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โครงการพฒันาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 
ด้านการเงนิ บัญชี พสัดุ และบริหารทรัพย์สิน 

“วิชา ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการจัดซือ้จัดจ้าง” 

 
บรรยายโดย 

นางสาวรวีวัลย์ แสงจนัทร์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านงานพสัดุ    โทร. ๐๘๙ ๔๗๘-๗๘-๑๘ 

สอบถามเพิ่มเตมิได้ที่ ส านักมาตรฐานการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 
กรมบญัชีกลาง โทร. ๐๒ ๑๒๗๗๐๐๐ ต่อ 

(www.gprocurement.go.th กรมบญัชีกลาง )(สงวนลิขสิทธ์ิ) 

http://www.gprocurement.go.th/


ความรูเ้ก่ียวกบัการบริหารงานพสัด ุ

ตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยการพสัดุ              

 พ.ศ.๒๕๓๕                     และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 
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และ 

ระเบียบส ำนกันำยกรฐัมนตร ีว่ำดว้ยกำรพสัด ุ             

 ดว้ยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.๒๕๔๙ 

ระเบียบส ำนกันำยกรฐัมนตร ี 

ว่ำดว้ยกำรพสัด ุ 

พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
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หวัขอ้ค าบรรยายเก่ียวกบั 

ปัญหาดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง มีดงัน้ี 

ปัญหาดา้น

การมอบ

อ านาจ 

ปัญหาดา้น

การจดัซ้ือ/  

จดัจา้ง 

ปัญหาดา้นการ

ควบคมุพสัด ุ

ปัญหาดา้นสญัญา 

และการบริหารสญัญา 

ปัญหาดา้น

บุคลากร 

ปัญหาด้าน
งบประมาณ 
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ปัญหำดำ้น 

เงินงบประมำณ 

 



หน่วยงำน ก. ไดร้บังบประมำณปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือจดัซ้ือ

ครภุณัฑ ์ประกำศผลผ ูช้นะรำคำแลว้ แต่ไม่อำจท ำสญัญำ

ไดท้นั งบประมำณพบัไป ต่อมำในปีงบประมำณ พ.ศ. 

๒๕๕๑ ไดร้บังบประมาณรายการดังกล่าวอีก จะน าผลการ

จัดหาในปี พ.ศ.๒๕๕๐ มาใชใ้นปี พ.ศ.๒๕๕๑ ไดห้รือไม่ 

หากการจัดซ้ือครภุณัฑใ์นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ ชอบดว้ย

ระเบียบแลว้ ต่อมำงบประมำณท่ีไดม้ำไม่เหลืออย ูเ่ลย หรอืเหลืออย ู่

ไม่พอ เป็นเหตใุหไ้ม่อำจลงนำมสญัญำได ้เม่ือไดร้บังบประมาณปี

ใหม่ถัดไปติดต่อกนัในรายการเดิม ก็สามารถน าผลการจัดหาในปี

ก่อน มาด าเนินการลงนามสญัญาได ้หากผูข้ายยงัยนืราคาเดิมอยู่ 

ปัญหา 

หากขณะจดัหาในปี ๒๕๕๑ ไมม่งีบประมาณ หรือคาดว่าจะไดร้บั

งบประมาณ แมจ้ะไดต้วัผูข้าย/รบัจา้งแลว้ก็ไมอ่าจน าผลการจดัหา

มาลงนามสญัญาในปีใหมไ่ดแ้ตอ่ยา่งใด 

ขอ้ควรรู ้

dH5 

แนวทำงปฏิบติั 



การจัดหาพสัด ุใหส้ามารถเร่ิมด าเนินการได ้เม่ือได้

รบัทราบยอดเงินงบประมาณ ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๕ 

และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม แลว้ 

ค าวา่ “ทราบยอดเงิน” หมายความถึง การทราบยอดเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสว่นราชการท่ีผ่านการพิจารณา

อนมุติัจากรฐัสภา หรือไดร้บัอนมุติัจากส านกังบประมาณแลว้ 

ปัญหา 

dH6 

แนวทำงปฏิบติั 



ระเบียบบรหิารงบประมาณฯ ขอ้ ๒๖ ก าหนดว่า กรณีไม่อาจจดัหา

 ครุภณัฑ ์หรอืรายการส่ิงก่อสรา้งนั้น ไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม 

 ใหห้วัหนา้สว่นราชการ ...มีอ  านาจโอนเปลี่ยนแปลงรายการรายจา่ย

ได ้ โดยมีวิธีปฏิบตัดิงัน้ี 
๑.ใหโ้อน/เปล่ียนแปลงงบประมาณ

รายจา่ยตา่งๆ ภายใตแ้ผน

งบประมาณเดียวกนั หรือ 

๒. น าเงินนอกงบประมาณ ไปเพ่ิม

วงเงินรายการนั้นไดไ้ม่เกิน๑๐% ของ
วงเงินท่ีไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ 

๓.กรณีท่ีมีเงินนอกงบประมาณสมทบ

อยูแ่ลว้ ใหใ้ชเ้งินนอกงบประมาณไป

เพ่ิมไดอี้กไม่เกิน ๑๐ %ของวงเงิน

รายการนั้น 

๔. ถา้มีเงินนอกงบประมาณไม่พอ              

จะใชเ้งินงบประมาณไปเพ่ิมไดไ้ม่เกิน 

๑๐% ของวงเงินในส่วนท่ีเป็นเงินงปม. 
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กรณีเงินงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรรมีไม่เพียงพอ  

หวัหนา้ส่วนราชการ  สามารถกระท าได ้อยา่งไร ? 
ปัญหา 

แนวทำงแกไ้ข 



 

ระเบียบว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณของส านกังบประมาณ พ.ศ.

๒๕๔๘ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ ใหเ้ป็นอ านาจของหวัหนา้ส่วนราชการ

สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไดโ้ดยไม่ตอ้งขอตกลงกบัส านกั

งบประมาณ  ภายในวงเงิน/ ตอ่หน่วย 

๑.) ครุภณัฑ ์ไม่เกิน ๑ ลา้นบาท 

๒.)ที่ดินและสิ่งก่อสรา้งไ ม่เกิน ๑๐ลา้น 

 

รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาเป็นค่าครุภณัฑ์ ที่ดนิ 
และสิ่งก่อสร้างในงบลงทุน งบเงนิอุดหนุน หรืองบรายจ่าย

อื่น ที่มิใช่รายการก่อหนีผู้กพนัข้ามปีงบประมาณ 
หากมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงรายละเอียด               

ที่มิใช่สาระส าคัญ /โดยไม่เพิ่มวงเงนิ เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการใช้งาน จะมีวธีิการอย่างไร ?  

ปัญหา 

แนวทำงแกไ้ข 
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๑. การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีไปจากที่ก  าหนดในแผนงบประมาณ 

-ในรายการจดัหาที่ดิน หรอืสิ่งก่อสรา้ง 
ซ่ึงตอ้งมีความจ าเป็นอยา่งแทจ้รงิ โดยใหช้ี้แจงเหตผุลดงัตอ่ไปน้ีเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของส านกังบประมาณดว้ย  

๑.ด าเนินการท่ีเดิมตอ่ไปไม่ได ้เน่ืองจากขดัขอ้งเรือ่งกรรมสิทธ์ิในที่ดิน 

๒.หมดความจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินการในท่ีเดิม เน่ืองจากใชเ้งินจากแหล่ง

อื่นแลว้ หรือมีหน่วยงานอื่นด าเนินการไปแลว้ 

๓.มีเหตผุลชดัแจง้ว่า จ าเป็นตอ้งเปล่ียนสถานท่ีใหม่ เพื่อแกไ้ขปัญหาความ

เดือนรอ้นของประชาชน 

(ตอ่)การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณ 

ท่ีถือว่าเป็นสาระส าคญั ท่ีสว่นราชการจะตอ้งขอตกลงกบั 

ส านกังบประมาณก่อน ไดแ้ก่  ? 



 

ในช่วงปลายปีงบประมาณ มีเงินเหลือจา่ยจะน าไปใชไ้ดห้รือไม่/อยา่งไร 

(ระเบียบบรหิารงปม.ขอ้๒๕) แกไ้ข ฉบบัที่ ๕ ใชบ้งัคบั ๑ ส.ค.๒๕๕๕ 
 

 
หวัหนา้สว่นราชการ หรือ รฐัวิสาหกิจ มีอ านาจโอน/ เปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณที่เหลือจา่ยยกเวน้งบบุคลากร ในแผนงบประมาณ

เดียวกนั จากการด าเนินงานท่ีบรรลวุตัถุประสงคแ์ลว้ หรอืจากการจดัซ้ือ

จดัจา้งแลว้ ไปใชจ้า่ยในรายการใดๆ ได ้
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ยกเวน้มิใหใ้ช ้-ในรายการบุคลากรตั้งใหม่ /ค่าที่ดิน/และรายการก่อ

หน้ีผกูพนัขา้มปี //หรือน าไปสมทบเป็นค่าใชจ้า่ยเดินทางไปตา่งประเทศ

ชัว่คราวที่มิไดอ้ยูใ่นแผนท่ีส านกังบประมาณเห็นชอบไวแ้ลว้ 

แตห่ากสว่นราชการมีหน้ีตามสญัญาคา้งช าระ/หรอืมีหน้ีค่า

สาธารณูปโภคคา้งช าระ/   ใหโ้อนไปช าระเป็นล าดบัแรกก่อน 

กรณีโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจดัหาครุภณัฑ ์ตอ้งมีวงเงินตอ่หน่วยไม่ต  า่กว่า ๑ ลา้น ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

๑๐ลา้นบาท /กรณีโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจดัหายานพาหนะ ตอ้งเฉพาะเพื่อทดแทนของเดิม 
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ในช่วงใกลส้ิ้นปีงบประมาณ  

เงินงบประมาณท่ีใชใ้นการจดัหาพสัดุ หากยงัไม่ไดเ้บิกจา่ย 

-ใหข้อกนัเงินไวเ้บิกจา่ยเหลื่อมปี /หรือขยายเวลาเบิกจา่ยเงินไว้

ตามระเบียบการเบิกจา่ยเงินจากคลงั การเก็บรกัษาเงิน และ การน าเงินส่งคลงั   

พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๑๐๑ ซ่ึงสรุปว่า 

 

 
 

๒.หากไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั

ไว ้แตจ่  าเป็นตอ้งใชจ้า่ยเงิน

นั้นตอ่ไปอีก  

ใหข้อตกลงกบักระทรวงการคลงั  

ก่อนส้ินปีงบประมาณ หาก

ไดร้บัอนุมตัแิลว้จงึใหก้นัเงินไว้

เบิกเหลื่อมปีได ้

 

๑.ส่วนราชการใดไดก่้อหน้ีผกูพนัไวก่้อน

ส้ินปีงบประมาณ...และมีวงเงินตั้งแต ่

๕๐,๐๐๐บาทข้ึนไป ...หากเบิกเงินไป

ช าระหน้ีไม่ทนัส้ินปีงบประมาณ ใหร้ีบ

แจง้ยืนยนัรายการงบประมาณในระบบ 

GFMIS เพ่ือขอกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี
กรณีมีหน้ีผกูพนัท่ียงัเบิกจา่ยไม่หมดอีก

ครั้งหน่ึง 
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ปัญหำดำ้น 

กำรมอบอ ำนำจ 
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ระเบียบฯ พสัดุข้อ ๑๐  
บทก าหนดโทษ 

ผู้มีอ านาจหรือมีหน้าที่ด าเนินการตามระเบียบนี ้หรือผู้หน่ึงผู้ใด 
กระท าการใดโดยประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัตติามระเบียบนี ้หรือมี

เจตนาทุจริต หรือกระท าโดยปราศจากอ านาจ หรือนอกเหนืออ านาจ
หน้าที่  รวมทัง้มีพฤตกิรรมที่เอือ้อ านวยแก่ผู้เข้าเสนองาน ให้มีการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้นัน้กระท าผิดวินัย...
และไม่เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากความรับผิดทางแพ่ง หรือทางอาญา 

(ถ้ามี)แล้วแต่กรณี 
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สำมำรถมอบอ ำนำจไปใหบ้คุคลผ ูด้ ำรงต ำแหน่ง

ใดก็ได ้โดยค ำนึงถึง ต ำแหน่ง หนำ้ท่ี และควำม

รบัผิดชอบเป็นส ำคญั  

ทัง้น้ี เป็นไปตำมระเบียบฯพสัด ุขอ้ ๙ 

 แตร่ะเบียบฯ หา้มมิใหผู้ไ้ดร้บัมอบอ านาจ                

มอบอ านาจนั้นตอ่ไปใหใ้ครอีก 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลยั ในฐำนะหวัหนำ้สว่นรำชกำร  

เป็นผ ูมี้อ ำนำจด ำเนินกำรจดัหำพสัด ุ

ตำมท่ีระเบียบฯ พสัด ุพ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ก ำหนดไว ้
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มำตรำ ๔๘ ผ ูร้กัษำรำชกำรแทนมีอ ำนำจและหนำ้ท่ีเช่นเดียวกบัผ ูซ่ึ้งตนแทน 

พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน พ.ศ.

๒๕๓๔ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๕๐) 

หมวด ๕ ก ำหนดเร่ืองการปฎิบัตริาชการแทนไว้ใน มำตรำ ๓๘ สรุปวำ่ 
“อ ำนำจกำรสัง่ กำรอนญุำต กำรอนมุตัิ กำรปฏิบตัิรำชกำรหรือกำรด ำเนินกำรอ่ืน
ใด ท่ีผู้ด ำรงต ำแหน่งใด จะพงึปฏิบตัิฯ สำมำรถมอบอ ำนำจนัน้ ให้แก่ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งอื่นในสว่นรำชกำรเดียวกนัปฏิบตัิรำชกำรแทนได้ โดยท าเป็นหนังสือ 
และมาตรา ๔๐ ก าหนดว่า เม่ือมอบอ ำนำจแล้ว จะต้องมีหน้ำทีก่ ำกับ ดแูล
และตดิตำมผลกำรปฏิบัตริำชกำรของผู้รับมอบอ ำนำจ และให้มีอ านาจ

แนะน าหรือแก้ไขการปฏิบัตริาชการแทนของผู้รับมอบอ านาจได้” 
กรณีรักษำรำชกำรแทน หมวด ๖ มำตรำ ๔๖ ในกรณีไมมี่ผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิบดี...(หรือท่ี
เรียกช่ืออยำ่งอื่น (อธิกำรบดี))หรือมีแตไ่มอ่ำจปฏิบตัิรำชกำรได้.ให้รองอธิบดีรักษำรำชกำร

แทน ถ้ำมีหลำยคน ให้ปลดักระทรวงแตง่ตัง้รองฯคนใดคนหนึง่รักษำรำชกำรแทน..  
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 ค ำสัง่มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร                     

ท่ี ๑๐๔๗/๒๕๕๖ ลว ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ เรือ่ง มอบอ ำนำจให ้

รองอธิกำรบดีปฏิบติัรำชกำรแทน อธิกำรบดี 

ทัง้น้ี โดยอำศยัอ ำนำจตำม พรบ. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี              

รำชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ มำตรำ ๒๔ และมำตรำ ๒๗  

ในขอ้ ๑ (๓) มอบอ ำนำจใหร้องอธิกำรบดีดำ้นกำรคลงัและ

ทรพัยส์ิน มีอ ำนำจในกำรสัง่ หรอืปฏิบติัรำชกำรแทนเกี่ยวกบั

รำชกำรของหน่วยงำน หรอืของสว่นรำชกำร ในงำนต่ำงๆ ดงัน้ี 

 

(ซ) กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนกันำยกรฐัมนตรว่ีำดว้ย            

กำรพสัด ุยกเวน้ กำรกอ่หน้ีผกูพนัขำ้มปีงบประมำณ 
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กรณีหวัหนำ้สว่นรำชกำร ไดม้อบอ ำนำจในกำร

จดัซ้ือจดัจำ้งไปใหส้ ำนกั กอง ศนูย ์  

แนวทำงปฏิบติั 

กำรมอบอ ำนำจของหวัหนำ้สว่นรำชกำรควรค ำนึงถึง

ประโยชนข์องทำงรำชกำรประกอบดว้ยว่ำ***** 

กำรแยกด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งไปตำมส ำนกั กอง ศนูย ์

หรือกำรจดัหำรวมกนั  

อยำ่งใดจะเป็นประโยชนม์ำกกว่ำกนัดว้ย 

ปัญหา 
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ปัญหำดำ้น

บคุลำกร 
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การจดัหาพสัดุ ตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีตามระเบียบขอ้ ๕  

เป็นผูด้ าเนินการ ซ่ึงไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีพสัดุ และหัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

แตก่รณีไม่มีเจา้หนา้ท่ีพสัดุ หรอืหัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

หรอืมีแตไ่ม่เพียงพอ หรอืกรณีส่วนราชการไดก้ระจายอ านาจ            

ไปใหห้น่วยงานยอ่ย(ส านกั กอง ศูนย)์ในสงักดัจดัซ้ือจดัจา้งเอง   

สว่นราชการก็สามารถแตง่ตัง้เพ่ิมเตมิไดโ้ดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี 

ปัญหา 

แนวทางแก้ไข 

กรณีแต่งตั้งเจา้หนา้ทีพ่สัดุ 

ใหแ้ต่งตั้งจากขา้ราชการ/พ.ราชการ/                             

พ.มหาวิทยาลยั/ลกูจา้งประจ  า/ 

หรือลกูจา้งชัว่คราว ก็ได ้

 

 

กรณีหน.เจา้หนา้ทีพ่สัดุ 

ใหแ้ต่งตั้ง จากขา้ราชการ 

หรือ/พ.มหาวิทยาลยั 

เท่านั้น 

 



การปรบัโครงสรา้งมหาวิทยาลยั กวพ.อนุมติัยกเวน้ให้

แต่งตั้ง “พนกังานมหาวิทยาลยั”  

เป็นหวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัดุ ตามระเบียบฯพสัดุ ได ้

๑.ใหแ้ต่งตั้งขา้ราชการเป็นหวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัดุเป็นล าดบัแรกก่อน 

หนงัสือกรมบญัชีกลาง ถงึส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓(กวพ)/๓๒๒๔๙ ลว.๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

ปัญหา 

โดยก าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งันี้  

 

๒.หากมีขา้ราชการไม่เพียงพอจงึใหแ้ตง่ตั้งพนกังานมหาวิทยาลยัได ้

  ๓.โดยใหด้ าเนินการตามพรบ.ระเบียบขา้ราชการพลเรือนใน

สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (ข)และมาตรา ๖๕/๒ ก่อน 

ซ่ึงหมายถงึผูอ้ านวยการกอง หรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง ตามท่ี

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา(ก.พ.อ.)ก าหนดก่อน  

 
๔.เมือ่ด าเนินการแลว้ จึงจะแต่งตั้งพนกังานมหาวิทยาลยัเพือ่ใหท้ าหนา้ที่หวัหนา้

เจา้หนา้ที่พสัดุต่อไปได ้ 20 



ในขั้นตอนการขออนุมตัิ

โครงการ ผูจ้ดัฯจะตอ้งขอให้

หวัหนา้สว่นราชการ

มอบหมายใหข้า้ราชการ 

ท่ีเดินทางไปในครั้งนั้น  

ท าหนา้ท่ีเป็นหัวหนา้

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ หรอื

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

รวมทั้งแตง่ตั้ง

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

แลว้แตก่รณี  

เพื่อใหด้  าเนินการในเรื่อง

ของการจดัซ้ือ/จดัจา้ง               

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบดว้ย 

 

กำรเดินทำงไปประชมุ /อบรม/ดงูำน/สมัมนำ  

จดังำนหรอืไปปฏิบติังำน 

หำกผูจั้ดซ่ึงมิใช่หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัด ุหรือ เจา้หนา้ท่ีพสัด ุและไม่

มีอ านาจสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง จ ำเป็นตอ้งไปจดัซ้ือ/จดัจำ้ง ณ ท่ีนัน้ดว้ย 

 

ปัญหา 

แนวทางแก้ไข (มตกิวพ.) 
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ในหลกัการ ระเบยีบขอ้ ๓๗ ก าหนดใหง้านจา้งก่อสรา้งแต่ละครัง้..จะตอ้งแต่งต ัง้ผู ้

ควบคมุงานที่มีความรู ้ความช านาญงานทางดา้นช่างตามลกัษณะของงานก่อสรา้ง จาก

ขา้ราชการในสงักดั หรือขา้ราชการในสงักดัอื่น ตามทีไ่ดร้บัความยนิยอมจากหวัหนา้

หน่วยงาน  ของผูน้ั้นที่มีคุณวฒุไิม่ต า่กว่าระดบัปวช. กรณีลกัษณะงานตอ้งใชผู้ม้ี

ความรู/้ช านาญ หลายดา้น จะแต่งตัง้ผูค้วบคุมงานเฉพาะดา้น หรือเป็นกลุ่มบุคคลกไ็ด ้

และกรณีจ าเป็นจะจา้งที่ปรกึษา หรอืเอกชน คมุงานแทนกไ็ด ้

 
 

ปัญหา 
 

งำนกอ่สรำ้ง ผ ูค้วบคมุงำน จะตอ้งแต่งตัง้จำกผ ูมี้คณุสมบติัตำม

พรบ.วิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ โดยน ำมำใชป้ระกอบกำรแต่งตัง้ดว้ย

หรอืไม ่?  

 

ดงันัน้ เมือ่ระเบยีบ ฯพสัดุ ไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองผูค้วบคุมงานไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ สว่น

พรบ.วิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นเรื่องของการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละคณุสมบตัิของ ผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรควบคมุ ซ่ึงเป็นคนละกรณีกบัการแต่งต ัง้ผูค้วบคุมงานก่อสรา้งตามนยัระเบยีบฯ

พสัดุดงักล่าว หน่วยงานจึงไม่ตอ้งน าพรบ.ดงักล่าวมาก าหนดเพ่ิมเติมประกอบการแต่งต ัง้แต่

อย่างใด มติกวพ. (กวพคร ัง้ที่ ๔๒/๒๕๕๓ /๒๑ ต.ค.๕๓) 

 

แนวปฎิบัต ิ
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สว่นราชการจะเบิกจา่ยเงินค่าควบคมุงาน 

เม่ือพน้ก าหนดเวลาสง่มอบแลว้ ไดห้รอืไม่ ? 

 

ปัญหา 

 

หากส่วนราชการไปจา้งบริษัทเอกชนเป็นผูค้วบคุมงาน ในสญัญาขอ้ ๑๕ ก าหนดว่า 

...หากผูร้บัจา้งไม่สามารถท างานใหแ้ลว้เสร็จตามสญัญา...ผูร้บัจา้งจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้า่ยเป็นค่าควบคมุงานใหแ้ก่ผูว่้าจา้ง ในเม่ือผูว่้าจา้งตอ้งจา้งผูค้วบคุมงานอีก

ตอ่หน่ึง เป็นจ  านวนวนัละ...(๑,๕๐๐.. บาท) นบัถดัจากวนัครบก าหนดสญัญา หรือ

วนัท่ีไดร้บัการขยายสญัญา.. ...นอกจากน้ี ผูร้บัจา้งยอมใหผู้ว่้าจา้งเรียกค่าเสียหาย

อนัเกิดจากการท่ีผูร้บัจา้งท างานล่าชา้ เฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าจ  านวนค่าปรบัและ

ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวดว้ย..... 

ดงันั้น ผูร้บัจา้งจงึตอ้งรบัผิดชอบค่าจา้งบริษัทเอกชนคมุงานตามเง่ือนไขใน

สญัญา รวมถงึคา่ใชจ้่ายท่ีเพิ่มขึ้นของเจา้หนา้ท่ี ท่ีส่วนราชการดแ้ตง่ตัง้ใหเ้ป็นผู ้

ควบคุมงานนัน้ดว้ย โดยถือไดว่้า ....เป็นคา่เสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่ส่วนราชการ อนั

เน่ืองมาจากผูร้บัจา้งท างานล่าชา้..... ส่วนราชการยอ่มสามารถเรียกค่าเสียหายใน

ส่วนน้ีได ้แตจ่ะเป็นส่วนท่ีเกินกว่าจ  านวนค่าปรบัที่ก  าหนดไวแ้ลว้ หรือนอ้ยกว่า อนัจะท าใหเ้กิด

สิทธิเรียกรอ้งตามสญัญาจา้งขอ้ ๑๕ หรือไม่ ยอ่มสุดแตข่อ้เท็จจริงในแตล่ะกรณี 

 

แนวปฎิบัต ิ



24 

 เร่ือง หน้าที่ของคณะกรรมการ 



25 

ในหลกัการ ระเบียบฯพสัดุ ขอ้ ๓๔ ประกอบขอ้๓๖ ในวนันดัประชุม

ลงมติของคณะกรรมการ เม่ือมีการประชุมลงมตเิรยีบรอ้ยแลว้  

จะตอ้งสรุปความเห็นที่ประชุมเสนอตอ่ หวัหนา้สว่นราชการ  

(ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่พสัดุ) 

 

ปัญหา 

แนวทางแก้ไข 

 

คณะกรรมกำรจะตอ้งลงช่ือในบนัทึกเสนอควำมเห็นทกุคน  

แต่ถำ้หำกกรรมกำรคนใด ติดรำชกำร ไม่อำจลงช่ือได ้

 

บนัทึกเสนอควำมเห็นของคณะกรรมกำรตำมระเบียบพสัด ุ

กรรมกำรจะตอ้งลงช่ือในบนัทึกเสนอควำมเห็นทกุคน ? 

ใหบ้นัทึกไวใ้นช่องลงช่ือของกรรมกำรผ ูน้ัน้ว่ำ  

“ติดราชการ” 

แลว้สง่ส าเนารายงานสรปุผลแจง้เพ่ือใหท้ราบดว้ย 
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หน่วยงาน แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  ๕ คน ต่อมา 
๑ คน ย้ายไปจังหวัดอื่น และมิได้ตัง้คนใหม่แทน  กรรมการ
ท่านนัน้อ้างว่าย้ายไปแล้ว กรณีจะถือว่าค าส่ังแต่งตัง้เดมิยังมี

ผลอยู่หรือไม่ หากมีผลบังคับ แต่ข้าราชการไม่ปฏิบัต ิ               
จะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่หรือไม่ ? 

 

ปัญหา 

หนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรท่ีี นร ๐๒๐๔/ว๑๗๐ ลว.๑๔ ก.ย.๔๔ 

๑.กรรมการโดยระบุ ต าแหน่ง  

–หากพน้จากต าแหน่งดงักล่าว  ย่อมส้ินสภาพการเป็นกรรมการไปดว้ย          
-ผูม้าด ารงต าแหน่งแทน จึงเป็นกรรมการโดยอัตโนมตั ิ 

-กรณีน้ี สามารถมอบหมายใหผู้อ่ื้นไปประชุมแทนในฐานะปฏิบตัริาชการ

 แทน หรอืรกัษาราชการแทนในต าแหน่งได ้ 

แนวปฎิบัต ิ



 
 
๒.กรรมการโดยระบุช่ือบุคคล/ ไม่ระบุต าแหน่ง 
 -แม้ย้ายไปด ารงต าแหน่งในที่ใหม่ ก็ยังคงมีหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ค าส่ังอยู่เช่นเดมิ จะพ้นจากหน้าที่เม่ือยกเลิกค าส่ังเท่านัน้ 

 -และกรณีนี ้ไม่อาจมอบหมายบุคคลอื่นไปประชุมแทนได้ 
๓.กรรมการโดยระบุช่ือบุคคล และระบุต าแหน่ง  
-เม่ือบุคคลนัน้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าว ให้เป็นที่เข้าใจว่าพ้นจากการเป็น
กรรมการด้วย กรณีนี ้ก็ไม่อาจมอบหมายบุคคลอื่นไปประชุมแทนได้ 
 
 
 กรณีตามปัญหา  จงึต้องพจิารณาตามหลักการดังกล่าว  
-อย่างไรก็ด ีหากคณะกรรมการตรวจรับพัสดรุายใด ย้ายไปปฏิบัติ
ราชการประจ าในท้องที่ใหม่ ย่อมเป็นดุลยพินิจของหัวหน้ำหน่วยงำนที่
จะพิจำรณำว่ำ สมควรจะให้เจ้ำหน้ำทีผู้่น้ันปฏิบัตหิน้ำทีต่ำมค ำส่ังอยู่
ต่อไป หรือสมควรแต่งต้ังผู้อ่ืนแทน โดยค านึงถึงประโยชน์ราชการ ตาม
ความเหมาะสมเป็นส าคัญ 27 



คณะกรรมการจัดซือ้โดยวิธีพเิศษ ในวันประชุมลงมต ิมีความเหน็
แตกต่างกัน  ๓ ต่อ ๒ ปรากฏในรายงานการประชุม แต่ ๒ คนไม่ได้ร่วม

ลงนามในรายงานของคณะกรรมการที่เสนอหัวหน้าหน่วยงาน           
จะชอบด้วยระเบียบหรือไม่ ? 

แนวทางปฏิบัต ิ

ปัญหา (ขอ้หารอื) 

ตามระเบยีบฯ ขอ้ ๕๗ ประกอบขอ้ ๓๖ ก าหนดหนา้ที่ของคณะกรรมการจดัซ้ือโดยวิธี

พเิศษ และ การประชุมลงมตขิองคณะกรรมการที่ใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนใดไม่

เหน็ดว้ยกบัมต ิใหแ้สดงความเหน็แยง้ไว ้

เม่ือปรากฏว่า  กรรมการ ๒ คน ไดม้ีความเห็นแยง้ บนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม

แลว้ แมจ้ะไม่ไดร้่วมลงนามในรายงานเสนอความเหน็ต่อหวัหนา้หน่วยงาน 

 กถ็ือว่า รายงานดงักล่าวชอบที่จะเสนอหวัหนา้หน่วยงานเพื่อพิจารณาส ัง่การ(อนุมตัิ

ส ัง่ซ้ือ) ไดต่้อไป 



การเสนอผู้มีอ านาจอนุมัตส่ัิงซือ้/ส่ังจ้าง กรณีการประกาศจัดซือ้หรือจัด
จ้างในครัง้เดยีวกัน แต่มีหลายรายการ และส่วนราชการแยกตัดสิน         

แต่ละรายการ จะมีแนวทางพจิารณาอย่างไร จงึจะถูกต้อง  

ในหลกัการระเบียบฯขอ้ ๖๕ ,๖๖,๖๗ ก าหนดวงเงินในการอนุมตัสิัง่ซ้ือ

หรอืสัง่จา้งไวเ้ป็นการเฉพาะ ดงันั้น ในการเสนอเรือ่งดงักลา่วจงึใหด้จูาก

วงเงินที่ชนะราคา  แตห่ากมีหลายรายการ และแยกตดัสินราคาแตล่ะ

รายการ ใหเ้อาผลชนะราคาทุกรายการมารวมกนั เช่น รายการที่ ๑ ชนะ

ราคาที่ ๒๐ ลา้น รายการที่๒ ที่ ๓๐ ลา้น รายการที่ ๓ ที่ ๖๐ ลา้น รวม

แลว้ ๑๑๐ ลา้น ผูมี้อ านาจสั่งซ้ือ /สั่งจา้งไดแ้ก่ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

.........ท่ีหน่วยงานสงักดั 

มิใช่ดจูากยอดรวมท่ีชนะราคาแตล่ะรายการ/หรือจากวงเงินงบประมาณแตอ่ยา่งใด 

แนวทางปฏิบัต ิ

ปัญหา (ขอ้หารอื) 

http://play.kapook.com/dookdik/1053
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ปัญหำ 

ดำ้นกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 
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เรือ่ง กำรก ำหนดคณุลกัษณะเฉพำะของสิ่งของ  

ท่ีจะซ้ือ หรอื ขอบเขตงำนท่ีจะจำ้ง 

 (Specifecation(Spec)) 
 



**   เป็นอ านาจของหน่วยงานท่ีจดัหาพสัดุ  

สามารถใชดุ้ลยพินิจก าหนดไดต้ามความตอ้งการของหน่วยงาน  

  แต ่ ตอ้งอยู่ภายใตห้ลักเกณฑต์ามท่ีกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรอืมตคิณะรฐัมนตรท่ีีเก่ียวขอ้ง ก าหนดไว ้ คือ 

 

การก าหนดคณุลกัษณะเฉพาะของส่ิงของท่ีจะซ้ือ  

(Spec)ก าหนดอยา่งไร จงึจะถูกตอ้ง? 
 หลกัการ 

ในกรณีการจดัหาพสัดุท่ีเป็นการแข่งขนัราคา หา้ม LOCK SPEC ไดแ้ก่ 

1. หา้มก าหนดคุณลักษณะส่ิงของ          

ใหใ้กลเ้คยีงกบัย่ีหอ้ใดย่ีหอ้หน่ึง 

2. หรอื ระบุย่ีหอ้ส่ิงของท่ีจะซ้ือ              

โดยเจาะจง              

เวน้แต ่ท่ีมีขอ้ยกเวน้ไว ้

เช่น ยารกัษาโรค เครือ่ง

อะไหล่  เป็นตน้ 

งานซือ้ 
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หน่วยงำน ก. จะจำ้งพิมพเ์อกสำรขอ้มลูแหลง่ท่องเท่ียว จะ

ก ำหนดเง่ือนไขคณุสมบติัผ ูเ้สนอรำคำว่ำ “จะตอ้งมีเคร่ืองพิมพ ์

ออฟเซ็ต ๔ ส ีขนาดตัด ๒ อยา่งนอ้ย ๒ หรือ ๓ เคร่ือง ใชเ้คร่ือง

แยกสีท่ีมีคณุภาพสงู สามารถแยกสท่ีีมีความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 

๒๐๐ เสน้ต่อน้ิว  และขอสงวนสทิธ์ิรบัพิจารณาเฉพาะผูเ้สนอ

ราคาท่ีมีคณุภาพคณุสมบติัท่ีเป็นประโยชนต่์อหน่วยงาน”           

จะก ำหนดไดห้รอืไม่ ? 

 

ปัญหา 

              กำรก ำหนดรำยละเอียดคณุลกัษณะเฉพำะของพสัดท่ีุจะซ้ือหรอืจำ้ง 

ตลอดจนคณุสมบติัผ ูเ้สนอรำคำ ตลอดจนกำรวินิจฉีบคณุสมบติัผ ูย้ื่นซองแต่

ละรำยว่ำ เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวห้รอืไม ่ถือเป็นดลุยพินิจของ

หน่วยงำน สำมำรถพิจำรณำไดเ้พ่ือใหเ้ป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของ

หน่วยงำน แต่ทัง้นี้ ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฏหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคับ ค าสั่งหรือมติ

คณะรฐัมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีก าหนดไว ้และตอ้งด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส 

ใหมี้การแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามระเบียบพสัด ุขอ้ ๑๕ ทว ิ
33 

วิธีปฏิบัต/ิแนวทางแก้ไข 
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กำรก ำหนด Spce จะตอ้งสนบัสนนุสินคำ้ท่ีผลิตในประเทศ 

ตำมมติคณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัท่ี ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๐  

แจง้ตำมหนงัสือส ำนกัเลขำธิกำรคณะรฐัมนตร ีด่วนท่ีสดุ  

ท่ี นร ๐๕๐๕/ ว ๘๓ ลว.๓๐ พฤษภำคม ๒๕๕๐  

ทัง้น้ี ใหร้ะบคุวำมตอ้งกำร ตำมท่ีก ำหนดไว ้

ในระเบียบฯพสัด ุขอ้ ๑๖ 



35 

 

ดงันัน้ ในการจดัหาพสัดุท่ีมีผลิตในประเทศ 

ส่วนราชการจะตอ้งระบุในประกาศ/หรอืมีหนงัสือเชิญชวน 

โดยระบุความตอ้งการส่ิงของท่ีจะซ้ือ หรอื งานท่ีจะจา้งหรอื

กรณีงานจา้งก่อสรา้ง วัสดุท่ีใช ้จะตอ้งก าหนดผูเ้สนอราคาใช้

เฉพาะพสัดุท่ีไดม้าตรฐาน มอก.  (ถา้มี)เท่านัน้  

 ส่วนราชการสามารถหาสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน มอก.             

ไดจ้ากเว๊บไซตข์องส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

(สมอ.) และในบญัชีคูมื่อผูซ้ื้อ ของสมอ. 

 

ค าว่า “พสัดุท่ีผลิตในประเทศ”   หมายความว่า ....... 

 ** ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตส าเร็จรูปแลว้ โดยสถานท่ีผลิตตัง้อยูใ่น

ประเทศไทย และหมายความรวมถึง ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการ

ประกอบ หรือข้ึนรูปในประเทศไทยดว้ย(ระเบียบฯ ขอ้ 5) 



หน่วยงำน ก. จะซ้ือเครือ่งจกัรท่ีผลิตโดยตรงจากต่างประเทศ  

ซ่ึงมีกำรพฒันำดำ้นเทคโนโลยี จะกระท ำไดห้รอืไม่ ? 

 และมีแนวทำงปฎิบติัอยำ่งไร ? 

ปัญหา 

ในกำรซ้ือพสัดจุำกต่ำงประเทศโดยตรง ในหลกักำร ตอ้งถือปฏิบติัตำมมติ

คณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัท่ี ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๐ แจง้ตำมหนงัสือส ำนกั

เลขำธิกำรคณะรฐัมนตร ีด่วนทีสดุ ท่ี นร ๐๕๐๕/ ว ๘๓ ลว.๓๐ พฤษภำคม 

๒๕๕๐ ขอ้ ๑.๑ สรปุว่ำ “ใหห้น่วยงำนของรฐัใชพ้สัดท่ีุผลิตในประเทศ ถำ้ไมมี่

ใหจ้ดัหำตำมหลกัเกณฑป์กติได”้ และ ขอ้ ๑.๒ “ในกรณีท่ีมีพสัดท่ีุมีผลิตใน

ประเทศแลว้ แต่ไมเ่พียงพอต่อควำมตอ้งกำรในประเทศ หรอืมีจ ำนวนนอ้ย

รำย หรอืมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชพ้สัดท่ีุผลิตจำกต่ำงประเทศ หรอืจะตอ้งมีกำร

น ำเขำ้พสัดจุำกต่ำงประเทศโดยตรงจะเป็นประโยชนย์ิ่งกว่ำ ใหห้น่วยงำน

ของรฐั น ำเสนอรฐัมนตรพิีจำรณำ เวน้แต่ เป็นกำรจดัหำท่ีมีวงเงินไมส่งู ให้

เป็นควำมรบัผิดชอบของหวัหนำ้หน่วยงำนท่ีจะพิจำรณำอนมุติั  

 ดงันัน้ หน่วยงำน ก. จึงตอ้งถือปฏิบติัตำมมติคณะรฐัมนตรดีงักลำ่ว 36 

วิธีปฏิบัต/ิแนวทางแก้ไข 



หน่วยงำนแห่งหน่ึงประสงคจ์ะซ้ือพสัด ุ๖ รำยกำร ก ำหนดใน

ประกำศว่ำ ใหผ้ ูเ้สนอรำคำ เสนอสินคำ้ท่ีผลิตไดท้ัง้ในและ

ต่ำงประเทศ ปรำกฏว่ำ มีผ ูเ้สนอรำคำท่ีไดท้ัง้มอก. + ISO ๑ รำย 

ได ้ISOอยำ่งเดียว ๑รำย 

ปัญหา 

๑.เม่ือสนิคา้ที่จะซ้ือ มีผูไ้ดร้บัการจดทะเบยีน มอก. ไวท้ี่สมอ.แลว้ หน่วยงานจะตอ้ง

ก าหนดความตอ้งการจดัหาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบฯพสัดุ ขอ้ ๑๖ (๘) โดยตอ้งระบุ

ความตอ้งการเฉพาะพสัดุทีท่  าในประเทศไทยเท่านัน้ 

 การที่ไม่ระบ ุจงึเป็นการก าหนดที่ไม่สอดคลอ้งกบัระเบียบดงักล่าว และเม่ือการ

ประกวดราคาคร ัง้น้ี มีผูเ้ขา้เสนอราคาทัง้พสัดทุี่มิไดมี้แหลง่ก าเนิด หรอืผลติในประเทศ พสัดทุี่

ผลติในประเทศและไดร้บัการรบัรองผลติภณัฑ ์และผลติจากโรงงานที่ไม่รบัการรบัรองคณุภาพ 

การจะพจิารณาเปรยีบเทยีบราคาเพื่อใหส้ทิธิแกผู่เ้สนอราคาในลกัษณะน้ี จงึไม่ไดก้ าหนดไวใ้น

ระเบยีบฯพสัดขุอ้ ๑๖ และไม่อาจน าหลกัเกณฑใ์นระเบยีบมาพจิารณาตดัสนิผูช้นะราคาได ้

๒. เม่ือพบว่าก าหนด Spec ไม่ถกูตอ้งแลว้ หน่วยงานกค็วรยกเลกิการประกวดราคา

คร ัง้น้ี และด าเนินการใหม่  เพือ่ความถกูตอ้ง โปร่งใส เป็นธรรม ต่อไป แก่ผู ้

วิธีปฏิบัต/ิแนวทางแก้ไข 



การก าหนด Spec ตอ้งสนบัสนุนสินคา้ท่ีผลิตในประเทศ  

และการระบุแหล่งผลิตในทวีปยุโรป หรืออเมรกิา  

 

 

 

 

 

โรงพยาบาล ข. ซ้ือเตยีงผ่าตดัชนิดพิเศษ โดยประกาศก าหนดเง่ือนไขใน

ขอ้ ๗.๓ ว่า เป็นผลิตภณัฑจ์ากทวีปยุโรป หรอือเมรกิาท่ีไดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานจากยุโรป หรอือเมรกิามีผูเ้ขา้เสนอราคา ๒ ราย ถูกตอ้งตามเง่ือนไข 

๑ รายตอ่มามีผูป้ระกอบการ รอ้งเรียนว่าก าหนด Spec ไม่เป็นไปตามระเบียบ

ฯ และมตคิรม.ท่ีใหส้นบัสนุนสินคา้ไทย และขอใหย้กเลิก 

 โรงพยาบาล ข.แจง้ว่าตรวจสอบบญัชีคู่มือผูซ้ื้อจากสมอ.แลว้ เตียงชนิด

พิเศษท่ีจะซ้ือมีคณุภาพ /คุณลกัษณะเฉพาะและราคา สูงกว่าเตยีงผ่าตดัแบบ

ทัว่ไป ซ่ึงไม่มีผลิตในประเทศไทย มีเพียงมอก. หรือท่ีจดทะเบียน ชนิดอ่ืนๆ

แบบทัว่ไปเท่านั้น ดงันั้น การก าหนด Specจงึไม่จ  าเป็นตอ้งก าหนดตาม
มอก./ หรือจดทะเบียน ตามระเบียบฯขอ้ ๑๖(๓)  

 
 
 
 
 

ปัญหา 



 

 

 

 

 

เน่ืองจาก เตยีงผ่าตดัมีผูไ้ดร้บัการจดทะเบียนไวก้บัสมอ.แลว้ 

ดงันั้น หากโรงพยาล ข. จ  าเป็นตอ้งก าหนด Spec  ที่แตกตา่งไป
จากที่ก าหนดไว ้ ตามระเบียบขอ้ ๑๖(๓)  จะตอ้งแจง้ใหส้มอ. 
ทราบ และหากสมอ.ทราบ หรอืไม่ทกัทว้งจึงสามารถซ้ือได ้ 

   

ดงัน้ัน ก่อนการก าหนดSpec จงึตอ้งแจง้สมอ.ก่อน เม่ือสมอ.มี
หนงัสือแจง้รบัทราบแลว้ จงึน าไปด าเนินการจดัซ้ือตอ่ไปได ้

***อย่างไรก็ดี การก าหนดประเทศผูผ้ลิตเฉพาะเจาะจง เฉพาะ
ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากทวีปยุโรป หรอื อเมรกิา ย่อมเป็นการกีดกนั

สินคา้ไทย จึงขดัตอ่ระเบียบฯ ๓๕  ขอ้ ๑๖ จึงไม่อาจกระท าได้

(Ref.15066/11/มิ.ย/51 
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 โรงเรยีน ส. ประกาศสอบราคาซ้ือโตะ๊และเกา้อี้เรยีนเด่ียว โดย

ก าหนดตามคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดตุามคู่มือการจดัซ้ือของ สพฐ.โดยใช้

แบบรูปที่ท าดว้ยไม ้(ขาเหลก็ หรอืไม)้ 

 บรษิทั ต.เสนอโตะ๊ และเกำ้อ้ีเรยีน ท่ีใชโ้ครงสรำ้งพลำสติก

เพ่ือใชใ้นสถำนศึกษำ ซ่ึงเป็น 1ใน 3 รายท่ีไดร้บัเครือ่งหมำย มอก. 

ปัญหา 
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แนวทางแก้ไข /ส.ตอบข้อหารือสพฐ. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)๐๔๐๘.๔/๒๗๔๒๖/๒๒ต.ค.๒๕๕๐  

เน่ืองจาก กระทรวงอตุสาหกรรม ไดมี้ประกาศ เรื่องก าหนดมาตรฐาน

ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม เครื่องเรอืนส าหรบัสถานศึกษา โตะ๊เรยีน เกา้อี้เรยีน 

ตามล าดบัไวแ้ลว้  โดยโตะ๊เรยีน :มอก.๑๔๙๔-๒๕๔๑ และเกา้อี้เรยีน:มอก.

๑๔๙๕-๒๕๔๑ ซึ่งโรงเรยีนตอ้งก าหนดคณุลกัษณะสิง่ของใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบฯพสัด ุพ.ศ.๒๕๓๕ ขอ้ ๑๖(๒) 
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 นอกจากนี ้ระเบียบฯข้อ ๑๖(๖) ยังก ำหนดว่ำ ในกรณีพัสดุที่
ต้องการซือ้ หรือจ้างท า เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภท ชนิด หรือขนำดเดยีวกันต้ังแต่ 
๓ รำยขึ้นไป ให้ระบุควำมต้องกำรเฉพำะพัสดุทีแ่สดงเคร่ืองหมำย
มำตรฐำนทีท่ ำในประเทศไทยเท่ำน้ัน  
 ดงันั้น โรงเรยีน ส. จงึตอ้งก าหนดรายละเอียดหรือคณุ

ลกัษณะเฉพาะของโตะ๊และเกา้อ้ีนกัเรยีนเด่ียว เป็นไปตามประกาศ

ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม(มอก.) และระบุความตอ้งการ

เฉพาะพสัดุ  ซ่ึงแสดงเครือ่งหมายมาตรฐานท่ีท าในประเทศไทย 

 แตห่ากโรงเรียนฯ มีความประสงคจ์ะก าหนดนอกเหนือจากหลกัเกณฑข์องระเบียบ
ดงักล่าวมาแลว้ สพฐ. จะตอ้งด าเนินการใหถู้กตอ้งตามระเบียบฯพสัดขุอ้ ๑๖(๔) 

ตอ่ไป (กล่าวคือแจง้ไปท่ี  ใหส้มอ. และเม่ือ กระทรวงอุตสาหกรรมตอบรบัทราบ 

หรือไม่ทกัทว้งแลว้ ใหด้  าเนินการซ้ือ หรือจา้งตอ่ไปได ้ หรือไม่รบัพิจารณารายนั้น 

แลว้แตก่รณี) 
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กำรก ำหนดเง่ือนไข (Spec)  

ในเรือ่งผลงำนของผ ูเ้ขำ้เสนอรำคำ

งำนจำ้งกอ่สรำ้ง 

 (งำนซ้ือ กวพ.ใหอ้นโุลมมำก ำหนดได)้ 
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นอกจากตวัอยา่งประกาศประกวดราคา 

ท่ีกวพ .ก าหนดไวแ้ลว้  

กรณีงานจา้งก่อสรา้ง หากหน่วยงานราชการตอ้งการผูมี้

ประสบการณท์ างานประเภทเดียวกนัมาก่อน ก็สามารถก าหนด

เงื่อนไขเรือ่งผลงานเพิ่ มเตมิได ้แตต่อ้งไม่เกิน ๕๐% ของวงเงิน
งบประมาณ หรอืวงเงินประมาณการ 

(มต ิครม.หนงัสือ สลค.ท่ี นร ๐๒๐๒/ว ๑ ลว. ๓ ม.ค. ๒๕๓๗) 

 ทั้งน้ี หา้มก าหนดดงัตอ่ไปน้ี 

(หนงัสือแจง้เวียนส านักนายกรฐัมนตรี ท่ี นร(กวพ)๑๓๐๕/ว ๗๙๑๔ ลว.๒๒ก.ย.๔๓ 

-เป็นผูป้ระกอบการที่มีผลก าไร ก าหนดทุนจดทะเบียน  

ตอ้งมีเครื่องมือ เครื่องจกัรอยูก่่อนหรอืขณะเขา้เสนอราคา  

ตอ้งมีหนงัสือรบัรองทางการเงินจากสถาบนัการเงินมาแสดง เป็นตน้ 



 

-จะตอ้งเป็นผลงานท่ีผูเ้ขา้เสนอราคาเคยไดท้ างานแลว้เสรจ็ตามสญัญามาก่อน 

โดยไดมี้การส่งมอบงานและตรวจรบัเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใตก้ารจา้งสญัญาเดียว 

มิใช่การจา้งหลาย ๆ ครัง้ มารวมกนัจะตอ้งเป็นผลงานท่ีกระท าสญัญากบัส่วน

ราชการ รฐัวิสาหกิจ  หรอืเอกชนท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงเป็นผูว่้าจา้งโดยตรง ไม่ใช่

ผลงานอันเกิดจากการรบัจา้งช่วง 

 

“ทัง้น้ี โดยถอืปฏิบตัติามส.เวียนส านกันายกรฐัมนตร ีท่ี นร (กวพ)1204/ว11441 

ลว.28 พ.ย.39 ก าหนดเงื่อนไขไวใ้นตวัอย่างประกาศประกวดราคา ดงัน้ี 
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การออกหนงัสือรบัรองผลงาน มหาวิทยาลัยจะตอ้งออกใหแ้ก่ผูร้บัจา้งท่ีมีนิติ

สมัพนัธก์บัมหาวิทยาลัยเท่านัน้ เน่ืองจากหา้งฯเป็นผูร้บัจา้งช่วงไม่อยู่ในฐานะ

เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัมหาวิทยาลัยผูว่้าจา้ง จึงไม่สามารถถอืเอาผลงานของผู ้

รบัจา้งป็นผลงานของตนได ้

ปัญหา 

วธีิปฏิบัต/ิแนวทางแก้ไข 

ผูร้บัจา้งช่วง ซ่ึงมิใช่คูส่ญัญาของมหาวิทยาลัย จะขอให้

มหาวิทยาลัยออกหนงัสือรบัรองผลงานใหไ้ดห้รอืไม่? 



 
การเสนอผลงานของกิจการร่วมค้าที่ไม่จดทะเบยีน  

ถ้าไม่ระบุว่ำให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
ในการเสนอผลงานก่อสร้างในนามกจิการร่วมค้า จงึไม่อำจใช้
ผลงำนของผู้ร่วมค้ำเพียงรำยเดยีวมำเสนอได้ ต้องใช้ผลงานของ        
ผู้ร่วมค้าทุกรายมาเสนอ ซึ่งแต่ละรายต้องครบจ านวนตามที่ประกาศไว้ 

 
 
 
หลักเกณฑ์ หนงัสือเวียนส ำนกันำยกรัฐมนตรี ท่ี นร(กวพ)๑๓๐๕/ว๒๔๕๗ลว.๑๖ มี.ค.
๒๕๔๓ ก ำหนดคณุสมบตัิผู้ เสนอรำคำท่ีเป็นกิจกำรร่วมค้ำ กรณีไมจ่ดทะเบียนไว้สรุปวำ่  
“ผู้ร่วมค้ำต้องมีคุณสมบัตคิรบถ้วนตำมประกำศ เว้นแต่ ผลงำน หำกกจิกำรร่วมค้ำ
มีข้อตกลงเป็นหนังสือก ำหนดให้ผู้ร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้รับผดิชอบหลัก กส็ำมำรถน ำ
ผลงำนของผู้ร่วมค้ำหลักรำยน้ันเพียงรำยเดียวซึง่มีผลงำนครบมำเสนอได้” 
-ดังนัน้เมื่อกรณีนี ้ไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงดังกล่าว การที่กจิการร่วมค้า D/S น า
ผลงานของ D มายื่นเพียงรายเดียว โดยไม่น าผลงานของ S ที่ครบมายื่นด้วย
ดังนัน้ การที่คณะกรรมการฯให้กจิการร่วมค้า D/S ผ่านคุณสมบัตเิบือ้งต้น               
จงึปฎบัิตไิม่ถูกต้อง ตามระเบียบ 

 

 

แนวปฏิบตั ิ(กวพ.อ. ๐๔๒๑.๓/๔๐๙๖๓ ลว.๒๙ธ.ค.๒๕๕๔) 

 

ปัญหา 
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ส่วนราชการจะก าหนดSpec เรือ่งผลงาน 

 มาแสดงว่าตอ้งเป็นผลงานที่ท  าเสร็จยอ้นหลงั                           

ไม่เกิน ๕ ปี ไดห้รือไม่ ? 

(แนววินิจฉยัที่กค๐๔๒๑.๓/๓๒๔๓๐/๑๔/๑๒/๕๒)  

 

ในประกาศประกวดราคางานก่อสรา้ง ไดก้ าหนดเงื่อนไขว่า 

ตอ้งมีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกนัยอ้นหลงั 

ไม่นอ้ยกว่า ๕ ปี”ก็สามารถก าหนดได ้ 

แตก่ารก าหนด Spec ดงักลา่วจะตอ้งเปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนั
ราคากนัอยา่งเป็นธรรมและไม่เป็นการกีดกนัหรอืเอ้ือประโยชน์

ใหผู้เ้สนอราคารายใดรายหน่ึงตามระเบียบฯพสัดขุอ้ ๑๕ ทวิ  

วธีิปฏิบัต/ิแนวทางแก้ไข 

ปัญหา 



– หน่วยงำน ก.ก ำหนดในประกำศแยกรำยชนิดผลงำนว่ำ              

“ผ ูเ้ขำ้เสนอรำคำตอ้งมีผลงำนติดตัง้ระบบสขุำภิบำลและหรือระบบ

ป้องกันอัคคีภัย และหรือระบบไฟฟ้ำและสื่อสำร ท่ี มีวงเ งิน               

ค่ำกอ่สรำ้งไม่นอ้ยกว่ำ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บำท ต่อหน่ึงสญัญำ” กระท ำได้

หรอืไม่ ?  
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(กวพ.ดว่นท่ีสุด ท่ีกค(กวพอ)๐๔๒๑.๓/๐๓๖๖๐ ลว.๑๓ ก.พ.๒๕๕๑) ปัญหา 

กรณีเป็นกำรก ำหนดขอ้ควำมท่ีแตกต่ำงจำกเง่ือนไขตวัอยำ่งเอกสำร

ประกวดรำคำท่ีก ำหนดไว ้เน่ืองจำก ค ำว่ำ“ตอ้งเป็นผลงำนกอ่สรำ้งประเภท

เดียวกนักบังำนท่ีประกวดรำคำ” หมำยถึงการใชเ้ทคนิคเดียวกนักบังานท่ี

ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งนัน้จะตอ้งพิจารณาผลงานรวมทัง้สญัญาโดยไม่

สมควรแยกรายชนิดของผลงานตามสญัญาอีก 

 

วธีิปฏิบัต/ิแนวทางแก้ไข 

กำรก ำหนดเง่ือนไขดงักลำ่ว อำจเป็นกำรกีดกนัผ ูเ้สนอรำคำรำยใดมิใหมี้

โอกำสเขำ้แข่งขนักนัในกำรเสนอรำคำอยำ่งเป็นธรรม 
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ประกาศประกวดราคาก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาล 

ระบุว่า..ผูเ้สนอราคาตอ้งเคยมีผลงานก่อสรา้งชัน้ใตดิ้นมาแลว้ 

ไม่นอ้ยกว่า ๑ ชัน้ในสญัญาเดียว...และมีระบบตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ทางการแพทยภ์ายในอาคาร 

 

ในการก าหนดเงื่อนไขคุณสมบตัผิูเ้ขา้เสนอราคาดงักล่าว ส่วนราชการ 

มุ่งหมายโดยเฉพาะมาตัง้แตต่น้ เม่ือผูเ้สนอราคาไม่ปรากฏผลงานตาม

เงื่อนไขท่ีประกาศ   

 ถอืว่าเป็นการเสนอรายละเอียดแตกตา่งในสว่นที่เป็นสาระส าคญั

เชิงวิศวกรรม และไดเ้ปรยีบเสียเปรยีบกบัผูเ้สนอราคารายอื่น 

 การท่ีคณะกรรมการฯใหร้ายน้ีผา่นคุณสมบตั ิจึงเป็นการปฏิบตัท่ีิผดิ

ระเบียบ  ตอ้งปรบัตกคุณสมบตัิ 

 

แนวทางปฏิบตั/ิตามค าวินิจฉยัของกวพอ. ๐๔๒๑.๓/๒๗๔๘๖ ๑๔ก.ย.๒๕๕๔ 

 

ปัญหา 



ผูร้บัจา้งใชส่ิ้งของวงกบ กรอบบานประตูอะลูมิเนียมงานก่อสรา้ง ท่ีไม่ตรงตาม

เงื่อนไขสญัญา ท่ีระบุใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง ๑๑ บรษิทั คณะกรรมการ มี๘ คนไม่

ตรวจรบั๔ คน ตอ่มา ไดต้รวจสอบคุณภาพแลว้ เท่าเทียมกบัของ ๑๑ บรษิทั 

คณะกรรมการจึงตรวจรบังาน บรษิทัฯฟ้องว่าประวิงเวลาตรวจรบั ใชดุ้ลพินิจ

บิดเบือนความจรงิ 

**ศาลพิพากษาว่า ....เรือ่งน้ี คณะกรรมการมีความเห็นไม่ตรงกนั จึงไดส่้งให้

ผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณาว่าเทียบเท่า ๑๑ บรษิทัหรอืไม่  เม่ือผลปรากฏว่า เทียบเท่า

ได ้จึงเป็นการปฎบิตัติามหนา้ท่ีคณะกรรมการฯโดยชอบแลว้ ความล่าชา้เกิดจาก

ผูร้บัจา้งเสนอส่ิงของ โดยไม่ขอเทียบเท่ามาตัง้แตก่่อนตดิตัง้ 

 

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๕๕๕/๒๕๕๔ 

 
แนวทางปฏิบตั ิ

หลักการ มตคิณะรฐัมนตรเีม่ือ ๒๓ มี.ค.๒๕๒๐หนงัสือสลค.ด่วนมาก ท่ี   สร 

๐๒๐๓/๕๒ ลว. ๒๘ มี.ค.๒๕๒๐วัสดุก่อสรา้งถา้มี มอก. หรอื กระทรวงอุตสาหกรรม

รบัรองแลว้ หรอืมีมาตรฐานท่ีส่วนราชการอ่ืนก าหนดไวก็้ใหร้ะบุตามมาตรฐานนัน้

ได ้ตามความจ าเป็นกรณียงัไม่มีมาตรฐาน ถา้ส่วนราชการจ าเป็นตอ้งใชส่ิ้งของท่ี

เห็นว่ามีคุณภาพดี เป็นท่ีนิยมใชใ้นขณะนัน้ ตอ้งระบุใหม้าก เปิดกวา้ง มากย่ีหอ้

ท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถระบุได ้และสิ่งของท่ีมีคุณภาพเทียบเท่ากนัก็ใหใ้ชไ้ดด้ว้ย   
49 
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หนงัสือแจง้เวียนซอ้มควำมเขำ้ใจของ คณะกรรมกำรว่ำดว้ยกำร

พสัด ุท่ี กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๓๑ ลงวนัท่ี ๒๔ มิถนุำยน ๒๕๕๖

ก ำหนดเพ่ิมเติมว่ำ  “กรณีมีการแกไ้ขสญัญาใหข้ยายเวลการ

ก่อสรา้ง ขอใหป้รบัปรงุแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกบังาน

ก่อสรา้งใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาท่ีไดร้บัการขยายออกไปดว้ย”  

งานก่อสรา้ง วงเงิน ๑ ลา้นขึ้นไป  

มตคิณะรฐัมนตร ีหนงัสือส านกัเลขาฯครม.ด่วนมาก ท่ี สร 

๐๒๐๓/ว ๑๓๒ ลว. ๒ ก.ย. ๒๕๓๕ใหส่้วนราชก าหนดเงื่อนไขให้

ผูเ้สนอราคาตอ้งจดัท าแผน่ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสรา้ง 

(ช่ือเจา้ของโครงการ/ผูร้บัจา้ง/เลขท่ีสญัญา/วงเงิน/ระยะเวลา/

ผูค้วบคุม/สถาปนิคคุมงาน...) 

ข้อควรรู้ 
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ส ำนกังำน ป.ป.ช 

.ก ำหนด หลกัเกณฑ ์แนวทำง และวิธีปฏิบติั 

ในกำรเปิดเผยรำคำกลำงงำนกอ่สรำ้ง 

และรำคำกลำงในกำรซ้ือหรอืจำ้งของทำงรำชกำร 

โดยใหใ้ชก้บั สว่นรำชกำร รฐัวิสำหกิจ หน่วยงำนอ่ืนของรฐั 

และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

**********(ตำมระรำชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่ำดว้ยกำร

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๐๓/๗ ,

๑๐๓/๘และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) 

ตำมมติคณะรฐัมนตรี  

๑๒ กมุภำพนัธ ์๒๕๕๖ และ ๖ สงิหาคม ๒๕๕๖ 
ดรูายละเอียด 
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ก ำหนดวิธีกำรเปิดเผยรำคำกลำง สรปุว่ำ 

ข้อ ๒.๒ให้ประกาศราคากลาง และรายละเอียดการค านวณราคากลางไว้ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน และของกรมบญัชีกลำง ท่ี www.gprocurement.go.th  

กำรใชบ้งัคบั 

หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒.๑ -๒.๒ ให้ใช้กับ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-ให้ด าเนินการทนัที-ถ้าหน่วยงานใดยังไม่มีความพร้อม ให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแต่คณะรัฐมนตรีเหน็ชอบ 

มติคณะรฐัมนตร ี๑๒ กมุภำพนัธ ์๒๕๕๖ ไดเ้ห็นชอบแนวทำงกำรปรบัปรงุ

หลกัเกณฑ ์แนวทำงและวิธีปฏิบติัในกำรเปิดเผยรำคำกลำงของทำงรำชกำร 

ตำมท่ีกระทรวงกำรคลงัเสนอ ทัง้น้ี กระทรวงกำรคลงัไดมี้หนงัสือแจง้เวียน ให้

ทกุหน่วยงำนทรำบแลว้ ตำมหนงัสือด่วนท่ีสดุ ท่ี กค๐๔๒๑.๓/ ว ๒๒ ลงวนัท่ี              

๘ มีนำคม ๒๕๕๖ บดัน้ีครม.มีมติเม่ือ ๖ สิงหำคม ๒๕๕๖ เห็นชอบกำรปรบัปรงุ

รำคำกลำงเพ่ิมเติม ตำมท่ีกระทรวงกำรคลงัเสนอตำมหนงัสือส ำนกัเลขำธิกำร

คณะรฐัมนตร ีด่วนท่ีสดุ ท่ี นร ๐๕๐๕/ ว ๑๒๙ ลว. ๙ สืงหำคม ๒๕๕๖ 



๓. ใหใ้ชส้ าหรบัการจัดซ้ือจัดจา้ง ท่ีมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำทข้ึนไป 

๒.ใหห้น่วยงำนของรฐั ประกำศรำคำกลำง และรายละเอียดการค านวณ           

ราคากลาง ไวใ้นเว๊บไซตข์องหน่วยงาน และเว๊บไซตข์องศนูยข์อ้มูล

จัดซ้ือจัดจา้ง (www.gprocurement.go.th) ของกรมบญัชีกลาง 

เงื่อนไขการเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง เพิ่ม 

๓.ระยะเวลาประกาศ/ กรณีมีประกำศเชิญชวน ตัง้แต่ประกาศ TOR หรือประกาศ
จัดซือ้จัดจ้าง ไปจนถงึวันที่ ผู้มีอ านาจอนุมัตส่ัิงซือ้ส่ังจ้างได้มีค าส่ังรับค าเสนอซือ้/
จ้าง หรือ พ้น ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการพจิารณาผล เสนอความเหน็ต่อผู้มี
อ านาจอนุมัตส่ัิงซือ้/จ้างแล้วแต่ระยะเวลาใดถงึก าหนดก่อน 
-กรณีไม่มีประกาศ-เร่ิมประกาศภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ ผู้มีอ านาจอนุมัติ
รายงานขอซือ้/จ้างได้อนุมัต ิ/กรณีเร่งด่วน ประกาศภายใน ๓๐ วันนับแต่จัดซือ้/
จ้าง ให้ประกาศไว้ ไม่น้อยกว่า๓๐ วัน 
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๔.กรณีการแก้ไขสัญญา ที่กระทบต่อจ านวน ปริมำณ ชนิดของพสัดเุปลี่ยนแปลงชนิด
สินค้ำหรือบริกำร หรือรูปแบบรำยกำรจำกท่ีเคยประกำศไว้ หน่วยงำนต้องเผยแพร่
รำยละเอียดท่ีเก่ียวกบัสญัญำไว้ในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ อีกครัง้ อย่ำงน้อย ๓๐ วนั 

http://www.gprocurement.go.th/


๑. งานก่อสร้างของทางราชการ  
ให้ปฏิบัตติามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด                                

ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลว.๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งก าหนดดังนี ้
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หลกัเกณฑ ์กำรเปิดเผยรำคำกลำง 

 

ใหป้ระกาศเปิดเผยขอ้มูลราคากลางทางเว็ปไซตข์องหน่วยงานและของ

กรมบญัชีกลางท่ี www.gprocurement.go.th พรอ้มกบัประกาศสอบ/
ประกวดราคา/หรือจา้งก่อสรา้งโดยวิธีอื่น 

-โดยแนบหลักฐานการค านวณตาม BOQ เป็นเอกสาร หรอืเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(CD-ROM)  ใหผู้ส้นใจเขา้ตรวจสอบ/ดาวนโ์หลดได ้ 

-วิธีเปิดเผยใหป้ฏิบตัติามคูมื่อในระบบe-GPทาง w.gprocurement.go.th
หัวขอ้ขา่วจดัซ้ือจดัจา้ง และหัวขอ้แนะน า/รายละเอียดการค านวณท่ีตอ้งเปิดเผย 

 งานอาคาร 

(ปร.๔, ปร. ๔ (พ.) ปร.

๕(ข), ปร.๖ 

งานทาง สะพาน 

และท่อเหลี่ยม 

-แบบสรุปราคากลางงานดงักล่าว 

 

งานชลประทาน 

แบบสรุปราคากลาง

งานชลประทาน 

 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.gprocurement.go.thหัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/
http://www.gprocurement.go.thหัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/


 
๒.๑ ใหป้ระกาศรายละเอียดตามแนวทางของ  

ส านกังาน ปปช. ดังนี้ 

    ๒.๑.๑ การจัดซ้ือจัดจา้งท่ีมิใช่งานก่อสรา้ง 

 (๑) ครภุณัฑ ์ 

 -ใหใ้ชร้าคามาตรฐานท่ีส านกังบประมาณก าหนด 

 -หากไม่มี ใหใ้ชร้าคาท่ีเคยซ้ือครัง้หลงัสดุไม่เกิน ๒ 

 ปีงบประมาณ 

 -หรือใหใ้ชร้าคาตลาด โดยสบืราคาจากทอ้งตลาด 

รวมทัง้เวบ็ไซตต่์างๆเป็นราคาอา้งอิง ทัง้นี้  ให้

พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทครภุณัฑ ์ 

และประโยชนต่์อทางราชการ 55 

๒.หลกัเกณฑ ์กำรเปิดเผยรำคำกลำง 

งำนจดัซ้ือ จดัจำ้งทัว่ไป ท่ีมิใช่งำนจำ้งกอ่สรำ้ง 
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(๒.) ยา และเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา แบ่งเป็น 

 ก. ยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ  

 -ใชร้าคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพฒันาระบบ

 ยาแห่งชาติ ตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีวา่ดว้ย

 คณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓  

 -ถา้ไม่มีใหใ้ชร้าคาท่ีเคยซ้ือครัง้หลงัสดุภายในระยะเวลา                   

 ไม่เกิน ๒ ปีงปม. 

 -ถา้ไม่มีราคาหลงัสดุใ ห้ใช้รำคำตลำด โดยสืบรำคำจำก
 ท้องตลำด รวมท้ังเว็บไซต์ต่ำงๆเป็นรำคำอ้ำงองิ 
 ข.  ยานอกบญัชียาหลกั 

 -ใชร้าคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพฒันาระบบ

 ยาแห่งชาติ ตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีวา่ดว้ย

 คณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ 
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-หากไม่มีใหใ้ชร้าคาท่ีเคยซ้ือครัง้หลงัสดุไม่เกิน ๒ ปีงปม. 

-ถา้ไม่มีราคาหลงัสดุใหใ้ชร้าคาตลาด โดยสบืราคาจาก

ทอ้งตลาด รวมทัง้เวบ็ไซตต่์างๆเป็นราคาอา้งอิง 

 

(๓.) เวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา-ให้ใช้รำคำมำตรฐำนทีก่ระทรวง
สำธำรณสุขจัดท ำข้ีนและเผยแพร่เอกสำร หรือเว๊บไซต์ของ
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนเวชภัณฑ์ของกระทรวงสำธำรณสุข 
(http//dmsic.moph.go.th) หำกไม่มีให้ใช้รำคำที่
เคยซ้ือคร้ังหลังสุดไม่เกิน ๒ ปีงปม. 
 -ถา้ไม่มีราคาหลงัสดุใหใ้ชร้าคาตลาด โดยสืบ

ราคาจากทอ้งตลาด รวมทัง้เวบ็ไซตต่์างๆเป็นราคา

อา้งอิงดว้ย 



 

 

 

 

 

 

(๔.) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ.  

 ก.ฮารด์แวรแ์ละซอฟแวร-์ใชร้าคามาตรฐานท่ีกระทรวง

 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารก าหนด 

 /หรือใหใ้ชร้าคาตลาด โดยสืบราคาจากทอ้งตลาด รวมทั้งเว๊บ

 ไซตต่์างๆ เป็นราคาอา้งอิง  

 -ทัง้น้ี ใหพิ้จารณาตามความเหมาะสมของประเภทสนิคา้และ

 บริการ และเป็นประโยชนต่์อทางราชการ 

 

 

 

 

 

ข.การพฒันาซอฟแวรป์ระเภทโปรแกรมประยกุต ์

-ใชร้าคามาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารก าหนด/ 

-หรือใหใ้ชร้าคาตลาด โดยสบืราคาจากทอ้งตลาด รวมทัง้เว๊บไซตต่์างๆ 

 เป็นราคาอา้งอิง  

-ทัง้นี้ ใหพิ้จารณาตามความเหมาะสมของประเภทสนิคา้และบริการ หรือ

งานโครงการ และเป็นประโยชนต่์อทางราชการ 
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ค. ส าหรบัรายการอ่ืนๆ ท่ี ก.เทคโนโลยสีารสนเทศ ฯไม่ไดก้ าหนด

ราคามาตรฐาน-ใหใ้ชร้าคาตลาด โดยสบืราคาจากทอ้งตลาด 

รวมทั้งเวบ็ไซตต่์างๆเป็นราคาอา้งอิง 

 

 

๒.๑.๒ การจา้งท่ีปรึกษา 

-ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการคิดอัตราค่าตอบแทนท่ีปรึกษาตามท่ี

ส านกังานบริหารหนี้สาธารณสขุก าหนด หากไม่มี ใหพิ้จารณาจาก

วฒิุการศึกษา และประสบการณข์องท่ีปรึกษาเป็นส าคัญ  

 

 

๒.๒.๒การจา้งงานวจัิย หรือเงินสนบัสนนุใหทุ้นการวจัิย  

-การก าหนดอัตราการจา้ง ใหพิ้จารณาจากวฒิุ  

 การศึกษา และประสบการณข์องท่ีปรึกษาเป็นส าคัญ 

๒.๑.๓ การจา้งออกแบบและควบคมุงาน 

 -ใชอั้ตราตามท่ีระเบียบฯพสัด ุพ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ก าหนด หรือ

ระเบียบ อ่ืนของหน่วยงานนัน้ ก าหนด เป็นราคาอา้งอิง 
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 เรือ่ง กำรแบ่งซ้ือ หรอืแบ่งจำ้ง 

ตำมระเบียบฯ ขอ้ ๒๒ วรรคสอง 
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ส่วนราชการ ก.ซือ้ครุภณัฑ์ ๑๒ รายการวงเงนิ ๙ แสนบาทเศษ  โดยวิธี
สอบราคา ผลการจัดหา ได้เพียง ๖ รายการ คงเหลือที่ไม่สามารถจัดหา
ได้ ๖ รายการ วงเงนิ ๕ แสนบาทเศษ เน่ืองจากมีการเสนอราคาเกิน
วงเงนิ ผิดเงื่อนไข และยกเลิกรายการที่เหลือแล้ว ต่อมำ ประกำศสอบ

รำคำส่วนทีเ่หลือ ๖ รำยกำรใหม่ โดยเพิ่มวงเงนิ  
จะด ำเนินกำรด้วยวิธีใด จงึชอบด้วยระเบียบ 

ปัญหา  

แนวทางปฏิบัต ิ
โดยหลักการของระเบียบ เมื่อได้จัดหาพัสดุไปส่วนหน่ึงแล้ว          
ส่วนที่เหลือ ย่อมสามารถด าเนินการตามระเบยีบฯปกตไิด้            

โดยวธีิการจัดหา ขึน้อยู่กับวงเงนิที่เหลือ  
กรณีนี ้ปรากฏว่ามีวงเงนิ ๕ ๒๕,๗๑๒ บาท  

จงึต้องด าเนินการโดยวธีิสอบราคา 
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สว่นราชการ จา้งท าวารสารออนไลน์ 

ก าหนดออกประจ าทกุเดือน เน่ืองจากตน้ปีงบประมาณยงัจดัหาผูร้บัจา้งไม่ทนั 

จงึแบ่งการจา้งออกมา ๒ เดือน โดยวธิีตกลงราคา สว่นระยะเวลาที่เหลอือกี 

๑๐ เดือน จะด าเนินการโดยวธิีสอบราคา จะถอืว่าเป็นการแบ่งซ้ือแบ่งจา้งตาม

ระเบยีบขอ้ ๒๒ วรรคสอง หรอืไม่  

ปัญหา  

ในหลักการ ระเบียบฯข้อ ๒๒ วรรคสอง การแบ่งวงเงนิที่จะซือ้หรือจ้าง 
ในครัง้เดียวกันออกเป็นส่วนๆ ซึ่งมีผลท าให้วิธีซือ้ หรือจ้างหรืออ านาจ
ของผู้อนุมัตส่ัิงซือ้ส่ังจ้างเปล่ียนแปลงไป จะต้องพจิารณาในขณะที่เร่ิม

ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง มิใช่พจิารณาจากผลของการด าเนินการ 
 ***เม่ือส่วนรำชกำรมีเหตุผลควำมจ ำเป็น ไม่อำจจัดหำใน       

คร้ังเดยีวกันได้ อันเน่ืองมำจำกต้องใช้เวลำในกำรจัดหำผู้รับจ้ำง ซึง่ไม่ทัน
ต่อวำรสำรทีต้่องออกในเดอืนตุลำคม- พฤศจกิำยน ดังน้ัน จงึสำมำรถจัด

จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำได้ โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแบ่งซ้ือหรือแบ่งจ้ำง  



• ส่วนราชการไดร้บัการจดัสรรเงินงบประมาณ  

• โครงการจา้งก่อสรา้งปรบัปรุงอาคารสถานีอนามยั ๒,๖๐๙ แห่ง  

โดยระบุเงินจ  าแนกเป็นรายอาคาร แตล่ะแห่ง ๆ ละ ๔๒๐,๐๐๐ บาท 

วงเงิน๑,๐๙๕,๗๘๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี สว่นราชการจะแยกจดัจา้งสญัญา 

แยกกลุม่/รายยอ่ย จะเป็นการแบ่งจา้งหรือไม่ 
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ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 
เน่ืองจากเงินงบประมาณค่าก่อสรา้งปรบัปรุงอาคารของแตล่ะอาคารแยก

ออกจากกนั  การด าเนินการจดัจา้งก่อสรา้งสามารถด าเนินการไดด้งัน้ี 

1. จดัจา้งเป็นรายครั้ง ๆ ละอาคาร 

2. จดัจา้งเป็นรายครั้ง ๆ ละกลุม่อาคาร 

3. จดัจา้งเป็นรายครั้ง ๆ ละหลายกลุม่อาคาร 

4. จดัจา้งครั้งเดียวกนัรวมทุกอาคาร 

แต่กรณีนีเ้พื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วควรมอบอ านาจให้หวัหน้า
สถานีอนามัยแต่ละแห่งไปด าเนินการจัดจ้างเองในแต่ละพืน้ที่ 
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(กรณีศึกษำ) โครงกำรกอ่สรำ้งใด ไดร้บัจดัสรรเงิน

งบประมำณใหว้งเงินเดียว แต่ใหด้ ำเนินกำรหลำย

รำยกำร ตอ้งสอบ/หรือประกวดรำคำครัง้เดียว   

-หำกเป็นกำรด ำเนินกำรคนละทอ้งท่ี ใหก้ ำหนดเง่ือนไข

ว่ำจะตดัสินแยกแต่ละรำยกำร แยกท ำสญัญำ ก ำหนดสง่

มอบงำนแต่ละรำยกำร แต่ละสญัญำ  

หน่วยงาน ก ไดร้บัจดัสรรงบประมาณตามโครงการก่อสรา้งทาง 

วงเงินจดัสรรให ้๙ ลา้นบาทเศษ ทั้งน้ี ก าหนดใหก่้อสรา้ง ๔ สายทาง 

โดยไม่ระบุวงเงินใหใ้ชใ้นแตล่ะสายทางว่าเท่าใด  

กรณีน้ี  หน่วยงาน ก.จะตอ้งประกาศประกวดราคาครั้งเดียว  

แตเ่น่ืองจากเสน้ทางทั้ง ๔ สาย ไม่ตดิตอ่กนั  

ดงันั้น จงึตอ้งแยกตดัสินแตล่ะรายสายทาง 



กำรแบ่งวงเงินและกระจำยอ ำนำจ  

ในกำรจดัจำ้งกอ่สรำ้งไปใหห้น่วยงำนยอ่ย  

ในสงักดัไปจดัหำเอง ไมถื่อว่ำแบ่งจำ้ง 

• แต่เม่ือหน่วยงำนยอ่ยท่ีไดร้บัมอบอ ำนำจมำแลว้ 

หรือไดร้บัอนมุติัเงินประจ ำงวดมำในครำวเดียวกนั 

• ก็สมควรจดัซ้ือจดัจำ้งรวมเป็นครัง้เดียวกนัดว้ย 

•   
แต่เพ่ือสะดวกในกำรพิจำรณำรำคำ 

• อำจก ำหนดเง่ือนไขในกำรตดัสินรำคำว่ำ จะพิจำรณำ

รำคำรวม หรือรำคำต่อหน่วย หรอืต่อรำยกำร แลว้แต่

กรณี ตำมควำมจ ำเป็นไดด้ว้ย (มติ กวพ.๓๐ก.ย.๔๕) 
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ค ำพิพำกษำศำลปกครองสงูสดุ ท่ี อ.๑๔๙/๒๕๔๙ 

-อบต. ก ไดร้บัจดัสรรเงินจ่ำยขำดเงินสะสมเป็นค่ำซอ่มถนน ๑๙ สำย 

๑๙ สญัญำ ระบวุงเงินค่ำซ่อมสำยทำงละ ไม่เกิน ๑ แสนบำท   

  -อบต. ก.ใชวิ้ธีตกลงราคาแตล่ะสาย ท าสญัญากบัผูร้บัจา้ง ๔ ราย

รวม ๑๙ สญัญาในวนัเดียวกนั  

  หา้งฯ. ส. ฟ้องขอศาลใหส้ัง่ อบต. ก. รวมเป็นโครงการเดียว           

แลว้จา้งโดยวิธีสอบราคา โดยอา้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการ

พสัดุของ อบต.ฯ ขอ้ ๑๖ และ นส. มท. ที่ มท ๐๓๑๘/ ว ๑๑๕๒ ลว. ๒๖

ส.ค. ๒๕๔๕  

 และอา้งว่า อบต.หลายแห่งท่ีมีลกัษณะเดียวกนัในหว้งเวลาเดียวกนัแตล่ะ

โครงการไม่เกินแสนบาท แตไ่ดร้วมการจดัหา โดยวิธีสอบราคา 

(ปัญหำ)   กำรก ำหนดเง่ือนไขในประกำศสอบรำคำ  

ประกวดรำคำ งำนจำ้งกอ่สรำ้ง ท่ีไม่ถือวา่เป็นการแบ่งจา้ง 



ศาลพิพากษายกฟ้องสรุปว่า -โดยสภาพทุกโครงการ ไม่อาจรวมเป็น

โครงการเดียวกันได ้ถนนพ้ืนท่ีเป็นคนละเสน้ทางไม่เช่ือมติดต่อกัน 

การก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนตา่งพ้ืนท่ียอ่มมีรายละเอียดแตกตา่งกนั 

เขา้ข่ายเป็นกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการจา้งในครั้งเดียวกนัทั้งจ  านวนเงิน

ได ้จึงเป็นการใชดุ้ลพินิจของหน่วยงานที่จะพิจารณาไดต้ามขอ้ยกเวน้

ของระเบียบพัสดุขอ้ ๑๖ วรรคสาม กรณีจึงเป็นการจา้งที่ชอบดว้ย

ระเบียบฯแล้ว การที่  อบต.หลายแห่งจ ้างโดยวิธีสอบราคานั้น 

เน่ืองจากระเบียบก าหนดให้อ านาจตดัสินใจอย่างอสิระแก่ผู้ส่ังซือ้/จ้าง
ที่จะส่ังซือ้/จ้างด้วยวิธีอ่ืนที่ สูงกว่าได้ ดังนั้น จึงไม่ผูกมัดให้ อบต. 
อ่ืนๆ สั่งจา้งดว้ยวิธีเดียวกัน ซึ่งไม่ว่ำจะเลือกใช้วิธีใดก็ล้วนแต่ชอบ
ด้วยกฎหมำยทั้งส้ิน และอ านาจใชดุ้ลพินิจดงักล่าวน้ีเป็นอ านาจการ
บริหารภายในของฝ่ายปกครองโดยเฉพาะ หากผูส้ัง่ซ้ือ/จา้งไดใ้ช้

ดุลพินิจกระท าการภายในขอบเขตของความชอบดว้ยกฎหมายแลว้ 

ศาลไม่อาจกา้วลว่งไปก าหนดใหใ้ชด้ลุพินิจเป็นอยา่งอื่น 67 



กรมประมงหารือแนวทางปฏิบตัใินการจา้งเหมาเอกชน

ด าเนินงานว่าเป็นการแบ่งซ้ือ/แบ่งจา้ง หรอืไม่ ?  
 

 มตกิวพ.ครัง้ท่ี๔๙/๒๕๕๓ 

๑.กรมประมงจ าเป็นตอ้งบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ มี

ประสบการณ ์และมีความช านาญเฉพาะตวั เพื่อใหท้ างาน

เฉพาะอย่าง ตามท่ีแผนงานก าหนดไว ้โดยเห็นผลงานของผู ้

นัน้มาก่อนแลว้ ถอืว่าเป็นการจา้งผูมี้ความช านาญเฉพาะตวั 

เพื่อใหท้ างานเฉพาะอย่างตามระเบียบฯขอ้ ๒๔(๑) 

ดงันัน้ ในการท าสญัญาจา้ง กรมฯจงึสามารถจา้งเหมาเป็น

รายบุคคลไดโ้ดยไม่ถอืว่าเป็นการแบ่งซ้ือ/แบ่งจา้ง                 

ตามระเบียบฯ ขอ้ ๒๒ วรรคสอง 

  

ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 



 

 

 

๒.วิธีการจา้ง 

หากวงเงินตามสญัญาแตล่ะราย  ครั้งหน่ึงมีวงเงิน 

-ไม่เกิน ๑ แสนบาท ก็ชอบที่จะจา้งโดยวิธีตกลงราคาได ้

-เกิน ๑ แสนบาท ก็ชอบที่จะจา้งโดยวิธีพิเศษไดต้ามระเบียบฯ

ขอ้ ๒๔(๑) โดยอนุโลม 

๓.การจา่ยคา่จา้งเพิ่ มเตมิ กระท าได ้๓ แนวทางดงัน้ี 

แนวทางท่ี ๑ หากไดก้ าหนดเงื่อนไขการจ่ายคา่ตอบแทนอ่ืน

โดยคดิเป็นคา่จา้งเพ่ิมเตมิไวใ้นสญัญานอกเหนือจากเน้ืองาน

ปกตแิลว้ ก็กระท าได ้

 

 

 



 

แนวทางท่ี๒  

หากไม่ไดร้ะบุเงื่อนไขการจา่ยคา่จา้งเพิ่ มเตมิไวใ้น

สญัญาตัง้แตแ่รกตามแนวทางท่ี๑ ก็สามารถแกไ้ข

สญัญาจา้งได ้แตต่อ้งเป็นเรือ่งท่ีอยู่ภายใตเ้น้ืองานหรอื

ขอบวัตถุประสงคเ์ดิม 

แนวทางท่ี ๓ 

หากเป็นกรณีท่ีจะใหท้ างานเพิ่ มเตมิท่ีไม่ไดอ้ยู่ในขอบ

วัตถุประสงคข์องเน้ืองานตามสญัญาจา้งท่ีท าไวเ้ดิม  

-กรณีน้ีย่อมไม่สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญาได ้ 

กรมฯจะตอ้งจดัหาใหม่ และหากมีเหตุผลท่ีตอ้งจา้ง

รายเดิม  ก็สามารถจา้งโดยวิธีพิเศษตามระเบียบฯขอ้

๒๔(๕)ไดโ้ดยอนุโลม 
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เรือ่ง วิธีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง 
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วิธีตกลงรำคำ 

วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
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ส่วนราชการ ซือ้พัสดุโดยวีธีตกลงราคา มีปัญหาหารือว่า 
๑.กรณีเม่ือเจ้ำหน้ำทีพั่สดุไปตดิต่อเจรจำตกลงรำคำกับผู้ขำยหรือรับจ้ำง
แล้ว เจ้ำหน้ำทีพั่สดุจะต้องท ำหนังสือขออนุมัตช้ืิอ/จ้ำง ต่อหัวหน้ำส่วน

รำชกำรอีกหรือไม่ หรือให้ออกใบส่ังซ้ือ/จ้ำงได้เลย 
๒.กำรท ำรำยงำนขอซ้ือ/จ้ำง ข้อ ๒๗ วรรคสอง วงเงนิไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บำท 
และกรณีจ ำเป็นเร่งด่วน ตำมระเบียบฯ ข้อ ๒๓(๒) ๒๔(๓)ปฏิบัตอิย่ำงไร? 
๓.กำรทีห่ัวหน้ำเจ้ำหน้ำทีพั่สดุออกใบส่ังซ้ือหรือใบส่ังจ้ำง จะต้องได้รับ

มอบอ ำนำจจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรอีกหรือไม่? 

ปัญหา  

แนวทางปฏิบัต ิ 
ข้อหารือ ๑.ตามระเบียบข้อ ๓๙ วรรคแรก ค าว่า “ให้หวัหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุจัดซือ้จัดจ้าง” หมายความว่า หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถลงนาม
ในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบส่ังซือ้หรือใบส่ังจ้าง) ได้ภายใน

วงเงนิที่ได้รับความเหน็ชอบจากหวัหน้าส่วนราชการ  
โดยไม่จ าต้องขออนุมัตซิือ้หรือจ้างจากหวัหน้าส่วนราชการอีก 
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ขอ้หารอื ๓ หัวหนา้ส่วนราชการไม่ตอ้งมอบอ านาจลงนามผูกพนั

สญัญาหรอืขอ้ตกลงใหแ้ก่หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุอีกแตอ่ย่างใด  

เน่ืองจากระเบียบฯขอ้ ๓๙ วรรคแรกไดก้ าหนดใหถ้อืเป็นหนา้ท่ีของ

หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุเป็นผูล้งนามในสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

(ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจา้ง) ไดโ้ดยตรงเป็นการเฉพาะอยู่แลว้ 

 ทัง้น้ี โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือลดขัน้ตอนการด าเนินงานในเกิดความ

รวดเรว็ย่ิงขึ้น ในกรณีวงเงินไม่สูง 
แนววินิจฉยัของกวพ.ครัง้ท่ี ๔๕/๒๕๕๓ เม่ือ ๑๑ พ.ย.๒๕๕๓ 

ข้อหารือ ๒. ระเบียบฯข้อ ๒๗ วรรคท้าย ก าหนดให้ท ารายการขอซือ้/จ้าง
เท่าที่จ าเป็นได้ หมายความว่า กรณีไม่อาจท ารายงานตามข้อ ๒๗ วรรค
แรกได้ ก็ให้ท าเฉพาะรายการเท่าที่จ าเป็น แต่ยังคงต้องออกใบส่ังซ้ือ           

ส่ังจ้ำง จะน ำใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำงมำใช้เป็นรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำงไม่ได้ เน่ืองจำก
ระเบียบก ำหนดให้ท ำแยกต่ำงหำกกัน และเป็นคนละกรณีกัน 
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วิธีสอบรำคำ 

วงเงินเกิน๑๐๐,๐๐๐ แต่ไมเ่กิน ๒,๐๐,๐๐๐ 
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ส่วนราชการ ประกาศสอบราคาซือ้พัสดุก าหนดวันยื่นซอง วันที่ ๙ – 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ ๒๑ สิงหาคม 
ต่อมำ คณะรัฐมนตรีมีมตใิห้วันที ่๒๐ สิงหำคม ซึง่เป็นวันยื่นซองวัน
สุดท้ำยเป็นวันหยุดรำชกำร กรณีน้ี จะขยำยเวลำยื่นซอง และ วันเปิด

ซองใบเสนอรำคำได้หรือไม่? 

ปัญหา  

แนวทางแก้ไข  
 ระเบียบพัสดุ ไม่ได้ก าหนดให้มีการเล่ือนวันเวลารับซอง ปิดรับ
ซอง และเปิดซองสอบราคาไว้เป็นการเฉพาะ ดังนัน้ หากมีความจ าเป็น 
จะต้องก าหนดรายละเอียดเพิ่มเตมิ หรือเล่ือนวันดังกล่าว ก็สำมำรถน ำ
หลักเกณฑ์ในระเบียบฯข้อ๔๗ กรณีประกวดรำคำมำใช้กับกำรสอบรำคำ

ได้โดยอนุโลม ทั้งน้ี เน่ืองจำกเป็นกำรแข่งขันรำคำเหมือนกัน 
ประกอบกับระเบียบฯช้อ ๒๒ ก าหนดให้ผู้มีอ านาจอนุมัตหิากเหน็สมควร
จะส่ังให้กระท าโดยวิธีที่ก าหนดไว้สูงกว่าก็ได้ ดงันัน้ เม่ือการสอบราคา
ไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขไว้เฉพาะ จงึน าเร่ืองประกวดราคามาใช้ได้ดังกล่าว 
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ส่วนราชการ ประกาศสอบราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ปรากฏว่า ผู้
เสนอราคาต ่าสุด ในใบเสนอรำคำ มีแต่จ ำนวนเงนิตัวเลข ไม่มีตัวอักษร
ก ำกับ คณะกรรมกำรจะไม่รับรำคำ และถือเป็นสำระส ำคัญได้หรือไม่ ? 

ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

 ระเบียบฯพัสดุข้อ ๔๐(๗) ให้ก าหนดเงื่อนไขในการเสนอราคา ว่า
ให้ลงรำคำรวมเป็นตัวเลข และต้องมีตัวหนังสือก ำกับไว้ ก็เพ่ือต้องกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องแท้จริงของรำคำ ทีผู้่เสนอรำคำได้เสนอไว้  
 ดังนัน้ เม่ือส่วนราชการได้ตรวจสอบว่า ตัวเลขที่เสนอนัน้มีความ
สมบูรณ์ ถูกต้องแท้จริง หากได้พิจารณาเงื่อนไขในเอกสารประกาศสอบ
ราคาแล้ว ถ้าไม่เป็นการผิดเงื่อนไขในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ และจะไม่
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน ก็อยู่ ใน
ดุลยพินิจของส่วนรำชกำร ทีจ่ะพิจำรณำว่ำจะรับ หรือไม่รับรำคำได้ 



บรษิทั C มอบอ านาจให ้นาย ก. มายื่นซองสอบราคา 

๑. นาย ก. ไม่ไดล้งช่ือผูร้บัมอบอ านาจ จะถอืว่าหนงัสอืมอบอ านาจสมบูรณ์หรอืไม่ ?  

๒.และมผูีเ้สนอราคาเพียงรายเดียว จะยกเลกิการสอบราคาไดห้รอืไม่? 

ปัญหา 

 

ขอ้หารือ ๑. การมอบอ านาจคอืการกระท าในลกัษณะตวัการ ตวัแทน ตามปพพ.

มาตรา ๗๙๗ ดงันัน้ สญัญาตวัแทนจึงตอ้งมคีู่สญัญา ๒ ฝ่ายลงนาม สญัญาจึงจะ

สมบูรณต์ามกฏหมาย กรณีทีห่ารือ เมือ่มกีารลงนามเพียงฝ่ายเดียวคอืผูม้อบอ านาจ 

จึงถือว่า หนงัสอืมอบอ านาจนัน้ไม่สมบูรณต์ามกฏหมาย 

ขอ้หารอื ๒. การจดัหาพสัดุโดยวธีีสอบราคา ก าหนดหนา้ที่ของคณะกรรมการเปิด

ซองสอบราคา ในระเบยีบฯขอ้ ๔๒ สรุปว่า กรณีมีผูเ้สนอราคาถกูตอ้งเพยีงรายเดียว 

ใหค้ณะกรรมการฯ พจิารณาคดัเลอืกพสัดุ หรอืงานจา้งของผูเ้สนอราคาที่มีคุณภาพ 

และคุณสมบตัทิี่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งยกเลกิการสอบราคา 

***แต่ถา้เหน็ว่า ไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กย็กเลกิการสอบราคาได ้... 
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วิธีปฏิบติั/แนวทำงแกไ้ข 
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บริษัท ก. มอบอ ำนำจให้ นำย A มำยื่นซองเสนอรำคำแทน 
โดยใช้ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง  

ต่อมำ คกก.เปิดซองสอบรำคำให้น ำต้นฉบับมำเพิ่ม จะถือว่ำถูกต้องหรือไม่  

ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

 *คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ตามระเบียบข้อ ๔๒      
ที่จะต้องตรวจสอบเอกสารส าเนาหนังสือมอบอ านาจว่าถูกต้องตรงกับ
ต้นฉบับตัวจริงหรือไม่  โดยจะต้องเรียกต้นฉบับมำตรวจสอบ หำกตรงกัน 
ก็ให้น ำต้นฉบับมำแนบกับเอกสำรแทนส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจ โดยไม่
ถือว่ำเป็นกำรยื่นเอกสำรเพิ่มเตมิ 
**แต่หำกไม่ตรงกับต้นฉบับ ถือว่ำ ยื่นเอกสำรไม่ถูกต้องตำมเงือ่นไข 
***อน่ึง หนังสือมอบอ ำนำจ จะต้องปิดอำกรแสตมป์ให้ครบถ้วน จึงต้อง
ตรวจสอบว่ำ ได้มีกำรปิดอำกรแสตมป์ถูกต้องตำมประมวลรัษฎำกรด้วย 
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ส่วนรำชกำรหน่ึง หำรือว่ำ ในกำรสอบรำคำ 
๑.กำรเสนออนุมัตส่ัิงซ้ือหรือส่ังจ้ำง เป็นหน้ำทีข่องใคร ? 

คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ หรือ หน้ำทีข่องเจ้ำหน้ำทีพั่สดุ 
๒.คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ จัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำ เสนอต่อ
หัวหน้ำส่วนรำชำกำร ว่ำ เพ่ือโปรดทรำบ ถือว่ำปฏิบัตหิน้ำทีถู่กต้องหรือไม่ 

ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 
 *กรณีหารือ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ ตาม
ระเบียบข้อ ๔๒ (๑) - (๕)กล่าวคือ ตรวจสอบเอกสาร คัดเลือกพัสดุที่ มี
คุณภาพ คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สรุปควำมเห็นเสนอ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรเพ่ือพิจำรณำส่ังกำร ผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
เพื่อให้เป็นผู้กล่ันกรองเพื่อประกอบการพจิารณาของหัวหน้าส่วนราชการ 
ในการสั่ งการอนุมัตส่ัิงซือ้ หรือส่ังจ้างตามข้อ ๖๕ ต่อไป  
 ดังนั ้น คณะกรรมการฯ จึงมีหน้าที่ ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน          
ตามข้อ ๔๒ (๑) - (๕) ด้วย 
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หน่วยงำน ก.สอบรำคำงำนจ้ำงก่อสร้ำง มีห้ำง A  เป็นผู้เสนอรำคำรำยต ำ่สุด 
แต่ปรำกฏว่ำ รำคำทีเ่สนอในใบเสนอรำคำ สูงกว่ำรำคำในใบแจ้งปริมำณ

งำนและรำคำ (BOQ) ไม่ตรงกัน จะถือรำคำใด? 

ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 
 ในงานก่อสร้าง จะมีเอกสารที่แสดงราคา ๒ ส่วน คือใบเสนอ
ราคา และใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ส่วนรำชกำรต้องถือใบ
เสนอรำคำเป็นหลัก ส่วนใบ BOQ จะใช้ประกอบใบเสนอรำคำ เพ่ือ
ตรวจสอบควำมเป็นไปได้ของรำคำค่ำก่อสร้ำงเท่ำน้ัน  เม่ือรำคำไม่
ตรงกัน คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ จึงมีหน้ำที่ต้องเรียกห้ำง A มำ
ช้ีแจง  และต่อรองรำคำให้สอดคล้องกับใบเสนอรำคำ พร้อมกับน ำใบ 
BOQ มำประเมินรำคำ เปรียบเทยีบกับรำคำกลำงของทำงรำชกำร แล้ว
ปรับลดใบเสนอรำคำให้เท่ำกับใบ BOQ ทั้งน้ี กำรปรับลดรำคำลง
จะต้องไม่เกินกว่ำรำคำในใบเสนอรำคำ โดยไม่ต้องยกเลิกกำรสอบรำคำ 
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วิธีประกวดราคา 
วงเงนิเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ขึน้ไป 



ในการประกวดราคาคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาได้ใช้
ตรายางลายมือช่ือ แทนการลงลายมือช่ือ และมีพยานเซน็รับรองไว้ ๒ คน 

ก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 
จะถือว่า เป็นการลงลายมือช่ือตามระเบียบฯ ข้อ ๔๙ ได้หรือไม่? 

ปัญหา 

 

ตามระเบยีบพสัดุขอ้ ๔๙ (๕)มเีจตนารมณเ์พื่อตรวจสอบระหว่างคกก.รบัและเปิด

ซองประกวดราคา กบัคกก.พิจารณาผลการประกวดราคาว่า หากมเีอกสารหลกัฐาน

ต่างๆ เพิ่ มเตมิในชัน้กระบวนการพิจารณา หลงัจากคกก.รบั-เปิดซอง สง่มอบเอกสาร

ใหค้กก.พิจารณาผลฯ โดยไม่มลีายมอืช่ือคกก.รบั-เปิดซองฯ อาจจะตอ้งถือว่า มกีาร

ยืน่เอกสารเพิ่ มเตมิเมือ่พน้ก าหนดเวลารบัซองแลว้  

 ดงันัน้ การประทบัตรายางลายมอืช่ือ จึงมใิช่ลายมอืช่ือตามเจตนารมณข์อง

ระเบยีบฯ ดงักล่าว  (คณะกรรมการฯจึงตอ้งด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งก่อน

ด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป) 
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วิธีปฏิบติั/แนวทำงแกไ้ข 



ผูเ้สนอราคาในวิธีประกวดราคางานจ้างก่อสร้าง ถกูต้องรายเดียว แต่
เสนอราคาสงูกว่าราคากลางไม่เกิน ๑๐%  แต่ในใบ BOQ มีปริมาณงาน

และราคา บางรายการสงูกว่าราคากลางเกิน ๑๐% 
 และบางรายการไม่มีในราคากลาง  จะรบัราคาได้หรือไม่ ?  

ปัญหา 

วิธีปฏิบติั/แนวทำงแกไ้ข 

ระเบยีบขอ้ ๕๑ ประกอบขอ้ ๕๐(๒)กรณีมีผูเ้สนอราคาหลายราย แต่มีผูผ่้านคณุสมบตัิ

เพยีงรายเดียว โดยปกตใิหเ้สนอยกเลกิประกวดราคา แต่ถา้เหน็ควรด าเนินการต่อไป

โดยไม่ตอ้งยกเลกิ กใ็หค้ณะกรรมการตามขอ้๕๐(๒) คดัเลอืกสิง่ของหรอืงานจา้งที่มี

คุณภาพคุณสมบตัทิี่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  

 เร่ืองน้ี มกีารต่อรองราคาตามระเบยีบฯขอ้ ๔๓ ถึง ๒ ครัง้ แต่ยงัสูงกว่าวงเงิน

งบประมาณเกนิกว่า ๑๐%  ดงันัน้ หน่วยงานตอ้งไปด าเนินการตามกฏหมายวธิกีาร

งบประมาณ ระเบยีบ หรือมตคิณะรฐัมนตรี ก่อนด าเนินกระบวนการจดัหาต่อไป 
84 
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วิธีพิเศษ 
วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ ข้ึนไป 

 

 



 หน่วยงานประสงคจ์ะจดัซ้ือรถยนตต์ู้ขนาดใหญ่ ๑๖ ท่ีนัง่ จ านวน 
๖ คนั แต่ในท้องตลาด มีเพียงย่ีห้อ โตโยต้าเท่านัน้  กรณีน้ีจะใช้วิธีพิเศษ 

โดยเชิญผูแ้ทนจ าหน่ายหลายรายมาเสนอราคา ได้หรือไม่ 

ปัญหา 

วิธีปฏิบติั/แนวทำงแกไ้ข 

 ในหลกัการ การจดัซ้ือโดยวธีพีิเศษ ตามระเบยีบฯขอ้ ๒๓(๕) กรณีหน่วยงาน 

มคีวามจ าเป็นตอ้งระบุยีห่อ้หรือเทคนิคของสิ่ งของทีจ่ะซ้ือ ได้มีหนังสือเวียนแจ้ง
ซ้อมควำมเข้ำใจแนวปฏิบัตเิพิม่เตมิ ตำมหนังสือส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที ่
นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๑๑๗๐ ลว. ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๓ ว่ำให้ระบุเหตุผล
ควำมจ ำเป็นทีต้่องซ้ือโดยวิธีพิเศษ รำยละเอียดพัสดุให้ชัดเจน และใน
ข้ันตอนกำรเจรจำต่อรองรำคำของคณะกรรมกำรจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษตำม
ข้อ ๕๗ (๖) หำกมีผู้ผลิต หรือผู้แทนจ ำหน่ำยจ ำนวนหลำยรำย ให้
คณะกรรมกำรเชิญมำเข้ำร่วมเสนอรำคำให้มำกทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะท ำได้ 86 



 มหาวทิยาลัยแห่งหน่ึง ประสงค์จะจ้างก่อสร้างอาคารเรียน     
โดยวิธีพเิศษ เน่ืองจากจ าเป็นเร่งด่วนเพราะปัจจุบันอาคารเดมิได้

ถูกรือ้ทิง้ไปแล้ว ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
ที่ได้ท าข้อตกลงไว้  

ปัญหา 

วิธีปฏิบติั/แนวทำงแกไ้ข 

 เมือ่มหาวทิยาลยัมเีหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน หากล่าชา้

จะเสยีหายแก่ทางราชการตามนยัดงักล่าว กอ็ยู่ในหลกัเกณฑท์ี่

จะด าเนินการจดัจา้งโดยวธิพิีเศษได ้  ตามระเบยีบฯพสัดุ ขอ้ 

๒๔(๓) 
87 



88 

 
๑. ต้องเป็นเร่ืองซือ้ของอย่างเดมิ หรือเป็นงานเดมิ ที่ต้องท า

เพิ่มขึน้ ถ้าเป็นคนละเนือ้งานมิใช่ Repeat Order 
๒. ต้องเจรจาต่อรองกับรายเดมิ เงื่อนไขเดมิหรือดีกว่า และ

สัญญาเดมิต้องยังไม่สิน้สุดเวลาส่งมอบ 
๓. ต้องท าสัญญากันใหม่  จะท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเตมิไม่ได้ 

เน่ืองจาก เป็นเพยีงการผ่อนปรนให้หน่วยงานไม่ต้อง
จัดซือ้จัดจ้างใหม่เท่านัน้ 
 
 

ข้อควรรู้ 
การซือ้ หรือการจ้างเพิ่ม(Repeat Orderตามข้อ ๒๓ (๔)           

หรือ ข้อ๒๔(๕) มีเงื่อนไขดังนี ้
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ขอ้ควรรู ้

 
 
 

การซ้ือ โดยวิธีพิเศษ มีหนงัสือเวียนของกวพ.ตามระเบียบ

ส านกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยการพสัดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไ้ข

เพิ่ มเตมิหรอืการจา้งท่ีนร(กวพ)๑๓๐๕/ว ๑๑๗๐ ลงวันท่ี ๗ 

ก.พ.๒๕๔๓ สรุปว่า 

 
 
 

กรณีส่ิงของท่ีจดัซ้ือ จ าเป็นตอ้งระบุย่ีหอ้หรอืเทคนิคของ

ส่ิงของนัน้ ในขั้นตอนการด าเนินการเจรจาตอ่รองราคา  

หากมีผูผ้ลิต หรือผูแ้ทนจ าหน่ายพสัดดุงักลา่วจ  านวนหลาย

ราย ใหค้ณะกรรมการจดัซ้ือโดยวิธีพิเศษ เชิญผูผ้ลิตหรือผูแ้ทน

จ  าหน่ายเขา้รว่มการแข่งขนัราคาใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
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(ปัญหา)การจ้างเพิ่มตามระเบยีบฯ ข้อ ๒๔(๕) Repeat Order 

 
 
 
 
 

มตกิวพ.(ครัง้ที่ ๑๒/๒๓เม.ย.๕๕)ปี พ.ศ.๒๕๕๑ มหาวทิยาลัย ส.จ้างก่อสร้างอาคาร
เรียนระยะที่๑. ต่อมาปีพ.ศ. ๒๕๕๔ได้รับงบประมาณเพิ่มระยะที่ ๒.จงึหารือว่าจะ
จ้างเพิ่มจากรายเดมิโดยวธีิพเิศษตามข้อ ๒๔(๕) Repeat Orderได้หรือไม่ ? 
 แนวปฏิบัตกิำรจัดหำตำมระเบียบข้อ ๒๔(๕) จะต้องพจิำรณำว่ำงำน
จ้ำงที่จะต้องด ำเนินงำนน้ันมีควำมจ ำเป็นต้องจ้ำงกับผู้รับจ้ำงรำยเดมิ โดยผู้รับ
จ้ำงรำยอ่ืนไม่อำจด ำเนินกำรต่อไปได้ หรือมีควำมจ ำเป็นต้องรีบด ำเนินกำร หำก
ล่ำช้ำอำจเกดิควำมเสียหำยได้หรือหำกจ้ำงผู้รับจ้ำงรำยเดมิแล้วจะเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรำชกำรมำกกว่ำ ท้ังน้ี จะต้องพจิำรณำข้อ ๕๘(๒) ประกอบด้วย คือ ให้
เจรจากับผู้รับจ้างรายเดมิตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิน้สุดระยะเวลาการ
ส่งมอบ เพื่อขอให้มีการจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต ่ากว่าหรือราคาเดมิ โดย

ค านึงถงึราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดมิ(ถ้ามี) เพื่อให้บังเกดิผลประโยชน์
สูงสุดที่ส่วนราชการจะได้รับ ส าหรับกรณีของมหาวทิยาลัยฯ หากเหน็ว่ามีความ
จ าเป็นต้องจ้างจากผู้รับจ้างรายเดมิในการด าเนินการดังกล่าว ย่อมอยู่ในดุลพนิิจ
ของมหาวทิยาลัยฯที่จะพจิารณาตามนัยหลักเกณฑ์ของระเบียบฯได้ 
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วิธีกรณีพิเศษ 

(ขอ้ ๒๖ ไม่จ ำกดัวงเงิน) 

 

 



 
การซ้ือ/จ้าง     โดยวิธีกรณีพิเศษเป็นการซ้ือ/จา้ง/จาก
..สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ/ทอ้งถ่ิน/หน่วยอ่ืนท่ีไดร้บั

สิทธิพิเศษ ดูรายช่ือไดท่ี้www.gprocurement.go.th 
    

หน.สว่นราชการ อนุมตัสิัง่ซ้ือ/สัง่จา้ง 

ไดไ้ม่จ  ากดัวงเงิน 

-วงเงินไม่เกิน๑ แสนบาท ใหจ้นท.พสัด ุ

สัง่ซ้ือ/จา้งไดภ้ายในวงเงินที่ไดร้บั 

ความเห็นชอบจากหน.ส่วนราชการ 

ล ำดบัขัน้ตอนวิธีปฏิบติั 
๑.ท ำรำยงำนขอซ้ือ/จ้ำง 
๒.ให้ติดต่อตกลงราคา 
กบัผูข้าย หรือผูร้บัจ้าง 
ได้โดยตรง  

   ซ่ึงเป็นผูท้ า/ผลิตเอง/จ าหน่าย/ให้บริการ 
๑.และนายกรฐัมนตรี หรือ 
๒.มีกฎหมาย/มติคณะรฐัมนตรี  อนุมติัให้ซ้ือ/จ้างได้โดยไม่ต้องสอบ/
ประกวดราคา 
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การซ้ือ/จา้งโดยใชวิ้ธีกรณีพิเศษ ปัจจบุนัมีหน่วยงานท่ีไดร้บัสิทธิ

พิเศษอยู ่๒ ประเภทคือ   ประเภทบงัคบั/กบัไม่บงัคบั 

ประเภทบังคับ  หมายความว่า            
ส่วนราชการต้องซือ้/จ้างจากหน่วยงาน
ที่ได้รับสทิธิพเิศษนัน้ก่อน ขณะนี ้       
มี ๓ หน่วยงาน ได้แก่ 
ข้าราชการเดนิทางไปตปท. ต้องซือ้
ตั๋วจากบมจ.กำรบนิไทยก่อนเว้นแต่
ให้บริการไม่ได้ หรือราคาสูงเกนิ 25% 

ส่วนราชการต้องซือ้น ้ำมันเช้ือเพลงิฯ
ต้ังแต่๑ หม่ืนลติรขึน้ไปต้องซือ้
จาก.ปตท,สถานีบริการของปตท 
ส่วนราชการต้องซือ้นมโรงเรียน
ส าหรับเดก็อนุบาล-ป ๖ จากอสค. 

ประเภทไม่บังคับ หมายความว่า 
ส่วนราชการจะซือ้หรือจ้างจาก
หน่วยงานที่ได้รับสทิธิพเิศษ
หรือไม่กไ็ด้  

หากประสงค์จะซือ้ หรือจ้างจาก
หน่วยงานที่ได้รับสทิธิพเิศษ กไ็ม่
ต้องสอบราคา หรือประกวดราคา 
แต่อย่างใด  
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ต้องดเูงื่อนไขการได้สิทธิ
พเิศษของแต่ละเร่ืองด้วย 



บริษทั A มิใช่รฐัวิสาหกิจ แต่ได้มีมติคณะรฐัมนตรี 
ให้สิทธิพิเศษในการจ าหน่ายพสัดอุปุกรณ์อากาศยานและรบัจ้างซ่อม

อากาศยาน และอปุกรณ์จึงหารือว่า 
๑.จะใช้วิธีจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ตามข้อ ๒๖ (๒) ได้หรือไม่ 
๒. จะไม่ท าเป็นสญัญา แต่ท าเป็นบนัทึกข้อตกลง ได้หรือไม่ 

ปัญหา 

วิธีปฏิบติั/แนวทำงแกไ้ข 
 ตามระเบยีบฯพสัดุขอ้ ๒๖(๒) ไดก้ าหนดใหก้ารซ้ือการจา้งโดยวธิกีรณีพเิศษ 

หมายความรวมถงึการซ้ือการจา้งจากหน่วยงานอืน่ที่มีกฎหมายหรอืมตคิณะรฐัมนตรี

ก าหนดใหซ้ื้อหรอืจา้งดว้ย  

 เม่ือปรากฏว่า คณะรฐัมนตรไีดมี้มตเิอวนัที่ ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๔๖ ตามหนงัสอื

สลค.ด่วนที่สดุ ที่ นร ๐๕๐๔/๑๙๑๓๗ ลว.๒๔ ธ.ค.๒๕๔๖ ใหส้ทิธิพเิศษแก่บรษิทั A 
ในเรื่องดงักลา่วขา้งตน้ ดงัน้ี สว่นราชการย่อมด าเนินการซ้ือ/จา้งโดยวธิีกรณีพเิศษได ้

 ส าหรบักรณีที่จะท าเป็นบนัทกึขอ้ตกลง โดยไม่ท าตามแบบสญัญานั้น ย่อมอยู่

ในดลุยพนิิจของหวัหนา้สว่นราชการที่ท ากระท าไดต้ามระเบยีบฯขอ้ ๑๓๓ (๓) 94 



หน่วยงานแห่งหน่ึง ประสงคจ์ะจ้างมหาวิทยาลยัก่อสร้างและติดตัง้ระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมและแสงอาทิตย ์ซ่ึงแบง่งานออกเป็น ๕ 
ขัน้ตอน ได้แก่ ส ารวจ/ ออกแบบ ,สร้าง/ทดสอบ,ผลิตช้ินส่วนเสาและ

อปุกรณ์ ขนส่งควบคมุ/ตรวจสอบ ติดตัง้ท าฐานราก ก่อสร้างอาคารปลา 
จะใช้วิธีจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ตามข้อ ๒๖ (๒) ได้หรือไม่ 

ปัญหา 

วิธีปฏิบติั/แนวทำงแกไ้ข 

 โดยที่คณะรฐัมนตรใีหม้หาวิทยาลยัของรฐัทกุแหง่ ไดร้บัสทิธิพเิศษใน

การรบัจา้งใหบ้รกิารทางดา้นวชิาการและการวจิยัในขอบเขตสาขาวชิาที่จดัใหม้ี

การเรยีนการสอนภายในมหาวทิยาลยันั้นๆ เท่านั้น ดงันั้น กรณีตามปญัหา 

เป็นเรื่องงานจา้งกอ่สรา้ง  ซ่ึงมหาวทิยาลยัของรฐั ไม่มีอาชีพรบัจา้ง 

 กรณีน้ีจงึไม่เขา้ข่ายไดร้บัสทิธิพเิศษ  หน่วยงานจงึไม่อาจจา้งโดยวธิี

กรณีพเิศษไดแ้ต่อยา่งใด 95 

ปัญหา 
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เรือ่ง ปัญหำกำรคดัเลือก 

ผ ูเ้ขำ้เสนอรำคำ 

งำนซ้ือ หรอืงำนจำ้ง 



รำ้นขำยวสัดกุอ่สรำ้ง เขำ้เสนอรำคำงำนจำ้งกอ่สรำ้ง. ไดจ้ดทะเบียน

พำณิชย ์ว่ำ “จ ำหน่ำยวสัดกุอ่สรำ้งทกุชนิด”โดยไดแ้นบหนงัสือ

รบัรองผลงำนกอ่สรำ้งท่ีเคยท ำมำดว้ย จะถือเป็นผ ูมี้อำชีพรบัจำ้ง

กอ่สรำ้งและมีคณุสมบติัถกูตอ้งตำมประกำศ หรอืไม่ ? 

ปัญหา 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์(ฉ.๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗(๖) และ พรบ.

ทะเบยีนพาณิชย ์พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๘ ก าหนดใหผู้ป้ระกอบพาณิชยกจิตามขอ้ ๔ 

(๒)สรุปว่า การขายสนิคา้ไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรอืหลายอย่าง...ตอ้งจดทะเบยีน

พาณิชย ์ซ่ึงการจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้งอยู่ในเงือ่นไขดงักลา่ว  

 สว่นการรบัจา้งนั้นไม่เป็นพาณิชยกจิที่ตอ้งจดทะเบยีนฯ  ดงันั้น จงึตอ้ง

พจิารณาตามขอ้เทจ็จรงิว่ารา้น อ.เป็นผูม้ีอาชีพรบัจา้งก่อสรา้งหรอืไม่ ? 
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วิธีปฏิบัต/ิแนวทางแก้ไข 

หนังสือตอบหารือ สถ. ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ ๑๒๐๓๒ ลว. ๙ ต.ค. ๒๕๕๑) 

เรื่อง ผ ูมี้อำชีพรบัจำ้ง พิจำรณำอยำ่งไร?  



 

 

ผูเ้สนอราคา เสนอหลกัฐานอนัเป็นเท็จ 

ถือว่า เป็นการกระท าการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
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เป็นการแสวงหาผลประโยชนท่ี์มิควรไดใ้นระหว่างผูเ้สนอราคา หรอืผู ้

เสนองานดว้ยกนั หรอื เพื่อใหป้ระโยชนแ์ก่ผูเ้สนอราคา /งาน รายใด 

รายหน่ึง เป็นผูมี้สิทธ์ิท าสญัญา หรอืเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขนัราคาอยา่ง

เป็นธรรม หรอืเพื่อใหเ้กิดการไดเ้ปรยีบสว่นราชการ โดยมิใช่เป็นไปใน

ทางการประกอบธุรกิจปกต ิ   

                 

วิธีปฏิบัต/ิ 
แนวทางแก้ไข 

 

ใหต้ดัสิทธ์ิผูเ้สนอราคารายนัน้  

 และสั่งเป็นผูท้ิ้งงานราชการตอ่ไป 

 

ปัญหา 

 

เรือ่ง การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
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ปัญหา“แตง่ตัง้ผูแ้ทนบริษทั ก.เขา้รว่มเป็นคณะกรรมการ

ก าหนด Spec หรือรา่ง TOR/บริษทั ก. จะเขา้เสนอราคาไม่ได ้ 

 (Rf 10225; ลว.๓๑ มี.ค. ๕๓) 

 
ระเบียบขอ้ ๘(๑)ก าหนด เรือ่งแตง่ตัง้คณะกรรมการรา่ง TORว่าใหเ้ป็น

ดลุยพินิจของหน่วยงานที่จดัหาจงัหวดั ร. แตง่ตั้งเจา้หนา้ท่ีของบรษิทั 

ToT มารว่มเป็น คกก.รา่ง TOR จดัซ้ือกลอ้งวงจรปิด(cctv)พรอ้มตดิตั้ง 

การทีบ่รษิทั ToT มารว่มเสนอราคาดว้ย  เม่ือระเบียบฯ ๔๙ ไม่มี
ขอ้ก าหนดเรือ่งการแข่งขนัราคากนัอยา่งเป็นธรรมไว ้จงึตอ้งน า

ระเบียบฯ๓๕ ขอ้ ๑๕ ทวิและ ๑๕ ฉ มาใชด้ว้ย   

จงึถือไดว่้า เป็นการกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา

กนัอยา่งเป็นธรรม ยอ่มตดัรายช่ือออกจากการประกวดราคาครั้งน้ีได ้

วิธีปฏิบัต/ิแนวทางแก้ไข 



 

 

 

หน่วยงานหน่ึง จา้งบ ารุงรกัษาระบบมีบรษิทั ศ. และบรษิทั ม. เสนอ

ราคา คณะกรรมการตรวจพบว่า  บรษิทั ศ ไดม้อบอ านาจ ใหน้ายA. ซ่ึง

เป็นกรรมการของบรษิทั ม. เป็นผูมี้อ านาจเสนอราคา ลงลายมือช่ือและ

กระท าการใดๆเท่าท่ีจ าเป็นจนเสรจ็การ   

กรณีจะถือว่ามีผลประโยชนร์ว่มกนัหรือไม่ 
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วิธีปฏิบัต/ิแนวทางแก้ไข 

ปัญหา 

หากเชื่อได้ว่าพฤตกิารณ์ของทัง้ ๒ บริษัท เข้ำข่ำยเป็นกระท าการอัน
เป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคากนัอย่างเป็นธรรม 

ก็สามารถตดับรษิทัทั้งสองออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และเสนอ

ความเห็นตอ่ปลดักระทรวงเพ่ือพิจารณาเป็นผูท้ิ้งงานตอ่ไป 



 

 
ปัญหา หน่วยงาน บ. ยกเลิกกำรประกวดรำคำจ้างก่อสร้าง เน่ืองจากมีกลุ่ม
บุคคลเป็นชายฉกรรจ์ ๕-๗ คน ยืนอยู่บริเวณหน้าห้อง มีลักษณะขัดขวำง
กำรแข่งขันรำคำกันอย่ำงเป็นธรรม เป็นเหตุให้บริษัท ก.และตวัแทนไม่
สามารถเข้าไปในห้องเพื่อยื่นซองเสนอราคาได้ เน่ืองจากเกรงว่าจะได้รับ

อันตราย ผู้เสนอราคารายหน่ึงฟ้องศาลว่าประกาศยกเลกิไม่ชอบ 
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กรณีน้ีมีลักษณะเป็นกำรข่มขู่ว่ำจะใช้ก ำลังประทุษร้ำย “ แม้จะไม่สำมำรถพิสูจน์
ได้ว่ำ กระท ำโดย ผู้เสนอรำคำรำยใด หรือบุคคลใด  แต่กำรกระท ำดังกล่ำว
ย่อมหวังให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เสนอรำคำรำยหน่ึงรำยใด เพ่ือให้มีสิทธิได้ท ำ
สัญญำจ้ำงตำมประกำศคร้ังน้ี” ว่ำ มีกำรกระท ำกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำกัน
อย่ำงเป็นธรรมจงึน่ำเช่ือ 

 ดังนัน้ การที่หน่วยงาน ก.ใช้ดุลพินิจยกเลกิกำรประกวดรำคำคร้ังน้ี จงึ
ชอบด้วยพรบ.ว่ำด้วยควำมผดิเก่ียวกับกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๒ มำตรำ ๖,๑๐ และระเบียบฯพัสดุข้อ ๕ แล้ว 

วธีิปฏิบัต/ิ 
แนวทางแก้ไข 

ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุด สรุปว่า 
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๓๔/๒๕๕๓  
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ปัญหำ ในประกำศประกวด/สอบรำคำ ก ำหนดเง่ือนไข           

ใหต้อ้งสง่มอบพสัด ุไม่เกิน ๓๐ วนั นบัถดัจำกวนัลงนำมใน

สญัญำซ้ือขำย แต่ผ ูข้ำยเสนอก ำหนดสง่มอบพสัดภุำยใน ๖๐ วนั 

เหตุผล 

ตอบข้อหำรือ 25153/23/08/2547 

กำรเสนอรำคำของผ ูเ้สนอรำคำดงักลำ่ว 

 ถือว่ำเป็นกำร ผิดเง่ือนไขในสิ่ งท่ีเป็นสาระส าคัญ  

จึงไม่อาจผ่อนปรนได ้

คณะกรรมการตอ้งพิจารณาใหไ้ม่ผ่านคณุสมบติั 

เน่ืองจำกก ำหนดเวลำสง่มอบพสัด ุนอกจำกจะเป็นองคป์ระกอบ

หนึ่งของการคิดค านวณราคาของผ ูเ้สนอรำคำแลว้ ยงัเป็นเง่ือนไข

ส ำคญัท่ีผูเ้สนอราคา หรือผูส้นใจรายอ่ืนๆ จะพิจารณาวา่ตนจะ

สามารถเขา้เสนอราคาในครัง้น้ีไดห้รือไม่ 

คณะกรรมการ
ต้องด าเนินการ

อย่างไร ? 



ระเบียบฯพสัด ุมิไดก้ ำหนดหลกัเกณฑใ์นสว่นการจัดท าเอกสาร 

ของผูเ้สนอราคา  เพ่ือมำยื่นต่อทำงรำชกำร 

แนว
ปฏิบัต ิ

จึงหำรอืว่ำผ ูม้ำรบัเอกสำรสอบรำคำ สำมำรถน ำเอกสำรสอบรำคำ

ไปใหผ้ ูอ่ื้นด ำเนินกำรจดัท ำเอกสำร เพ่ือยืน่เสนอรำคำไดห้รอืไม ่?

และมีควำมผิดอยำ่งไร ? 

ปัญหา 

อย่างไรก็ด ีระเบียบฯก าหนดนยิามค าว่า “การขดัขวางการแขง่ขนัราคากนัอย่างเป็นธรรม” ยอ่มมีนยั

อยูแ่ลว้วา่ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไม่อาจจะมอบอ านาจใหบุ้คคลคนเดียวกนักบัผูเ้สนอราคา

รายอ่ืนจัดท าเอกสาร ใบเสนอราคาได ้ดังนัน้ หากพบเหตอัุนควรสงสยัวา่ผูเ้สนอราคาน่าจะ

สมยอมกนัในการเสนอราคา ซ่ึงเป็นปัญหาขอ้เท็จจริง ยอ่มเป็นดลุยพินิจของสว่นราชการท่ีจะ

พิจารณาตามเอกสารหลกัฐาน หากเขา้องคป์ระกอบความผิดดังกล่าว  ยอ่มยกเลิกการสอบ

ราคาได ้และด าเนินการตามขอ้ ๑๔๕เบญจ ขอ้ ๑๕ วรรคสอง ตามควรแก่กรณีต่อไป 

กวพ.๐๔๒๑.๓/๓๕๗๗๗/๐๖/๐๙/๒๕๕๕ 

มีผ ูม้ำยื่นซองสอบรำคำ ๒ รำย คือบรษิทั P และบรษิทั  M

ปรำกฏว่ำ ผ ูจ้ดัท ำเอกสำรสอบรำคำเป็นบคุคลเดียวกนั        

ซ่ึงหน่วยงำนเห็นว่ำน่ำเช่ือว่ำ มีลกัษณะสมยอมกนัในการเสนอราคา 



ในประกาศประกวดราคาก าหนดเงื่อนไขว่า หาก

ผูเ้สนอราคา ไม่มาฟังค าช้ีแจงรายละเอียด และ

ดสูถานท่ีวนันดัช้ีแจง จะตดัสิทธ์ิเสนอราคา 

• ซ่ึงถา้ไม่มา ฟังค าช้ีแจง/ ดูสถานที่   ก่อนเสนอราคา             

ยอ่มถือไดว่้า ผูเ้สนอราคายินยอมสละสิทธิและประโยชนใ์นการ

รบัฟังค าช้ีแจง /ดูสถานที่ (Rf.07918/3/50) 
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ปัญหา 

แนวทาง 

การก าหนดเง่ือนไขดงักล่าวกระท าไม่ได ้ 

เน่ืองจาก ถือเป็นสิทธิประโยชนข์องผูเ้ขา้เสนอราคา 

ท่ีจะเขา้มารบัฟังค าช้ีแจง หรือดสูถานท่ี หรอืไม่ก็ได ้

โดยไม่สมควรตดัสิทธิ ผูไ้ม่มาฟังค าช้ีแจง /ดสูถานท่ี   



ผูเ้สนอราคา กรอกรายละเอียดไม่เป็นไปตามเง่ือนไขในประกาศ 

          งานก่อสรา้ง ถา้กรอกบญัชีรายการวสัดุไม่ครบถว้น 

  แนวทางแกไ้ข ขอ้วินิจฉยักวพ.  

 - คณะกรรมการฯ จะตอ้งเปรยีบเทียบใบแจง้ปรมิาณงาน /

ราคา(BOQ)ของผูเ้สนอราคารายนัน้กบัปรมิาณงาน และ
ราคากลางของทางราชการ และของผูเ้สนอราคารายอ่ืนว่า                     

 - จะสามารถน ามาพิจารณาเปรยีบเทียบปรมิาณ และราคากนัได ้

เพียงใด หรือไม่ 

 ผล – หากกรอกบญัชีรายการวสัดไุม่ครบ  เป็นเหตใุหไ้ม่อาจ
เปรียบเทียบราคาของสว่นราชการ และของผูเ้สนอราคาราย

อ่ืนได ้  

   ย่อมถือว่า เป็นการผิดในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั 
105 



. 
  

ผ ูเ้สนอรำคำ เสนอหนงัสือค ้ำประกนัซอง ท่ีมีระยะเวลำ            

ค ้ำประกนันอ้ยกว่ำ ระยะเวลำยืนรำคำ  

ถือว่ำผิดเง่ือนไขในสว่นท่ีเป็นสำระส ำคญั 

เน่ืองจำกโดยหลกักำร กำรค ้ำประกนัซอง เป็นกำรประกนั             

กำรเสนอรำคำว่ำ “จะยอมผกูพนัรำคำตำมท่ีตนเสนอมำ                      

จนกว่ำกำรพิจำรณำจะเสรจ็สิ้น หรอืพน้ระยะเวลำยืนรำคำ”  

   

(มติกวพ.ครัง้ท่ี ๓๓/๒๕๔๘) 
แนวปฏิบตัิ  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคา จงึตอ้งตดัสิทธ์ิผูเ้สนอราคารายดงักลา่วใหไ้ม่ผ่านการ

คดัเลือก 
 เหตุผล  * เน่ืองจากหากผูเ้สนอราคาตอ้งผกูพนัการเสนอราคาของตน

เป็นระยะเวลาเทา่ใด  *ธนาคารผูค้  ้าประกนั  ยอ่มจะตอ้ง 
            ผกูพนัเช่นเดียวกนักบัผูเ้สนอราคานั้นดว้ย 
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ปัญหา 



ผ ูเ้สนอรำคำ ท่ีเป็น 

หำ้งห ุน้สว่นจ ำกดั ไม่ยืน่บญัชีรำยช่ือห ุน้สว่นผ ูจ้ดักำร  

หรือบริษทัไมย่ื่นบญัชีรำยช่ือกรรมกำรผ ูจ้ดักำร  

แต่คณะกรรมกำรไดพิ้จำรณำใหห้ำ้งฯและบรษิทัฯทัง้สองผำ่น

กำรคดัเลือกคณุสมบติัเบ้ืองตน้ และมีสิทธิเขำ้เสนอรำคำได ้  

ถือวา่ เป็นการปฏบิติัท่ีไม่ชอบดว้ยระเบียบในขอ้ท่ีเป็นสาระส าคัญ  

กวพอ.๐๔๒๑.๓/๓๑๙๔๘/๑๒/๐๙/๒๕๕๔ 107 

เน่ืองจำกเอกสำรประกวดรำคำแนบทำ้ยประกำศ ก ำหนดให ้          

ผ ูเ้สนอรำคำอยำ่งนอ้ยตอ้งยื่นบญัชีรำยช่ือกรรมกำรผ ูจ้ดักำร 

หรอื ห ุน้สว่นผ ูจ้ดักำร แลว้แต่กรณีมำดว้ย 

เม่ือยงัไม่ไดท้ าสญัญา กรณียงัอยูใ่นวสิยัท่ีจะแกไ้ขให้

การจัดซ้ือจัดจา้งเป็นไปโดยถูกตอ้งตามระเบียบฯได ้

วิธีปฏิบัต/ิ 
แนว

ทางแก้ไข 

ปัญหำ 
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ในในประกาศฯก าหนดใหผู้เ้สนอราคา อยา่งนอ้ยตอ้งยืน่เอกสารดงัตอ่ไปน้ี
(๑) นิตบุิคคล ใหย้ืน่ส  าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน หนงัสือบรคิณห์

สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม 

และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ ่พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

 

แมไ้ม่ยืน่บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ แตส่ามารถดูไดจ้ากเอกสาร                    

ท่ีปรากฏขณะย่ืนมา  ก็ถือว่าใชด้ลุพินิจผ่อนปรนความผิดเล็กนอ้ยและไม่

ก่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหว่างผูเ้สนอราคารายอื่น  ได ้

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ไม่ได้ยื่นบญัชีรายช่ือหุ้นส่วน
ผู้จัดการ แต่กรรมการพจิารณารายช่ือที่ปรากฏในหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิตบุิคคลแล้ว หุ้นส่วนผู้จัดการไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน ถือว่าใช้ดุลพนิิจที่ชอบด้วยระเบียบแล้ว  

แนววินิจฉยักวพ.อ. ๐๔๒๑.๓/๔๐๙๖๓ ลว.๒๙ธ.ค.๒๕๕๔ 

 

แนวทางปฏบิัต ิ

ปัญหำ 



ผ ูเ้สนอรำคำ  ยื่นเอกสำร 

ในสว่นของแค็ตตำล็อกไม่ครบถว้น  

หลงัปิดการรบัซองแลว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

แจง้ใหผู้เ้สนอราคา ยืน่เอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์ 

ในกรณีหำกมีกำรยื่นเอกสำร

ครบถว้น ถูกตอ้ง ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนดมาตั้งแต่ตน้  

 แต่หำกเห็นว่ำ มีขอ้มลูบำงอยำ่ง

ไม่ชดัเจน 

กระท าไม่ได ้เป็นกำรตอ้งหำ้มตำมระเบียบฯ

พสัด ุพ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ขอ้ ๔๙ (๔)  

ตอ้งตดัสิทธ์ิผ ูเ้สนอรำคำรำยนัน้ 

ยอ่มสำมำรถใหผ้ ูเ้สนอ

รำคำ มำช้ีแจง หรอืใหย้ืน่

เอกสำรเพ่ือช้ีแจงเอกสำร

ท่ีผ ูเ้สนอรำคำ 

ไดย้ืน่มำตัง้แต่ตน้ได ้

10
9 ตอบหำรือ 07127/7/04/52 

แนวปฏิบัต ิ

ปัญหำ 

แนวปฏิบัต ิ
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ผ ูเ้สนอรำคำ ลงนำมในเอกสำรท่ียื่นมำ  

แต่ไม่ประทบัตรำหำ้งฯ 

 อำจถือว่ำผิดในสว่นท่ีเป็นสำระส ำคญั 

ใหค้ณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ/หรือคกก.

พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ แลว้แต่กรณี  

พิจำรณำจำกเง่ือนไขกำรจดทะเบียนท่ีผ ูเ้สนอ

รำคำไดจ้ดทะเบียนไวต่้อกรมพฒันำธรุกิจกำรคำ้ 

กระทรวงพำณิชย ์เป็นส ำคญั 

ปัญหา 

การจะพิจารณาว่าอะไรเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ประการใด หน่วยงาน

ตอ้งพิจารณาจากเง่ือนไขในประกาศเป็นส าคญั จงึข้ึนอยูก่บัดลุยพินิจ

ของหน่วยงานท่ีจะเป็นผูพิ้จารณาตามเง่ือนไขประกาศนั้นๆ 

แนวปฏบิัต ิ



 
 

วธีิการคัดเลือกคุณสมบตัผู้ิเสนอราคาที่เป็นกจิการร่วมค้า 
ที่ไม่จดทะเบียนในเร่ืองการเสนอผลงาน 

 
   

 ในการเสนอราคา ทัง้ ก และ ข จะตอ้งมี 

               คุณสมบตัิทั่วไปครบถว้นตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว ้                    
  ในเอกสารประกวดราคา ก่อน  

เวน้แต ่ เฉพาะในสว่นผลงานของกิจการรว่มคา้ “กข.”เทา่นั้น ท่ีจะ 

   สามารถอา้งอิงน าเอาผลงานของบริษทั ก.ซ่ึงตกลงใหเ้ป็น 

  ผูค้า้หลกัแตเ่พียงฝ่ายเดียว มายืน่เพื่อใชเ้ป็นผลงานของ 

  กิจการรว่มคา้ “กข”.ได ้  
111 

แนวทาง

พิจารณา 

ปัญหา กิจการรว่มคา้” “ กข” มิไดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบุิคคลใหม่ 

เขา้ยืน่เสนอราคา โดยเสนอสญัญารว่มคา้ ตกลงกนัระบุ

ใหบ้ริษทั ก. เป็นผูค้า้หลกั และบริษทั ข.เป็นผูค้า้รว่ม  



 
กิจการร่วมค้าที่ไม่จดทะเบียน ไม่ระบุว่ำให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
ดังนัน้ การเสนอผลงานก่อสร้างในนามกิจการร่วมค้า จงึไม่อำจใช้

ผลงำนของผู้ร่วมค้ำเพียงรำยเดยีวมำเสนอได้  
ต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าทุกรายมาเสนอ ซึ่งแต่ละรายต้องครบ

จ านวนตามที่ประกาศไว้ 
 

 
 
หลักเกณฑ์ หนงัสือเวียนส ำนกันำยกรัฐมนตรี ท่ี นร(กวพ)๑๓๐๕/ว๒๔๕๗ลว.๑๖ มี.ค.
๒๕๔๓ ก ำหนดคณุสมบตัิผู้ เสนอรำคำท่ีเป็นกิจกำรร่วมค้ำ กรณีไมจ่ดทะเบียนไว้สรุปวำ่  “ผู้
ร่วมค้ำต้องมีคุณสมบัตคิรบถ้วนตำมประกำศ เว้นแต่ ผลงำน หำกกจิกำรร่วมค้ำมี
ข้อตกลงเป็นหนังสือก ำหนดให้ผู้ร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้รับผดิชอบหลัก กส็ำมำรถน ำ
ผลงำนของผู้ร่วมค้ำหลักรำยน้ันเพียงรำยเดียวซึง่มีผลงำนครบมำเสนอได้” 
- เมื่อกรณีนี ้ไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงดังกล่าว การที่กจิการร่วมค้า D/S น า
ผลงานของ D มายื่นเพียงรายเดียว โดยไม่น าผลงานของ S ที่ครบมายื่นด้วยดังนัน้ 
การที่คณะกรรมการฯให้กจิการร่วมค้า D/S ผ่านคุณสมบัตเิบือ้งต้น จงึปฎบิัตไิม่

ถูกต้องตามระเบียบ ฉะนัน้ ในทางปฏบัิตต้ิองตัดสทิธ์ิฺผู้เสนอราคารายนี ้

 

 

แนววินิจฉยักวพ.อ. ๐๔๒๑.๓/๔๐๙๖๓ ลว.๒๙ธ.ค.๒๕๕๔ 

 

ปัญ
หา 

แนว
ปฏบิตั ิ



ผ ูเ้สนอรำคำ เสนอรำคำงำนกอ่สรำ้ง ต ่ำมำก  

จนคำดว่ำไม่สำมำรถท ำงำนได ้
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มตกิวพ.ครั้งท่ี    ๒๓/๒๕๕๐ 

ผูเ้สนอราคา เสนอราคาต า่สุด จนคาดว่าไม่สามารถท างานตามสญัญาได ้    

“แนวทางแกไ้ขปัญหา    

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการดงัน้ี-” 

     ๑) ใหเ้ปิดโอกาสใหร้ายต า่สุดนั้นมาช้ีแจง  

      -หากยงัยนืว่าสามารถท างานไดภ้ายในวงเงินที่เสนอ  

   ใหต้รวจสอบพยานหลกัฐานขอ้เท็จจรงิตามขอ้กลา่ว 

        อา้งว่าเป็นความจริงหรือไม่ ประกอบความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ       

        หรอืผูช้  านาญการในเรือ่งการจดัหานั้น ๆ  

     ๒) หากมีความเห็นของสว่นราชการและผูเ้ช่ียวชาญสอดคลอ้งกนั  

      -ใหส้ามารถใชเ้ป็นดลุพินิจพิจารณาตามความเหมาะสมถูกตอ้งได ้       



•    เพราะหากไม่สามารถปฏิบตัติามสญัญาได ้ระเบียบฯพสัดุ      

      ไดก้ าหนดบทลงโทษเรือ่งการท้ิงงานไวเ้ป็นการเฉพาะอยูแ่ลว้ 

      และอาจถูกด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายเก่ียวกบัการเสนอ   

      ราคา ตอ่หน่วยงานของรฐัดว้ย 

 ๓) แตห่ากฟังค าช้ึแจงของทุกฝ่ายแลว้ ไม่น่าเช่ือว่าจะท างานได ้          

     -สว่นราชการก็ชอบที่จะพิจารณาผูเ้สนอราคาต า่รายถดัไปได ้        

       ตามขอ้สงวนสิทธ์ิท่ีระบุไวใ้นประกาศฯ 
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(ต่อ) ผ ูเ้สนอรำคำเสนอรำคำงำนกอ่สรำ้ง ต ่ำมำก  

จนคำดว่ำไม่สำมำรถท ำงำนได ้



• แนวปฏิบตั ิกวพ.ขอ้หารอื (ปี พ.ศ๒๕๕๐ และปีพ.ศ.๒๕๕๔) 

• หนา้ที่ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาขอ้ ๔๒ในการคดัเลือกผู ้

เสนอราคา (ประกวดราคาขอ้ ๕๐ใชเ้หมือนกนั)ใหพ้ิจารณา

ตามล าดบัขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบกลา่วคือ 

• ขั้นตอนท่ี ๑   

–ตรวจคณุสมบตัผิูเ้สนอราคา /ความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร

หลกัฐานตา่ง ๆ  แลว้คดัเลือกรายที่ถูกตอ้ง 
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(ปัญหำ) 

กำรตดัไม่พิจำรณำผ ูเ้สนอรำคำรำยต ่ำสดุ  

เน่ืองจำกมีคณุภำพ คณุสมบติัไม่เป็นประโยชนต่์อทำงรำชกำร 



การตดัไม่พิจารณาผูเ้สนอราคารายต า่สุด(ตอ่) 
 ถา้รายละเอียดท่ีเสนอแตกตา่งไปจากเง่ือนไขที่ก าหนด                   

ในสว่นท่ีมิใช่สาระส าคญั/ และไม่ไดเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนั/ 

หรือเป็นขอ้ผิดพลาดเล็กนอ้ย /ก็ใหผ้อ่นปรนได ้

ขั้นตอนท่ี ๒-น ารายช่ือผูผ่้านคดัเลือกตามขั้นตอน ๑  มาคดัเลือกพสัด/ุ

งานจา้ง ท่ีมีคณุภาพ/ คณุสมบตัทิี่เป็นประโยชนต์อ่ทางราชการ ซ่ึงเป็น

เรื่องที่ไม่สามารถก าหนดไวใ้นประกาศสอบราคา(ประกวดราคา)ได ้ เช่น 

ประวตักิารบริการหลงัการขาย ประวตักิารใชข้องสิ่งนั้น เป็นตน้ 

 โดยในชั้นน้ี  คณะกรรมการสามารถพิจารณาตดัสิทธิผูเ้สนอราคารายท่ี

เสนอส่ิงของหรอืงานจา้งท่ีมีคุณภาพ หรอืคุณสมบตัไิม่เป็นประโยชนต์อ่

ราชการออกได ้

ขั้นตอนท่ี ๓ หลังจากนัน้จงึจะพิจารณาซ้ือหรอืจา้ง เฉพาะผูท่ี้ผา่นการ

คดัเลือกคุณสมบตั ิและรบัราคาผูท่ี้ไดเ้สนอราคารายต า่สุด เท่านัน้  

116 ตอ่ ่
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(ตอ่)ปัญหาท่ีเกิดข้ึน คณะกรรมการคดัเลือกไม่อาจจะพิจารณากลบัหลกัที่

ผูเ้สนอราคาไดผ้่านการพิจารณาในเรื่องคุณภาพคณุสมบตัทิี่เป็นประโยชน์

ตอ่ทางราชการไดอ้ีก เน่ืองจากถือว่าไดผ้่านการพิจาณาเรื่องดงักลา่วลว่งเลย

มาจนถึงขั้นตอนการพิจารณาราคาแลว้ 

แนวทางปฏิบตัท่ีิถูกตอ้ง 

การท่ีคณะกรรมการคดัเลือกไดพ้ิจารณารายละเอียดคุณลักษณะและ

เปรยีบเทียบส่ิงของท่ีซ้ือ หรอืงานท่ีจา้ง และประโยชนท่ี์ทางราชการไดร้บั 

ภายหลังจากการพิจารณาเรือ่งดงักล่าวมาแลว้ และรบัราคาของผูเ้สนอท่ี

ไม่ใช่ผูเ้สนอราคารายต า่สุดจงึเป็นการปฏิบตัทิี่ไม่เป็นไปตามนยัหลกัการ

ของระเบียบ  

 จงึเป็นเรือ่งที่หน่วยงานตอ้งพิจารณาใหถู้กตอ้งตามระเบียบตอ่ไป 

(โดยตดัผูเ้สนอราคารายนั้น ตามขอ้สงวนสิทธ์ิท่ีก าหนดในประกาศ) 

 

แนวทางแกไ้ข  



 
ค ู่สญัญำของทำงรำชกำร ขำดคณุสมบติัในชัน้เสนอรำคำตัง้แต่ตน้ 

แต่ไดท้ ำสญัญำจำ้ง/ตรวจรบังำน และจ่ำยเงินค่ำจำ้งไปแลว้  

ต่อมำ ศำลปกครองสงูสดุพิพำกษำว่ำ ศำลมีอ ำนำจเพิกถอนค ำส่ัง
ยกเลิกประกวดรำคำคร้ังน้ันได้   แต่ไม่มีอ ำนำจส่ังให้ยกเลิกสัญญำ 

แนวทางแกไ้ข ศาลพิพากษาว่า  “แมก้ารท าสญัญาดงักลา่วเป็นผลมาจากค าส ัง่จา้งที่ศาล

วนิิจฉยัแลว้ว่าไม่ชอบดว้ยกฏหมาย โดยใหม้ีผลยอ้นหลงัไปถงึวนัที่มีค าส ัง่กต็าม 

ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุดคดหีมายเลขแดงที ่อ. ๕๕/๒๕๕๓  
(ปัญหา 

แต่เน่ืองจากไดม้กีารท าสญัญาไปแลว้ อนัก่อใหเ้กดิสทิธแิละหนา้ที่ตามสญัญาโดยชอบ

ดว้ยกฏหมายระหว่างคู่สญัญาตัง้แต่ก่อนศาลมีค าพิพากษา  และผูร้บัจา้งไดก้่อสรา้ง

เสร็จเรียบรอ้ย และมีการจ่ายเงนิค่าจา้งไปครบถว้นแลว้ *****ดงันั้น การที่ศาลมีค า

พพิากษาใหเ้พกิถอนค าส ัง่ที่เทศบาล บ.อนุมตัสิ ัง่จา้งโดยใหย้อ้นหลงัไปถงึวนัออกค าส ัง่ 

จึงไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในสถานภาพ หรือภาระหนา้ที่ตามกฏหมายของ

คู่สญัญาตามสญัญาจา้งทีท่  าไวก้บัหา้ง ช. แต่อย่างใด ศาลจงึไม่อาจเพกิถอนสญัญาจา้ง 



สว่นรำชกำร ประกำศผลผ ูช้นะรำคำกอ่นท่ีผ ูมี้อ ำนำจอนมุติัสัง่ซ้ือ 

หรอืสัง่จำ้ง จะอนมุติัตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร   

จึงถือว่ำ  เป็นค ำสัง่ทำงปกครองท่ีไม่สมบรูณ ์ 

เน่ืองจำกกระบวนกำรเสนอรำคำยงัไมส่ิ้นสดุตำมกระบวนกำรของระเบียบ 

 กรณีจึงยงัไม่มีผลผูกพนัผูมี้สทิธิเสนอราคาท่ีไดร้บัทราบ 

การแจง้ผลการพิจารณาดังกล่าวรายใด ในอันท่ีจะสามารถใชส้ิทธิ              

ตามกฏหมายท่ีเกี่ยวขอ้งได ้

ใหห้น่วยงำนมีหนงัสือแจง้ยกเลิกกำรแจง้ผลกำรพิจำรณำท่ีได้

ด ำเนินกำรไปแลว้  

และเม่ือผ ูมี้อ ำนำจอนมุติัสัง่ซ้ือหรอืสัง่จำ้งไดอ้นมุติัสัง่ซ้ือหรอืสัง่จำ้ง

แลว้ จึงใหป้ระกาศและแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบอีกครัง้หนึ่ง 

119 

ปัญหำ 

แนวทำงแกไ้ข 



เรือ่งการปรบัลดเน้ืองาน  

ภายหลงัจากไดผู้ช้นะราคารายต า่สุดแลว้แตก่่อน

ท าสญัญา กระท าไม่ได ้(Rf14178; ลว.๑๓ ก.ค .๒๕๕๒) 
 

•มหาวิทยาลยั น.ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งอาคารเรียน มีผูเ้สนอราคา

รายต า่สุด เสนอสูงกว่าวงเงินงบประมาณ  จงึตอ่รองราคาตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๑๑๓ ลว.๒๓ มี.ค.๔๙ ขอ้ ๒ 

ที่ก าหนดใหต้อ่รองราคาใหต้  า่สุดเท่าที่จะท าได ้หากตอ่รองไม่ไดผ้ล             

ใหข้อเงินเพิ่ม หรอื ยกเลิกการเสนอราคา 

• ตอ่มา ส านกังบประมาณปรบัลดวงเงินงบประมาณ  จึงตอ้งลดเน้ืองาน

ลงภายหลังจากกระบวนการประกวดราคาส้ินสุดลงแลว้ กรณีจงึไม่

เป็นไปตามนยั ขอ้ ๒ ของหนงัสือเวียนดงักลา่ว 
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ปัญหา 

มหาวิทยาลัย น. จะตอ้งพิจารณายกเลิกการ

ประกวดราคาครัง้น้ี 

แนวทางแก้ไข 



 

การจดัหาพสัดโุดยวิธีอ่ืน 
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การจดัหาพสัดุโดยวิธีแลกเปลีย่น (ขอ้๑๒๓-๑๒๗) 

หลกั แลกเปลีย่นไดเ้ฉพาะจ าเป็น - ครุภณัฑ ์กบั ครุภณัฑ ์

       - วสัดุ กบั วสัดุ 

วิธีการ ใหหั้วหนา้จนท.พสัดุแสดงเหตุผล/ความจ าเป็นทีข่อแลก 

 กรณีแลกเปลีย่นกบัส่วนราชการดว้ยกนั/ รฐัวิสาหกิจ/ทอ้งถิน่   

     -ใหเ้ป็นดุลพินิจของหวัหนา้หน่วยงานนั้น ทีจ่ะตกลงกนั 

  กรณีแลกกบัเอกชน ใหน้ าวิธีซ้ือมาใชโ้ดยอนุโลม 

 ขอ้ยกเวน้ – หากพสัดุทีจ่ะแลก มีราคาซ้ือ /ไดม้ารวมกนั 

                  ไม่เกิน  ๑ แสน  ใหใ้ชวิ้ธีตกลงได ้

ใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึง่ หรือหลายคณะ 

ตามความจ าเป็น ใหท้ าหนา้ทีแ่ลกเปลีย่น(ขอ้ ๑๒๕ ) 



สว่นรำชกำร แห่งหน่ึง จะน ำเศษซำกส่ิงอปุกรณเ์หล็ก  ทองแดง 

อลมิูเนียม แลกเปลี่ยนกบั เครื่องตดัหญำ้แบบสำยสะพำย  

จะกระท ำไดห้รอืไม่ ? 

การแลกเปลีย่น ต้องถือปฏิบติัตามระเบียบพสัดฯุ ข้อ ๑๒๓  
กรณี ปรากฎว่า การแลกเปลีย่นไม่ใช่การแลกเปลีย่น 

วสัด ุกบั วสัด ุ 
ครภุณัฑ ์กบั ครภุณัฑ ์ 
ดงันัน้ จึงไม่อาจกระท าได้ 
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ปัญหำ 

แนวปฏิบติั 
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ปัญหา ส่วนราชการก าหนดเงื่อนไขในประกาศซือ้ลิพท์ พร้อม
ตดิตัง้ แต่มีเงื่อนว่าผู้เสนอราคาจะต้องซือ้ลิพท์ตวัเก่า 

ไปด้วยกรณี ต้องใช้วธีิแลกเปล่ียน  
ตอบหารือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)๐๔๐๘/๑๕๙๔๐ ลว.๙ มิ.ย.๒๕๔๗  

แนวทางแกไ้ข ในหลกัการ ลิพทต์วัเก่าเม่ือหมดความจ าเป็นใน

การใชง้านแลว้ ตอ้งใชวิ้ธีการจ  าหน่าย โดยขายทอดตลาด  

แตถ่า้จะใหผู้ข้ายลิพทเ์ป็นผูเ้สนอราคาลิพทต์วัเก่า ซ่ึงเป็นราย

เดียวกนัโดยมีเหตผุลว่า ถา้จา้งคนรื้ อลิพทต์า่งหาก จะขาดความ

ระมดัระวงั และเสียหายได ้ 

-กรณีน้ีจะตอ้งใชวิ้ธีแลกเปล่ียน ตามระเบียบฯ ขอ้ ๑๒๓ (๑) 
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(ปัญหา) โรงพยาบาล บ. จะแลกเปล่ียนอุปกรณ์ด้ามจับมือถือ 

เพื่อปล่อยคล่ืนเสียงความถึ่สูง  
ใช้ประกอบเคร่ืองผ่าตัดต้อกระจก  โดยจ่ายเงนิพิ่ม ก็ท าได้ 

 
แนวทางแก้ไข หากโรงพยาบาล บ. ประสงค์จะด าเนินการ
จ าหน่ายพัสดุโดยวิธีแลกเปล่ียน ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒๓ (๓) 
ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า  -การแลกวัสดุ กับวัสดุ ประเภทและ
ชนิดเดียวกันที่ไม่ต้องจ่ายเงนิเพิ่ม ให้กระท าได้ แต่หากเป็นกรณี
นอกเหนือจากระเบียบฯ ให้ขอตกลงกับกระทรวงการคลัง 

-กรณีหากแลกครุภณัฑ์กับครุภณัฑ์ชนิดเดียวกัน ให้แลกเปล่ียนได้         
เว้นแต่ ต้องจ่ายเงนิเพิ่ม ต้องขอตกลงกับส านักงบประมาณก่อน 

ดังนัน้ จงึต้องถือปฏิบัตติามระเบียบข้างต้น 
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การจดัหาพสัดุโดย วิธีการเช่า (ขอ้๑๒๘-๑๓๐) 

 
   หลกั  ๑. เช่าสงัหารมิทรพัย ์     “ใหน้ าวิธีซ้ือมาใชโ้ดยอนุโลม 

  ๒.เช่าอสงัหารมิทรพัย ์ ใหใ้ชวิ้ธีตกลงราคา   “”ท าไดก้รณีดงัน้ี 

         เช่าที่ดิน เพื่อใชป้ระโยชนข์องส่วนราชการ 

         เช่าสถานที่ เพื่อใชเ้ป็นที่ท  าการ 

         เช่าสถานที่ เพื่อใชเ้ป็นที่พกั ส าหรบัผูมี้สิทธิเบิกค่าเช่าที่พกั 

         เช่าสถานที่ เพื่อใชเ้ป็นที่เก็บพสัดุ 

   ๓. อตัราจา่ยค่าเช่าลว่งหนา้ จา่ยเฉพาะสญัญาเช่าไม่เกิน ๓ ปี 

  - เช่าจากหน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ จา่ยลว่งหนา้ไดไ้ม่เกิน ๕๐%  

  - เช่าเอกชน                             จา่ยลว่งหนา้ไดไ้ม่เกิน ๒๐%             



(ปัญหา)เช่าสถานท่ีของเอกชนไวเ้พื่อ 

เป็นที่เก็บพสัด/ุหรือ ท่ีจอดรถยนตข์องทางราชการ ขา้ราชการ

ลกูจา้ง/พนกังานราชการ/บุคคลภายนอกท่ีมาติดตอ่ 

 

 

ระเบียบฯขอ้ ๑๒๙ วรรคสอง ก าหนดใหใ้ชวิ้ธีตกลงราคาโดยส่วนราชการ

สามารถเจรจาตอ่รองราคากบัผูใ้หเ้ช่าไดโ้ดยตรง ภายใตเ้งื่อนไขขอ้ ๑๓๐ 

๑.ใหเ้จา้หนา้ที่พสัดทุ  ารายงานเสนอหน.ส่วนราชการขอเช่า 

๒.ราคาที่ผูใ้หเ้ช่าเสนอ /รายละเอียดอสงัหารมิทรพัยท์ี่เช่า/สถานที่เช่า/

ราคาค่าเช่าครั้งหลงัสุด 

๓.อตัราค่าเช่าซ่ึงมีขนาด /สภาพใกลเ้คียงกบัที่เช่า(ถา้มี) 

 

 

 

เป็นการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ตามขอ้ ๑๒๙ 

ท่ีเก็บพสัด.ุ..ตามขอ้ ๑๒๙(๔) 

ท่ีจอดรถยนต.์..ตาม ขอ้ ๑๒๙(๒)  
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การท าสญัญา  

การบริหารสญัญา  

และ หลกัประกนัสญัญา 
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 เรือ่ง กำรท ำสญัญำ 



การท าสญัญาท่ีตอ้งการผลส าเร็จของงาน  

ท่ีแบ่งออกเป็นหลายสว่น ใหท้  าสญัญาแยกกนัออกเป็นแตล่ะฉบบั  

ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนัปัญหาการบริหารสญัญา   

 

 

 

 

 

ขอ้หารอื จงัหวดัชลบุร ี         

ท าสญัญาจา้งก่อสรา้ง

บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 

๗-๘ จ  านวน ๘ หลงั วงเงิน 

๘ ลา้นบาทเศษ แบ่งงวด

งาน/งวดเงิน ๕ งวดท าเป็น

สญัญาฉบบัเดียว  

เม่ือผิดสญัญา จะขยาย

สญัญา/จะคิดค่าปรบั

อยา่งไร 

 

 

 

 

 

    ตัวอย่างสัญญาท่ีกวพ.ก าหนด  มี

เจตนารมณใ์หส่้วนราชการใชส้ญัญาจา้ง

หน่ึงฉบับ ลงนามผูกพนัเพียงงานเดียว                      

มิไดมุ่้งหมายให้มีหลายๆงานรวมกัน 

และรวมถึงงานท่ีอาจแบ่งหรือก าหนด

ผลส าเร็จของงานออกไดห้ลายๆส่วน 

โดยแต่ละส่วนเป็นอิสระแยกต่างหาก

จากงานส่วนอ่ืนๆดว้ย      (ตอ่) 

ปัญหา 

แนวทางแก้ไข 



เหตุผล 

ทัง้น้ี เป็นไปเพ่ือป้องกนัการบรหิารสญัญาท่ีอาจ

เกิดขึ้น เช่น การส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสรา้ง การควบคุมงาน

ก่อสรา้ง การตรวจรบังาน การค านวณคา่ปรบั การงด

หรอืลดคา่ปรบั และการขยายระยะเวลาท าการตาม

สญัญา ตลอดจนการเบิกจา่ยเงินใหแ้ก่คูส่ญัญา เป็นตน้ 
 

สญัญาที่จงัหวดัชลบุรีท  าไว ้ไม่แยกบา้นพกัเพื่อท าสญัญาแตล่ะ

หลงั ในสญัญาก็ไม่ไดก้ าหนดเง่ือนไขการจา่ยเงินตามผลส าเร็จ

ของงานในแตล่ะหลงัเป็นเกณฑ ์แตก่ าหนดจา่ยเงินตามผลส าเรจ็

ของรายละเอียดของก่อสรา้งบา้นพกัทุกหลัง เม่ือสญัญาใหคิ้ดค่าปรบั

เป็นรายวนั วนัละ ๘,๑๔๗.๒๐ บาท โดยค านวณจากค่าจา้งทั้งสญัญา 

 ดงันัน้ การคดิคา่ปรบัจงึมีผลใหต้อ้งคดิคา่ปรบัทัง้สญัญา 



 การท าสญัญาจา้งก่อสรา้งทุกประเภท ตอ้งมีเงื่อนไข     

ใหมี้การท าสญัญาแบบปรบัราคาได(้ค่าK)  
ยกเวน้ งานก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้น 

มตคิณะรฐัมนตร ีหนงัสือของส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี                

ที่นร ๐๒๐๓/ ว ว ๑๐๙ ลงวนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ก าหนดเรือ่ง

การพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพก่อสรา้ง  
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โดยใหทุ้กสว่นราชการ รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมาย            

ว่าดว้ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมาย

บญัญตัใิหมี้ฐานะเป็นราชการบรหิารสว่นทอ้งถ่ิน และหน่วยงานอื่นของ

รฐั ถือปฏิบตั ิโดยมีเงื่อนไข/ หลักเกณฑ ์สรุปว่า  

  ๑.ใหใ้ชก้บังานก่อสรา้งทุกประเภท รวมถึงงานปรบัปรุง และซ่อมแซม 

ซ่ึงเบิกคา่งานในหมวดคา่ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง                             

หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอ่ืนท่ีเบิกจ่ายในลักษณะเดียวกนั 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pattanakit.net/images/column_1248085335/architect_reading_blu_a_ha.gif&imgrefurl=http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538768472&Ntype=134&usg=__e4jUT4VMbcAKLXJi4D-GekKJoQc=&h=350&w=269&sz=133&hl=th&start=375&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=v-Tzy-FBZbLJ3M:&tbnh=120&tbnw=92&prev=/images?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&start=360&um=1&hl=th&newwindow=1&sa=N&prmdo=1&ndsp=20&tbs=isch:1
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๒.ใหใ้ชท้ั้งกรณีเพ่ิม หรอืลด ค่างานจากค่างานเดิมตามสญัญา เม่ือ

ดชันีราคาซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย ์มีการเปล่ียนแปลง

สูงข้ึนหรอื ลดลงจากเดิม ขณะเม่ือวนัเปิดซองราคา 
๓.ใหแ้จง้ไวใ้นประกาศและระบุไวใ้นสญัญาดว้ยว่า จะท าสญัญาแบบ

ปรบัราคาได ้พรอ้มทั้งก าหนดประเภทของงานก่อสรา้ง สูตร/วิธี

ค านวณ ใหช้ดัเจน/ 

  ถา้มีงานก่อสรา้งหลายประเภทอยู่ในสญัญาเดียวกนั ใหแ้ยก

แตล่ะประเภทใหชั้ดเจน ตามลักษณะของงานก่อสรา้งนัน้ๆ ให้

สอดคลอ้งกบัสูตรท่ีก าหนดไว ้
๔.การขอเงินเพ่ิมค่างานตามสูตรน้ี เป็นหนา้ท่ีของผูร้บัจา้ง ตอ้งเรียกรอ้งภายใน 

๙๐ วนั นบัแตว่นัส่งมอบงานงวดสุดทา้ย หากพน้ก าหนดน้ี ผูร้บัจา้งไม่มีสิทธ์ิ

เรียกรอ้ง อีกตอ่ไป 

 แตก่รณีหน่วยงานรจะตอ้งเรียกเงินคืนจากผูร้บัจา้ง ใหร้ีบเรียกเงินคืน

โดยเร็ว หรือหกัจากค่างานงวดถดัไป หรือหกัจากเงินประกนัสญัญา แลว้แตก่รณี 
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ในประกาศประกวดราคาจา้ง ไม่มีเง่ือนไขว่า 

จะท าสญัญาแบบปรบัราคาได ้(ค่าK)  
แตไ่ดท้ าสญัญาแบบปรบัราคาได ้มีประเภทงานก่อสรา้ง สูตรและ

วิธีการค านวณท่ีใชก้บัสญัญาแบบปรบัราคาได(้คา่ K) โดยมีเงื่อนไข
ว่าเอกสารแนบทา้ยสญัญา และใหถ้อืเป็นส่วนหน่ึงของสญัญา  

 

 กรณีน้ี ถอืว่าคูส่ญัญามีเจตนาท าสญัญาแบบปรบัราคาได”้  

หน่วยงานของรฐัผูถู้กฟ้องคดีจะอา้งว่าไม่มีเง่ือนไขในประกาศไม่ได ้

 เน่ืองจากมตคิณะรฐัมนตรกี าหนดใหทุ้กหน่วยงานของรฐัตอ้ง

เขียนไวใ้นประกาศ  เม่ือไม่เขียนไวถ้อืว่าเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัผิดิมตคิ.ร.ม. 

เหตเุพียงเทา่น้ีมิไดท้  าใหส้ญัญาตกเป็นโมฆะแตอ่ยา่งใด   

ดงันั้น หน่วยงานของรฐัผูถู้กฟ้องคดี จงึตอ้งจา่ยเงินค่า K ใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง
ตามเงื่อนไขสญัญา  

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๓๒๗/๒๕๕๑ 

ปัญหา  



 
ท ำสญัญำจำ้ง/ตรวจรบังำนจำ้ง และจ่ำยเงินค่ำจำ้งไปแลว้  

ต่อมำ ศำลปกครองสงูสดุพิพำกษำว่ำ ค ู่สญัญำของทำงรำชกำร            

ขำดคณุสมบติัในชัน้เสนอรำคำ ศำลมีอ ำนำจเพิกถอนค ำส่ังยกเลิก
ประกวดรำคำคร้ังน้ันได้   แต่ไม่มีอ ำนำจส่ังให้ยกเลิกสัญญำ 

“ฟ้องว่าเทศบาล บ. สอบราคาจา้งก่อสรา้งท่อระบายน ้าและบ่อพกัท่อฯ คณะกรรมการฯ

และเทศบาล บ.มีค าส ัง่ใหห้า้งฯ ช. เป็นผูช้นะราคาโดยไม่ชอบดว้ยกฏหมาย ท าใหห้า้งฯ

ส.ซึ่งเป็นผูเ้สนอราคารายต า่ล าดบัสองไดร้บัความเสยีหายไม่ไดเ้ขา้ท าสญัญา จงึขอให ้

ศาลเพกิถอนค าส ัง่อนุมตัจิา้ง” 

 ศาลพิพากษาสรุปไดว่้า  “แมก้ารท าสญัญาดงักลา่วเป็นผลมาจากค าส ัง่จา้งที่

ศาลวนิิจฉยัแลว้ว่าไม่ชอบดว้ยกฏหมาย โดยใหม้ีผลยอ้นหลงัไปถงึวนัที่มีค าส ัง่กต็าม                  

(ต่อ) 
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ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุดคดหีมายเลขแดงที ่อ. ๕๕/๒๕๕๓  
(กรณีศึกษา) 



136 

 แต่เน่ืองจากไดม้ีการท าสญัญาไปแลว้ อนัก่อใหเ้กิดสทิธิและหนา้ที่

ตามส ัญญาโดยชอบดว้ยกฏหมายระหว่างคู่ ส ัญญาตั้งแต่ ก่อนศาล              

มีค าพิพากษา ทัง้น้ี เพื่อใหก้ารบริการสาธารณะมีความต่อเน่ืองอนัเป็น

ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ประกอบกบั ผูร้บัจา้งไดก้่อสรา้งเสร็จเรียบรอ้ย 

และมีการจา่ยเงนิค่าจา้งไปครบถว้นแลว้  

 *****ดงันั้น การที่ศาลมีค าพิพากษาใหเ้พิกถอนค าส ัง่ที่เทศบาล บ.

อนุมัติส ัง่จา้งโดยใหย้อ้นหลงัไปถึงวนัออกค าส ัง่ จึงไม่มีผลกระทบต่อ          

ความมั่นคงในสถานภาพ หรือภาระหนา้ที่ตามกฏหมายของคู่สญัญาตาม

สญัญาจา้งที่ท าไวก้บัหา้ง ช. แต่อย่างใด  

 ศาลจงึไม่อาจพพิากษาใหเ้พกิถอนสญัญาจา้งดงักลา่ว 
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กำรวำงหลกัประกนัซอง  

และ 

หลกัประกนัสญัญำ 



การท าสญัญาจา้งคู่สญัญาตอ้งน าหลกัประกนัสญัญา 

อยา่งหน่ึง อยา่งใด มาวางดว้ย มี ๕ อยา่ง 

(สว่นราชการ ขอ้ ๑๔๑/อปท.ขอ้ ๑๓๔) 

๑. 

เงิน

สด 

๒.เช็ค 

ที่ธนาคาร เซ็นสัง่จา่ยลง

วนัท่ีใชเ้ช็ค ช าระตอ่

เจา้หนา้ท่ีหรือก่อนวนั

นั้นไม่เกิน ๓ วนัท าการ 

(คือเช็คเงินสด/

แคชเชียรเ์ช็คเท่านั้น) 

๓. 

หนงัสือ 

ค ้าประกนั

ธนาคาร

ภายใน 

ประเทศ 

๔. 

หนงัสือค ้า

ประกนัของ

บริษัทเงินทุน

หลกัทรพัยต์าม

รายช่ือท่ีธปท.

แจง้เวียนรายช่ือ 

 

๕. 

พนัธ 

บตัร

รฐับาล 

 

ขอ้ควรร ู.้.. กรณีเสนอหนงัสือค ้ำประกนั/หรอืพนัธบตัรรฐับำลตอ้ง

ระบคุ ้ำประกนัต่อนิติบคุล 

 เช่น กรม, จงัหวดั,เทศบำล อบจ . อบต. เป็นตน้ 138 



มูลค่าหลกัประกนั 

หลกัประกนัซอง 

• คิดรอ้ยละ๕ ของวงเงิน

งบประมาณ 

หลกัประกนัสญัญา 

• คิดรอ้ยละ ๕ ของวงเงิน

ที่ท  าสญัญา 

(ระเบียบขอ้ ๑๔๒) คิดรอ้ยละ ๕ ในวงเงินเต็มของ 

ขอ้ ๑๔๓ ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ-หน่วยงานของรฐั  

เป็นผูเ้สนอราคา หรือเป็นคู่สญัญา –ไดร้บัยกเวน้ 

ไม่ตอ้งวางหลกัประกนัซอง/หรือหลกัประกนัสญัญา 

เวน้แต ่การจดัหาท่ีส าคญัพิเศษ ก าหนดสูงกว่าไดไ้ม่เกิน ๑๐% 



แนวปฏิบตัทิี่ถูกตอ้งในการออกหนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 

   (เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัสญัญา) 

หนงัสือเวียนส านกันายกรฐัมนตรี ท่ี นร(กวพ) ๑๓๐๕/ว  

๓๖๕๙ ลว. ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ก าหนดวิธีปฏิบตัไิวด้งัน้ี 
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(๑.) 

สว่น

ราชการ

ตอ้ง

จดัพิมพ์

รา่งสญัญา

ให้

สมบูรณ ์

(๒.)  

ก าหนดวนั

ท าสญัญา

ซ้ือขาย 

หรือ

สญัญาจา้ง 

(๓.) 

นดัหมาย

ผูข้าย/

ผูร้บัจา้ง

ล่วงหนา้

ว่าจะท า

สญัญาใน

วนัใด 

(๔.)   ก าหนดเลขที่สญัญา 

เพื่อใหผู้ข้าย/ผูร้บัจา้งน า

รา่งสญัญาไปออกหนงัสือ

ค ้าประกนัของธนาคาร 

-เพ่ือใหธ้นาคารผูอ้อกหนังสือ 

ค ้าประกนั กรอกขอ้ความ            

ในหนงัสือค ้าประกนัไดอ้ยา่ง

สมบูรณ ์ ครบถว้น 



หลกัเกณฑก์ำรใชพ้นัธบตัรรฐับำลเป็นหลกัประกนัซอง  

หรือ   หลกัประกนัสญัญำ (แกไ้ขใหม่ลำ่สดุ) 

หนังสือเวียนกระทรวงการคลังที่ กค ๐๙๐๐๐/ว ๖๕  ลงวันที่ ๕ กรกฏาคม  ๒๕๕๖ 

 
 
 

๑.ให้ยกเลิก 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๒/๓๘๓๐๘  ลว. ๒๗ ก.ย. ๒๕๒๕ 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๗/๔๘๔๐๕ ลว. ๒๗ ก.ย. ๒๕๒๖ 

 
 
 

ก าหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัตใิหม่ดงันี ้ 

ใหท้กุสว่นรำชกำรผ ูร้บัหลกัประกนั ขอใหผู้ป้ระสงคจ์ะน าพนัธบตัรรฐับาลมา

ใชเ้ป็นหลกัประกนั  น าพนัธบตัรดังกล่าว มาจดทะเบียนการใชพ้นัธบตัรเป็น

หลกัประกนัท่ี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก่อนจะรบัไวเ้ป็นหลกัประกนั  

 -ทัง้นี้ เม่ือมีการผิดสญัญา วธีิการบงัคบัหลกัประกนั ใหเ้ป็นไปตาม

กฎกระทรวงฯ ขอ้ ๓๔ ซ่ึงสามารถคน้หาไดใ้นราชกิจจานเุบกษา วนัท่ี ๑๘ ก.ค.

๒๕๕๐ เล่มท่ี ๑๒๔ ตอนท่ี ๓๕ ก หนา้ ๑๗ หรือท่ี www.pdmo.go.th 

สรุปว่า 
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วธีิการรับพันธบัตรรัฐบาลไทยเป็นหลักประกันซอง  
หรือหลักประกันสัญญา และการบงัคับหลักประกัน 

๑.ใหแ้จง้ใหผู้เ้สนอราคาทราบไวใ้นประกาศสอบ/ประกวดราคาฯ หรือกรณี

การจัดหาพสัดุโดยวธีิอ่ืน ว่า  

 หากประสงคจ์ะน าพนัธบตัรรฐับาลไทยมาวางเป็นหลกัประกนัซอง

ประกวดราคาฯ หรือหากไดร้บัการคดัเลือกแลว้ ประสงคจ์ะน าพนัธบตัร

รฐับาลไทยมาวางเป็นหลกัประกนัสญัญา ใหน้ าพนัธบัตรฯ ไปจดแจง้การ

ลงทะเบยีนเป็นหลกัประกัน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อน (กรณี

พนัธบัตรฯ เป็นชือ่ของผูอ่ื้น ใหม้หีนังสือยนิยอมจากผูท้รงพนัธบัตรดว้ย) 

๒. การวางหลกัประกนั ใหน้ าพนัธบตัรฯมามอบใหห้น่วยงานโดยน า

บทบญัญติัลกัษณะ ๑๓ บรรพ ๓ แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชยม์า

ใชโ้ดยวิธีการจ าน าโดยอนุโลม 

๓.ใหห้น่วยงานออกหลกัฐานการรับใหไ้ว ้และเก็บรักษาในทีป่ลอดภยั 

๔. ใหส้ าเนาพนัธบตัรฯให ้ธปท.ตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครั้งหนึง่ 
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๕. การบงัคับหลักประกัน  
–ในกรณีพนัธบัตรถึงก าหนดช าระ ให้หน่วยงานเรียกเก็บ
เงนิตามพันธบัตรในวันถงึก าหนด โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่
ผู้ให้หลักประกัน  
–กรณีพันธบัตรยังไม่ถงึก าหนดช าระ 
 ให้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ให้หลักประกันเพื่อ
ช าระหนีภ้ายในเวลาอันควร หากไม่ปฏบิัตติาม              
จะน ำพันธบัตรฯไปขำยทอดตลำด หรือขำยในตลำดซื้อขำย
ตรำสำรหน้ีทีท่ ำกำรซื้อขำยโดยทั่วไปกไ็ด้  
หากช าระหนีแ้ล้วมีเงนิเหลือ ให้คืนแก่ผู้ให้หลักประกัน 
-หากช าระไม่พอ ให้เรียกในส่วนที่ยังขาดอยู่ 



กวพ.อนุมตัผิ่อนผนัใหน้ าหลกัประกนัซอง ท่ีเป็นเงินสด       

หรอืเช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจา่ย  มาใชเ้ป็นหลกัประกนัสญัญา ได ้

หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัด ุดว่นท่ีสุด ท่ีกค(กวพ) 

๐๔๐๘.๔/ว ๑๓๐ ลว.๒๐ ต.ค.๒๕๔๙  ก าหนดวิธีการไวด้งัน้ี:- 

144 

ในชั้นเสนอราคา กรณีผูเ้สนอราคาน าเงินสด หรอืเช็คท่ีธนาคาร                       

เซ็นสั่งจ่าย ตามระเบียบฯขอ้ ๑๔๑(๑)และ(๒) มาเป็นหลกัประกนัซอง 

ในชั้นท าสญัญา ตอ่มาผูเ้สนอราคาไดร้บัการคดัเลือกเขา้ท าสญัญา 

และประสงคจ์ะขอน าหลกัประกนัซองดงักลา่วมาเป็นหลกัประกนัสญัญา 

ก็ได ้

ในวนัท าสญัญา  ใหส้่วนราชการท าหลกัฐานการคืนหลกัประกนัซอง 

พรอ้มทั้งจดัท าหลกัฐานการรบัหลกัประกนัสญัญาใหแ้ก่คู่สญัญา ใหเ้สรจ็

ส้ินในวนัเดียวกนัโดยตอ้งมีเงินเพิ่ม-ลด ใหเ้ท่ากบัหลกัประกนัสญัญาดว้ย 
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เพื่อแกปั้ญหาในช่วงตน้ปีงบประมาณ หากมีการเช่าหรอืจา้ง ที่โดย

ลกัษณะงาน จ  าเป็นตอ้งกระท าตอ่เน่ืองติดตอ่ไปในปีงบประมาณใหม่ 

แตย่งัลงนามสญัญาไม่ได ้เน่ืองจากพรบ.งบประมาณรายจา่ยประจ  าปี

ยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั หรือยงัไม่ไดร้บัใบอนุมตัเิงินประจ  างวด 

ตอ่มา ลงนามสญัญาไดแ้ลว้  ก็ใหส้ญัญามีผลยอ้นหลัง            

ไปจนถงึวันเริ่มตน้ปีงบประมาณ หรอืวันท างานจรงิ                 

เช่น เช่าเครือ่งถา่ยเอกสาร จา้งท าความสะอาด                         

จา้งเหมาบุคคลธรรมดารายตวั มาช่วยงานขา้ราชการ เป็นตน้ 

กวพ.ผ่อนผนัการใหส้ญัญาเช่า /จา้งที่ลกัษณะตอ้งกระท า

ตอ่เน่ืองไปในปีงบประมาณใหม่  

มีผลยอ้นหลังถงึวันท่ีเช่า/ท างาน/จรงิได ้(หนงัสือแจง้เวียน  

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค(กวพ)๐๔๐๘.๔/ว ๓๕๑ ลว.๙ ก.ย.๒๕๔๘) 

ตอ่ 
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๑.ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุจดัหาผูร้บัจา้ง หรอืผูใ้หเ้ช่าไวก่้อนสญัญา

จะส้ินสุด  

๒.รีบเสนอใหผู้มี้อ  านาจอนุมตัสิัง่ใหเ้ช่าหรือสัง่จา้ง ท าการ

อนุมตัใิหเ้สร็จเรียบรอ้ยก่อนสญัญาจะส้ินสุด 

๓.หลงัจากนั้นแจง้ใหผู้ร้บัจา้งเขา้ท างาน หรือใชพ้สัดท่ีุเช่าได้

ทนัทีในวนัเริ่มตน้ปีงบประมาณ 

และเม่ืองบประมาณมาถงึ  ใหก้ารลงนามสญัญามีผลยอ้นหลัง 

ไปตัง้แตวั่นเริ่มตน้ปีงบประมาณหรอืวันท่ีเช่าหรอืวันท่ีท างานจรงิ  

ทั้งน้ี สญัญาจะมีผลยอ้นหลงัได ้

จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี 

ขอ้สงัเกต  ไม่ใชก้บังานซ้ือ 



การบริหารสัญญา 
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   ใคร ? จะเป็นผูมี้หนา้ที่บริหารสญัญา 

ค าวินิจฉยักวพ.ดว่นที่สุด ที่ กค(กวพ)๐๔๐๘.๔/๒๘๕๑๔ลว.๑๒ ต.ค.๔๘ 

เจา้หนา้ที่พสัดุ/ คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุหรือ 

คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

 

โดยปกติ ตอ้งมีหนา้ท่ีบริหารสญัญา กลา่วคือ เม่ือสญัญา 

 ครบก าหนด จะตอ้งแจง้ใหผู้ข้ายหรือรบัจา้งส่งมอบงาน 

 ตามสญัญา เจา้หนา้ท่ีดงักลา่ว จะตอ้งเสนอหวัหนา้สว่น

 ราชการใหมี้ หนงัสือแจง้เตอืน แจง้ปรบั แลว้แตก่รณี   

“””หากมิไดด้  าเนินการ จะถือว่าละเลยไม่ด าเนินการตามหนา้ท่ี 
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ปัญหา 

แนวทางปฏบิัต ิ



สญัญาเมือ่ลงนามแลว้ หา้มแกไ้ข/เปลีย่นแปลง 

ยกเวน้   มคีวามจ าเป็น เพือ่ประโยชนร์าชการ  

หรือ ไม่ท าใหท้างราชการเสยีประโยชน ์(ระเบยีบฯขอ้ ๑๓๖) 
 

การแกไ้ขสญัญา  ถา้จ าเป็นตอ้ง:- 
-เพิม่ /ลดวงเงิน /ขยายเวลาการส่งมอบ/ก็ใหต้กลงไปพรอ้มกนั  

กรณีงานเกีย่วกบัความมัน่คงแข็งแรง/งานเทคนิคเฉพาะอย่าง 

   -ตอ้งไดร้บัการรบัรองจากสถาปนิก/วิศวกรฯ ทีร่บัผิดชอบ ก่อนการแกไ้ข 
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ระยะเวลาทีจ่ะแกไ้ขสญัญา :-  
“จะแกไ้ขเมือ่ไดก็ได ้แต่ตอ้งก่อนการตรวจรบังานงวดสุดทา้ย”  

(ตอบขอ้หารือ ด่วนที่สุด ที่กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/๑๔๘๕๔  

ลว.๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

และท่ี กค (กวพ)๐๔๒๑.๓/๓๒๒๐๒ ลว.๑๐สิงหาคม ๒๕๕๕) 

 

แนวทางปฏบิัต ิ
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ผูข้ายผดิสญัญาไม่สามารถส่งของตามท่ีระบุในสญัญาได ้ 

และขอเปล่ียนพสัดุรุน่ใหม่ เน่ืองจากรุน่เดิมเลิกผลิตแลว้ 

และส่งมอบเกินก าหนดสญัญา(RF.0421.3/33489./พ.ย./2553)  
  ๑.กรณีผิดสัญญา(ฉบับเดมิ)ไปแล้ว(ส่วนแรก) 
-ใหค้ดิคา่ปรบันบัถดัจากวันครบก าหนดสญัญาจนถงึวันท่ีผูข้ายส่งมอบ
ส่ิงของถูกตอ้ง หักดว้ยจ านวนวันท่ีคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ไดใ้ช้

ไปในการตรวจรบัออกจากจ านวนวันท่ีตอ้งถูกปรบัดว้ย (เช่น ครบ

อายุสญัญา๓๑ ม.ค. คา่ปรบัเริ่มคิดวันท่ี ๑ ก.พ. เป็นตน้ไป  --ถา้

ผูข้ายส่งมอบพสัดุวันท่ี ๒๐ ก.พ. คกก.ตรวจรบัถูกตอ้งเสรจ็ส้ินวันท่ี 

๒๓ ก.พ. ใชเ้วลาตรวจรบัไป ๓ วัน(คา่ปรบันบั ๑ ถงึ ๒๓ ลบดว้ย ๓ 

คา่ปรบัเท่ากบั๒๐ วัน)  

 

ปัญหา 

แนวทางปฏบิัต ิ
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๒.กรณีนีเ้ม่ือผู้ขายแจ้งขอแก้ไขเปล่ียนพสัดุรุ่นใหม่ 
 -หากสว่นราชการเห็นว่ามิไดท้  าใหท้างราชการ 

เสียประโยชน ์สมควรรบัไว ้

-ถอืไดว่้า เป็นการยกเลิกสญัญาเดิม หรอืแปลงหน้ีใหม่ 

กรณีน้ีสญัญาเดิมย่อมระงบัไป ตามปพพ.มาตรา ๓๔๙  

-สว่นราชการผูซ้ื้อ ตอ้งสงวนสิทธิเรียกรอ้งค่าปรบัท่ีมีอยู่

ตามสญัญาเดิมไวด้ว้ย 

-โดยตอ้งก าหนดรายละเอียดใหช้ดัเจนว่า มีค่าปรบั                   

ท่ีค านวณไดต้ามสญัญาเดิม เป็นจ  านวนเท่าใด  

-และจะตอ้งก าหนดระยะเวลาสง่มอบของใหม่ใหช้ดัเจน

รวมไวใ้นสญัญาที่ไดแ้กไ้ขใหม่ดว้ย 
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ค ู่สญัญำขอแกไ้ขงวดงำน และงวดเงินใหม่  

ใหเ้หมำะสม กระท ำได ้ (RF๐๕๐๗๙/๑๗/๐๒/๒๕๕๓) 

หากมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขสญัญา ยอ่มเป็นดลุพินิจของ             

สว่นราชการ ท่ีจะตอ้งพิจารณา ตามนยัระเบียบฯพสัด ุขอ้ ๑๓๖ 

กลา่วคือ  

 ตอ้งเป็นการแกไ้ขเพื่อประโยชนข์องทางราชการ  

–หรือไม่ท าใหท้างราชการเสียประโยชน ์ 
โดยการแกไ้ขตอ้งไม่กระทบตอ่วตัถุประสงคข์องสญัญาเดิม 

แตท่ั้งน้ี  งวดงาน และงวดเงินท่ีแกไ้ขใหม่ตอ้งสมัพนัธก์นัดว้ย 

และกรณีใดจะเป็นประโยชนต์อ่ทางราชการหรือไม่นัน้            
ให้ค านึงถงึความเป็นธรรมด้วย 

ปัญหา 



การแกไ้ขสญัญา เพื่อเปลี่ยนหลกัประกนัสญัญา กระท าได ้

คูส่ญัญาขอเปล่ียนหลักประกนัสญัญา เป็นอย่างใดตามขอ้ 

๑๔๑(๑)-(๔)ย่อมแกไ้ขสญัญาได ้                                      

ทางราชการมิไดเ้สียประโยชน ์

เน่ืองจากระเบียบขอ้ ๑๔๑ ก าหนดว่า “หลกัประกนัซอง           

หรือหลกัประกนัสญัญา  ใหใ้ชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึง  อยา่งใด 

ดงัตอ่ไปน้ี  

เงินสด /เช็คท่ีธนาคารเซ็นสัง่จา่ยซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีใชเ้ช็คนั้น 

ช าระตอ่เจา้หนา้ท่ี หรอืก่อนวนันั้นไม่เกิน ๓ วนัท าการ/  หนงัสือ

ค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามตวัอยา่งท่ี กวพ.

ก าหนด/  หนงัสือค า้ประกนัของบรษิทัเงินทุนหลกัทรพัยต์าม

รายช่ือที่ธปท.แจง้เวียน/   พนัธบตัรรฐับาลไทย 
153 
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งานก่อสรา้ง หากมีการเปล่ียนแปลงฐานรากงาน

ก่อสรา้งสามารถแกไ้ขสญัญาและเพิ่มลดคา่งานได ้
 

 

สญัญาก าหนดใหต้อกเสาเข็มใหส้ามารถรองรบัน า้หนกัปลอดภยัได ้

๔๐,๐๐๐ กก./ตน้ แตจ่ากผลส ารวจดินตอ้งใชเ้สาเข็ม๐.๓๐/๐.๓๐ม. 

ยาว ๙.๑๐ ม.และ ๑๐.๕ ม ผูร้บัจา้งขอใช๐้.๓๐/๐.๓๐ม. ยาว ๙ ม.

สามารถรองรบัน า้หนกัปลอดภยัได ้๔๐,๐๐๐ กก./ตน้. 

ขณะตอก ผูร้บัจา้งพบว่าเสาเข็มมีความยาวเกินกว่าการส ารวจ ท า

ใหมี้คา่ใชจ่้ายเพ่ิมขึ้น กรณีน้ีเม่ือสญัญามิไดก้ าหนดเง่ือนไขเป็น

ทางเลือกไวแ้ตต่น้ จึงเป็นการเปล่ียนแปลงฐานรากท่ีไม่ไดก้ าหนด

ไวใ้นรายการประมาณราคาคา่ก่อสรา้ง หน่วยงานจึงตอ้งแกไ้ข

สญัญา และปรบัลดค่างานไปพรอ้มกนัตามระเบียบฯพสัดุขอ้ ๑๓๖ 

(อปท. ขอ้๑๒๙ วรรคสอง) 

 

หนงัสือตอบขอ้หารอืของกวพ./๓๔๓๑๐ ลว.๒๗ ส.ค.๒๕๕๕ 
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งานก่อสรา้ง หากผูร้บัจา้งฝ่าฝืนค าสัง่หยุดงานเฉพาะส่วน ของผู ้

ควบคมุงาน หรือของคกก.ตรวจการจา้ง และท างานตอ่ไปจนสว่นนั้นแลว้

เสรจ็  จะไม่ตรวจรบัเฉพาะสว่นนั้น หรอืทั้งหมด ไดห้รือไม่ ? 
 

 

ในสญัญาจา้งขอ้ ๗ ก าหนด

ว่า ถา้ผูร้บัจา้งเพิกเฉย ไม่

ปฏิบตัติามค าสัง่คกก.ตรวจการ

จา้ง หรือผูค้วบคุมงาน ผูว่้าจา้ง

มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได ้และมี

สิทธิใหผู้ร้บัจา้งรายใหม่เขา้

ท างานของผูร้บัจา้งใหล้ลุ่วงไป

ไดด้ว้ย 

 

 

และสญัญาขอ้ ๑๕ ก าหนดให ้               

ผูค้วบคมุงาน มีอ านาจสัง่แกไ้ข 

เปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิ หรือ              

ตดัทอน  ซ่ึงงานตามสญัญาน้ีได ้               

หากผูร้บัจา้งไม่ปฏิบตัติาม  

คกก.ตรวจการจา้ง หรือผูค้วบคมุ

งานมีสิทธิสัง่ใหห้ยุดกิจการนั้น

ชัว่คราวได ้ความลา่ชา้ไม่เป็นเหตุ

ใหข้ยายเวลาสญัญา 

แนววินิจฉยั กวพ. 



 

ดงันั้น หากสว่นราชการผูว่้าจา้ง 

ไม่ใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญามีแนวทางปฏิบตัดิงัน้ี 

 

อาจสัง่ให้

ผูร้บัจา้งแกไ้ข

เปลี่ยนแปลง

งานจา้งให้

ถูกตอ้งตรง

ตามสญัญาจา้ง

ได ้ 

หรือกรณีท่ีผูร้บัจา้งท างานตอ่ไป        

จนกระทัง่แลว้เสร็จ และส่งมอบงานแลว้ 

ผูค้วบคมุงาน และคณะกรรมการ

ตรวจการจา้ง จะตอ้งตรวจรบัให้

ถูกตอ้งครบถว้น เป็นไปตามแบบรูป

รายการละเอียด และขอ้ก าหนดใน

สญัญา 

๒. ๑. 
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การตรวจรบังานก่อนการแกไ้ขสญัญา 

เม่ือน าของมาใชแ้ลว้ จงึอนุมตัใิหแ้กไ้ขสญัญาหลงัการ

ตรวจรบัไดเ้ป็นกรณีพิเศษ(มตกิวพ.ครั้งท่ี๒๖/๒๕๕๔ -๒๒/๑๒/๕๔) 

 
กรม จ. จา้งตดิตั้งปรบัปรุง/ระบบกลอ้ง CCTV ระหว่างสญัญา มีการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงเน้ืองาน/ปรบัลดเงินค่าจา้งใหส้อดคลอ้งกบัเงิน

งบประมาณ 

ซ่ึงตามระเบียบฯขอ้ ๑๓๖ ก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

 จะตอ้งรายงานหวัหนา้สว่นราชการแกไ้ขสญัญาก่อนตรวจรบั  

แตค่ณะกรรมการฯไม่ไดแ้กไ้ขสญัญา กลับไปตรวจรบังานดงักล่าว          

 จึงถือว่ามิไดป้ฏิบตัติามระเบียบ 

อย่างไรก็ดี เม่ือทางราชการน าส่ิงของมาใชใ้นราชการแลว้ จึงอนุมตัิ

ผ่อนผนัการไม่ปฏิบตัติามระเบียบฯเพื่อประโยชนร์าชการต่อไป 



ปัญหาใคร ?  
เป็นผูเ้สนอความเห็นตอ่หวัหนา้ส่วนราชการ เพื่อ 

แกไ้ข/เปลี่ยนแปลงสญัญา หรือขอ้ตกลง การงด 

ลดค่าปรบั/ขยายเวลาสญัญา/ขอ้ตกลง 

• หนงัสือแจง้เวียนของส านกันายกรฐัมนตรี ท่ี นร 

(กวพ) ๑๓๐๕/ว ๑๑๙๔๘ ลว.๑๓ ธนัวาคม ๒๕๔๓          

ขอ้ ๓ ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของ :- 
“คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ หรือ 

  คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

•  แลว้แตก่รณีเป็นผูเ้สนอความเห็นในแตล่ะครั้งดว้ย” 
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การงด  ลดค่าปรบั  หรือการขยายเวลา 

ท าการตามสญัญา     (ขอ้๑๓๙) 

ให้พิจารณาได้เฉพาะเหตดุงัต่อไปน้ี 
(๑) เหตเุกิดจากความผิด/ความบกพรอ่งของสว่นราชการ 

(๒)  เหตสุุดวิสยั  

(๓) เหตเุกิดจากพฤติการณ ์ท่ีคู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิด 

เง่ือนไข 

• คู่สญัญาของทางราชการจะตอ้งมีหนงัสือแจง้เหต ุ       
   ท่ีเกิดข้ึนตาม ขอ้ ๑๓๙ (๒)หรือ(๓) ใหท้ราบ      

  ภายใน ๑๕ วนั นบัแตเ่หตนุั้นส้ินสุดลง 

    นบัแตเ่หตส้ิุนสุด 

•ให้พิจารณาให้ตามจ านวนวนัท่ีมีเหตเุกิดขึน้จริง 
อ านาจอนุมติั  

•  หวัหนา้ส่วนราชการ 
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(ปัญหาควรรู)้ การพิจารณาอนุมตัใิหง้ด/ ลดค่าปรบั หรอื

การขยายระยะเวลาสญัญาไม่ตอ้งท าสญัญาแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

• วิธีปฏิบตัิ      เม่ือหวัหนา้สว่นราชการพิจารณาใหง้ด หรือลดค่าปรบั 

หรืออนุมตัิใหคู้่สญัญาขยายระยะเวลาการสง่มอบพสัดหุรืองานจา้งตาม

สญัญาแลว้ 

ส่วนราชการไม่จ าตอ้งแกไ้ขสญัญาเพิ่มเติมแต่อย่างใด             

เน่ืองจากเป็นสญัญาฝ่ายเดียว ไม่จ าตอ้งใหคู้ส่ญัญายินยอม 

เพียงแตใ่หเ้จา้หนา้ที่พสัดุน าค าอนุมตัใิหแ้กไ้ขสญัญาของหน.ส่วน

ราชการแนบตดิไวใ้นสญัญา พรอ้มกบัแจง้ใหคู้่สญัญาทราบการงด /

ลดค่าปรบั /หรอืการขยายเวลาว่าอายุสญัญาส้ินสุดเม่ือใด  

 เพื่อใหคู้ส่ญัญาทราบเท่านัน้ 
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(หนงัสือตอบหารือ กค๐๔๒๑.๓/๐๖๑๘๘/๒๕/๐๒/๒๕๕๓) 



ผูร้บัจา้งขอขยายสญัญามาก่อนถึงวนัครบอายุสญัญา 

แตห่วัหนา้ส่วนราชการอนุมตัใิหข้ยายสญัญาล่าชา้                

จนล่วงเลยวนัครบอายุสญัญาไปแลว้...มีวิธีปฏิบตัอิยา่งไร? 
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เม่ือครบก ำหนดสัญญำ 
๑. ใหส่้วนราชการรบีแจง้การเรยีกคา่ปรบัตามสญัญา และ  

สงวนสิทธ์ิการเรยีกคา่ปรบั ตามระเบียบฯ ขอ้ ๑๓๔ วรรคทา้ย 

มีวธีิปฏบิัตดิังนี ้

๒.ต่อมา เม่ือส่วนราชการได้อนุมัตใิห้ขยายเวลาท าการตามสัญญา/
ข้อตกลงตามที่ผู้รับจ้างร้องขอแล้ว  

-ก็ให้น าระยะเวลาดงักล่าวมาพจิารณางด หรือลดค่าปรับให้ ต่อไป โดยไม่
ต้องแก้ไขก าหนดวันครบสัญญาใหม่อีกแต่อย่างใด  
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ผูร้บัจา้งขอขยายเวลา 

ท าการตามสญัญาออกไปอีก 

 

๑. ถา้หวัหนา้ส่วนราชการ 

อนุมตัทินัภายในอายุสญัญา 

 

๒. ถา้หวัหนา้สว่นราชการ 

อนุมตัใิหข้ยายไม่ทนั โดย 

อนุมตัหิลงัจาก 

ครบก าหนดสญัญาไปแลว้ 

 

วนัครบก าหนดสญัญา 

ใหใ้ชวิ้ธีขยายสญัญาออกไป 

ใหใ้ชวิ้ธีงด/หรือลดค่าปรบั 

ผูร้บัจา้งยื่นขอ/งด หรือลดค่าปรบั หลงัจากครบ

ก าหนดสญัญาไปแลว้ เพราะเหตสุุดวิสยั 

ผล  /อนุมตัใิหไ้ด ้

สรุป 



วิธีคิดค่ำปรบั

ตำมสญัญำ 

กำรสง่มอบของ-สง่มอบงำนจะตอ้งให้

ผ ูข้ำย/รบัจำ้งมีหนงัสือสง่มอบทกุครัง้ 

ในกำรคิดค่ำปรบัจะตอ้งเร่ิมคิดค่าปรบันบัถัดจากวนัท่ีครบก าหนด

แลว้เสร็จตามสญัญาหรือขอ้ตกลง เป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ีบริษทัสง่

มอบของ หรือส่งมอบงานถูกตอ้งครบถว้นตามสญัญา หักดว้ย

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุหรือ /(กรณีงานก่อสรา้ง) 

หรือ ผูค้วบคมุงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้ง ไดใ้ชไ้ปในการ

ตรวจรบั 
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กรณีศึกษาผูร้บัจา้งของด /ลดค่าปรบั โดยอา้งเหตุ

สุดวิสยั ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัจากผิดสญัญาแลว้  

ผูว่้าจา้งสามารถน ามางด/ลดค่าปรบัได ้

(ค าวินิจฉยัของส านกังานอยัการสูงสุดที่ ๑๒๙,๑๓๐/๒๕๔๐) 
 

 

 

กรณีเหตุสุดวิสยั เกิดขึ้นหลังจากครบก าหนดเวลาตามสญัญาจา้ง

แลว้ ผูร้บัจา้งย่อมไม่อาจอา้งปพพ.มาตรา ๒๐๕ เพื่อใหพ้น้ความ

รบัผดิชอบตามสญัญาได ้ 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม ขอ้เท็จจรงิในเรือ่งน้ีไดค้วามว่า ผูร้บัจา้งยงัมิได้

บอกเลิกสญัญา  ผูร้บัจา้งซ่ึงเป็นฝ่ายผดิสญัญา จะตอ้งช าระคา่ปรบั 

นบัถดัจากวันท่ีก าหนดแลว้เสรจ็ตามสญัญา จนถึงวันท่ีท างานแลว้

เสรจ็จรงิตามสญัญา ขอ้ ๑๗ 

 

 



ดงันัน้ การท่ีผูร้บัจา้งยงัคงท างานตอ่ไป แมจ้ะล่วงเลย

ก าหนดระยะเวลาตามสญัญา ซ่ึงแสดงว่า คูส่ญัญา           

ยงัผูกพนัตอ่กนัตามสญัญาจา้ง 

 แตใ่นระหว่างน้ี มีเหตอุทุกภยัซ่ึงเป็นภยัธรรมชาตมิา

ขดัขวาง เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถท างานตอ่ไปได ้ 

จงึถอืไดว่้า เป็นเหตุสุดวิสยัท่ีผูร้บัจา้งไม่ตอ้งรบัผดิ         

และเม่ือผูร้บัจา้งไดแ้จง้ใหผู้ว่้าจา้งทราบแลว้ตามระเบียบฯ

พสัดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ้ ๑๓๙(๒)และใหอ้ านาจหัวหนา้ส่วน

ราชการผูว่้าจา้งท่ีจะพิจารณางด หรอืลดคา่ปรบั ดงันัน้           

จึงพิจารณางด ลดคา่ปรบัไดต้ามจ านวนวันท่ีมีเหตุอุทกภยัจรงิ 



ค าวินิจฉยัส านกังานอัยการฯ ท่ี ๑๓๐ ใหเ้หตุผลตอ่ไปว่า 

ระเบียบฯพสัด ุพ.ศ.๒๕๓๕ ขอ้ ๑๓๙ มิไดก้ าหนดว่า           

“เหตุสุดวิสยั” จะตอ้งเป็นเหตท่ีุเกิดข้ึนก่อนส้ินสุดระยะเวลา
ตามสญัญา จงึเห็นว่า ผูว่้าจา้งมีอ านาจงด หรือลดค่าปรบั         

ตามระเบียบ ขอ้ ๑๓๙ ได ้

นอกจากน้ี “ เหตุเป็นความผิด/บกพรอ่งของทางราชการ ” ก็
ถือไดว่้าเป็นเหตท่ีุจะน ามางด /ลดค่าปรบั หลงัจากสญัญาส้ินสุด

แลว้ดว้ย 

สว่นกรณีท่ีผูร้บัจา้งขออนุมตัใิหมี้การหยุดงานนั้น เห็นว่า ผูร้บั

จา้งไดห้ยุดงานโดยเหตนุ ้าทว่ม ซ่ีงเป็นเหตสุุดวิสยัอยูแ่ลว้ จงึไม่

มีกรณีตอ้งใหผู้ว่้าจา้ง อนุมตัใิหห้ยุดงานแตอ่ยา่งใด ### 



ผูร้บัจา้งของดค่าปรบั อา้งว่า     

ส่วนราชการใชเ้วลาพิจารณาอนุมตัขิยายเวลา                        

ท  าการตามสญัญา  ล่าชา้ 

• ปัญหางานจา้งก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งมีหนงัสือขอขยายเวลาสญัญา 

• กรมฯ ใชเ้วลาพิจารณาอนุมตัิใหข้ยายเวลาสญัญาลา่ชา้ 

แตใ่นระหว่างที่ กรม ฯ.ใชเ้วลาพิจารณาค าขอขยายเวลา  กรม ฯ 

มิไดส้ั่งใหบ้รษิทัหยุดงานแตอ่ย่างใด  บรษิทัยงัคงสามารถท างาน

ตามสญัญาไดต้ามปกต ิ

 การใชเ้วลาพิจารณาขยายเวลา มิไดมี้ส่วนสมัพนัธ ์หรือส่งผล

กระทบตอ่การด าเนินการตามสญัญาแตอ่ยา่งใด  

ดงันั้น กรณีน้ีจงึมิไช่เหตทุี่จะน ามาอา้งใหง้ด ลดค่าปรบั                   

ตามระเบียบฯขอ้ ๑๓๙ (๑) แตอ่ยา่งใด 
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ปัญหาส่วนราชการจา่ยเงินล่าชา้  

ท าใหบ้รษิทัขาดสภาพคล่องทางการเงิน จะอา้งเป็นเหตุ

ที่จะงด ลดค่าปรบั ขยายเวลาสญัญาไม่ได ้

เหตทุี่กรม ส. จา่ยเงินล่าชา้ มิไช่ผลกระทบโดยตรงตอ่การปฏิบตังิาน

ตามสญัญาท่ีท าใหผู้ร้บัจา้งตอ้งหยุดการท างาน 

 เน่ืองจาก ในระหว่างการปฏิบตังิานตามสญัญา ผูร้บัจา้งมีหนา้ที่จะตอ้ง

เตรียมความพรอ้มในการจดัหาเงินทุนหมุนเวียนมาใชใ้นการท างานให้

เพียงพอ  

ดงันั้น ปัญหาท่ีผูร้บัจา้งขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในกรณีน้ี จงึไม่อาจ

น ามาอา้งเป็นเหตทุี่จะงด หรือลดค่าปรบั ตามระเบียบฯ ขอ้ ๑๓๙(๑)  

แตผู่ร้บัจา้งมีสิทธ์ิเรียกรอ้งค่าเสียหายอนัเกิดจากการผิดนดัไม่ช าระหน้ี

ตามสญัญาได ้
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เรื่องการบอกเลิก 

และ การตกลงกนัเลิก 

สญัญา/ขอ้ตกลง 



(ปัญหา) การบอกเลิกสญัญา มีผลทนัที จะถอนไม่ได ้

• มหาวิทยาลยั น. มีหนงัสือแสดงเจตนาบอกเลิกสญัญากบัหา้งฯก.  

• ผูร้บัจา้งก่อสรา้ง เม่ือ ๘ มิ.ย.๒๕๕๓  

 กรณีจงึเป็นไปตามปพพ.มาตรา ๓๘๖ คือ การแสดงเจตนา

ดงักล่าว มีผลทนัที ยอ่มไม่อาจถอนได ้และเม่ือสญัญาเลิกกนัแลว้ คู่สญัญา

แตล่ะฝ่ายจะตอ้งใหอ้ีกฝ่ายหน่ึงกลบัคืนสูฐ่านะเดิม ตาม ปพพ.มาตรา ๓๙๑ 

 กรณีมหาวิทยาลยัฯ ใหห้า้งฯ ก กลบัเขา้ท างานตามสญัญาอีก  ถือว่า

ไดต้กลงท าสญัญากนัข้ึนมาใหม่ มิไดจ้ดัหาตามปกตจิงึไม่ชอบดว้ยระเบียบฯ 

 กรณีมหาวิทยาลัยฯบอกเลิกสญัญาครัง้แรก หากมีคา่ปรบั ตอ้งคดิ

คา่ปรบั และฟ้องเรยีกคา่เสียหายไดด้ว้ย 

 กรณีมหาวิทยาลยัฯยอมใหผู้ร้บัจา้งกลบัเขา้ท างานภายหลงับอกเลิก

สญัญาแลว้ จะถอืว่าเป็นการก่อนิตสิมัพนัธห์รอืไม่ ใหห้ารอืส.อยัการสูงสุด  
170 

แนวทางแก้ไข 



 
คู่สญัญาส่งมอบไม่ตรงงวดงาน ในสญัญา  

ยงัไม่ถือว่าผิดสญัญา จงึปรบัระหว่างงวดงานไม่ได ้    
 สญัญาก าหนดเงื่อนไขการปรบัว่า   

    “หากผูร้บัจา้งไม่สามารถท างานใหแ้ลว้เสร็จตามที่ก าหนดไวใ้น
สญัญา ผูร้บัจา้งจะตอ้งช าระค่าปรบัใหแ้ก่ผูร้บัจา้งนบัถดัจากวนัที่
ก าหนดแลว้เสร็จตามสญัญา” 

ค าวินิจฉยั 

การแบ่งงวดงานแตล่ะงวดในสญัญา 

    เป็นเง่ือนไขที่คู่สญัญาตกลงแบ่งงวดงาน เพื่อประโยชนใ์นการ   
จา่ยเงินค่าจา้งเป็นงวด    ตามผลงานที่ด  าเนินการไปแลว้  

 มิใช่เป็นการก าหนดเวลาแลว้เสร็จของงานตามสญัญา 

     ►เม่ือผูร้บัจา้งส่งงานไม่เป็นไปตามงวด  จงึไม่อาจน ามาคิด
ค่าปรบัตามสญัญาได ้
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วิธีปฏิบตัใินการบริหารสญัญา กรณีค่าปรบัจะเกิน๑๐ % 

  กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/๓๓๑๕๘ลว.๕พ.ย.๕๓ 
ขอ้หารอื 

 จงัหวดั ล.จา้งปรบัปรุงภูมิทศันว์งเงิน ๙.๗ ลา้นบาท มีงาน

ก่อสรา้งรวมอยูด่ว้ย งวดสุดทา้ยผูร้บัจา้งสง่ลิฟทไ์ม่ถูกตอ้งแจง้ใหแ้กไ้ข

แลว้ แตไ่ม่ยอม เม่ือครบสญัญา จงัหวดัแจง้เรียกค่าปรบั จ  านวณ 

๘๙๔,๙๐๐บาท จะเกิน ๑๐% ของวงเงินค่าจา้ง จงึหารอืว่า เงินค่าจา้ง

งวดสุดทา้ยเหลืออีก ๑.๙๙๕ ลา้นบาทกรณีน้ีจะบอกเลิกสญัญา ตามขอ้ 

๑๓๘ จะมีวิธีปฏิบตัอิยา่งไร เพื่อประโยชนข์องทางราชการ  
มต ิกวพ.-การจะใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญาตามขอ้ ๑๓๗ หากมีงานที่รบัไว้

และใชป้ระโยชนใ์นราชการไดต้ามสญัญาแลว้  จงัหวัดในฐานะผูว่้าจา้ง      

ก็จะตอ้งชดใชร้าคาใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง โดยจะตอ้งหกัคา่ปรบัและค่าเสียหาย

อื่นๆ  (ถา้มี)ออกก่อน 
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ขอ้ยกเวน้ ถา้งานท่ีรบัไว ้หากผูว่้าจา้งไม่สามารถน าไปใช้

ประโยชนใ์นราชการตามสญัญาได ้ใหถ้อืว่า งานนัน้ไม่ควรคา่

แห่งการชดใชเ้งินตาม ปพพ.มาตรา ๓๙๑   
ส าหรบัในสว่นท่ีจะเกิน ๑๐% นั้น ใหถื้อวงเงินทั้งสญัญา           

ไม่ใช่ค่าจา้งงวดใดงวดหน่ึง 

 

จะตอ้งแจง้ใหผู้ร้บัจา้งยนิยอมเสียค่าปรบัในสว่นท่ี            

เกินกว่า๑๐% ของวงเงินค่าจา้งทั้งสญัญา โดยไม่มีเง่ือนไข
ใดๆทั้งส้ิน   ตามระเบียบขอ้ ๑๓๘ 

หากจงัหวดัจะผ่อนปรนการบอกเลิกสญัญา          

เพื่อใหผู้ร้บัจา้งท างานใหแ้ลว้เสร็จเพื่อประโยชนต์อ่ทางราชการ  
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คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัด ุ(กวพ) ดว่นท่ีสุด ท่ี กค(กวพ)

๐๔๒๑.๓/ว ๒๖๗ ลว.๑๖ ก.ค.๒๕๕๕ แจง้เวียนวิธีปฏิบตัิ 

ในการผ่อนปรนการบอกเลิกสญัญา กรณีคูส่ญัญา 

ผดิสญัญา และมีคา่ปรบัจะเกินรอ้ยละ ๑๐ ไวส้รุปไดด้งัน้ี 

๑. ใหส้ว่นราชการมีหนงัสือ

แจง้บอกกลา่วแก่คู่สญัญาว่า

จ  านวนค่าปรบัท่ีเกิดข้ึน จะเกิน

รอ้ยละ ๑๐ แลว้  

และจะด าเนินการบอกเลิก

สญัญาตอ่ไป  

เวน้แต ่คู่สญัญาจะยอมเสีย

ค่าปรบัภายในเวลาท่ีก าหนด

โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

๒.กรณีคู่สญัญามีหนงัสือแจง้

ยอมเสียค่าปรบัโดยไม่มี

เง่ือนไขใดๆทั้งส้ินภายใน

เวลาท่ีก าหนด ใหผ้่อนปรน

เท่าที่จ  าเป็น  

โดยใหป้ระเมินว่า หากผ่อน

ปรนแลว้งานจะแลว้เสรจ็

หรอืไม่/หรอืควรใชสิ้ทธิบอก

เลิกสญัญา โดยมีหลักเกณฑ์

ดงัน้ี 
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๒.๑ ถา้เห็นว่าควรผอ่นปรนการบอกเลิกสญัญา ใหแ้จง้

คูส่ญัญาทราบและด าเนินการตามสญัญา โดยเรว็ 

 พรอ้มกบัใหก้ าหนดแผนและระยะเวลาการท างาน             

ใหแ้ลว้เสรจ็ใหชั้ดเจน 
 

๒.๒ กรณีควรบอกเลิกสญัญา ใหมี้หนงัสือแจง้ไปยงัคู่สญัญา

โดยเร็ว พรอ้มแจง้ค่าปรบัและริบหลกัประกนัสญัญา (ถา้มี) 

  
๒.๓ กรณีคูส่ญัญามีหนงัสือแจง้ยอมเสียคา่ปรบัโดยมีเงื่อนไข 

หรอืไม่มีหนงัสือแจง้ภายในเวลาท่ีก าหนด โดยไม่มีเหตุผล

สมควร ....ใหมี้หนงัสือแจง้บอกเลิกสญัญาโดยเรว็ พรอ้มแจง้

คา่ปรบัและรบิหลักประกนัสญัญา (ถา้มี) 
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(กรณีศึกษา) ผู้รับจ้างผิดสัญญา กรม จ. ไม่บอกเลิกสัญญา และแจ้งให้ยอมเสีย
ค่าปรับส่วนที่เกนิร้อยละ ๑๐ ผู้รับจ้างไม่ยอมเสียค่าปรับ โดยอ้างค าพพิากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่เคยมีค าพพิากษาไว้ในคดีอ่ืน ที่ให้จ่ายเพียงไม่เกนิ ๑๐%  ตาม
ระเบียบแต่กรม จ. ยังคงบังคับตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ โดยคดิค่าปรับนับถัดจาก                    
วันครบก าหนดส่งมอบงานตามสัญญา หรือถงึวันส่งมอบงานถูกต้องตามสัญญา 
 กวพ. เห็นวา่ในหลกัการ ค ำพิพำกษำศำลแต่ละคดี มีผลผกูพนัเฉพำะค ูก่รณี
เท่ำนัน้ ไมมี่ผลผกูพนับคุคลภำยนอกเป็นกำรทัว่ไป 
   ดังนัน้ หากบริษทัฯเหน็ว่าไม่ได้รบัความเป็นธรรมกส็ามารถใช้
สิทธิทางศาล เพ่ือขอลดค่าปรบัสงูเกินส่วนได้ เน่ืองจากเป็นอ านาจเฉพาะ
ของศาล  ตามปพพ. ม.๓๘๓ ซ่ึงส่วนราชการไม่มีอ านาจตามกม.หรือ
ระเบียบใดท่ีจะงด ลดค่าปรบั หากไม่เข้าหลกัเกณฑต์ามระเบียบพสัด ุ       
ข้อ ๑๓๙  

หนงัสือตอบหำรอืของคณะกรรมกำรว่ำดว้ยกำรพสัด ุด่วนท่ีสดุ ท่ี กค (กวพ) 

๐๔๒๑.๓/๐๐๕๗๐ ลว.๙ มกรำคม ๒๕๕๕  เรื่อง เรียกคำ่ปรบัแมเ้กิน10%ตำม

สญัญำ  หำกเห็นว่ำไมช่อบ ใหใ้ชส้ิทธิทำงศำลเพ่ือใหศ้ำลลดค่ำปรบัเอำเอง 
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ภายหลงับอกเลิกสญัญา 

จะด าเนินการบงัคบัตามสญัญา 

อะไรไดบ้า้ง? 

 



สิทธิหลงัจากการบอกเลิกสญัญา/จะรบิหลกัประกนั

สญัญาทั้งหมด/หรือรบิแตเ่พียงบางสว่น ไดห้รือไม่?  

• กรณีศึกษา(มตกิวพ.) 

เม่ือบอกเลิกสญัญาแลว้ สว่นราชการผูซ้ื้อจะใชสิ้ทธิริบ

หลกัประกนัสญัญาตามเง่ือนไขที่ระบุในสญัญา ขอ้ ๘           

เตม็จ านวนหลักประกนัทัง้หมด หรอืเพียงบางส่วน ก็ได ้

แตก่ารจะรบิทัง้หมด หรอื บางส่วน นัน้ ขึ้นอยู่กบัว่า จ  านวน

ค่าปรบั และค่าเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมกนัแลว้ไม่เกินกว่า

จ  านวนเงิน ตามหลกัประกนั                                     

สว่นราชการผูซ้ื้อ อาจใชด้ลุพินิจริบหลกัประกนั                       

เพื่อชดใชไ้ดต้ามจ านวนค่าเสียหายท่ีแทจ้ริง 
178 



มตกิวพ. ๔๗/พ.ย.๕๒ กรม ว. ใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญา ตามเง่ือนไขของ

สญัญาซ้ือเครือ่งตรวจวิเคราะหท์างอิมมูโนเอสเสย ์แบบอตัโนมตัไิป

แลว้ ยอ่มมีสิทธิดงัน้ี 

๑. รบิหลกัประกนัสญัญา หรอืเรยีกรอ้งจากธนาคารผูค้  ้าประกนั 

๒.กรณีมีคา่ปรบั ใหเ้รยีกรอ้งจากคูส่ญัญาใหช้ าระคา่ปรบัโดยคดิตัง้แต่

 วันถดัจากวันครบก าหนดตามสญัญา จนถงึวันบอกเลิกสญัญา             

 หักดว้ยจ านวนวันท่ีส่วนราชการใชไ้ปในการตรวจรบั 

๓. หากตอ้งซ้ือใหม่  และมีราคาเพ่ิมข้ึนจากวงเงินตามสญัญาเดิม 

 ยอ่มเรยีกใหช้ดใชร้าคาสว่นท่ีเพ่ิมข้ึนไดด้ว้ย 

๔. ค่าเสียหายอื่น ๆ (ถา้มี) ไดแ้ก่ ค่าขาดรายได ้หรือขาดประโยชน์

 จากการรบัจา้งวิเคราะห ์ 179 

การใชส้ิทธิตามสญัญา ภายหลงับอกเลิกสญัญาแลว้ 
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ทั้งน้ี ใหน้ าค่าเสียหายขา้งตน้ทั้งหมดมาหกัจากเงิน

 ประกนัสญัญา ถา้เหลือใหคื้นบริษทัฯคู่สญัญา 

หากมีค่าเสียหายทว่มจ  านวนหลกัประกนัใหย้ดึไว้

 ทั้งหมดโดยไม่ตอ้งคืนหลกัประกนัสญัญา  และใช้

 สิทธิเรียกรอ้งเพิ่มจนครบจ านวนดว้ย 

การใชส้ิทธิตามสญัญาภายหลงับอกเลิกสญัญา

(ตอ่) 
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สว่นราชการจะน าค่าจา้งของสญัญาหน่ึง ไปหกักลบลบหน้ีกบั

ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัอีกสญัญาหน่ึงซ่ึงเป็นคนละสญัญาไม่ได ้
มหาวิทยาลัยศ.ท าสญัญาจา้งก่อสรา้งอาคารเรยืน กบั บรษิทั ก. ไว ้        

๒ สญัญา /สญัญาที่ ๑ ผิดสญัญา จงึบอกเลิกสญัญาและอยูร่ะหว่าง

พิจารณาสัง่ท้ิงงาน สว่นสญัญาท่ี ๒ ไดส้่งมอบงานงวด ที่ ๑ ถูกตอ้ง

แตย่งัไม่ไดจ้า่ยค่าจา้งให ้ จงึหารอืว่า จะไม่จา่ยค่างานตามสญัญาที่ ๒ 

โดยจะน ามาหกัช าระค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการบอกเลิกสญัญาท่ี ๑ 

ไดห้รือไม่? 

มต ิ บรษิทั ก. ย่อมมีสิทธิไดร้บัสินจา้งตามผลแห่งการงาน 

มหาวิทยาลัย ศ. จึงมีหนา้ท่ีตอ้งจ่ายคา่จา้งดงักล่าวใหแ้ก่บรษิทัฯ  

ตามสญัญาตอ่ไป ทัง้น้ี มหาวิทยาลัย ศ. ย่อมไม่อาจอาศัยเหตุท่ี

มหาวิทยาลัย ศ.ไดบ้อกเลิกสญัญากบับรษิทั ก. ในอีกสญัญาหน่ึง              

มาอา้งเหตุเพื่อท่ีจะไม่เบิกจ่ายเงินใหแ้ก่บรษิทั ก.ในอีกสญัญาหน่ึงได ้
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(กรณีศึกษา) กรม.ช.แจง้บอกเลิกสญัญาไปแลว้ แตผู่ร้บัจา้ง

ยงัคงท างานตอ่ไปอีกจนแลว้เสร็จ และขอใหท้บทวนและ

ยกเลิกการบอกเลิกสญัญาเสีย / แตค่กก.ตรวจการจา้งไดต้รวจ

รบังานจา้งงวดสุดทา้ยแลว้ และขอเบิกเงินค่าจา้งงวดสุดทา้ย  

(มตกิวพ. หนงัสือตอบ ดว่นที่สุด /๑๕๔๗๐/ลว.๒/๐๒/๒๕๕๕) 

-กรณีน้ีเม่ือบอกเลิกสญัญา และสงวนสิทธ์ิตามสญัญาแลว้  

คู่สญัญาจงึตอ้งกลบัคืนสูฐ่านะดงัที่เป็นอยูเ่ดิม                                   

 -ซ่ึงหากมีงานที่ผูว่้าจา้งไดร้บัไว ้และใชป้ระโยชนใ์นราชการได ้ผูว่้าจา้ง

 จะตอ้งใชร้าคาใหผู้ร้บัจา้ง โดยจะตอ้งหกัค่าปรบัและค่าเสียหาย

 อื่นๆ  (ถา้มี) ออกก่อนดว้ย  

-เวน้แต ่งานนั้นไม่สามารถน าไปใชใ้นราชการไดต้ามสญัญา จงึตอ้งถือ

ว่า งานนั้นไม่ควรค่าแห่งการชดใชเ้งินคืน ตามปพพ.มาตรา ๓๙๑ โดย

ส่วนราชการผูว่้าจา้งไม่สามารถยกเลิกการบอกเลิกสญัญาจา้งดงักลา่วได ้

  



(ต่อ)  ส่วนประเด็นเรือ่งการตรวจรบังานจา้งก่อสรา้ง               
ที่ผูร้บัจา้งส่งมอบงานภายหลงับอกเลิกสญัญา 

• -เน่ืองจาก ตามหลกัการของระเบียบฯ พสัดุขอ้ ๗๒  (อปท.ขอ้ ๖๕) 

 คณะกรรมการตรวจการจา้งจะตอ้งตรวจรบังานใหเ้ป็นไปตาม                   

แบบรูปรายการและขอ้ก าหนดในสญัญา 

• กรณีดงักล่าว เม่ือผูว่้าจา้งไดมี้หนงัสือบอกเลิกสญัญาก่อนท่ีผูร้บัจา้งจะส่ง

มอบงานตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา จึงถือว่า คูส่ญัญามิไดมี้นิตสิมัพนัธต์อ่

กนัตามสญัญาเดิม ผูว่้าจา้งจึงไม่สามารถตรวจรบังานจา้งตามหลักการ

ดงักล่าวได ้ ดงันัน้ เม่ือขอ้เท็จจรงิปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจรบั          

งานจา้ง ไดด้ าเนินการตรวจรบังานจา้งงวดสุดทา้ยภายหลังจากบอกเลิก

สญัญาไปแลว้ จึงเป็นการปฏิบตัท่ีิไม่ชอบดว้ยระเบียบฯ พสัดุ/ 
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การตรวจรบัพสัดุ 

และการควบคุมงานก่อสรา้ง 

ตามระเบียบฯ ขอ้ ๗๑ ขอ้ ๗๒ขอ้ ๗๓ 
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ก าหนดระยะเวลาการตรวจรบัพสัดแุละ

การตรวจรบังานจา้งก่อสรา้ง 

ส.เวียน ส านกันายกรฐัมนตรี ท่ี นร.๑๓๐๕/ว.๕๘๕๕ ลว. ๑๑ กค.๔๔ 

เรือ่ง ระยะเวลาตรวจรบังานจา้งก่อสรา้ง และการตรวจรบัพสัดุ 
 

หลกัการ 

ใหต้รวจรบัวนัที่มีหนงัสือน าพสัดมุาสง่ตามเง่ือนไขสญัญา

และตอ้งมีหลกัฐานการส่งมอบเป็นหนงัสือดว้ย เพื่อ:- 
      -ใหใ้ชเ้ป็นหลักฐานยืนยันวันที่ส่งมอบตามสัญญา                           

 และเป็นประโยชนใ์นการคิดค านวณค่าปรบั 



ระยะเวลาในการตรวจรับพสัดุ/ตรวจการจ้างก่อสร้าง 
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นร (กวพ) 1002/ว 9 
ลว. 4 เม.ย. 33   

-ให้ หน.ส่วนราชการหรือผู้มอี านาจแต่งตั้ง ก าหนดระยะเวลา 
-ปฏิบัตงิานทุกคร้ัง/ให้ คกก.ตรวจรับ / ตรวจการจ้าง รายงานผล 
-ภายในก าหนด + ถ้าล่าช้า ให้ขอขยายเวลา 

ระยะเวลาตรวจรับพสัดุ 
ระยะเวลาเร่ิมตรวจ ระยะเวลาการตรวจ 

วนัทีส่่งมอบ 
ตรวจให้เสร็จส้ินโดยเร็วทีสุ่ด 
แต่อย่างช้าไม่เกนิ5 วนัท าการ 
(ไม่รวมเวลาท่ีใชท้ดลอง) 

ระยะเวลาตรวจการจ้าง 
ระยะเวลาเร่ิมตรวจ ระยะเวลาการตรวจ 

  ตารางถดัไป 
 

นร 1305/ว 5855 ลว. 11 ก.ค. 44 + สร 1001/ว 35 ลว. 30 ธ.ค. 25 



ก าหนดระยะเวลาในการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง 
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ราคาค่างาน 

ทุกราคาค่างาน 

ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
งวดงาน งวดสุดท้าย งวดงาน งวดสุดท้าย 

3 วนั 3 วนั 3 วนั 5 วนั 

งานจ้างก่อสร้างแบบราคาเหมารวม (Lump Sum) 

ไม่เกนิ 30 ล้านบาท 
ไม่เกนิ 60 ล้านบาท 
ไม่เกนิ 100 ล้านบาท 
เกนิ 100 ล้านบาทขึน้ไป 

ราคาค่างาน 

งานจ้างก่อสร้างแบบราคาต่อหน่วย (Unit Cost) 
ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

รายงวด คร้ังสุดท้าย รายงวด คร้ังสุดท้าย 
8 วนั 
12 วนั 
16 วนั 
20 วนั 

4 วนั 
8 วนั 
12 วนั 
16 วนั 

3 วนั 
3 วนั 
3 วนั 
3 วนั 

5 วนั 
5 วนั 
5 วนั 
5 วนั 

วนัท าการ 

วนัท าการ 

** ท าไม่เสร็จภายในก าหนด ให้รายงาน หน.ส่วนราชการ + ส าเนาแจ้งคู่สัญญาทราบ ** 
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การนบัระยะเวลาตรวจรบังานก่อสรา้ง

ใหน้บัตัง้แตเ่ม่ือใด ? 

ผูค้วบคุมงาน  

งวดงานละ ๓ วนัท าการ 

  

ใหน้บัถดัจากรบั

หนงัสือส่งมอบจาก   

ผูร้บัจา้ง 

คกก.ตรวจการจา้ง  

งวดงานละ ๓ วนัท าการ 

งวดสุดทา้ย ๕ วนัท าการ 

ใหน้บัถดัจากวนัที่ 

ผูค้วบคมุงานตรวจเสรจ็

และรายงานใหป้ระธาน

กรรมการตรวจการจา้ง

ทราบแลว้ 
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ปัญหา 

เร่ืองการตรวจรบัพสัด ุ
 



 

การตรวจรบังาน ก่อนแกไ้ขสญัญา 

เม่ือน าของมาใชแ้ลว้ ยอ่มมีหนา้ท่ีช าระหน้ีตามสญัญา 

(มตกิวพ.ครั้งท่ี๒๖/๒๕๕๔ -๒๒/๑๒/๕๔) 

 กรม จ. จา้งตดิตั้งปรบัปรุง/ระบบกลอ้ง CCTV ระหว่างสญัญา           
มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเน้ืองาน/ปรบัลดเงินค่าจา้งใหส้อดคลอ้งกบั

เงินงบประมาณ 

ซ่ึงตามระเบียบฯพสัดุ ก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

 จะตอ้งรายงานหวัหนา้สว่นราชการแกไ้ขสญัญาก่อนตรวจรบั  

แตค่ณะกรรมการฯไม่ไดแ้กไ้ขสญัญา กลับไปตรวจรบังานดงักล่าว          

 จึงถือว่ามิไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

อย่างไรก็ดี เม่ือทางราชการน าส่ิงของมาใชใ้นราชการแลว้ จึงตอ้งเบิก

จ่ายเงินไปช าระหน้ีตามเง่ือนไขของสญัญา 



(กรณีศึกษา)ผู้ขายส่งมอบของพสัดุขาด / เกิน 

 กรม ร.ซือ้/กระสุนปืน ๙ มม.และ .๓๘ สเปเชียล 

 

ตำมสัญญำ   ซือ้กระสุนขนาด ๙ มม. ๑๘,๗๘๕ นัด 

แต่ส่งของ - ๙ มม. ๑๐,๐๐๐ นัด ขาดไป ๘,๙๘๕ นัด 

             - .๓๘ สเปเชียล ๑๘,๗๘๕ นัด  

                       ส่งเกนิไป ๘,๗๘๕ นัด 
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(ต่อ)  ผู้ขายสง่ของพสัดขุาด / เกิน 
มติกวพ.  แนวปฏิบติัทีถู่กตอ้ง---- 

 โดยหลกัการ---- ตอ้งรบัมอบกระสุนปืนพกทีถู่กตอ้งตามสญัญา 

๑.)กรณี กระสุนลูกโม่ .๓๘ บริษทัฯ ที่ส่งมาเกินกรมฯ ตอ้งรบัใหค้รบ           

 ตามจ านวนทีก่ าหนดในสญัญาจ านวน ๑๐,๐๐๐ นดั เท่านั้น 
 ๒)กรณีบริษัท ส่งมอบกระสุนปืนขนาด ๙ มม.ขาดจ านวนไป                

 ตอ้งเรียกใหบ้ริษทัส่งใหถู้กตอ้ง ครบถว้น ตามสญัญาได ้

  -หากบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาขอ้หนึง่ขอ้ใด  

  -กรมมีสิทธิบอกเลิกสญัญา และเรียกชดใชค่้าเสียหายที่เพิม่ข้ึนได ้

 ตามจ านวนค่าเสียหายที่ต้องซ้ือกระสุนปืน จ านวนดังกล่าว         

 กบัผูข้ายรายใหม่และค่าเสียหายอ่ืน ๆ (ถา้ม)ี 

 ทั้งนี้  กรมฯ จะตอ้งแกไ้ขสญัญาก่อนตรวจรบัตามจ านวนทีแ่ทจ้ริง ก่อน 
192 
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(กรณีศึกษา)การตรวจรับเคร่ืองปรับอากาศ 
 

ส. เวียน กวพ. ว. ๒๖๒๑ ล.๒๙ มี.ค. ๔๕ 
- การซือ้/จ้าง ที่ระบุ พร้อมตดิตัง้เคร่ืองปรับอากาศ 
- ถ้าเคร่ืองปรับอากาศไม่เสียภาษีสรรพสามิตให้ 
    ถูกต้อง จะท าให้มีปัญหาครอบครอง และใช้งานตามปกต ิ
วิธีปฏิบัต ิจึงควรขอความร่วมมือ จนท. สรรพสามิตมาช่วย
ตรวจสอบ หรือ มาร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ ก็ได้ 
   - ถ้าเสียภาษีไม่ถูกต้อง ถือว่าผิดสัญญา เพราะ 
      ๑. ราคาสิ่งของ/ค่าจ้างจ้าง รวมภาษีทัง้ปวงไว้แล้ว 
      ๒. อาจถูกส่ังเป็นผู้ทิง้งาน ต่อไป 
      ๓. อาจถูกปรับ     
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ปัญหา ซ้ือของ ก าหนด SPEC ไว ้๖ รายการ 
ใน CATALOG มี ๓๑ รายการ ส่งครบ ๖ รายการ ถูกตอ้งแลว้ 

แมส้ญัญาจะก าหนดให ้CATALOG เป็นส่วนหนึ่งของสญัญาก็ตาม      

แต่คู่สัญญามีเจตนาซ้ือที่มีคุณลักษณะ ๖ รายการ ตามเงื่อนไข            

ทีป่ระกาศก าหนด 

คณะกรรมการตรวจรบั จงึตอ้งพิจารณาเจตนาที่แทจ้รงิของคู่สญัญา 

เม่ือบรษิทัฯ ส่งมอบครบ ๖ รายการ ไม่ครบ ๓๑ รายการ  

ก็ถือว่า – บริษัทฯ ส่งมอบถูกตอ้งตามเจตนารมณข์องคู่สญัญาทั้ง ๒ 

ฝ่ายแลว้ 

(ส.ตอบขอ้หารือ ที ่กค. (กวพ.๐๔๐๘/๒๐๐๕๔ ลว. ๑๓ กค. ๔๘) 



 

จงัหวัด ร. ซ้ือพสัดุ และและผูข้ายส่งมอบพสัดุแลว้ แต่จึงจ  าเป็นตอ้ง

เก็บรักษาไว้ก่อนเพื่อรอการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยเครื่อง

คอมพิวเตอรไ์ดท้  าหนงัสือฝากไวก้บัผูจ้  าหน่าย โดยมี เง่ือนไขว่า เม่ือ

มีการสง่คืนพสัดท่ีุฝากไว ้คณะกรรมการจะด าเนินการตรวจรบัอีกครั้ง   
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คณะกรรมการตรวจรับแล้ว น าของไปฝากไว้กับผู้ขาย 
ปัญหา 

แนวทางแก้ไข 

กรณีน้ี  ถือว่า สิ่งของดงักลา่วไดต้รวจรบัเรยีบรอ้ยแลว้ตามระเบียบฯ  

ดังนั้น การตรวจรับอีกครั้งตามขอ้ตกลงฝากครุภัณฑ์ จึงไม่ใช่การ

ตรวจรบัพสัดุตามระเบียบฯ แตอ่ยา่งใด   

แต่เป็นการตรวจรับตามสัญญาฝากทรัพยส์ิน ซ่ึงอยู่ภายใตบ้ังคับ

ตามปพพ.ลกัษณะ ๑๐ ฝากทรพัย ์ 



• เน่ืองจาก  โดยหลกัการ  เม่ือส่วนราชการไดร้บัพสัดไุวแ้ลว้ ไม่ว่าจะไดม้าดว้ยประการ

ใด  และเจา้หนา้ที่พสัดุไดร้บัมอบแลว้  เจา้หนา้ที่พสัดุมีหนา้ที่ตอ้งลงบญัชีหรอืทะเบียน

เพ่ือควบคุมพสัดุ  แลว้แตก่รณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามตวัอยา่งที่ กวพ. 

ก าหนด  

• โดยใหมี้หลกัฐานการรบัเขา้บญัชีหรือทะเบียนไวป้ระกอบรายการดว้ย  และเก็บรกัษา

พัสดุใหเ้ป็นระเบียบเรียบรอ้ย ปลอดภัย และใหค้รบถว้นถูกตอ้ง ตรงตามบัญชีหรือ

ทะเบียน หากจังหวัดระยองไม่มีสถานที่เพียงพอส าหรับเก็บพัสดุ  ก็ชอบที่จะเช่า

สถานที่เพ่ือเก็บรกัษาพสัดไุดต้ามระเบียบฯ ขอ้ ๑๒๙  

• การที่จงัหวัด ร.ไดฝ้ากพัสดุของทางราชการไวก้ับผูข้าย อันอาจท าใหส้่วนราชการไม่

สามารถท าการควบคุมและตรวจสอบพสัดุไดต้ามระเบียบฯ  

•  เป็นเหตุใหพ้ัสดุของทางราชการเกิดการสูญหายหรือไดร้บัคืน   ไม่ถูกตอ้งครบถว้น

ตามหลกัฐานการฝาก  

 จึงเป็นการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ทั้งน้ี การกระท าดงักล่าวอาจเขา้ข่าย

เป็นความผิดตามระเบียบฯ   ขอ้ ๑๐ ดว้ย 196 

มีประเด็นที่จะตอ้งพิจารณาว่า การที่จงัหวดัร.ไดฝ้ากพสัดุ  ซ่ึงไดท้  าการ

ตรวจรบัแลว้ไวก้บัผูข้ายนั้น ชอบดว้ยระเบียบฯ  ขอ้ ๑๕๑  และ ขอ้ ๑๕๒ 

เรื่อง  การเก็บรกัษาพสัดุ  หรอืไม่ ? 
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• ส านักงาน ศ.ไดท้  าสัญญาซ้ือขายเครื่องปรบัอากาศพรอ้มติดตั้ง 

จ  า น วน  ๘๐  เ ค รื่ อ ง  กั บบ ริ ษั ท ฯ  โ ดยผู ้ข า ย ได้ส่ ง ม อบ

เครื่ องปรับอากาศ จ  านวน ๘๐ เครื่ องให้แก่ผู ้ซ้ือภายใน

ก าหนดเวลาตามสญัญา  

• แต่ปรากฏว่า เครื่องปรบัอากาศที่มีขนาดต า่กว่า  ๓๐,๐๐๐ บีทียู 

จ  านวน ๓๔ เครื่อง  ไม่ไดร้บัมาตรฐานประหยดัพลงังานเบอร ์๕ 

ตามเง่ือนไข  ท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 

 จึงเป็นการส่งมอบครบถว้น แตไ่ม่ถูกตอ้งตามสญัญาบางส่วน  

• ส านกังานฯ ควรบอกเลิกสญัญากบับรษิทัฯ หรอื ควรตรวจ

รบับางส่วน โดยแกไ้ขสญัญาเพื่อใหร้บัในส่วนท่ีถูกตอ้ง  

จ านวน  ๔๖ เครือ่ง และไม่ตรวจรบัจ านวน ๓๔ เครือ่ง 

การตรวจรบัพสัดบุางส่วน 

ปัญหา 
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แนวทางแก้ไข 
ตามระเบียบพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเตมิ ขอ้ ๗๑ (๕) 

๑.หากส่วนราชการประสงคจ์ะใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญา ตามขอ้ ๙  

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจ  าต ้องให้อีก ฝ่ายหน่ึง ได้กลับคืนสู่ฐานะ          

ดัง ท่ี เ ป็นอยู่ เดิม  แต่ทั้ ง น้ี จะให้เ ป็น ท่ี เ ส่ือมเ สียแ ก่ สิท ธิของ

บุคคลภายนอกหาไดไ้ม่ ตามปพพ.มาตรา ๓๙๑ 

 โดยผูซ้ื้อจะตอ้งชดใชเ้งินคืนตามควรค่าแห่งงาน  

หากมีการงานหรือพสัดุที่ไดร้บัไวแ้ละใชป้ระโยชนใ์นราชการไดต้าม

สัญญาแลว้ ผูซ้ื้อจะตอ้งมีการชดใชร้าคาใหแ้ก่ผูข้าย และจะตอ้งมี

การหกัค่าปรบัและค่าเสียหายอื่นๆ (ถา้มี) ออกก่อนดว้ย  

 เวน้แต่การงานหรือพสัดุท่ีรบัไว ้ผูซ้ื้อไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์

ตามสญัญาได ้จึงตอ้งถือว่าพสัดุหรืองานนั้น ไม่ควรค่าแก่การชดใช้

เงินคืน    

   อน่ึง เม่ือหน่วยงานไดมี้การบอกเลิกสัญญาไปแลว้ และหน่วยงานได้

จดัซ้ือส่ิงของจากบุคคลอ่ืน ผูข้ายจะตอ้งชดใชร้าคาท่ีเพ่ิมขึ้นจากราคา

ท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาน้ีดว้ย  



 

๒.หากส่วนราชการผูซ้ื้อเห็นว่า การตรวจรบัเฉพาะส่วนท่ีถูกตอ้งไว้
ใชใ้นราชการ จะเป็นประโยชนแ์ก่ทางราชการมากกว่าการบอกเลิก
สัญญา  ก็สามารถที่จะตรวจรับบางส่วนไวใ้ชใ้นราชการได ้ ตาม
เง่ือนไขของสญัญา ขอ้ ๕ วรรคสามดงักล่าว และเบิกจา่ยเงินใหแ้ก่
ผูข้ายตามจ านวนที่ส่งมอบถูกตอ้งตามเง่ือนไขของสญัญา 

 ทั้งน้ีการตรวจรับเคร่ืองปรับอากาศบางส่วนดังกล่าว เน่ืองจาก 
สญัญาฯ ก าหนดใหมี้การจ่ายเงินงวดเดียวเท่านั้นเม่ือผูข้ายส่งมอบ
ของครบถว้นถูกตอ้งตามสญัญา   

ดังนั้น หากจะตรวจรับเฉพาะส่วนตามสัญญาขอ้ ๕ จึงตอ้งแกไ้ข
สัญญาตามระเบียบฯ ขอ้ ๑๓๖ ดว้ย เพื่อใหส้ามารถแบ่งจ่ายเงิน
เป็นงวดได ้และจะตอ้งสงวนสิทธิการปรับในจ  านวนที่ส่งมอบไม่
ถูกตอ้งไวด้ว้ย 

ส าหรับการคิดค่าปรับจะเร่ิมคิดเม่ือส้ินสุดระยะเวลาตามสัญญา
แลว้ โดยเร่ิมนบัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาตามสญัญาไปจนถึงวนัท่ี
ผูข้ายส่งมอบส่ิงของถูกตอ้งครบถว้นตามสญัญาที่ไดต้กลงกนัไว ้หกั
ดว้ยจ  านวนวนัที่ส่วนราชการใชไ้ปในการตรวจรบั  
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แนวปฏิบตั ิ(มตกิวพ.ครัง้ท่ี ๒๗/๒๕๕๓(๑๗/๐๖/๕๓) 

๑.ปฏิบตัติามขอ้ก าหนดในระเบียบฯ ขอ้ ๗๒ 

 -กล่าวคอื หากคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ

รายงานการปฏิบตังิานของผูร้บัจา้ง และเหตุการณแ์วดลอ้ม

ท่ีผูค้วบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกบัแบบรูปรายการ

ละเอียด และขอ้ก าหนดในสญัญาแลว้มีขอ้สงสยั หรอื           

มีกรณีท่ีเห็นว่า ตามหลักวิชาช่างไม่น่าจะเป็นไปได ้ 

  -ใหอ้อกตรวจงานจา้ง ณ สถานท่ีท่ีก าหนดไวใ้น

สญัญาหรอืขอ้ตกลงใหท้ างานจา้งนัน้ๆ 

(ปัญหา )งานก่อสรา้ง หนา้ท่ีของคณะกรรมการ            -

ตรวจการจา้ง มีขอบเขตอย่างไร  ? 
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โดยใหมี้อ านาจสั่งเปล่ียนแปลง แกไ้ขเพิ่ มเตมิ หรอืตดั

ทอนงานจา้งไดต้ามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอ้ก าหนด

ในสญัญา เทา่นั้น 

และหากคณะกรรมการตรวจการจา้งเห็นสมควรแกไ้ข

เปล่ียนแปลง เน้ืองานท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดในแบบรูป

รายการละเอียดและขอ้ก าหนดในสญัญา  

จะตอ้งน าเสนอหัวหนา้ส่วนราชการเพื่อแกไ้ขสญัญา 

ก่อนด าเนินการตอ่ไป และหากหน่วยงานเห็นว่า

จ าเป็นตอ้งแกไ้ขสญัญา ย่อมตอ้งปฏิบตัติามระเบียบฯ

พสัดุ ขอ้ ๑๓๖ 
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ตวัอย่าง 

การตรวจรบั

งานก่อสรา้ง 
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(กรณีศึกษา)การน าพสัดุไปใชก่้อนการตรวจรบั  

ถือว่าเป็นการรบัมอบแลว้โดยปริยาย  

เทศบาลจา้งบรษิทัฯ ก่อสรา้งถนน จา่ยค่าจา้ง ๑๓ งวด                

ผูร้บัจา้งสง่งานงวดท่ี ๑๓ สุดทา้ย  ปรากฏว่ามีเน้ืองานงวด

ก่อนๆ ทั้ง ๑๒ งวด ซ่ึงจา่ยเงินค่างวดไปแลว้ กลบัมีความช ารุด

บกพรอ่งอีก กรรมการสัง่ใหแ้กไ้ขซ่อมแซม 
 

 

ระหว่างการแกไ้ข เทศบาลเปิดถนนใหป้ระชาชนใชส้ญัจร  ไป-มา  

ถือไดว่้า เป็นการยอมรบัมอบงานงวดที่ ๑๓ ไปแลว้ โดยปรยิาย 

 เทศบาลตอ้งจา่ยเงินค่าจา้งตามสญัญา 

 
 

ส่วนปัญหาความช ารุดบกพรอ่งในงวดงานใด  บริษทัผูร้บัจา้งตอ้ง

ซ่อมแซมแกไ้ขตามเงื่อนไขสญัญา ขอ้ ๖ เรือ่งประกนัความช ารุด

บกพรอ่ง 

http://play.kapook.com/dookdik/1053


การส่งมอบและตรวจรบัขา้มงวดงาน ท าไดห้รือไม่? 

มตกิวพ.( ธ.ค.๔๘) ในหลกัการ  

“สญัญามีการแบ่งงวดงาน
และจา่ยเงินเป็นงวดๆก็

เพื่อใหก้ารก่อสรา้งเป็นไป

ตามล าดบัขั้นตอนตามหลกั

วิชาการก่อสรา้ง 

การแบ่งจา่ยเงินเป็นงวด ๆ ก็

เพื่อใหใ้ชเ้ป็นทุนหมุนเวียนใน

ระหว่างการท างานใหผู้ร้บัจา้ง

เกิดสภาพคลอ่งทางการเงิน.” 

สญัญาจา้งแบ่งงวดงาน 

๑๐ งวด มิไดมี้ขอ้ก าหนดไว้

เป็นอยา่งอ่ืน จงึตรวจรบังาน

และจา่ยเงินขา้มงวดงาน

นอกไปจากที่สญัญาก าหนด

ไม่ได ้ 

เวน้แต ่เห็นว่า งานงวดใด 

เป็นอิสระไม่เก่ียวขอ้งกนัและ 

ประสงคจ์ะรบัไวก่้อน ก็ตอ้ง

แกไ้ขสญัญาเพื่อใหค้กก.ตรวจ

การจา้ง ตรวจรบังานตาม

เง่ือนไขสญัญา 204 
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ความเสียหายเกิดข้ึนก่อนตรวจรบังานงวดสุดทา้ย 

ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบซ่อมแซมใหคื้นดี แมเ้กิดเหตสุุดวิสยั 

หนั ง สื อ เ วี ย น ก วพ . ส ร . ๑ ๐๐๑ / ว . ๒๘ล ว . ๑ ๘พ . ย๒๕                            

และในแบบสญัญาที่กวพ.ก าหนด    

การตรวจรบังานจา้งแต่ละงวด มิใช่การตรวจรบัมอบงานจา้ง

ไวใ้ชใ้นราชการ 

แตเ่ป็นเพียงเพื่อจะออกใบตรวจรบังานจา้ง ใหผู้ร้บัจา้งไวเ้ป็น

หลกัฐานเพ่ือใชป้ระกอบการเบิกจา่ยเงินค่างวดงานตอ่ไปเทา่นั้น 

หากความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนแก่งานจา้ง ระหว่างงวด

งานแมจ้ะเกิดข้ึนเพราะเหตสุุดวิสยั ผูร้บัจา้งก็ตอ้งรบัผิดใน

ความเสียหายนั้น โดยจดัหาใหม่/หรือแกไ้ขซ่อมแซมใหคื้นดี 



ผูร้บัจา้งน างานไปใหผู้ร้บัจา้งช่วงท า โดยไม่ไดร้บัอนุญาต  

เมือ่ไดต้รวจรบัไวใ้ชง้านแลว้โดยไม่ทกัทว้ง  

ถอืว่ายอมรบัแลว้ว่า งานถูกตอ้ง 

• ผูร้บัจา้งน างานไปใหผู้ร้บัจา้งช่วงท า 

 กรมฯ  ก าหนดเงื่อนไขห้ามผูร้ ับจ้างน างานไปให้ผูร้ ับจ้างช่วง

ด าเนินงาน โดยมิไดร้บัความยินยอมจากผูว่้าจา้งก่อน 

 ปรากฏว่า บริษทัฯ ผูร้บัจา้งน างานไปใหผู้อ่ื้นรบัจา้งต่อโดยมิได้

รบัความยินยอม จึงเป็นการผิดสญัญาขอ้ ๗ 

 แต่  เมื่อส่งมอบของให้กรมฯ และกรมฯ ตรวจรับไว้ใช้งาน

เรียบรอ้ยแลว้ โดยมิไดท้กัทว้งถอืว่ายอมรบัแล้ว 
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งานก่อสรา้ง ในใบ BOQ แตกตา่งจากแบบรูปรายการ 

คณะกรรมการ ตอ้งตรวจรบัตามแบบรูปรายการตามสญัญา 

 มหาวิทยาลยั ส. จา้งก่อสรา้งระบบระบายน ้า/และที่พกับุคลากร 

 ตามประกาศประกวดราคา ขอ้ ๑๒.๒ กบัสญัญาจา้งขอ้ ๑๓ ก าหนด

ตรงกนัว่า เรือ่งแบบรูป และรายละเอียดคลาดเคลื่อนไวส้รุปว่า 

 “””เอกสารประมาณราคางาน รายละเอียดปริมาณราคาวัสดุ และ

ค่าแรงงานแต่ละรายการของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นขอ้ผูกพนัท่ีตอ้ง

พิจารณาหรอืปฏิบตัไิปตามนัน้  ” 
→ ผูเ้สนอราคาตอ้งรบัผิดชอบตรวจสอบแบบรูป ถอดแบบ ค านวณ

ราคาแตล่ะรายการของงานเอง  

 จะกล่าวอา้งปฏิเสธความรบัผิดพลาด คลาดเคลื่อนไปจากหลกัการ

ทางวิศวกรรม จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ คกก. ตรวจการจา้ง

หรือผูค้วบคุมงานของผูว่้าจา้ง (มหาวิทยาลยั) โดยไม่คิดค่าใชจ้า่ย

เพิ่ม”” 207 



   

 เม่ือปรากฏว่า รายละเอียดงานท่ีก าหนดไว้ในใบแจ้ง

ปริมาณงานและราคา (BOQ) BILL OF QUANTITY ของ
ผูร้บัจา้ง แตกตา่งไปจากรูปแบบรายการตามสญัญา  

  ผูร้บัจา้งฯจะปฏิเสธความรบัผิดชอบไม่ได ้

  คณะกรรมการตรวจการจา้ง (มหาวิทยาลยั)  

 ตอ้งยดึถือตามรูปแบบรายการตามท่ีปรากฏในเง่ือนไขของ

สญัญา 
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แนวทางปฏิบตั ิ
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งานก่อสรา้ง/การตรวจรบังานกรณี BOQ กบัสญัญาขดักนั 

๑. ราคากลางงานก่อสรา้งของทางราชการไม่มีเครือ่งก าเนิด

 ไฟฟ้า  แตมี่อยู่ในแบบรูปรายการแนบทา้ยสญัญา 

๒.ผูเ้สนอราคาก็ไม่ไดเ้สนอราคาคา่ครุภณัฑม์าในใบ BOQ 
 

 

 

มตกิวพ.RF00281/ม.ค./53 

เง่ือนไขในประกาศประกวดราคา ก าหนดใหผู้ร้บัจา้งตอ้งรบัผดิชอบ

ถอดแบบ ค านวณราคาเองจะน าราคากลางของราชการมาปฏิเสธ

ความรบัผดิชอบและเรยีกรอ้งคา่ก่อสรา้งภายหลังไม่ได ้

 

 
-เง่ือนไขสญัญาเขียนว่า ผูร้บัจา้งตอ้งรบัรองว่าไดต้รวจสอบ และ                  

ท าความเขา้ใจแบบรูปรายการละเอียดโดยถ่ีถว้นแลว้  หากผดิพลาด

คลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรม ผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบตัติามค า

วินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจการจา้ง และผูค้วบคุมงาน จะเรยีกรอ้ง 

เพ่ือใหง้านแลว้เสรจ็สมบูรณ ์จะคดิคา่ใชจ้่ายเพ่ิมขึ้นไม่ได ้

แนวทางปฏิบตั ิ
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วินิจฉยัว่า 
ในใบเสนอราคาก าหนดใหผู้ร้บัจา้งตอ้งกรอกปริมาณวสัด ุ

จ  านวนวสัด ุราคาตอ่หน่วยและค่าแรงตอ่หน่วยซ่ึงตอ้ง

ตรวจสอบอยา่งถ่ีถว้น  เม่ือใบ BOQ ไม่มีรายการครุภณัฑ ์ 
  จงึเป็นการค านวณผิดพลาดของผูร้บัจา้งเอง  

 

โดยท่ีราคากลางของราชการเป็นเพียงการประมาณราคาเพ่ือ

ใชเ้ปรยีบเทียบกบัราคาของผูร้บัจา้งเท่านัน้  

ผูร้บัจา้งจะอา้งว่ารายการครุภณัฑด์งักลา่ว ไม่มีในราคากลาง

ไม่ได ้..... 
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แมส้ว่นราชการผูว่้าจา้งจะอา้งว่า 

ครุภณัฑเ์ครื่องก าเนิดไฟฟ้า ไม่มีความประสงคจ์ะซ้ือ 

และไม่ไดต้ัง้งบประมาณเพ่ือการน้ีไวแ้ตต่น้  

แตก่ลบัมีในแบบรูปรายการ  

หากผูร้บัจา้งไม่ท าตามแบบรูปรายการ อาจท าใหเ้กิดการ

ไดเ้ปรยีบเสียเปรยีบระหว่างผูเ้สนอราคาดว้ยกนั 

เน่ืองจากในประกาศ มีรายการดงักล่าว 
ดงันั้น กรณีน้ี สว่นราชการจงึตอ้งพิจารณาวินิจฉยั โดย             

ตอ้งตคีวามโดยสุจริต และค านึงถึงประเพณีปฏิบตัว่ิา 

วตัถุประสงคใ์นการตอ่เติมดงักลา่ว รวมถึงการใชง้าน 

ตอ้งการใหมี้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าหรอืไม่ และรายการท่ีขอตัง้

งบประมาณประกอบดว้ยค่าใชจ้า่ยอะไรบา้ง เป็นตน้ 
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งานก่อสร้าง ในใบBOQของผู้รับจ้างมีมุ้งลวด/เหล็กดัด  
แต่ในแบบรูปรายการของทางราชการไม่มี  

ถือว่าผู้รับจ้างได้เสนอค่างานและค านวณมุ้งลวดเหล็กดดัมาแล้ว
ในขัน้ตอนเสนอราคา จงึต้องผูกพนัตามเงื่อนไขที่ตนเสนอ 

ค าวินิจฉัย อกพ. ครัง้ที่ ๒๔/๒๕๕๔ เมื่อ ๒๓ ม.ิย.๒๕๕๔ 
สัญญาก่อสร้างข้อ ๒ วรรคท้าย สรุปว่า”ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำย
สัญญำทีขั่ดแย้งกับข้อควำมในสัญญำ ให้ใช้ข้อควำมในสัญญำบังคับและ
กรณีเอกสำรแนบท้ำยสัญญำ หรือแบบรูปรำยกำรขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้ำง
ต้องปฏิบัตติำมค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง” 
 ซึ่งโดยหลักการ เม่ือผู้รับจ้างเสนอเงื่อนไขอย่างไรแล้ว 
ย่อมต้องผูกพนัตามค าเสนอของตน โดยไม่อาจถอนได้  
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เมื่อข้อเทจ็จริงปรากฏว่า ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
(BOQ) ของผู้รับจ้าง มีข้อเสนอโดยระบุรายละเอียด              
และมีค่างาน มุ้งลวดและเหล็กดดัไว้  

และกรม ร.ได้สนองรับราคาและมีการท าสัญญาแล้ว  

ดงันัน้ ผู้รับจ้างจงึต้องผูกพันตามเงื่อนไขที่เสนอ อีกทัง้แบบรูปและ
รายการละเอียดและใบยื่นข้อเสนอบัญชีปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง 
(BOQ)ผู้รับจ้างได้เสนอเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา อันถือว่าเป็นส่วน

หน่ึงของสัญญาทัง้สิน้  

ดงันัน้ เม่ืองานตดิตัง้มุ้งลวดและเหล็กดดั ปรากฏอยู่ในใบ BOQ-ของ
ผู้รับจ้าง กรม ร. จงึต้องยดึถือบัญชีปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง 
BOQ ดงักล่าวเป็นหลักในการวินิจฉัยให้ผู้รับจ้างปฏิบัตงิานดงักล่าว
ต่อไป 
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งานก่อสรา้ง หากมีการสง่มอบครั้งละหลายๆงวด ก็

กระท าไดแ้ตต่อ้งถูกตอ้งตามขั้นตอนของงานแตล่ะงวด 

 
 

บรษิทัฯ ก ผูร้บัจา้งก่อสรา้งอาคารเรยีน ๙ ชั้น พรอ้มลิฟท ์ตามสญัญา

แบ่งงวดงานออกเป็น ๑๘ งวด งานล่าชา้กว่าสญัญา 

  
บริษทัฯ รีบก่อสรา้ง และสง่งานงวดที่ ๑๒ – งวดสุดทา้ย(งวดที่ ๑๘) 
ในคราวเดียว ก็ชอบท่ีจะกระท าได ้ 

แตค่ณะกรรมการตรวจการจา้งตอ้งตรวจรบังานดงักล่าวใหถู้กตอ้งตามสญัญา 

ขอ้สงัเกต การแบ่งงวดงาน เป็นไปเพื่อประโยชนใ์นการแบ่งจา่ยเงินให้

ผูร้บัจา้งใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในการท างาน เม่ือผูร้บัจา้งท าตามขัน้ตอนของ

งานแตล่ะงวดถูกตอ้งตามสญัญา 

-การสง่มอบงานเป็นงวด-หลาย ๆ งวด  จงึเป็นสิทธ์ิของผูร้บัจา้ง 



ผูร้บัจา้งไม่เขา้ซ่อมแซมงานก่อสรา้งท่ีช ารุดบกพรอ่ง            

สามารถแจง้ใหธ้นาคารผูค้  ้าประกนัรบัผิดชอบได ้

•แบบสัญญาค า้ประกันข้อ ๑สรุปว่า 
“ธนาคารผู้ค า้ประกันยอมผูกพันตน
ที่จะค า้ประกันชนิดเพกิถอนไม่ได้
ตามสัญญาเช่นเดยีวกับลูกหนีชั้น้ต้น 
ไม่เกินวงเงนิที่ก าหนดไว้ โดยไม่
จ าต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างช าระก่อน 

• การที่หน่วยงาน แจ้งให้ผู้รับจ้าง 
เข้าซ่อมแซมงานที่ช ารุด แล้วไม่มา 
จงึจ าเป็นต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายอ่ืน
มาซ่อมแซมแทน   

• ค่าใช้จ่ายดงักล่าว จงึเป็น
ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่
ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัตติามสัญญา 
จงึมีผลผูกพันธนาคารผู้ค า้
ประกันในฐานะลูกหนีชั้น้ต้น 

• หน่วยงำนจงึเรียกให้ธนำคำร        
ผู้ค ำ้ประกันช ำระหน้ีได้ภำยใน
วงเงนิไม่เกินหลักประกัน โดย
ไม่จ ำต้องเรียกร้อง ให้ผู้รับจ้ำง
ช ำระหน้ีก่อน 
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ดา้นการควบคมุพสัด ุ
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  การจดัหาพสัด ุโดยวิธีการยมื (ขอ้๑๔๖-๑๕๐) 

การใหย้ืม/น าพสัดุไปใช ้ ทีม่ิใช่ประโยชนท์างราชการ ท าไม่ได ้

หลกัเกณฑก์ารยืม-ผูม้ีอ านาจอนุมติั 

 ►ยืมใชร้ะหว่างส่วนราชการ-หวัหนา้ส่วนราชการ เป็นผูอ้นุมติั 

 ►ยืมใชใ้นหน่วยงานเดียวกัน-หน.หน่วยงานทีร่บัผิดชอบพสัดุอนุมติั 

 ►หน่วยงานเดียวกนัยืมไปใชน้อกหน่วยงาน-หน.ส่วนราชการอนุมติั 

ท าหลกัฐานการยมืไวด้ว้ย - ผูใ้หย้มื มหีนา้ทีท่วงคนื 

การส่งคืน - ส่งคืนในสภาพทีใ่ชก้ารไดเ้รียบรอ้ย  

                 - หาก ช ารุดตอ้งซ่อมใหอ้ยู่ในสภาพเดิม หรือ 

                    ชดใชเ้งิน ตามสภาพทีเ่ป็นอยู่ในขณะยืม  



การลงบญัชี/ทะเบียน ควบคุมพสัดุ (ขอ้ ๑๕๑) 
 

  พสัดุไม่ว่าจะไดม้าดว้ยวิธีใดๆ  

ใหเ้จา้หนา้ที่พสัดุลงบญัชี/ลงทะเบียนควบคมุ  ตามตวัอยา่งกวพ. 

อะไรเป็นวสัดุ /ครุภณัฑ ์ใหด้หูลกัการจ  าแนกประเภทรายจา่ยตาม

หนงัสือเวียนส านกังบประมาณ ดว่นที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลว. ๑๘ ม.ค.๒๕๕๓ 

    วิธีลงทะเบียน(ดว่นที่สุดที่ กค(กวพ)๐๔๐๘.๔/ว๑๒๙ ลว.๒๐ต.ค๔๙) 

     ๑)  วสัด-ุ ลงบญัชีวสัดุตามแบบที่ กวพ. ก าหนดไวเ้ดิม 

 ๒)  วสัดุ ที่มีอายุการใชง้านเกินกว่า ๑ ปี ซ่ึงมีราคาตอ่หน่วย                

    หรือตอ่ชุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และครุภณัฑ ์ 

   -ใหล้งทะเบียนควบคมุทรพัยส์ินตามแบบที่กรมบญัชีกลางก าหนดไว ้  

แตว่สัดุที่มีอายุใชง้านนานที่ไม่ถึง ๕ พนับาท ไม่ตอ้งคิดค่าเสื่อมราคา 

ตามส.ดว่นที่สุด ที่ กค๐๕๒๘.๒/ว ๓๓๕๔๕ ลว.๑๖ พ.ย. ๒๕๔๙ 

218 



219 

มำตรำ ๑๑ ทวิ* บรรดำอสงัหำรมิทรพัยท่ี์มหำวิทยำลยั

ไดม้ำโดยมีผ ูอ้ทิุศให ้หรือไดม้ำโดยกำรซ้ือหรือแลกเปลี่ยน

จำกรำยไดข้องมหำวิทยำลยั ไมถื่อเป็นท่ีรำชพสัด ุ                                                          

และใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ ของมหำวิทยำลยั 

หำกไมมี่ขอ้ก ำหนดวิธีกำรควบคมุไวเ้ป็น

อยำ่งอ่ืนเป็นกำรเฉพำะ จะตอ้ง

ลงทะเบียนควบคมุตำมแบบท่ี กวพ.

ก ำหนด ตำมระเบียบฯพสัดขุอ้ ๑๕๑ 

พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัย 
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ผูมี้หนา้ที่เบิก-จา่ยพสัดุ ไปใชง้าน  (ขอ้ ๑๕๓-๑๕๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเ้บิกพสัดุ ไดแ้ก่ 

๑.ระดบักอง/หรือหน่วยงานแยกจากกรม/หน่วยงานในส่วน

ภูมิภาค        จะเบิกพสัดุกบักรม -ใหหั้วหนา้หน่วยงานเป็นผูเ้บิก 

๒.หน่วยพสัดุของหน่วยงานในภูมิภาค/หรอืหน่วยงานแยก

ตา่งหากจากกรม – ใหหั้วหนา้งานท่ีตอ้งใชพ้สัดุ เป็นผูเ้บิก 

ผูส้ั่งจ่ายพสัดุ ไดแ้ก่ 

หัวหนา้หน่วยพสัดุ/ระดบัแผนกหรอืต า่กว่าแผนกแตมี่หนา้ท่ี

ควบคุมพสัดุ หรอืขา้ราชการท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นหัวหนา้หน่วยพสัดุ 

เป็นผูส้ั่งจ่ายพสัดุ 

-ผูส้ั่งจ่ายตอ้งตรวจสอบใบเบิก เอกสารประกอบแลว้ลงบญัชี หรอื

ทะเบียนทุกครัง้ท่ีมีการจ่าย เก็บใบเบิกจ่ายไวเ้ป็นหลักฐานดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 



“ การตรวจสอบพสัดปุระจ  าปี” (ขอ้ ๑๕๕) 
 ก่อนส้ินเดือนกนัยายนของทุกปี ใหห้ส.ราชการ /หรือ  
หน.งาน ตามขอ้ ๑๕๓ แตง่ตัง้ผูต้รวจสอบพสัดทุ  าหนา้ท่ีดงัน้ี 

โดยใหแ้ตง่ตั้งเจา้หนา้ท่ีในส่วนราชการ/หน่วยงาน นั้น                                   
 ซ่ึงมิไช่เจา้หนา้ที่พสัด ุคนหน่ึง/หรือหลายคน 

ผูไ้ดร้บัแตง่ตั้งจะท าการตรวจสอบพสัด ุ                                 “”
 “งวดตั้งแต ่๑ ตลุาคมปีก่อน ถึง ๓๐ กนัยายนปีปัจจุบนั”  

- โดยใหเ้ริ่มตรวจในวนัเปิดท าการแรก ของเดือนตลุาคม ว่า:- 
      มีพสัด ุช ารุด เส่ือมคุณภาพ สูญไป เพราะเหตใุด 

         หรือไม่จ  าเป็นตอ้งใชง้านตอ่ไป 

  ใหต้รวจเสร็จส้ินภายใน ๓๐ วนั นบัแตแ่ตง่ตั้ง  

  แลว้ใหร้ายงานผลการตรวจสอบ ตอ่ผูแ้ตง่ตัง้ ๑ชุด / สตง. ๑ ชุด 
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การจ าหน่ายพสัดุ (ขอ้ ๑๕๗)  

 พสัดุใดหมดความจ าเป็นในการใชง้าน /ใชง้าน 

 จะส้ินเปลือง  ค่าใชจ้า่ยมาก  

 ใหห้ส.ราชการ พิจารณาสัง่จ  าหน่ายโดยวิธีใดวิธีหน่ึง ดงัน้ี 
 ขาย/ขายทอดตลาด    (ถา้ขายใหส้่วนราชการ /รฐัวิสาหกิจ/                          

   หน่วยงานอื่นของรฐั ใหข้ายโดยวิธีตกลงราคา) 

(เวน้แต ่การขายครัง้หน่ึงไดม้ารวมกนัไม่เกิน ๑ แสน ใชวิ้ธีตกลงราคา) 

  แลกเปล่ียน             (ใหท้  าตามขอ้ ๑๒๓-๑๒๗) 

   โอน      ใหโ้อนแก่ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ ทอ้งถิ่น องคก์าร

สถานสาธารณกุศลตามมาตรา๔๗(๗)มีหลกัฐานการโอนเป็น

หนงัสือไวด้ว้ย 

 แปรสภาพ หรือท าลาย (ใหส้่วนราชการเป็นผูก้  าหนด) 

( ขอ้๑๖๐ เม่ือด าเนินการตามระเบียบแลว้ ใหจ้า่ยออกจากทะเบียน) 
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ปัญหาและแนวทางปฏิบตัใินการจ  าหน่ายพสัด ุ
เร่ืองท่ี ๑ ส่วนราชการ ก. จะขอขายรถยนตป์ระจ  าต  าแหน่งใหแ้ก่ขา้ราชการหรือ

เปิดประมูลใหแ้ก่ขา้ราชการภายในหน่วยงานก่อนโดยไม่ขายทอดตลาดไม่ได ้

 เร่ืองท่ี ๒ มตกิวพ.๕๒ วิธีการขายทอดตลาด-ใหค้ณะกรรมการฯประเมินราคา

ทรพัยส์ินที่จะขาย จากราคาในทอ้งตลาดปัจจุบนัตามหนงัสือเวียน

กรมบญัชีกลาง ที่ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/๒๕๗ ลงวนัที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๒)

และใชวิ้ธีขายทอดตลาดตาม ปพพ.มาตรามาตรา ๕๐๙-๕๑๗ 

เร่ืองท่ี ๓ การขายทอดตลาดครั้งหน่ึง หากมีวงเงินท่ีไดม้ารวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท ใหข้ายโดยตกลงราคาได ้ โดยไม่ตอ้งรอใหมี้วงเงินท่ีไดม้ารวมกนั ๑ แสน

บาท  ก่อนจงึจะขายทอดตลาดได ้ 

เรื่องที่ ๔ ผูข้ายส่งมอบตูอ้บไม่ถูกตอ้ง มหาวิทยาลยัผูซ้ื้อ แจง้ผูข้ายใหน้ าตูอ้บคืนไป 

ผูข้ายไม่มาเอาคืน จะจ  าหน่ายโดยขายทอดตลาดไม่ได ้เพราะไม่ใช่ทรพัยส์ิน

ราชการ กรณีน้ีตอ้งน าไปวางไว ้ณ ส านกังานวางทรพัย ์กรมบงัคบัคดี ตาม 

ปพพ.มาตรา ๓๓๑ โดยไม่ตอ้งถอนคืนการวางทรพัย ์หากมีค่าใชจ้า่ยเกิดข้ึน ให้

หกัเอาจากหลกัประกนัสญัญาได ้
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ถาม – ตอบ 

ปัญหา 
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