) ผูเ้ป็นหุน้สว่นของหา้งหุน้สว่น กรรมการของบรษิทั หรอืสมาชิกในคณะผูบ้รหิารของ

นิติบคุคลจ านวนไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของหา้งหุน้สว่น กรรมการ ผูจ้ดัการของบรษิทั

หรอืผูมี้อ านาจบรหิารแต่ผูเ้ดียวของนิติบคุคล เป็นผูซ่ึ้งไดร้บัใบอนุญาตตามพระราชบญัญตัิน้ี



แจง้ความเหน็คณะกรรมการพจิารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

ในการประชุมคร ัง้ที่ ๓๖/๒๕๖๒ เม่ือวนัพธุที่ ๗ สงิหาคม ๒๕๖๒

มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๙๙๔ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๒ 

พระราชบญัญตัิสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔๙ ผูข้อรบัใบอนุญาตตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดใน

ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก

ฯลฯ

ผูข้อรบัใบอนุญาตที่เป็นนิติบคุคลไม่วา่จะเป็นนิตบิคุคลซ่ึงมีทนุเป็นของคนตา่งดา้วจ านวน

เท่าใดนิติบคุคลนั้นอยา่งนอ้ยตอ้งมีคุณสมบตัิ ดงัต่อไปน้ี

(๑) มีส านักงานใหญ่ตัง้อยูใ่นราชอาณาจกัร

(๒) ผูเ้ป็นหุน้สว่นของหา้งหุน้สว่น กรรมการของบรษิทั หรอืสมาชิกในคณะผูบ้รหิารของ

นิติบคุคลจ านวนไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงหรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของหา้งหุน้สว่น กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั

หรอืผูมี้อ านาจบรหิารแต่ผูเ้ดียวของนิติบคุคล เป็นผูซ่ึ้งไดร้บัใบอนุญาตตามพระราชบญัญตัิน้ี



แจง้ความเหน็คณะกรรมการพจิารณารา่งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

ในการประชุมคร ัง้ที่ ๓๖/๒๕๖๒ เม่ือวนัพธุที่ ๗ สงิหาคม ๒๕๖๒

งานกอ่สรา้งที่มีความจ าเป็นตอ้งมีแบบรูปรายการงานกอ่สรา้ง อปท

สามารถท าได ้๒ วธิ ีดงัน้ี

๑. ด าเนินการจดัท าแบบรูปรายการงานกอ่สรา้งเอง ตามมาตรา ๖๐ แหง่ พ.ร.บ.การจดัซ้ือ

จดัจา้งฯ โดยผูจ้ดัท าไม่จ าเป็นตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตัยกรรมหรอืวิศวกรรม

๒. อปท.จดัจา้งผูใ้หบ้รกิารงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง โดยผูใ้หบ้รกิารตอ้งมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตัยกรรม หรอืวิศวกรรม

มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๙๙๔ ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๒

แจ้งความเห็นคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒



การอทุิศพสัดุ



การอทุศิพสัดุ

มาตรา ๓ ใหย้กเลกิบทบญัญตัิเกี่ยวกบัพสัดุ

การจดัซ้ือจดัจา้ง หรอืการบรหิารพสัด ุในกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญตัิ และขอ้ก าหนด

ใด ๆ ของหน่วยงานของรฐั ที่อยู่ภายใตบ้งัคบั

แหง่พระราชบญัญตัน้ีิ



การอทุศิพสัดุ

“การจดัซ้ือจดัจา้ง” หมายความว่า การด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งพสัดุ

โดยการซ้ือ จา้ง เช่า แลกเปลี่ยน หรอืโดยนิตกิรรมอืน่ตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง

“พสัด”ุ หมายความว่า สนิคา้ งานบรกิาร งานก่อสรา้ง งานจา้งที่

ปรกึษา และงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้ง รวมทัง้การ

ด าเนินการอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

“การบริหารพสัดุ” หมายความว่า การเกบ็ การบนัทกึ การเบิกจา่ย การ

ยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรกัษา และการจ าหน่ายพสัดุ



การอทุศิพสัดุ

การอทุิศพสัดใุห ้อปท. (ขอ้ ๙)

- มีผูอ้ทุศิพสัดใุหเ้ป็นกรรมสทิธิ์แก ่อปท. หรอื 

- ใหส้ทิธิอนัเกี่ยวกบัพสัดุหรอื

- มอบใหเ้ป็นผูดู้แลพสัดุนั้น 

- ถา้การกระท าดงักลา่วมีเงือ่นไขหรอืมีภาระติดพนั อปท.

จะรบัเอาพสัดหุรอืสทิธินั้น ๆ ไดต่้อเม่ือไดร้บัความเหน็ชอบ

จากสภา อปท.

ฯลฯ



การอทุศิพสัดุ

ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗ ลว. ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๘ ลว. ๔ มิ.ย. ๒๕๖๑

๑. การอทุศิพสัดใุหเ้ป็นกรรมสทิธิ์ ใหส้ทิธอินัเกี่ยวกบัพสัด ุหรอื

มอบใหเ้ป็นผูดู้แลพสัด ุแก ่อปท. ถา้การกระท ามีเงือ่นไขหรอืภาระตดิพนั

ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสภา อปท.

๒. พนักงานจา้งตามภารกจิ ถอืเป็นพนักงานของหน่วยงานของรฐั

ที่เรยีกช่ืออย่างอืน่ จงึสามารถตัง้เป็นกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งได ้

๓. อปท. ถอืเป็นหน่วยงานของรฐัตาม พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐัฯ จงึตอ้งปฏบิตัิตาม พ.ร.บ. กฎกระทรวง ระเบยีบ ประกาศ และ

หนังสอืกรมบญัชีกลางดว้ย กรณีจา้งเหมาบคุคลธรรมดามาช่วยปฏบิตัิงาน



ผูท้ิ้ งงาน



ลกัษณะผูท้ิ้ งงาน (มาตรา ๑๐๙)

(๑) เป็นผูย้ื่นขอ้เสนอที่ไดร้บัการคดัเลอืกแลว้ไม่ยอมไปท าสญัญา

หรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอืกบัหน่วยงานของรฐัภายในเวลาที่ก าหนด

(๒) คู่สญัญาหรอืผูร้บัจา้งช่วงที่หน่วยงานของรฐัอนุญาตใหร้บัช่วงงานได ้

ไม่ปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอืนั้น

(๓) ผูย้ื่นขอ้เสนอหรอืคู่สญัญากระท าการอนัมีลกัษณะเป็นการขดัขวาง

การแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรอืกระท าการโดยไม่สจุรติ

(๔) ผลการปฏบิตัิตามสญัญาของที่ปรกึษาหรอืผูใ้หบ้รกิารงานจา้งออกแบบ

หรอืควบคมุงานก่อสรา้งมีขอ้บกพร่อง ผิดพลาด หรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย  

อย่างรา้ยแรง

(๕) เม่ือปรากฏว่าผูใ้หบ้รกิารงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง

หรอืผูป้ระกอบการงานกอ่สรา้งไม่ปฏบิตัิตามมาตรา ๘๘ (มีสว่นไดเ้สยี)

(๖) การกระท าอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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- ใหป้ลดักระทรวงการคลงัเป็นผูม้ีอ านาจส ัง่ใหผู้ย้ื่นขอ้เสนอ

หรอืคู่สญัญาเป็นผูท้ิ้ งงาน และใหแ้จง้เวยีนรายช่ือผูท้ิ้ งงาน

ใหห้น่วยงานของรฐัทราบ กบัแจง้เวยีนในระบบเครอืข่ายสารสนเทศ

ของกรมบญัชีกลาง รวมทัง้แจง้ใหผู้ท้ิ้ งงานทราบดว้ย

- ในกรณีที่นิตบิคุคลเป็นผูท้ิ้ งงาน ถา้การกระท าดงักลา่วเกดิจาก

หุน้สว่นผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ านาจ

ในการด าเนินงาน  ในกจิการของนิตบิคุคลนั้น ใหส้ ัง่ใหบ้คุคลดงักลา่ว  

เป็นผูท้ิ้ งงานดว้ย

191



ตรวจสอบพสัด/ุจ าหน่ายพสัดุ



การตรวจสอบพสัดปุระจ าปี (ขอ้ ๒๑๓)

- ภายในเดือนสดุทา้ยกอ่นสิ้นปีงบประมาณของทกุปี ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั 

แต่งตัง้ผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบพสัด ุซ่ึงมิใช่เป็นเจา้หนา้ที่ตามความจ าเป็น 

เพือ่ตรวจสอบการรบัจา่ยพสัดใุนงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพสัดุประเภท

ที่คงเหลอือยู่เพยีงวนัสิ้นงวดนั้น

- ใหเ้ริ่มด าเนินการตรวจสอบพสัดใุนวนัเปิดท าการวนัแรกของปีงบประมาณ

เป็นตน้ไป ว่าการรบัจา่ยถกูตอ้งหรอืไม่ พสัดคุงเหลอืมีตวัอยู่ตรงตามบญัชี

หรอืทะเบยีนหรอืไม่ มีพสัดใุดช ารุด เสือ่มคณุภาพ หรอืสูญไปเพราะเหตใุด

หรอืพสัดใุดไม่จ าเป็นตอ้งใชใ้นหน่วยงานของรฐัต่อไป แลว้ใหเ้สนอรายงานผล

การตรวจสอบดงักลา่วต่อผูแ้ต่งต ัง้ภายใน ๓๐ วนัท าการ นับแต่วนัเริ่มด าเนินการ

ตรวจสอบพสัดนุั้น

- ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ๑ ชดุ และสง่ส าเนารายงานไปยงัส านักงาน

การตรวจเงนิแผ่นดิน ๑ ชดุ
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การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิ (ขอ้ ๒๑๔)

- เม่ือปรากฏว่ามีพสัดชุ ารุด เสือ่มสภาพ หรอืสูญไป

หรอืไม่จ าเป็นตอ้งใชใ้นหน่วยงานของรฐัต่อไป กใ็หแ้ต่งต ัง้

คณะกรรมการสอบหาขอ้เท็จจรงิข้ึนคณะหน่ึง เวน้แต่

กรณีที่เหน็ไดอ้ย่างชดัเจนว่า เป็นการเสือ่มสภาพเน่ืองมาจาก

การใชง้านตามปกต ิหรอืสูญไปตามธรรมชาติใหห้วัหนา้

หน่วยงานของรฐัพจิารณาส ัง่การใหด้ าเนินการจ าหน่ายต่อไปได ้

- ถา้ผลการพจิารณาปรากฏว่าจะตอ้งหาตวัผูร้บัผิดดว้ย ใหห้วัหนา้

หน่วยงานของรฐัด าเนินการตามกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งต่อไป
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การจ าหน่ายพสัด ุ(ขอ้ ๒๑๕)

- หลงัจากการตรวจสอบพสัดใุดหมดความจ าเป็นหรอืหากใชต่้อไปจะสิ้นเปลอืง

ค่าใชจ้า่ยมาก ใหด้ าเนินการ ดงัต่อไปน้ี

(๑) ขาย ใหด้ าเนินการขายโดยวธิทีอดตลาดกอ่น แต่ถา้ไม่ไดผ้ลดี

ใหน้ าวธิทีี่ก าหนดเกี่ยวกบัการซ้ือมาใชโ้ดยอนุโลม เวน้แต่กรณี ดงัต่อไปน้ี

(ก) การขายพสัดคุร ัง้หน่ึงซ่ึงมีราคาซ้ือหรอืไดม้ารวมกนัไม่เกนิ

๕๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวธิเีฉพาะเจาะจงกไ็ด ้

(ข) การขายใหแ้กห่น่วยงานของรฐั หรอืองคก์ารสถานสาธารณกศุล

ตามมาตรา ๔๗ (๗) แหง่ประมวลรษัฎากร ใหข้ายโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

(ค) การขายอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น โทรศพัทเ์คลื่อนที่ แทบ็เลต็

ใหแ้กเ่จา้หนา้ที่ที่มอบใหไ้วใ้ชง้านในหนา้ที่ เม่ือพน้จากหนา้ที่หรอืพน้ระยะเวลา

การใชง้านแลว้ ใหข้ายใหแ้กบ่คุคลดงักลา่วโดยวธิเีฉพาะเจาะจง
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การจ าหน่ายพสัดุ (ขอ้ ๒๑๕) ต่อ

(๒) แลกเปลี่ยน ใหด้ าเนินการตามวธิกีารแลกเปลี่ยนที่ก าหนด

ไวใ้นระเบยีบน้ี

(๓) โอน ใหโ้อนแกห่น่วยงานของรฐั หรอืองคก์ารสถาน

สาธารณกศุลตามมาตรา ๔๗ (๗) แหง่ประมวลรษัฎากร ทัง้น้ี

ใหม้ีหลกัฐานการสง่มอบไวต้่อกนัดว้ย

(๔) แปรสภาพหรอืท าลาย ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ที่หน่วยงานของรฐัก าหนด

การด าเนินการตามวรรคหน่ึง โดยปกตใิหแ้ลว้เสรจ็ภายใน

๖๐ วนั นบัถดัจากวนัที่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัส ัง่การ
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การจ าหน่ายเป็นสูญ (ขอ้ ๒๑๗)

ในกรณีที่พสัดสูุญไปโดยไม่ปรากฏตวัผูร้บัผิดหรอืมีตวัผูร้บัผิด

แต่ไม่สามารถชดใชไ้ด ้ หรอืมตีวัพสัดุอยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการตามขอ้ ๒๑๕ 

ใหจ้ าหน่ายพสัดนุั้นเป็นสูญ ตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี

(๑) ถา้พสัดนุั้นมีราคาซ้ือ หรอืไดม้ารวมกนัไม่เกนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัิ

(๒) ถา้พสัดนุั้นมีราคาซ้ือ หรอืไดม้ารวมกนัเกนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ใหด้ าเนินการดงัน้ี

(ข) ราชการสว่นทอ้งถิน่ ใหอ้ยูใ่นอ านาจของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร หรอืนายกเมืองพทัยา แลว้แต่กรณี เป็นผูอ้นุมตัิ
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การลงจา่ยออกจากบญัชีหรอืทะเบยีน (ขอ้ ๒๑๘)

- เม่ือไดด้ าเนินการตามขอ้ ๒๑๕ และขอ้ ๒๑๗ แลว้ ใหเ้จา้หนา้ที่ลงจา่ย

พสัดนุั้นออกจากบญัชีหรอืทะเบยีนทนัท ีแลว้แจง้ให ้สตง ทราบ

ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัลงจา่ยพสัดนุั้น 

การจ าหน่ายกอ่นมีการตรวจสอบ (ขอ้ ๒๑๙)

- ในกรณีที่พสัดขุองหน่วยงานของรฐัเกดิการช ารุด เสือ่มคณุภาพ หรอื

สูญไปหรอืไม่จ าเป็นตอ้งใชใ้นราชการต่อไป กอ่นมีการตรวจสอบตาม   

ขอ้ ๒๑๓ และไดด้ าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยความรบัผิดทางละเมิด

ของเจา้หนา้ที่ หรอืระเบยีบน้ีโดยอนุโลม แลว้แต่กรณีเสรจ็สิ้นแลว้ ถา้  

ไม่มีระเบยีบอืน่ใดก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหด้ าเนินการตามขอ้ ๒๑๕   

ขอ้ ๒๑๖ ขอ้ ๒๑๗ และขอ้ ๒๑๘ โดยอนุโลม
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บนัทึกรายงานผลการพจิารณา (มาตรา ๑๒)  

- หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ีการบนัทึกรายงานผล

การพจิารณา รายละเอยีดวธิีการและขัน้ตอนการจดัซ้ือ

จดัจา้งและจดัเกบ็ไวอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ใน

การตรวจดูขอ้มูลเม่ือมีการรอ้งขอ
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การจดัท าบนัทกึรายงานผลการพจิารณา ขอ้ ๑๖ 

- เม่ือสิ้นสดุกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละโครงการ ใหจ้ดัใหม้ี

การบนัทกึรายงานผลการพจิารณา รายละเอยีดวิธีการและขัน้ตอนการ

จดัซ้ือจดัจา้งพรอ้มทัง้เอกสารประกอบ ตามรายการดงัต่อไปน้ี

(๑) รายงานขอซ้ือหรอืขอจา้ง

(๒) เอกสารเกี่ยวกบัการรบัฟังความคดิเหน็ร่างขอบเขตของงานหรอื

รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่จะซ้ือหรอืจา้ง และผลการ

พจิารณาในคร ัง้นั้น (ถา้ม)ี

(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรอืหนังสอืเชิญชวน และเอกสาร

อืน่ที่เกี่ยวขอ้ง
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(๔) ขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอทกุราย

(๕) บนัทกึรายงานผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ

(๖) ประกาศผลการพจิารณาคดัเลอืกผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรอื  ผูไ้ดร้บั

การคดัเลอืก

(๗) สญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื รวมทัง้การแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลง

เป็นหนงัสอื (ถา้ม)ี

(๘) บนัทกึรายงานผลการตรวจรบัพสัดุ

- การจดัซ้ือจดัจา้งที่ไดด้ าเนินการผ่านระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อเิลก็ทรอนิกส ์สามารถใชเ้อกสารที่จดัท าในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเอกสารประกอบบนัทกึรายงานผลการพจิารณาได ้
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แนวทางการปฏบิตัใินการด าเนินการจดัหาพสัดุที่เกี่ยวกบัค่าใชจ้า่ย

ในการบรหิารงาน ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม การจดังาน

และการประชมุของหน่วยงานของรฐั

นส. ด่วนที่สดุ ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 119 ลว. 7 มี.ค. 2561



ตาราง 1

ปกตติอ้งด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

ยกเวน้การปฏบิตัิ ตามระเบยีบการจดัซ้ือจดัจา้งฯ ขอ้ 22 วรรคหน่ึง

ใหด้ าเนินการดงัน้ี



ตาราง 1

1. ใชก้บัการจดัซ้ือจดัจา้งที่เกี่ยวกบัการบรหิารงาน

ที่มีวงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้งคร ัง้หน่ึง ไม่เกนิ 1 หม่ืนบาท

2. ใหเ้จา้หนา้ที่ หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายด าเนินการ

จดัซ้ือจดัจา้งไปก่อน แลว้รบีรายงานขอความเหน็ชอบ

พรอ้มหลกัฐานการจดัซ้ือจดัจา้ง เสนอต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

ภายใน 5 วนัท าการถดัไป

3.  เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบแลว้

ใหถ้อืว่ารายงานขอความเหน็ชอบดงักลา่วเป็นหลกัฐานการตรวจรบั   

โดยอนุโลม



ค่าใชจ้า่ยในการเตรยีมการระหว่างการรบัเสด็จ

หรอืเกี่ยวเน่ืองกบัการรบัเสด็จ สง่เสด็จพระมหากษตัรยิ ์

พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

ค่าพานพุม่ดอกไม ้พานประดบัพุม่ดอกไม ้พานพุม่เงนิพุม่ทอง 

กรวยดอกไมพ้วงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้หรอืพวงมาลา 

ส าหรบัวางอนุสาวรยี ์หรอืใชใ้นการจดังาน การจดักจิกรรม

เฉลมิพระเกยีรติในวโรกาสต่าง ๆ / ค่าหรดี หรอืพวงมาลางานศพ

ตาราง 1

1

2



ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชุมราชการ สมัมนา จดังาน

และใหห้มายความรวมถงึการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทยีม 

ตามที่จ าเป็น เช่น ค่าเสือ่มสถานที่อบรม ค่าเช่ารถ ค่ากระเป า

ค่าเอกสาร และอปุกรณ์เครื่องเขียน ค่าดอกไม ้ค่าตกแต่งสถานที่ 

ค่าป้ายไวนิล ค่าของที่ระลกึวิทยากร

3

ตาราง 1



ค่าของขวญัหรอืของที่ระลกึที่มอบใหช้าวต่างประเทศ

กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว

กรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย

ในนามของหน่วยงานของรฐัเป็นสว่นรวม

ค่าของขวญัหรือของที่ระลกึที่มอบใหก้รณีหน่วยงาน

ที่ใหค้วามช่วยเหลอืหน่วยงานของรฐั หรอืกรณีการเยี่ยมชม

หน่วยงานของรฐัในนามของหน่วยงานของรฐัเป็นสว่นรวม

4

ตาราง 1



ค่าโล่ ใบประกาศเกยีรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกยีรตคิุณ

ของขวญั ของรางวลั ของที่ระลกึ ส าหรบัขา้ราชการ

ลูกจา้งประจ า หรอืพนักงานของหน่วยงาน ของรฐัที่เกษียณอายุ

หรอืผูใ้หค้วามช่วยเหลอื หรอืควรไดร้บัการยกย่อง

ค่าของขวญัหรอืของที่ระลกึเพื่อแสดงความยินดี หรอื

เน่ืองในเทศกาลต่างๆ ในนามของหน่วยงานของรฐัเป็นสว่นรวม

เช่น กระเชา้ของขวญั กระเชา้ผลไม ้กระเชา้ดอกไม ้ช่อดอกไม ้

ของช าร่วย

ตาราง 1

5

6



ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการก าจดัแมลง แมง หนู หรอืสตัว ์

ที่อาจเป็นพาหะน าโรครา้ยมาสูค่น และใหห้มายความรวมถงึการก าจดั

เช้ือโรคหรอืเช้ือราตามหน่วยงานของรฐัหรอืบา้นพกัที่ทางราชการ

จดัไวใ้ห ้

ค่าใชจ้า่ยในการประดบั ตกแต่งอาคารสถานที่ของหน่วยงานของรฐั

ตาราง 1

7

8



ตาราง 1

ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาอาหารส าหรบัผูป่้วยสามญั ผูป่้วยโรคเรื้อนของ

สถานบรกิารของหน่วยงานของรฐั หรอืส าหรบัผูถู้กควบคุม คุมขงั กกัขงั 

คมุความประพฤต ิหรอืผูท้ี่ถกูใชม้าตรการอืน่ใดอนัมีลกัษณะเป็นการ

จ ากดัสทิธิเสรภีาพซึ่งตอ้งหาว่ากระท าความผิด หรอือาหาร นม อาหาร

เสรมิส าหรบัเด็กที่อยู่ในสงเคราะหข์องทางราชการ หรอืหน่วยงานของทาง

ราชการ
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ค่าใชจ้า่ยในการเป็นสมาชิก หรอืการจดัซ้ือหนังสอื

จุลสาร วารสาร หนังสอืพมิพ ์หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์

เพื่อใชใ้นราชการโดยสว่นรวม

ตาราง 1

10

ค่าบรกิารในการก าจดัสิง่ปฏกิูล จดัเกบ็ขยะของหน่วยงานของรฐั 

ค่าบรกิาร ในการก าจดัสิง่ปฏกิูลบา้นพกัของทางราชการ

กรณีไม่มีผูพ้กัอาศยั

11



ตาราง 1

ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ที่เกดิจากการใชพ้สัดทุี่ยืมจากหน่วยงานอืน่

เพื่อใชใ้นการปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานกรณีจ าเป็นเร่งด่วน

เป็นการชัว่คราว

ค่าวสัดทุี่ใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกแกผู่ป้ฏบิตังิาน

12

13



ตาราง 1

14

15

ค่ารบัรองและค่าใชจ้า่ยที่เกี่ยวเน่ืองในการรบัรอง

บคุคลภายนอก

ค่าน ้าด่ืม



ตาราง 2

ไม่ตอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง



ตาราง 2

1

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี

การประชมุคาบเกี่ยวม้ืออาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร

และค่าเช่าที่พกั ส าหรบัการจดัประชมุราชการ และ

ใหห้มายความรวมถงึการประชุมราชการทางไกล

ผ่านดาวเทยีม การจดัสมัมนา การจดังาน

ทัง้ในและนอกสถานที่ของหน่วยงานของรฐั



ตาราง 2

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ส าหรบักรณีหน่วยงานอืน่หรอื

บคุคลภายนอกเขา้ดูงาน หรอืเยี่ยมชมหน่วยงานของรฐั หรอืกรณี

การตรวจเยี่ยม หรอืตรวจราชการตามภารกจิปกตขิองบคุลากร

ภายในหน่วยงานของรฐั การแถลงข่าวของหน่วยงานของรฐั

การมอบเงนิหรือสิง่ของบรจิาค



ตาราง 2

3 ค่าธรรมเนียมในการคืนบตัร เปลี่ยนบตัรโดยสารพาหนะ

ในการเดินทางไปราชการ หรอืค่าบตัรโดยสาร

ที่ไม่สามารถคืนหรอืเปลี่ยนแปลงได ้กรณีเลื่อน

การเดินทางไปราชการ กรณีหน่วยงานของรฐัใหง้ด

หรอืเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหร้วมถงึ

กรณีเหตสุดุวิสยัอืน่ ๆ ที่ท าใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้



ตาราง 2

4
ค่าธรรมเนียมอืน่ๆ ที่มิใช่ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เกี่ยวกบัการท าธุรกรรมทางการเงนิ เพื่อความสะดวก

ของสว่นราชการที่มิใช่เป็นการรอ้งขอของผูม้ีสทิธิรบัเงนิ

ค่าใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตของผูเ้ดินทางไปราชการเพื่อประโยชน์

ของทางราชการ

5



ตาราง 2

6

ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าบรกิารจอดรถในการเดินทาง

ไปปฏบิตัริาชการ ส าหรบัรถยนตข์องสว่นราชการหรอืหน่วยงาน

ของรฐั ตามระเบยีบว่าดว้ยรถราชการหรอืระเบยีบอืน่ที่เกีย่วขอ้ง

ของหน่วยงานของรฐั ซ่ึงหน่วยงานของรฐัไดม้าโดยวธิกีารซ้ือ

การยมื หรอืรบับรจิาค หรอืไดร้บัความช่วยเหลอืจากรฐับาล

ต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศและข้ึนทะเบยีน

เป็นครุภณัฑข์องสว่นราชการหรอืหน่วยงานของรฐันั้น การเช่า



ตาราง 2

6
หรอืรถสว่นตวัของขา้ราชการหรอืพนกังานของหน่วยงาน

ของรฐั ผูเ้ลอืกรบัเงนิค่าตอบแทนเหมาจา่ยแทน

การจดัหารถประจ าต าแหน่งส าหรบัขา้ราชการผูม้ีสทิธิ

ไดร้บัรถประจ าต าแหน่งที่ไดจ้ดัหามาใชใ้นการปฏิบตัิ

ราชการหรอืปฏบิตัิงานของหน่วยงาน



ตาราง 2

7
ค่าพาหนะกรณีไดร้บัมอบหมายใหเ้ดินทางไปปฏบิตัิ

ราชการ ซ่ึงหน่วยงานของรฐัไม่สามารถจดัรถยนต์

สว่นกลางได ้

8
ค่าตรวจสอบเพือ่การรบัรองระบบการท างานหรอื

มาตรฐานการท างาน



ตาราง 2

9 ค่าระวาง บรรทกุ ขนสง่หรอืพสัดุภณัฑ ์

ของหน่วยงานของรฐั ยกเวน้ค่าระวาง บรรทกุ ขนสง่พสัดุ 

หรอืพสัดุภณัฑใ์นการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ



ตาราง 2

10 ค่าตรวจร่างกายของบคุลากรเพื่อตรวจหาสารกมัมนัตภาพรงัสี

และเช้ือเอชไอวีจากการปฏบิตังิานตามภารกจิปกติ

และไม่ถอืเป็นสวสัดิการการรกัษาพยาบาล

ที่ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ าหรือ พนกังานของหน่วยงานของรฐั

ที่จะใชส้ทิธิเบกิจา่ย ตามกฎหมายเกี่ยวกบัการเบกิจา่ย

ค่ารกัษาพยาบาล



ตาราง 2

11
ค่ารกัษาพยาบาลสตัวแ์ละค่าตรวจสขุภาพสตัว ์ส าหรบัหน่วยงานที่

ภารกจิปกตใินการดูแลสตัว ์



ตาราง 2

12 ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน ้า ค่าโทรศพัท ์ของหน่วยงาน

ของรฐัและบา้นพกัราชการ ค่าบรกิารไปรษณีย ์ค่าฝากไปรษณีย ์

ค่าบรกิารไปรษณียต์อบรบั ค่าดวงตราไปรษณีย ์หรอืค่าเช่า

ตูไ้ปรษณีย ์ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกบัการท าธุรกรรม

ทางการเงนิ เพื่อความสะดวกของสว่นราชการที่มิใช่เป็น

การรอ้งขอของผูม้ีสทิธิรบัเงนิ



ตาราง 2

13
การบรจิาคหรอืการด าเนินการเพือ่การกศุล

เช่น บตัรการกศุล

14
ค่าสมาชิกหรอืค่าบ ารุงประจ าปีของสถาบนั องคก์ร

หรอืสโมสรต่าง ๆ

15
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนในการจา้งใหบ้รกิาร

สนัทนาการ หรอืค่าตอบแทนอืน่ในลกัษณะเดียวกนั



ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงาน

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2562



“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือ

จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั (อสถ.กรรมการ)

“คณะกรรมการวนิิจฉยั” หมายความว่า คณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหาการ

จดัซ้ือ จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั (ผูแ้ทน สถ. กรรมการ)

“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมก ารราคากลางและ 

ข้ึนทะเบยีนผูป้ระกอบการ 

“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือ

ป้องกนัการทจุรติ 

“คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพจิารณา

อทุธรณ์และขอ้รอ้งเรยีน (ผูแ้ทน สถ. กรรมการ)

คณะกรรมการ

ตาม พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 

๒๕๖๐
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การแจง้ขอ้มูลโครงการกอ่สรา้ง (ขอ้ 4) 

- เม่ือหน่วยงานของรฐัไดร้บัความเหน็ชอบวงเงนิงบประมาณที่จะ

ใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้ง ในแต่ละปีงบประมาณจากหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งหรอืผูมี้อ านาจในการพจิารณางบประมาณแลว้

- ใหแ้จง้ขอ้มูลโครงการกอ่สรา้งที่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 5 (1

) - โดยสง่ใหค้ณะอนุกรรมการ CoST ภายใน 15 วนัท าการ นบั

แต่วนัที่ไดร้บัความเหน็ชอบวงเงนิงบประมาณ 

- เพือ่พจิารณาคดัเลอืก ใหเ้ขา้รว่มโครงการ CoST

ประกาศคณะกรรมการความรว่มมือป้องกนัการทจุรติ 

เรื่อง โครงการความโปรง่ใสในการกอ่สรา้งภาครฐั
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ในกรณีที่เป็นโครงการกอ่สรา้งของหน่วยงานราชการสว่น

ทอ้งถิ่นตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 

- เป็นโครงการกอ่สรา้งที่มีงบประมาณสูงสุดขององคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั 

- เป็นโครงการกอ่สรา้งที่มีงบประมาณตัง้แต่เจด็ลา้นบาท   

ข้ึนไปของเทศบาล 

- เป็นโครงการกอ่สรา้งที่มีงบประมาณตัง้แต่เจด็ลา้นบาท   

ข้ึนไปขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล

- เป็นโครงการกอ่สรา้งที่มีงบประมาณสูงสุดขององคก์รปกครอง

ทอ้งถิ่นรูปแบบพเิศษ
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สญัญาก่อสรา้งแบบปรบัราคาได ้(ค่า K)



นส. ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๐ ลว ๕ มี.ค. ๒๕๖๑

- ซกัซอ้มแนวทางปฏบิตัใินการก าหนดเงือ่นไขและหลกัเกณฑ ์

สญัญาแบบปรบัราคาได ้(ค่า K) ไวใ้นสญัญาจา้งกอ่สรา้งตาม

มต ิครม. เม่ือวนัที่ ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒  

- ก าหนดใหเ้งือ่นไขและหลกัเกณฑ ์สญัญาแบบปรบัราคาได ้  

(ค่า K) ไวใ้นประกาศ เอกสารเชิญชวน และหนงัสอืเชิญชวน

รวมถงึระบไุวใ้นสญัญาจา้งกอ่สรา้งเพิม่เตมิ ในแบบสญัญา

กอ่สรา้งที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดุภาครฐัก าหนด 
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ส ำนักงบประมำณ  ● Bureau of the Budget

เป็นหนึ่งในกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้

สญัญาแบบปรบัราคาได ้(ค่า K) 

- สญัญาก่อสรา้งแบบหน่ึงที่เบิกจ่ายค่างาน

กอ่สรา้งตามราคาวสัดกุอ่สรา้งที่จะเกดิข้ึนในอนาคต 

- ซึ่งอาจจะมีท ัง้ การเพิ่ม/ลด ค่างานก่อสรา้ง

จากที่ก าหนดไวใ้นสญัญา 

- โดยการใช้ด ัช นีราคาว ัสดุก่อสร ้า งที่

กระทรวงพาณิชยจ์ดัท าข้ึนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ
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ค่า K คืออะไร

“ค่า K” คือ ตวัเลขดชันีที่ใชว้ดัการเปลี่ยนแปลงของค่างาน 

ณ ระยะเวลาที่ผูร้บัเหมากอ่สรา้งเปิดซองประกวดราคาได ้

เปรยีบเทียบกบัระยะเวลาที่สง่งานในแต่ละงวด

วนัที่เปิดซอง ระยะเวลากอ่สรา้ง
วนัที่สง่งาน

(แต่ละงวด)
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วนัเปิดซองที่ใชใ้นการค านวณ ค่า K

(ที่ นร 0731.1/ว 104 ลว 13 มิ.ย. 2561)

1. วธิี e-market คอื วนัที่เสนอราคาหรอืวนัที่ต่อรองราคาเป็นที่ยุติ

2. วธิี e-biding คอื วนัที่เสนอราคาหรอืวนัที่ต่อรองราคาเป็นที่ยุติ

3. วธิีสอบราคา  คอื  วนัเปิดซอง หรอืวนัที่ต่อรองราคาเป็นที่ยุติ

4. วธิีคดัเลอืก  คอื  วนัที่ยื่นซองขอ้เสนอ หรอืวนัที่ต่อรองราคาเป็น

ที่ยุติ

5. วธิีเฉพาะเจาะจง  คอื  วนัที่ยื่นขอ้เสนอราคา หรอืวนัที่ต่อรอง

ราคาเป็นที่ยุติ
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หลกัการการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระกอบอาชีพ

งานก่อสรา้งตาม มต ิครม. เม่ือวนัที่ 22 ส.ค. 2532

แจง้ตามหนงัสอื สลค. ที่ นร 0203/ว 109 ลว 24 ส.ค. 2532

1. ใหน้ าสญัญาแบบปรบัราคาได ้มาใชก้บัสญัญาที่ลง

นามหลงัวนัที่ 28 มิถุนายน 2531 โดยมีเงื่อนไข หลกัเกณฑ ์

ประเภทงานกอ่สรา้ง สูตรและวธิีการค านวณ 

2. ใหน้ าสญัญาแบบปรบัราคาไดม้าใชเ้ป็นการถาวร 

โดยมีเงือ่นไข หลกัเกณฑ ์ประเภทงานกอ่สรา้ง สูตร และวธิีการ

ค านวณ
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3. ใหน้ ามาใชก้บังานก่อสรา้งของทางราชการ รฐัวิสาหกิจ และ

หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น 

หน่วยงานอื่นของรฐั ตามเงื่อนไขหลกัเกณฑ ์ประเภทงานก่อสรา้ง 

สูตร และวธิกีารค านวณที่ก าหนด 

กรณีจ าเป็นตอ้งเพิ่มเงนิใหเ้บิกจ่ายตามสดัส่วนแหล่งที่มา

ของเงนิค่ากอ่สรา้งหรอืตามที่ส านักงบประมาณวนิิจฉยัแลว้แต่กรณี

4. เม่ือน าสญัญาแบบปรบัราคาไดม้าใชแ้ลว้ มีผลท าใหผู้ว้่าจา้ง

ตอ้งจา่ยเงนิชดเชยเพิ่ม จนท าใหเ้กนิวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตั ิ

กใ็หถ้อืว่าไดร้บัอนุมตัิจาก ครม. ใหก้่อหน้ีผูกพนัเกนิกว่างบประมาณ  

ตามนยั ม. 23 แหง่ พรบ.ว่าดว้ยวธิงีบประมาณ
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5. การพิจารณาค านวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงิน

เพิม่หรือเรียกเงนิคืนจากผูร้บัจา้งตามเงือ่นไขของสญัญาแบบปรบัราคา

ได ้ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบ และเห็นชอบจากส านักงบประมาณ และ

ใหถ้อืว่าการวนิิจฉยัของส านกังบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

6. เพื่อความรวดเร็วในการด าเนินงาน และเพื่อใหก้าร

ปฏิบตัิเกี่ยวกบัการใชส้ญัญาแบบปรบัราคาได ้จึงมอบอ านาจใหส้ านัก

งบประมาณท าการวินิจฉัยปญัหา ขอ้หารือ และก าหนดแนวทางปฏิบตัิ

ที่เหมาะสมไดต้ามความจ าเป็น

(นร 0205/ว 114 ลว. 15 มิ.ย. 2544 มอบอ านาจใหห้น่วยงานภาครฐั 

พจิารณาค านวณเงนิเพิ่มหรือลด และอนุมตัิการจ่ายเงนิเพิ่มหรือเรียก

เงนิคนื สญัญาจา้งวงเงนิไม่เกนิ 50 ลา้นบาท)
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การน าสญัญาแบบปรบัราคาไดม้าใช้

เงือ่นไขและหลกัเกณฑ ์(ว 109)

1.  ใชก้บังานกอ่สรา้งทกุประเภท

2.  ใชท้ ัง้กรณีเพิม่หรอืลดค่างานเดิมตามสญัญา

3.  ผูว้่าจา้งตอ้งแจง้และประกาศใหผู้ร้บัจา้งทราบและตอ้งระบใุนสญัญา

จา้ง

กรณีมีงานกอ่สรา้งหลายประเภทรวมกนั จะตอ้งแยกประเภทงาน 

กอ่สรา้งตามสูตรที่ก าหนด

4.  ผูร้บัจา้งตอ้งขอเบกิเงนิเพิ่มภายใน 90 วนั นบัตัง้แต่สง่มอบงาน

งวดสดุทา้ย กรณีการเรยีกเงนิเพิม่ตอ้งเรยีกเงนิคนืโดยเร็ว

5.  การพจิารณาวนิิจฉยัของส านกังบประมาณเป็นที่สิ้นสดุ
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หนงัสอื ส.งป. ที่ นร ๐๗๐๖/๑๐๑๗๖ ลว ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๒

- งานกอ่สรา้งระบบประปาหมู่บา้นมีสดัสว่นการใชว้สัดุ

กอ่สรา้งไม่เป็นไปตามประเภทงานกอ่สรา้งตามมติ ครม.   

เม่ือวนัที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๓๒ จงึไม่สามารถก าหนดสูตร (

ค่าK) เพือ่ค านวณเงนิเพิม่หรอืลดค่างานได ้

- จงึเป็นรายการที่ไม่สามารถขอรบัเงนิชดเชยค่างาน

สิง่กอ่สรา้งตามสญัญาแบบปบัราคาได ้(ค่า K)
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การพจิารณาเพิม่หรอืลดราคาค่างานจา้งเหมา

ด าเนินการตามสูตร ดงัน้ี

P = (Po)  x  K

P = ราคาค่างานต่อหน่วย/ราคาค่างานเป็นงวดที่จะตอ้งจา่ย

ใหผู้ร้บัจา้ง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผูร้บัจา้งประมูลได ้หรอืราคา      

ค่างานเป็นงวดซึ่งระบไุวใ้นสญัญา

K = ค่า K ที่ค านวณได ้+/- 4%
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ประเภทงานกอ่สรา้งและสูตร

มต ิครม. (ว 109) ก าหนดไว ้5 ประเภทงาน 35 สูตร

หมวดที่ 1 งานอาคาร

1 สูตร

หมวดที่ 2 งานดิน 3 สูตร

หมวดที่ 3 งานทาง 7 สูตร

หมวดที่ 4 งานชลประทาน 7 สูตร

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค 17 สูตร
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วธิีการค านวณค่า K

1. ค านวณตามสูตรที่ก าหนด 35 สูตร โดยใชด้ชันีราคาวสัดกุอ่สรา้ง 

ของกระทรวงพาณิชย์

2. แยกประเภทงานกอ่สรา้งใหช้ดัเจนตามลกัษณะงานและสูตรที่

ก าหนด

3. ค านวณค่า K โดยใชท้ศนิยม 3 ต าแหน่งไม่ปดัเศษทกุขัน้ตอน

4. เฉพาะค่า K สว่นที่เพิม่หรอืลดเกนิ +/- 4% จงึจะไดร้บัเงนิเพิม่

หรอืชดเชย

5. เปรยีบเทียบค่า K กรณีสง่มอบงานเกนิก าหนดเวลา

6. จา่ยเงนิค่างานกอ่น แลว้จงึค านวณเงนิค่า K ภายหลงั

243



จะใชค้่า K ตอนไหน

วนัสง่งวดงาน

ค านวณค่า K

ค่า > 1.04ค่า < 0.96
ค่าระหว่าง 0.96

ถงึ 1.04

จา่ยสว่นต่างคืน 

ผูว้่าจา้ง

ชดเชยสว่นต่าง 

ใหผู้ร้บัจา้ง

จา่ยค่าจา้ง      

ตามสญัญา
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เอกสารที่ใชป้ระกอบการตรวจสอบ 

(ที่ นร 0407/ว 85 ลว. 13 ก.ค. 2541 )

1. ส าเนาประกาศแจง้ความประกวดราคา

2. ส าเนาสญัญากอ่สรา้ง

3. ส าเนาหนังสอืต่ออายุสญัญา (ถา้ม)ี

4. ส าเนาหนังสอืสง่มอบงาน (ทกุงวดที่ขอเงนิเพิม่)

5. ส าเนาดชันีราคา

6. ส าเนาบญัชีรายละเอยีดการกอ่สรา้ง

7. หนงัสอืขอรบัเงนิเพิม่พรอ้มวิธีการค านวณค่า K ของผูร้บัจา้ง     

ที่สว่นราชการประทบัตรารบัตามระเบียบ

8. เอกสารอืน่ๆ ถา้มี เช่น หนงัสอืตอบขอ้หารอืจากส านกังบประมาณ
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