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หลกัสูตร การบริหารจัดการด้านการพสัดุ
และ 

การจัดซ้ือจัดจ้างส าหรับผู้บริหาร 
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           กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ ที่เกีย่วข้องกบั
การจดัหาพสัดุ 

ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรพสัดุ   
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรพสัดุดว้ย
วิธีกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

4 
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           ๓. วธีิการจดัหา 

วิธีตกลงราคา วงเงนิงบประมาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
วิธีสอบราคา วงเงนิงบประมาณไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
วิธีประกวดราคา วงเงนิงบประมาณเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

วิธีพิเศษ  วงเงนิงบประมาณเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  แต่มีเงื่อนไข 
วิธีกรณีพเิศษ ไม่ก าหนวงเงนิ แต่มีเงื่อนไข 
วิธี e-Auction วงเงนิงบประมาณตัง้แต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  ขึน้ไป 
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การจดัซ้ือ 
จดัจ้าง 

 

 
การเตรียมการ 
จดัซ้ือจดัจ้าง 

 

การก าหนด
ความต้องการ
และการขอ
งบประมาณ 

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 

 

แบ่งออกเป็น 5 ระยะ คือ 

 
การบริหาร
สญัญา 

 

ระยะท่ี 4 ระยะท่ี 5 

 
การควบคมุและ
จ าหน่ายพสัด ุ

 

ส ำนักมำตรฐำนกำรจัดซ้ือจดัจำ้งภำครฐั 

8 

ระยะท่ี 1 การก าหนดความตอ้งการและการของบประมาณ 

 การก าหนดความตอ้งการ  มี 2 ประเภท คือ 

• ความตอ้งการในลกัษณะนโยบาย เช่น การสรา้งเข่ือน การสรา้งถนน        

การสรา้งอาคารส านกังาน ฯลฯ  

• ความตอ้งการในลกัษณะเพือ่ใชใ้นการปฏิบติังานปกติ เช่น การจดัซื้ออปุกรณ์

ส านกังาน การจา้งเหมาท าความสะอาด การจดัซื้อเพือ่ทดแทนของเดิม ฯลฯ 

 การของบประมาณ 

เม่ือหน่วยงานรวบรวมความตอ้งการได ้ท ัง้ในส่วนของนโยบาย และ 

เพือ่ใชใ้นการปฏิบติังานปกติแลว้ ก็จะตอ้งของบประมาณประจ าปี 

ส ำนักมำตรฐำนกำรจัดซ้ือจดัจำ้งภำครฐั 
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 เม่ือ พรบ.งบประมาณรายจา่ยประจ าปีมีผลบงัคบัใช ้ส่วนราชการทราบ
งบประมาณของตนเองแลว้ ส่วนราชการตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 

• จดัท ำแผนกำรจดัซื้อจดัจำ้งของทุกโครงกำร/งำนทีไ่ดร้บังบประมำณ 

• จดัเตรยีมประกำศจดัซื้อจดัจำ้ง 

• ก ำหนดรำยละเอยีดคณุลกัษณะเฉพำะ (Specification) 
• ก ำหนดชว่งเวลำกำรสง่มอบพสัดุ 

• ส ำหรบังำนจำ้งกอ่สรำ้ง ตอ้งก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสรำ้งดว้ย 

 

ระยะท่ี 2 การเตรยีมการจดัซื้อจดัจา้ง 

ส ำนักมำตรฐำนกำรจัดซ้ือจดัจำ้งภำครฐั 

10 

 การประกาศจดัซื้อจดัจา้ง 

 การยืน่เสนอราคา 

 การพจิารณาผลการเสนอราคา 

 การท าสญัญา 

*** ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบเก่ียวกบัการพสัดุในทุกข ัน้ตอน 

หากละเวน้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งก็อาจถอืไดว่้าปฏบิตัไิม่ถูกตอ้ง 

ตามระเบยีบ *** 

ระยะท่ี 3 การจดัซื้อจดัจา้ง 

ส ำนักมำตรฐำนกำรจัดซ้ือจดัจำ้งภำครฐั 
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 การบรหิารสญัญา หมายถงึ ผูมี้หนา้ท่ีบรหิารสญัญาซึง่เป็น

ฝ่ายผูว่้าจา้งตอ้งบรหิารใหผู้ร้บัจา้งปฏบิติัตามสญัญา เช่น กรณท่ีี

ผูร้บัจา้งไม่ปฏบิตัิตามสญัญา จะตอ้งด าเนินการดงันี้  

• การแกไ้ขสญัญา 

• การค านวณค่าปรบั 

• การพจิารณางดหรอืลดค่าปรบัหรอืขยายเวลาท าการ 

• การยกเลกิสญัญา เป็นตน้ 

ระยะท่ี 4 การบรหิารสญัญา 

ส ำนักมำตรฐำนกำรจัดซ้ือจดัจำ้งภำครฐั 

12 

 การควบคุม  

• การควบคุมวสัด ุ 

การลงบญัชวีสัด ุ

การท ารายการรบั 

การท ารายการเบกิจา่ย 

• การควบคุมครภุณัฑ ์  

การลงทะเบยีนคุมทรพัยส์นิ 

ระยะท่ี 5 การควบคุมและจ าหน่ายพสัดุ 

ส ำนักมำตรฐำนกำรจัดซ้ือจดัจำ้งภำครฐั 
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 การบ ารุงรกัษา 

• เพือ่ใหพ้สัดมีุความคงทนและมีคุณภาพท่ีดตีลอดอายุ 

  การใชง้าน 

 การจ าหน่าย 

• เพือ่ลดภาระงบประมาณในดา้นอืน่ๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง และท าให้

ดแูลบ ารงุรกัษาเฉพาะพสัดท่ีุส าคญัและจ าเป็นต่อการ

ปฏบิตัิงานเท่าน ัน้ 

ระยะท่ี 5 การควบคุมและจ าหน่ายพสัด ุ(ต่อ) 

ส ำนักมำตรฐำนกำรจัดซ้ือจดัจำ้งภำครฐั 

14 ส ำนักมำตรฐำนกำรจัดซ้ือจดัจำ้งภำครฐั 
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 ระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
อเิล็กทรอนิกส์  

(e-Government Procurement : e-GP) 

16 
Company Logo www.themegallery.com 

มติคณะรัฐมนตรีก ำหนดให้
สว่นรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  และ

หน่วยงำนของรัฐ 
ทกุแหง่ลงประกำศจดัซือ้ จดั
จ้ำง / ประกำศประกวดรำคำ  
ให้เป็นที่รู้กนัอยำ่งกว้ำงขวำง

ในเว็บไซต์  

ควำมเป็นมำ 

ระบบ e-GP เร่ิมแรก ซึง่เป็น
ระบบที่ใช้งำนในปัจจบุนัเน้นให้
หน่วยจดัซือ้มำประกำศจดัซือ้

จดัจ้ำงบนเว็บไซต์ของ
กรมบญัชีกลำงเท่ำนัน้ ไม่

สำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำ
ของกำรจดัซือ้จดัจ้ำงในระบบ

ได้   
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1 

เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
สำมำรถเข้ำถึงแหลง่ข้อมลูกำรจดัซือ้
จดัจ้ำง และพสัดภุำครัฐท่ีมีควำม
ถกูต้องได้ด้วยควำมรวดเร็ว 

ครบถ้วน และทัว่ถึง มีต้นแบบกำร
ประมลูด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครบ
กระบวนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงภำครัฐ 

และเช่ือมต่อข้อมลูจำกแหลง่ข้อมลูท่ี
เก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้  

2 

เพ่ือให้ผู้บริหำร และ 
สว่นรำชกำรสำมำรถติดตำม

สถำนะหรือ 
ควำมคืบหน้ำของ 

กำรจดัซือ้จดัจ้ำงภำครัฐได้ใน
ลกัษณะ Online  

3 

เพ่ือเร่งรัดให้สว่นรำชกำร 
เร่งด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำง  
ให้สำมำรถเบิกจำ่ยเงินให้ 
เป็นไปตำมแผนกำรใช้
จำ่ยเงินของรัฐบำล  

18 
Company Logo www.themegallery.com 

 
  

 
  
  

กำรปรับปรุง 
นโยบำยกำรจดัซ้ือ
จดัจำ้งภำครัฐอยำ่ง
มีประสิทธิภำพ 

  

กระตุน้ตลำด 
และเสริมสร้ำง 
ขีดควำมสำมำรถ 
ของภำคเอกชน  

 

ควำมโปร่งใส 
และมี

ประสิทธิภำพ 
ควำมสะดวก 
และควำมทัว่ถึง 
อยำ่งเท่ำเทียม

กนั 

       e - GP  คือ ศูนย์กลางที่เป็นหน้าต่างในการบริการข้อมูล และ 

      ด าเนินธุรกรรมทางการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์  
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1 

เป็นการพฒันาระบบ  
e-GP ต่อเนื่องจาก 

ระยะที ่1 

3 

ครอบคลุมทุกขัน้ตอน
กระบวนการจดัซือ้ 

จดัจา้งทีม่ปีระสทิธภิาพ 
สามารถตดิตามการจดัซือ้

จดัจา้งได้ 
ทุกขัน้ตอน 

2 

ครอบคลุมวธิกีารจดัซือ้จดั
จา้งทัง้หมด 12 วธิ ี

4 

เชือ่มโยงขอ้มลูกบั
หน่วยงานภายนอก ไดแ้ก่ 

GFMIS, ธนาคาร และ
ศนูยข์อ้มลูทีป่รกึษาไทย 

ระบบกำรจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
 (e-Government Procurement : e-GP) ระยะท่ี 2 

20 

ข้อยกเว้น 
ไม่ต้องด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง 
โดยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์   
แจ้งตามหนังสือด่วนที่สุด  

ที่ กค 0421.3/ว 247  
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 
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พจิารณาจากจ านวนผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง  

1 
พจิารณาว่าพัสดุที่จัดหา  มีการแข่งขันน้อยรายหรือไม่ 
? 

กรณีที่มีการแข่งขันน้อยราย (2 ราย)  
หรือไม่มีการแข่งขัน (1 ราย)  

ไม่ต้อง Auction 

22 

แต่กรณีที่มีการแข่งขัน  
(3 รายขึน้ไป) 

ต้องท า Auction 

1 2 3 
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 เกณฑ์การพจิารณาว่างานที่จัดหามีความซับซ้อนหรือ
ต้องใช้เทคนิคเฉพาะหรือไม่  

2 
พจิารณาว่าสินค้า/บริการ/งานโครงการที่จะจัดหา 
มีความซับซ้อนหรือต้องใช้เทคนิคเฉพาะหรือไม่? 

งำนซือ้หรืองำนจ้ำงดงักลำ่วมีรำยละเอียด 
ของสินค้ำบริกำรหรืองำนท่ีมีควำมซบัซ้อนไม่
สำมำรถก ำหนดรำยละเอียดไว้ใน TOR ได้  
/มีเทคนิคเฉพำะของพสัดหุรืองำนจ้ำงนัน้ๆ  

เช่น  การจัดหาสินค้าเวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์บางประเภท สายส่งสินค้าแรงสูง  การซือ้หรือซ่อมอาวุธยุทโธปกรณ์
ต่างๆ ทางการทหาร ฯลฯ     

24 

ต้องใช้เทคโนโลยีขัน้สูง  
ต้องใช้บุคลากรในสาขาวิชาชีพ 

การก่อสร้างชัน้สูง   
หรือต้องใช้ช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ 

หรือมีความช านาญเป็นพเิศษ  
  

งานก่อสร้างที่มีรายละเอียด 
ซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ 
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งานซือ้หรืองานจ้าง ที่ต้องค านึงถงึ
เทคโนโลยีของสินค้า 

และหรือข้อก าหนดคุณสมบัต ิ
ของผู้เสนอราคา 

ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน  
จ าเป็นต้องให้มีการปรับปรุงข้อเสนอ 

ให้ครบถ้วน 
และเป็นไปตามความต้องการ 

ก่อนพจิารณาด้านราคา 

26 

     งานซือ้หรืองานจ้างที่มีรายละเอียด 
ข้อเสนอทางเทคนิคแตกต่างกัน  

ต้องพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอของแต่ละราย  
ผู้เสนอราคาสามารถเสนอข้อเสนอได้มากกว่า 1 ข้อเสนอ  

เพื่อให้หน่วยงานมีสทิธิคัดเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุด 
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งานซือ้หรืองานจ้างที่ต้องมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
ผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง มีมาตรฐานการผลิต 

หรืองานจ้างเฉพาะตนที่แตกต่างกัน  
จ าเป็นต้องใช้เวลาในการพจิารณา  

และมีการเปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาทุกราย 
ชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเตมิเพื่อความชัดเจน 

28 

ซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ 
ไม่ต้องท า Auction 

ไม่ซับซ้อน และไม่มีเทคนิคเฉพาะ 
ต้องท า Auction 
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3 
พจิารณาว่าสินค้า/บริการ เก่ียวกับเทคโนโลยี

ประเภท IT ที่จัดหาในครัง้นัน้  
เป็นประเภททั่วไปหรือมีลักษณะเฉพาะ? 

เป็น Hardware หรือ Software  
ที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่ต้องท า Auction 

เป็น Hardware ทั่วไป หรือ Software 
ส าเร็จรูปที่ไม่มีลักษณะเฉพาะ 

30 

ผูพ้ฒันาระบบดงักล่าวจ าเป็นตอ้งเขา้ไปศึกษา 
รูปแบบการท างานหรือความต้องการเฉพาะ
ของหน่วยงานนั้นๆ  แลว้จึงจะจดัท า Hardware 
หรือ Software นั้นข้ึนได ้
ส่วนใหญ่มกัจะเป็น Software ท่ีผูพ้ฒันาตอ้ง
เข้าไปศึกษารูปแบบการท างานหรือความ
ต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ ก่อนแล้วจึงจะ
จดัท า Software ข้ึน  
เช่น ระบบ GFMIS  ระบบ e-GP ฯลฯ 

        Hardware หรือ Software  
ที่มีลกัษณะเฉพาะ  
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4 
พจิารณาว่าพสัดุที่จัดหามีความผันผวน 

ทางด้านราคาหรือไม่? 

ราคาเปล่ียนแปลง 
ตามราคาตลาดโลก  

โดยมีการเปล่ียนแปลง 
ทางด้านราคา 

สูงขึน้หรือต ่าลงมากกว่า 10 %           

ไม่ต้องท า Auction 
เช่น  สนิค้าประเภทโลหะ  ขดลวงทองแดง  หรืออลูมิน่ัม ฯลฯ  

32 

ราคาคงที่ หรือเปลี่ยนแปลงน้อย 

ต้องท า Auction 

(ในระหว่าง 30 วัน ไม่มีการเปล่ียนแปลงด้านราคา 

หรือเปล่ียนน้อยกว่า 10 % โดยเฉล่ีย ให้ถือว่า 

เป็นสินค้าและบริการที่ไม่มีความผันผวนด้านราคา) 
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กรณี : การจ้างเหมาบริการสื่อสารโทรคมนาคม 

อ้างอิง หนังสือที่ กค (กวพอ) 0421.3/30592 ลว 27 ก.ค. 2555 

กรมสุขภำพจิต จะด ำเนินกำรปรับปรุงและพฒันำเครือข่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร(call center) 
ดว้ยเงินบ ำรุงของหน่วยงำนในสังกดั ในวงเงิน 14,000,000 บำท จะตอ้ง
ด ำเนินกำรจดัจำ้งตำมระเบียบฯ 2549  
หรือสำมำรถด ำเนินกำรจำ้งเหมำบรษทัฯ โดยวธีิพิเศษโดยไม่ตอ้งขออนุมติั
ยกเวน้หรือผอ่นผนักำรไม่ปฏิบติัตำมระเบียบฯ พ.ศ. 2549 ไดห้รือไม่ 

34 

แนววนิิจฉัยในการตอบข้อหารือ 
ของ กวพ.อ. 

 หำกกำรจดัจำ้งดงักล่ำวอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะจดัหำโดยวิธีพิเศษตำม
ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ขอ้ 24 ย่อมอยู่ในดุลยพินิจของกรมฯท่ีจะ
ด ำเนินกำรได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจำก กวพ.อ. แต่อย่ำงใด  
แต่หำกไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะจัดหำโดยวิธีพิ เศษกรมฯย่อม
ด ำเนินกำรจดัหำตำมระเบียบฯ พ.ศ. 2549 
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ขอบเขตแนวทางการปฏบิัติตามระเบียบ 

ที่ผู้บริหารควรรู้ 

38 

“ค ำสัง่ทำงปกครอง”  หมำยควำมว่ำ 

 (1)  กำรใชอ้ ำนำจตำมกฎหมำยของเจำ้หนำ้ที ่ ทีมี่ผลเป็นกำร

สรำ้งนิติสมัพนัธข้ึ์นระหว่ำงบุคคลในอนัทีจ่ะก่อ  เปลีย่นแปลง  

โอน  สงวน  ระงบั  หรือมีผลกระทบต่อสถำนภำพ  หรือสิทธิ 

   หรือหนำ้ทีข่องบุคคล  ไม่ว่ำจะเป็นกำรชัว่ครำว  หรือถำวร   

     Ex.  การสัง่การ  การอนุญาต การอนุมัต ิ การวนิจิฉัย 

          การรับรอง  และการรับจดทะเบยีน  แต่ไม่หมายรวมถงึ 

          การออกกฎ 

(2)  กำรอื่นทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

38 
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ใหก้ำรด ำเนนิกำรของเจำ้หนำ้ทีด่งัต่อไปนี้  เป็นค ำสัง่ทำงปกครอง 

1.  กำรด ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรจดัหำ  หรือใหสิ้ทธิประโยชนใ์นกรณี 

 (1)  กำรสัง่รบั  หรือไม่รบัค ำเสนอขำย รบัจำ้ง  แลกเปลีย่น ให้

เช่ำซ้ือ เช่ำหรือใหสิ้ทธิประโยชน ์

 (2)  กำรอนุมติัสัง่ซ้ือ จำ้ง แลกเปลีย่น เช่ำ ขำย ใหเ้ช่ำ หรือให้

สิทธิประโยชน ์

 (3)  กำรสัง่ยกเลิกกระบวนกำรพจิำรณำค ำเสนอ  หรือกำร

ด ำเนนิกำรอื่นในลกัษณะเดียวกนั 

 (4)  กำรสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิ้งงำน 

39 

40 

มำตรำ 9 ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีรฐัตอ้งจดัไวใ้หป้ระชำชน 

             เขำ้ตรวจดูได ้

 (1)  ผลกำรพิจำรณำ หรือค ำวินิจฉยัท่ีมีผลโดยตรง 

            ต่อเอกชน 

       ... 

 (8)  ขอ้มูลข่ำวสำรอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

40 



22/04/58 

20 

41 

เรือ่ง ก ำหนดใหม้ีขอ้มูลข่ำวสำรเกีย่วกบัผลกำรพจิำรณำจดัซ้ือจดัจำ้ง 

       ของหน่วยงำนของรฐั เช่น ขอ้มูลข่ำวสำรที่ตอ้งจัดไวใ้หป้ระชำชน

ตรวจดูไดต้ำมมำตรำ 9 (8) แห่ง พ.ร.บ. ขอ้มูลข่ำวสำรองรำชกำร 

พ.ศ. 2540 

  1.  ใหห้น่วยงำนของรฐัจดัท ำสรุปผลกำรพจิำรณำจดัซ้ือจดัจำ้ง   

        วนัเดือนปี  งำน  วงเงิน  วิธี  ชื่อผูเ้สนอรำคำ  ผูช้นะ   

            เหตุผลทีค่ดัเลือกรำยนั้น 

  2.  ท ำตำมแบบ  สขร. 1 

  

41 

42 

มำตรำ 10 

- เจำ้หนำ้ทีม่ีอ ำนำจ อนุมติั พิจำรณำ ด ำเนนิกำรเกีย่วกบั 

  กำรเสนอรำคำ  รู ้ หรือควรจะรูว่้ำมีพฤติกำรณป์รำกฏว่ำ 

  มีกำรกระท ำควำมผดิตำม พ.ร.บ. 

- ไม่เสนอยกเลิก 

42 
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มำตรำ 11  เจำ้หนำ้ทีห่รือผูไ้ดร้บัมอบหมำยจำกหน่วยงำน 

 

- ทุจริต ออกแบบ ก ำหนดรำคำ  ก ำหนดเงือ่นไข อนัเป็น 

   มำตรฐำนในกำรเสนอรำคำ 

- มุ่งหมำยมิใหมี้กำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม 

- ช่วยเหลือผูเ้สนอรำคำรำยใดใหเ้ขำ้ท ำสญัญำ 

- กีดกนัมิใหเ้ขำ้เสนอรำคำอย่ำงเป็นธรรม 

43 

44 

มำตรำ 12 

 

- เจำ้หนำ้ทีข่องรฐักระท ำผิดตำม พ.ร.บ. นี้    

- กระท ำกำรโดยมุ่งหมำยมิใหม้ีกำรแข่งขนั 

  เพือ่เอ้ืออ ำนวยผูเ้สนอรำคำใหเ้ป็นผูม้สีิทธิ 

  ท ำสญัญำ 

44 
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ขอ้  9  โทษปรบัทำงปกครองมี  4  ชั้น 

........................ 

 

ส่วนท่ี  6 

ควำมผิดเกี่ยวกบักำรพสัดุ  (ขอ้  37-49) 

แบ่งซ้ือแบ่งจำ้งเป็นเหตุใหเ้สียหำย.  จดัซ้ือท่ีดินและสิ่งก่อสรำ้ง  ปฏิบติั/ ละเวน้ 

กำรปฏิบติัโดยมิชอบเป็นเหตุเสียหำย. ก ำหนดรำคำกลำง สเปคในกำรประกวด / 

สอบมิชอบ.  ไม่ปิด/ส่งประกำศ. ไม่ซ้ือ/จำ้งรำยต ำ่โดยไม่มีเหตุผล . ท ำสญัญำมิชอบ . 

คุมงำน/ตรวจกำรจำ้ง มิชอบ. ตรวจรบัพสัดุมิชอบ.ลงบญัชี/ทะเบียน มิชอบ . 

เบิกจ่ำย มิชอบ ตรวจสอบพสัดุมิชอบ /กรณีเป็นผูบ้งัคบับญัชำ.ผูก้ระท ำ/ร่วมเป็น 

ผูบ้งัคบบญัชำ ชั้น 4 . ( หมำยเหตุ  ตอ้งเป็น จ. มีหนำ้ท่ี และเสียหำย ) 

46 
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 23 มี.ค. 20 ท่ี สร 0203/ว 52 ลว. 28 ม.ีค. 20 

1.1 ม ีมอก. หรือ กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองแลว้ หรือมมีาตรฐานทีส่่วนราชการอ่ืน 

ก าหนดไว ้ก็ใหร้ะบุตามมาตรฐานนัน้ได ้ตามความจ าเป็น  

1.2 กรณยีงัไม่มมีาตรฐาน ถา้ส่วนราชการจ าเป็นตอ้งใชส้ิ่งของทีเ่ห็นว่ามคุีณภาพดี   

เป็นทีนิ่ยมใชใ้นขณะนั้น และจ าเป็นตอ้งระบุช่ือยีห่อ้สิ่งของ ก็ใหร้ะบุได ้

   แต่ ตอ้งใหม้ากยีห่อ้ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถระบุได ้และสิ่งของทีม่คุีณภาพเทียบเท่ากัน 

ก็ใหใ้ชไ้ดด้ว้ย 

                            2. งำนซ้ือจำ้งทัว่ไป กำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลกัษณะเฉพำะ (Specification
                                                      *** หา้ม *** 
2.1 ก าหนดใหใ้กลเ้คียงกับยีห่อ้ใดยีห่อ้หนึง่ 

2.2 ระบุยีห่อ้สิ่งของทีจ่ะซ้ือ เวน้แต่ ทีม่ขีอ้ยกเวน้ไว ้เช่น ยารักษาโรค เคร่ืองอะไหล่  เป็นตน้ 

1. งำนก่อสรำ้ง กำรก ำหนดรำยกำรในกำรก่อสรำ้ง 

48 

 28 ธ.ค. 36 ท่ี นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค. 37 

1. กำรประกวดรำคำ ใหผู้ย้ืน่ซองเสนอแผนกำรท ำงำนรวมทั้งแผนเวลำในกำรจัดหำวสัดุ 

อุปกรณก์อ่สรำ้ง กรณไีม่ไดก้ ำหนดงวดงำนในเอกสำรประกวดรำคำ และถอืเป็นส่วนหนึ่งของสญัญำ 

2. ใหก้ ำหนดระยะเวลำรบัประกนัควำมช ำรุดบกพร่อง อยำ่งนอ้ย 2 ปี ยกเวน้ ถนนลูกรงั ถนนดิน  

งำนขุด ขุดลอกคู คลอง สระ หนอง ซ่ึงเป็นงำนดินท่ีไม่มีกำรดำดคอนกรีต 

3. ก ำหนดผลงำนของผูเ้สนอรำคำไดไ้ม่เกิน 50% ของวงเงินท่ีจะจำ้ง 

4. กำรปิดประกำศ ใหท้ ำ ณ สถำนท่ีซ่ึงบุคคลภำยนอกเขำ้ถงึ ส่วนภูมิภำคใหปิ้ดท่ีศำลำกลำงดว้ย 

5. ใหก้รมประชำสมัพนัธ ์และ อ.ส.ม.ท. จัดท ำทะเบยีนกำรรบัทะเบยีนกำรประกำศข่ำงประกวดรำคำ 

และบนัทึกเทปกำรออกอำกำศเก็บรกัษำไวเ้พือ่กำรตรวจสอบไม่ต ำ่กว่ำ 90 วนั และแจง้รำยช่ือ 

ส่วนรำชกำรท่ีส่งข่ำวประกวดรำคำลำ้ชำ้ให ้สตง. ทุกรอบ 6 เดือน 

6. ใหผู้ร้กัษำกำรตำมระเบยีบพสัดุ ส่งเสริมใหเ้จำ้หนำ้ท่ีของทำงรำชกำรมีควำมรูด้ำ้นกำรพสัดุ 

กรณีกำรจำ้งเหมำก่อสรำ้ง 
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 28 ธ.ค. 36 ท่ี นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค. 37 

1. ขอ้ก ำหนด เงือ่นไข ในกำรประกำศแจง้ควำมประกวดรำคำ 

   1.1 ใหส่้วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั และรฐัวิสำหกิจ เป็นผูอ้อกแบบบญัชีรำยกำรกอ่สรำ้ง เพือ่ให ้

ผูเ้ขำ้ประกวดรำคำกรอกปริมำณวสัดุและรำคำ เพือ่ใชต้รวจสอบเปรียบเทียบกบัรำคำกลำง และรำคำ 

ของรำยอ่ืนๆ 

   1.2 ใหก้ ำหนดเวลำกำรก่อสรำ้งแลว้เสร็จไวใ้นประกำศประกวดรำคำ เวน้แต่ไม่สำมำรถก ำหนดได ้

2. กำรก ำหนดคุณสมบติัของผูเ้ขำ้ประกวดรำคำ 

   2.1 กำรประกวดรำคำวงเงินตั้งแต่ 1 ลำ้นบำทข้ึนไป ผูเ้สนอรำคำตอ้งเป็นนิติบุคคล ไม่รวมถงึ 

กำรประกวดรำคำระหว่ำงประเทศ กำรประกวดรำคำโครงกำรเงินกูจ้ำกต่ำงประเทศ เวน้แต่ กำรท ำ 

สญัญำซ่ึงบริษทัต่ำงประเทศจะตอ้งตั้งตวัแทนจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยไทย 

   2.2 ตอ้งมีวตัถุประสงคท์ ำกำรรบัเหมำก่อสรำ้ง 

   2.3 กรณีจ ำเป็นตอ้งก ำหนดผลงำนและควำมช ำนำญ ใหก้ ำหนดตำมควำมจ ำเป็น โดยค ำนึงถงึ 

ลกัษณะสภำพของงำน ใบรบัรองผลงำนตอ้งเป็นคู่สญัญำโดยตรงกบัทำงรำชกำร องคก์ำร หรือ 

หน่วยงำนของรฐั หรือเอกชนท่ีรฐัเช่ือถอื และเป็นผลงำนประเภทเดียวกนั   

กรณีกำรประกวดรำคำก่อสรำ้ง 

50 

 28 ธ.ค. 36 ท่ี นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค. 37 

3. กำรแบ่งงวดงำน กำรจ่ำยเงิน ก ำหนดเวลำแลว้เสร็จ และกำรส่งมอบงำน 

   3.1 ใหแ้บ่งงวดงำนใหส้มัพนัธก์บักำรจ่ำยเงินแต่ละงวด 

   3.2 ใหก้ ำหนดงวดงำน งวดกำรจ่ำยเงิน ใหช้ดัแจง้ในประกำศ และอยู่ในวิสยัท่ีจะปฏิบติัได ้

กรณีก่อหนี้ ผูกพนัขำ้มปี ควรก ำหนดเป็นอตัรำรอ้ยละของจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำย และแจง้จ ำนวนปี 

ที่จะตอ้งก่อหนี้ ผูกพนัไวใ้นประกำศดว้ย 

4. วิธีประกำศประกวดรำคำ 

   ตอ้งปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ หน่วยงำนและหรือศำลำกลำงจังหวดั กรณีวงเงินค่ำก่อสรำ้ง 

เกิน 1 ลำ้นบำท ใหส่้งประกำศไปให ้อ.ส.ม.ท. ภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่ลงนำมในประกำศ 

และส่งใหก้รมประชำสมัพนัธด์ว้ย 

กรณีกำรประกวดรำคำก่อสรำ้ง 
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 28 ธ.ค. 36 ท่ี นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค. 37 

5. กำรขำยแบบรูปรำยกำร 

   5.1 ใหก้ ำหนดรำคำขำยในรำคำพอสมควร โดยไม่หวงัส่วนเกินเพือ่เป็นรำยไดข้องหน่วยงำน 

   5.2 ไม่ก ำหนดรำคำขำยในอตัรำรอ้ยละของรำคำกลำงหรือวงเงินงบประมำณ เพือ่หลีกเลีย่งมิให ้

ผูเ้ขำ้ประกวดรำคำทรำบรำคำกลำง หรือวงเงินงบประมำณก่อสรำ้ง (ปัจจุบนั หลกักำรนี้ คลำยไป) 

   5.3 ใหข้ำย ณ หน่วยงำนตน้สงักดั กำรขำย ณ หน่วยงำนย่อยที่จะมีกำรก่อสรำ้งใหก้ระท ำได ้

   5.4 สถำนที่ขำย ตอ้งเป็นที่สำมำรถติดต่อไดส้ะดวก ไม่ใช่เขตหวงหำ้ม 

   5.5 เตรียมแบบรูปรำยกำรไวใ้หม้ำกเพียงพอกบัควำมตอ้งกำรของผูที้่จะซ้ือแบบ 

   5.6 เปิดโอกำสใหผู้ซ้ื้อแบบท่ีมีคุณสมบติัตรงตำมเง่ือนไขหรือขอ้ก ำหนด ไดซ้ื้อแบบรูปรำยกำร 

ไดเ้ท่ำเทียมกนั 

  

กรณีกำรประกวดรำคำก่อสรำ้ง 
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 28 ธ.ค. 36 ท่ี นร 0202/ว 1 ลว. 3 ม.ค. 37 

6. กำรรบัซองและกำรเปิดซองประกวดรำคำ กำรยกเลิกกำรประกวดรำคำ 

   6.1 กำรเปิดซองประกวดรำคำ ถำ้ไม่ใช่เป็นกำรผิดพลำดในเง่ือนไขหรือขอ้สำระส ำคญัที่แจง้ไว ้

ในประกำศ แต่เป็นกำรผิดพลำดเล็กนอ้ย เช่น ไม่ขีดฆ่ำอำกรแสตมป์ ใหพ้ิจำรณำผ่อนปรนได ้

   6.2 ในกำรเปิดซองประกวดรำคำ นอกจำกพิจำรณำรำคำรวมสุดทำ้ยเป็นเกณฑต์ดัสินแลว้ ให ้

พิจำรณำรำคำต่อหน่วยของแต่ละรำยกำรว่ำ ถูกตอ้งเหมำะสมตำมควำมเป็นจริงหรือไม่ประกอบดว้ย 

   6.3 กรณีมีกำรรวมหวัหนั (ฮั้ว) หรือมีหลกัฐำนใหเ้ช่ือไดว่้ำ กำรประกวดรำคำกระท ำโดยไม่สุจริต 

หรือมีเหตุอนัสมควรยกเลิกเพือ่ประกวดรำคำใหม่ ก็ใหย้กเลิกกำรประกวดรำคำ โดยไม่ตอ้งเกรงว่ำ 

จะเกิดปัญหำเร่ืองส้ินเปลืองเวลำ หรือจะท ำงำนไม่ทนัปีงบประมำณ 

     

  

กรณีกำรประกวดรำคำก่อสรำ้ง 
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 7 เม.ย. 53 ด่วนที่สุด ที ่นร 0506/ว 78 ลว. 12 เม.ย. 53 

1. ใหส่้วนรำชกำร รฐัวิสำหกิจ องคก์ำรมหำชน และหน่วยงำนของรฐัทุกแห่ง  

ลงประกำศจดัซ้ือจดัจำ้งส ำหรบักำรจดัซ้ือจดัจำ้งดว้ยวิธีสอบรำคำ ประกวดรำคำ และ 
e – Auction ทีเ่วบ็ไซต์ศูนย์ข้อมูลจดัซื้อจดัจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) และ 
เวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 
2. ใหห้น่วยงำนต่ำงๆ ปฏิบติังำนในระบบ (e – Government Procurement) ระยะที ่1  
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 53 โดยกรมบญัชีกลางจดัฝึกอบรม จดัท าคู่มอืการปฏิบัตงิาน และจดัท าส่ือ   
การเรียนรู้เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้ผู้เกีย่วข้อง 
** กรมบญัชีกลางได้แจ้งเวยีนหลกัเกณฑ์ตามหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0421.4/ว 120 
ลว. 31 ม.ีค. 53 **    

เป็นกำรพฒันำกำรจดัซ้ือจดัจำ้งภำครฐัดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

(e – Government Procurement : e-GP) 

54 

มติ ครม. เกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ในมิติดา้นการใหสิ้ทธิพิเศษแกห่น่วยงานต่างๆ ตามระเบียบฯ 35 ขอ้ 26(2) 

มติ ครม. 

27 ต.ค. 41 

15 มิ.ย. 42 

11 มิ.ย. 45 

13 พ.ย. 51 

หนงัสือ 

ที ่นร 0205/ว 180 ลว. 29 ต.ค. 41 

ที ่นร 0205/ว 89 ลว. 16 มิ.ย. 42 

ที ่นร 0205/7217 ลว. 13 มิ.ย. 45 

ที ่นร 0506/ว(ล)18333 ลว. 18 ธ.ค. 51 

หน่วยงาน 

บมจ. ปตท. 

รายการ 

กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงฯ  

ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้ นไป และ 

กำรจดัซ้ือน ้ำมนัเตำของ กฟผ. 

28 ก.ค. 53 

   

ด่วนทีสุ่ด ที ่นร 0506/ว 155  

ลว. 16 ส.ค. 53 
หน่วยงำนสรำ้งอำวุธ 

กระทรวงกลำโหม  
กำรจ ำหน่ำยหรือรบัจำ้งผลิตอำวุธ 

ใหส่้วนรำชกำรของกระทรวงต่ำงๆ 

กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัต่ำงๆ 

ใหส่้วนรำชกำรและรฐัวิสำหกิจ 

สงักดักระทรวงกลำโหม 

โรงกลัน่น ้ ำมนัฝำง 

กรมพลงังำนทหำร 
ด่วนทีสุ่ด ที ่นร 0506/ว 155  

ลว. 16 ส.ค. 53 
28 ก.ค. 53 

   

28 ก.ค. 53 

   

ด่วนทีสุ่ด ที ่นร 0506/ว 155  

ลว. 16 ส.ค. 53 อผศ.  

1. กำรจ ำหน่ำยหรือรบัจำ้งท ำผลิตภณัฑ์ 

ต่ำงๆ ทีผ่ลิตขึ้ นเอง ตำมรำยกำรที่ 

กระทรวงกำรคลงัไดพ้ิจำรณำและ 

แจง้เวียน 

2. กำรรบัจำ้งบริกำร รปภ.  

ฯลฯ 

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

• ส ำหรบัส่วนรำชกำร ในวงเงิน 2-5 ลำ้นบำท  

• ส ำหรบัรฐัวิสำหกิจ ในวงเงินไม่เกิน 10 ลำ้นบำท  
 

        กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นหรือมีปัญหาอุปสรรค ท าให้ 

ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธี Auction ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานใช้      
ดุลพินิจด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ปี 35 หรือระเบียบ

ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของรัฐวิสาหกจิน้ันๆ หรือระเบียบอื่นของ

หน่วยงานน้ันๆ ได้ ทั้งน้ี ต้องช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น หรือปัญหาและ

อุปสรรคดังกล่าว ไว้ในรายงานขอซ้ือหรือขอจ้างด้วย  

56 

2. การแต่งตัง้คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสาร

ประกวดราคา 
 

• กำรจดัหำพสัดุในวงเงินไม่เกิน 10 ลำ้นบำท  

• ส ำหรบังำนก่อสรำ้งในโครงกำรท่ีมีแบบและขอ้ก ำหนดในกำรก่อสรำ้งท่ีเป็น
มำตรฐำนไวแ้ลว้   
 

        ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหนำ้หน่วยงำนท่ีจะจัดหำพสัดุว่ำจะแต่งตั้ ง

คณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตของงำนและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำหรือไม่ก็ได ้ 

       แต่ตอ้งน ำร่ำงขอบเขตของงำนและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำดงักล่ำว

เผยแพร่ทำง Website ของหน่วยงำนและของกรมบัญชีกลำงเพื่อให้

สำธำรณชนเสนอแนะหรือวิจำรณ ์
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3. การแต่งตัง้คณะกรรมการประกวดราคา 

    การคัดเลอืกผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง 

    การก าหนดวนั เวลา สถานทีเ่สนอราคา   

 ใหเ้ป็นอ ำนำจของหวัหนำ้หน่วยงำนในกำร

แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ รวมทั้งคดัเลือกผูใ้หบ้ริกำร

ตลำดกลำง และก ำหนดวนั เวลำ สถำนทีเ่สนอรำคำ  

58 58 

ระเบียบฯ (เดิม) 

1.  ประธำนกรรมกำร: 
     บุคลำกรในหน่วยงำน 

2.  กรรมกำร (3 – 5 คน): 
    (มีบุคคลภำยนอกอย่ำงนอ้ย  

     1 คน) 

3.  หวัหนำ้เจำ้หนำ้ท่ีพสัดุ: 
     กรรมกำรและเลขำนุกำร                  

4.  เจำ้หนำ้ท่ีพสัดุ: 
     ผูช่้วยเลขำนุกำร  

 

           (ว 182) ผ่อนผนั ดงันี้  

ไม่เกินวงเงิน 10 ลา้นบาท 

1.  ใหม้ีคณะกรรมกำรจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 

      3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 

2.  จะมีบุคคลภำยนอก หรือไม่ก็ได ้ 

3.  ใหม้ีบุคลำกรของหน่วยงำนเป็น  

      กรรมกำร และเลขำนุกำร 

วงเงินเกิน 10 ลา้น ข้ึนไป  

  (คณะกรรมกำรองคป์ระกอบเหมือนเดิม) 
ใหเ้จำ้หนำ้ทีพ่สัดุหรือทีเ่รียกช่ืออย่ำงอ่ืน 

ในหน่วยงำนนั้น เป็นกรรมกำร และเลขำนุกำร 

จะแต่งตั้งผูช่้วยเลขำนุกำรหรือไม่/ก็ได ้  

4. การแต่งตัง้คณะกรรมการประกวดราคาฯ 
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ระเบียบฯ 35 

ขอ้ 6 

ส่วนรำชกำร 

เงิน 

งบประมำณ 

งบประมำณ 

รำยจ่ำยประจ ำปี 

งบประมำณ 

รำยจ่ำยเพิม่เติม 

เงินที ่รมต. คลงั 

อนุญำตใหไ้ม่ตอ้ง 

ส่งคลงั ตำม พ.ร.บ. 

วิธีกำรงบประมำณ 

พ.ศ. 2502 

มำตรำ 24 

เงินกู ้

เงินกูต้ำมกฎหมำย 

ว่ำดว้ยกำรใหอ้ ำนำจ 

กระทรวงกำรคลงั 

กูเ้งินจำก 

ต่ำงประเทศ 

เงินช่วยเหลือ 

รฐับำลต่ำงประเทศ 

องคก์ำรระหว่ำงประเทศ 

สถำบนักำรเงินระหว่ำง

ประเทศ 

องคก์ำรต่ำงประเทศ 

มูลนธิิ/เอกชนต่ำงประเทศ 

การใชบ้งัคบั 
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การ 

แลกเปล่ียน 

การเช่า 

การจา้ง 

ออกแบบ 

ควบคุมงาน 

การจา้ง 

ที่ปรึกษา 

การจา้ง 

การซ้ือ 

การ 

จดัท าเอง 

การพสัด ุ

61 

62 

.....................โครงสรา้ง อ านาจ 
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หลกัการ ** กอ่นการซ้ือ – จา้งทกุวิธีตอ้งท ารายงานขอซ้ือหรอืขอจา้ง** 

รายละเอียดของรายงาน 

- รายละเอียดของพสัด ุ

- เหตผุลความจ าเป็น 

- ราคามาตรฐาน หรอืราคากลาง หรอืราคาครัง้หลงัสดุไม่เกิน 2 ปี 

- วงเงินท่ีจะซ้ือ/จา้ง 

- ก าหนดเวลาท่ีตอ้งใช ้

- วิธีจะซ้ือ/จา้ง 

- ขอ้เสนออ่ืนๆ   

 * การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 

* การออกประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 

คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 

คณะกรรมการจัดซ้ือโดยวธีิพเิศษ 

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวธีิพเิศษ 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง + ผู้ควบคุมงาน 

คณะกรรมการตามระเบียบพสัดฯุ 35 
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คณะกรรมการตามระเบียบพสัดฯุ 49 

เย้ ! ได้เวลาแสดงฝีมือ
แล้ว  

ข้าพเจ้า... 
...จะท าหน้าทีใ่ห้ดีทีสุ่ด  

คราวหน้า 
...จะได้แต่งตั้งเราอีก 
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เซง็..! ? ! 

WHY 

me  ? ! 

ท าไงดี.. ?  

68 

        

       

            1) แบ่งวงเงิน ใหล้ดลงเพ่ือเปลี่ยนวิธีจดัหาพสัด ุ

           2) ใหผ้ ูมี้อ านาจสัง่ซ้ือ สัง่จา้ง เปลี่ยนไป 
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70 

•  วิธีตกลงราคา 

•  วิธีพิเศษ 

•  วิธีกรณีพิเศษ 

โดยหลกัการ 

ระเบียบไม่ไดก้ าหนดใหต้อ้ง

ม ี

คู่เทียบ 

ค านึงถงึเป็นประโยชน์ 

ราชการ มากกว่าราคาต า่สุด 
เวน้แต่...กรณตีิดต่อหลายราย 

และทุกราย เสนอราคาบน

พื้ นฐานเดียวกัน หรือ... 

...วธีิกรณพีเิศษ 

บางกรณ ี
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วธีิสอบราคา 

วธีิประกวดราคา 

วธีิประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส ์

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

72 

      วิธีซ้ือจา้ง 

ผ ูมี้อ านาจ 

วิธีสอบราคา 

วิธีประกวดราคา 
วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ 

หวัหนา้ 

สว่นราชการ 
ไม่เกิน 50 ล. ไม่เกิน 25 ล. ไม่จ ากดัวงเงิน 

ปลดักระทรวง 
เกิน 50 ล. 

แต่ไม่เกิน 100 ล. 

เกิน 25 ล. 

แต่ไม่เกิน 50 ล. 
- 

รฐัมนตรี 

เจา้สงักดั 
เกิน 100 ล. เกิน 50 ล. - 
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ด าเนินการจัดหา 
ตามระเบียบฯ (6 วิธี) 
จนได้ตัวผู้ชนะราคา 

จัดท ารายงานขอซือ้ขอจ้าง  
ตามระเบียบฯ  35 ข้อ 27 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ  

ขออนุมัตส่ัิงซือ้/ส่ังจ้าง 
จากผู้มีอ านาจ ตาม
ระเบียบฯ ข้อ 65 - 67 

แจ้งผู้ชนะ
ราคาให้มา
ท าสัญญา 

ตรวจรับ
พัสด/ุงาน

จ้าง 

ควบคุม
พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พสัดุ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ 

หัวหน้าส่วนราชการ 

กรณีนอกเหนือจากวธีิพเิศษ
และกรณีพเิศษ 
•หัวหน้าส่วนราชการ 
-ไม่เกิน 50 ลบ. 
•ปลัดกระทรวง 
-เกิน 50 แต่ไม่เกิน 100 ลบ. 
•รมต.เจ้าสังกัด 
- เกิน 100 ลบ. 
กรณีวธีิพเิศษ 
•หัวหน้าส่วนราชการ 
-ไม่เกิน 25 ลบ. 
•ปลัดกระทรวง 
-เกิน 25 แต่ไม่เกิน 50 ลบ. 
•รมต.เจ้าสังกัด 
- เกิน 50 ลบ. 

วธีิกรณีพเิศษ หัวหน้าส่วนราชการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างได้ไม่จ ากัดวงเงนิ 

ปัญหาและแนวทางการปฏิบัตเิกีย่วกบั 
การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิพเิศษ 

ท าไมใครๆ 
ก็โทษผม 

ผมผิด
ตรงไหน 
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ขั้นตอนกำรจดัซ้ือโดยวิธีพิเศษ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

หัวหน้าส่วนราชการ 
๑. ท ำรำยงำนขอซือ้เสนอหวัหน้ำสว่นรำชกำรเพื่อพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบตำมระเบียบฯ ข้อ  ๒๗ พร้อมทัง้เสนอ

แตง่ตัง้ “คณะกรรมการจัดซือ้โดยวิธีพิเศษ” 

๒. หวัหน้าส่วนราชการให้ความเหน็ชอบตามระเบียบฯ ข้อ  ๒๙ และอนุมัติ
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจดัซือ้โดยวิธีพิเศษตามที่เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอ ๓. แจ้งค าส่ัง 

ให้แก่ 
คณะกรรมการจัดซือ้โดยวิธีพิเศษเพื่อด าเนินการ 

จัดซือ้ตามระเบียบข้อ ๒๓ และ ข้อ ๕๗ 

๔. รายงานผลการพิจารณาและความเหน็ 
พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทัง้หมดโดยเสนอ 
ผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามระเบียบข้อ ๕๗ 

๕. เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อพิจารณาสั่งการ 

ขั้นตอนกำรจดัจำ้งโดยวิธีพิเศษ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

หัวหน้าส่วนราชการ 
๑. ท ำรำยงำนขอซือ้เสนอหวัหน้ำสว่นรำชกำรเพ่ือพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบตำมระเบียบฯ ข้อ  ๒๗ พร้อมทัง้เสนอ

แตง่ตัง้ “คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ” 

๒. หวัหน้าส่วนราชการให้ความเหน็ชอบตามระเบียบฯ ข้อ  ๒๙ และอนุมัติ
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจดัจ้างโดยวิธีพิเศษตามที่เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอ ๓. แจ้งค าส่ัง 

ให้แก่ 
คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเพื่อด าเนินการ 

จัดจ้างตามระเบียบข้อ ๒๔ และ ข้อ ๕๘ 

๔. รายงานผลการพิจารณาและความเหน็ 
พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทัง้หมดโดยเสนอ 
ผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามระเบียบข้อ ๕๘ 

๕. เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อพิจารณาสั่งการ 
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การซ้ือ/จ้าง โดยวธีิพเิศษ จ าเป็นต้องมี
เหตุผลประกอบทุกคร้ังหรือไม่ ? 

หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี  
ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๑๑๗๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๓ 

ในการจัดซือ้โดยวิธีพเิศษ ผู้ด าเนินการจัดหาและ
เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องระบุเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้อง
ซือ้ รายละเอียดของพัสดุที่จะซือ้และเหตุผลความจ าเป็น
ที่จะต้องซือ้โดยวิธีพเิศษ เสนอต่อหวัหน้าส่วนราชการ 
เพื่อให้ความเหน็ชอบ ให้การจัดซือ้โดยวิธีพเิศษ ตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๒๗ ให้ชัดเจน 

เงื่อนไข (ข้อ ๒๓) วธิีการ (ข้อ ๕๗) 

(๑) จะขำยทอดตลำด (๑) เจรจำตกลงรำคำ 

(๔) ซ้ือเพ่ิม (Repeat Order) (๔) เจรจำผูข้ำยรำยเดิม เง่ือนไขเดิม รำคำเดิม 
หรือดีกวำ่ 

(๒) เร่งด่วนชำ้เสียหำย (๒) เชิญผูมี้อำชีพขำยมำเสนอรำคำและต่อรอง 

(๓) รำชกำรลบั (๓) เชิญผูมี้อำชีพขำยมำเสนอรำคำและต่อรอง 

การด าเนนิการจดัซื้อโดยวิธีพเิศษ  
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เง่ือนไข (ขอ้ ๒๓) วธีิกำร (ขอ้ ๕๗) 

(๕) สัง่ตรงโดยใหห้น่วยงำนอ่ืนในต่ำงประเทศ 
สืบรำคำให ้

(๕) ซ้ือจำกต่ำงประเทศ 

(๖) เชิญผูผ้ลิต/ผูแ้ทนจ ำหน่ำยมำเสนอรำคำ 
และต่อรอง 

 (๖) จ ำเป็นตอ้งระบุยีห่อ้ 

(๗) เชิญเจำ้ของมำตกลงรำคำ (๗) ซ้ือท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงเฉพำะ 

(๘) ด ำเนินงำนโดยวธีิอ่ืนแลว้ 
  ไม่ไดผ้ลดี 

(๘) สืบรำคำจำกผูมี้อำชีพขำยและผูเ้สนอ 
รำคำท่ีถูกยกเลิกไป (ถำ้มี) ต่อรองรำคำ 

กำรด ำเนินกำรซื้อโดยวธิีพิเศษ  

ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒๓(๖) ก าหนดให้การซือ้
โดยวิธีพเิศษ  กรณีเป็นพสัดุที่โดยลักษณะของการ 
ใช้งาน หรือมข้ีอจ ากดัทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุ
ยี่ห้อเป็นการเฉพาะ  ให้หมายความรวมถงึกรณีที่ 
ส่วนราชการมีความจ าเป็นจะต้องซือ้พัสดุที่มีผู้จัดท า
หรือผู้ผลิตรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะด้วย โดยให้ 
ส่วนราชการสามารถด าเนินการจัดซือ้โดยวิธีพิเศษ 
ได้โดยตรง 

หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๒๐๔/๖๙๓๒ 
ลงวนัที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗ 
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ในขัน้ตอนการด าเนินการจัดซือ้โดยวิธีพเิศษ ตามระเบียบฯ 
ข้อ ๕๗ (๖) กรณีมีความจ าเป็นต้องระบุย่ีห้อ หากมีผู้ผลิต
หรือผู้แทนจ าหน่ายพัสดุดังกล่าวจ านวนหลายรายให้
คณะกรรมการจัดซือ้โดยวิธีพเิศษเชิญผู้ผลิตหรือผู้แทน
จ าหน่ายเข้าร่วมการแข่งขันราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

หนงัสือส ำนกันำยกรัฐมนตรี 
ที่ นร (กวพ)1305/ว 1170  

ลว 17 ก.พ. 2543 

(๑) กรณีเป็นงำนท่ีตอ้งใชช่้ำงฝีมือโดย 
  เฉพำะหรือช ำนำญโดยพิเศษ 

(๑) เชิญผูมี้อำชีพโดยตรงมำเสนอรำคำ 

เง่ือนไข (ขอ้ ๒๔) วงเงินเกิน 1 แสนบำท วธีิกำร (ขอ้ ๕๘) 

เจำ้หนำ้ท่ีพสัดุ หวัหนำ้ส่วนรำชกำร 
ใหค้วำมเห็นชอบ ๒๙ 

รำยงำน ขอ้ ๒๗ 

(๓) เป็นงำนท่ีตอ้งกระท ำโดยเร่งด่วน (๓) เชิญผูมี้อำชีพโดยตรงมำเสนอรำคำ 

(๒) กรณีเป็นงำนจำ้งซ่อมท่ีจ ำเป็นตอ้ง 
ถอดตรวจใหท้รำบควำมช ำรุดเสียหำยก่อน 
จึงจะประมำณค่ำซ่อมได ้

(๒) เชิญผูมี้อำชีพโดยตรงมำเสนอรำคำ 

กำรด ำเนินกำรจำ้งโดยวธิีพิเศษ  



22/04/58 

41 

(๔) รำชกำรลบั (๔) เชิญผูมี้อำชีพโดยตรงมำเสนอ
รำคำ 

(๕) จำ้งเพิ่ม  (Repeat  Order) 
(๕) เจรจำกบัผูรั้บจำ้งรำยเดิม  
รำคำต ่ำกวำ่หรือรำคำเดิม 

(๖) สืบรำคำจำกผูมี้อำชีพรับจำ้งและ 
ผูเ้สนอรำคำท่ีถูกยกเลิกไป (ถำ้มี)  
ต่อรองรำคำ 

(๖) ด ำเนินกำรโดยวธีิอ่ืน 
ไม่ไดผ้ลดี 

กำรด ำเนินกำรจำ้งโดยวธิีพิเศษ  

กวพ. ได้มหีนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๘๑๘๖  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓  

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจ าเป็นต่อเน่ืองว่า  

กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น   ที่จะต้องเช่าพัสดุจากผู้ให้เช่ารายเดิม 
หรือจ้างผู้ให้บริการรายเดิมต่อเน่ือง 

เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ   
 
 

ให้ถอืว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่หัวหน้าส่วนราชการจะใช้ดุลยพนิิจพิจารณา 
จัดจ้างหรือจดัเช่าโดยวิธีพิเศษ  

ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๗ (๔) repeat order 
หรือข้อ ๕๘ (๒) repeat order 

แล้วแต่กรณี โดยอนุโลมได้ 
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การด าเนินการซ้ือและการจ้างโดยวธีิกรณพีเิศษ 

ส่วนราชการ /รัฐวิสาหกจิ 
หน่วยงานตามกฎหมาย 
ท้องถิ่น หรือหน่ายงานอื่น 

- วงเงินเกนิ 100,000 บาท 

  หส.ราชการเป็นผู้ส่ังซ้ือหรือจ้าง 

- วงเงินไม่เกนิ 100,000 บาท  

  เป็นอ านาจ หัวหน้า จนท.พสัดุ 

(ข้อ27) 

(ข้อ29)  
จนท.พสัดุ หัวหน้าส่วนราชการ 

ติดต่อตกลงราคา 
กบัผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

1. เป็นผู้ท า/ผลติเองและนายกรัฐมนตรีอนุมัติ 
    ให้ซ้ือหรือจ้าง 

2. มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี ก าหนดให้ซ้ือ/จ้าง 

เงือ่นไข : 

86 

การก าหนดคุณสมบัตขิองผู้รับจ้าง 

ยกตัวอย่าง   กรณีโครงการก่อสร้างซ่ึงมีวงเงินงบประมาณ 100 ล้านบาท 
ตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานราชการจะก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะ
เข้าเสนอราคาคร้ังน้ันได้ ดังนี ้

1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ระกวดราคาจ้าง 

2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือ
บุคคลอืน่เป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

 
86 
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87 

3. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้มีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม 

4. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกัน
เช่นว่าน้ัน 

5. ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลอืกผู้มีคุณสมบัติเบือ้งต้นในการจ้างของกรม 

6. ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม้น้อยกว่า…..ล้านบาท (ควรก าหนดไม่เกิน
ร้อยละ 50) และเป็นผลงานที่ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานอืน่ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนทีก่รมเช่ือถือ 

87 
คุณสมบัตพิเิศษซ่ึงต้องเลอืกใช้ตามความจ าเป็นของงานก่อสร้างแต่ละคร้ัง 

การบริหาร 
สัญญา 
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สญัญา หมายถึง การใด อนัไดก้ระท าลง 

โดยชอบดว้ยกฎหมายและดว้ยใจสมคัร ม ุง่เนน้ 

โดยตรงต่อการผกูนิติสมัพนัธข้ึ์นระหว่างบคุคล 

หรอืนิติบคุคล ตัง้แต่สองฝ่ายข้ึนไป เพ่ือจะกอ่ 

 เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรอืระงบัซ่ึงสิทธิ 

สญัญา 

1. เต็มรูป (ข้อ 132)  
 1.1 ท าสัญญาตามตวัอย่างที ่กวพ. ก าหนด  
 1.2 มข้ีอความแตกต่าง เสียเปรียบ/ไม่รัดกมุ   (ส่งอยัการสูงสุดพจิารณา) 
 1.3 ร่างใหม่ 
2. ลดรูป (ข้อ 133) ข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง)  
 2.1 ตกลงราคา 2.2 ส่งของภายใน 5 วนัท าการ  
 2.3 กรณพีเิศษ 2.4 การซ้ือ/จ้างโดยวธีิพเิศษ (บางกรณี) 
3. ไม่มีรูป (ข้อ 133 วรรคท้าย)  
 3.1 ไม่เกนิ 10,000 บาท  
 3.2 ตกลงราคา กรณีเร่งด่วน ตามข้อ 39 วรรคสอง จะไม่ทาข้อตกลงเป็น
หนังสือไว้ต่อกนักไ็ด  

รูปแบบของสัญญา 
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                         มผีลตั้งแต่วนัลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 
มีข้อยกเว้นตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ  
ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 351 ลว. 9 ก.ย. 48         กรณี 
1. เป็นการเช่าหรือจ้างต่อเน่ืองกบัผู้ให้เช่า/ผู้รับจ้าง รายเดิม/รายใหม่ 
2. ส่วนราชการรู้ตัวผู้ให้เช่า/ผู้รับจ้าง และผู้มอี านาจได้อนุมตัิให้เช่า

หรือจ้างแล้วก่อนวนัที ่30 กนัยายน 
3. ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทนัในวนัที ่1 ตุลาคม  

ของปีงบประมาณใหม่ 

92 

สญัญา 

ประกาศ 

ซ้ือจา้ง 

เอกสาร 

สว่นท่ี 1,2 

การพิจารณา 

รบัราคาของ 

ภาครฐั 

ใบเสนอ

ราคา 

ค าเชิญชวน 

ค าเสนอ 

ค าสนอง 
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93 

1. ขอ้ตกลงเรื่องรปูแบบ ปรมิาณ จ านวน ราคา 

2. การจ่ายเงิน (งวดเงิน)  

3. การจ่ายเงินลว่งหนา้ (ขอ้ 68) 

4. หลกัประกนั 

5. การสง่มอบ การตรวจรบั  

6. การขยายเวลา งดหรอืลดค่าปรบั  

7. การปรบั  

8. การประกนัความช ารดุบกพรอ่ง 

94 

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญา (136) 

     หลกั 

• หา้มแกไ้ข เปล่ียนแปลง 

ขอ้ยกเวน้ 

• กรณีจ าเป็น ไมท่ าใหร้าชการเสียประโยชน ์

• กรณีแกไ้ขเพ่ือประโยชนข์องทางราชการ 
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95 

การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญา(2) 

อ านาจอนมุติัแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญา 

• หวัหนา้สว่นราชการ 

** หลกัการแกไ้ขฯ ** 

      การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญา สามารถท่ีจะพิจารณา

ด าเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญาในช่วงเวลาใดก็ได ้

แมจ้ะลว่งเลยก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ตามสญัญาก็

ตาม แต่อยา่งชา้จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง

ก่อนท่ีคณะกรรมการตรวจรบัพสัด/ุตรวจการจา้ง ไดท้ า

การตรวจรบัพสัดหุรอืงานจา้งไวใ้ช ้

96 

สาเหต ุ

(1) เหตเุกดิจากความผิด ความบกพรอ่งของราชการ 

(2) เหตสุดุวิสยั 

(3) เหตเุกดิจากพฤติการณ ์ท่ีค ู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิด 

อ านาจอนมุติั 

•  หวัหนา้สว่นราชการ 
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97 

วิธีการ 

  -  ค ู่สญัญาตอ้งแจง้เหตใุหส้ว่นราชการทราบภายใน 15 วนั 

     นบัแต่เหตนุัน้ไดส้ิ้นสดุลง หากไมแ่จง้ตามท่ีก าหนด จะยก 

     มากลา่วอา้งเพ่ือขอลดหรอืงดค่าปรบั หรอืขยายเวลามิได ้

     เวน้แต่กรณีความผิดความบกพรอ่งของสว่นราชการ ซ่ึงมี 

     หลกัฐานชดัแจง้หรอืส่วนราชการทราบดีอย ูแ่ลว้ตัง้แต่ตน้ 

  -  พิจารณาไดต้ามจ านวนวนัท่ีมีเหตเุกิดข้ึนจรงิ 

ซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบฯ 

     กวพ. แจ้งเวียนซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 139 
ตามหนังสือ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 268 ลว. 16 กค.55 ประเด็นปัญหาในทาง
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง กรณี
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างของดหรือลดค่าปรับ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากครบก าหนดระยะเวลาท าการตามสัญญาแล้ว ส่วนราชการจะ
พิจารณางดหรือลดค่าปรับตามที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างร้องขอตามระเบียบฯ ข้อ 
139 (2) เหตุสุดวิสัย ได้หรือไม่  
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ซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบฯ 

   กวพ. ซอ้มความเข้าใจแนวทางปฏิบัติฯ เพื่อให้หน่วยงาน
ต่างๆ ถือปฏิบัตใิห้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ ในการ
พิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาด้วยเหตุตามระเบียบฯ 
ข้อ 139  
(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ  
(2) เหตุสุดวสิัย   
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิด 
     ตามกฎหมาย  

ซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบฯ 

 ซึ่งเหตุดังกล่าวมผีลกระทบโดยตรงที่ท าให้ผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานจ้างตามสัญญา
ซื้อขายหรือสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณ ีให้อยู่ในอ านาจของ
หัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มี 
เหตุเกิดขึ้นจริง  
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    โดยส่วนราชการจะต้องพิจารณาว่า คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามสัญญา
หรือข้อตกลงให้กับทางราชการเป็นไปอย่างปกติตลอดมา และต้อง
ไม่มีพฤติการณ์ที่จะทิ้งงานของทางราชการ หากมีเหตุผลอันสมควร
ที่จะพิจารณางดหรือลดค่าปรับตามสัญญา แม้ได้ด าเนินการล่วงเลย
ก าหนดระยะเวลาส่งมอบหรือแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงจน
มีค่าปรับเกิดขึ้นแล้วก็ตาม แต่ต้องยังมิได้มีการตรวจรับงาน 
งวดสุดท้าย 

ซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบฯ 

102 

นร (กวพ) 1305/ว 11948 ลว. 13 ธ.ค. 43 

คณะกรรมการ 

- ตรวจรบัพสัด ุ

- ตรวจการจา้ง 

เสนอความเห็น 

1. การแกไ้ข เปลี่ยนแปลง 

   สญัญา 

2. การขยายระเวลาท าการ 

    ตามสญัญา การงด หรอื 

   ลด ค่าปรบั 

 

หวัหนา้ 

สว่นราชการ 
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104 

เอกฉนัท ์รบั               เพ่ือทราบ 

เอกฉนัท ์ไมร่บั            เพ่ือสัง่การ 

 ไมเ่อกฉนัท ์                 เพ่ือสัง่การ 
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105 

การบอกเลกิ 

หลกั  1) มีเหตเุช่ือไดว่้า ผ ูร้บัจา้งไม่สามารถท างานใหแ้ลว้เสรจ็ 

              ภายในเวลาท่ีก าหนด (137 วรรคหน่ึง) 

         2) ไมป่ฏิบติัตามสญัญา/ขอ้ตกลง และค่าปรบัจะเกิน 10 % 

             ของวงเงินทัง้สญัญา เวน้แต่ จะยินยอมเสียค่าปรบั ก็ให ้

             ผอ่นปรนไดเ้ท่าท่ีจ าเป็น (138) 

การตกลงเลกิสญัญาต่อกนั  ท าไดเ้ฉพาะเป็นประโยชน ์/หรอืเพ่ือ 

แกไ้ขขอ้เสียเปรยีบของราชการหากปฏิบติัตามสญัญา/ขอ้ตกลงต่อไป 

(137 วรรคสอง) 

 
 ก ว พ .   ซั ก ซ้ อ ม ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ  
ข้อ 138 ตามหนังสือ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 267 ลว. 16 กค. 55 ดังนี้ 
 1. เม่ือครบก าหนดส่งมอบสิ่งของหรืองานจ้างที่ก าหนดไว้ในสัญญา และ
ได้ล่วงเลยก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว เม่ือจ านวน
ค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างตามสัญญา
หรือข้อตกลง ให้ส่วนราชการมีหนังสือแจ้งบอกกล่าวกับคู่สัญญาว่าจ านวน
ค่าปรับที่เกิดขึ้น จะเกินกว่าร้อยละสิบแล้ว และจะด าเนินการบอกเลิกสัญญา
ต่อไป เว้นแต่คู่สัญญาจะได้มีหนังสือแจ้งภายในเวลาที่ก าหนด โดยจะยินยอม 
เสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  
  

ซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบฯ(กรณีค่าปรบั 10%) 
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 2. กรณีที่ คู่สัญญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสียค่าปรับ
ให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ภายในเวลาที่ก าหนด  
ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้ 
เท่าที่จ าเป็น โดยส่วนราชการต้องประเมินความคืบหน้าการ
ด าเนินการตามสัญญาของคู่สัญญาว่า การผ่อนปรนดังกล่าวจะท าให้
คู่สัญญาด าเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ หรือจะต้องใช้ดุลพินิจว่า 
จะบอกเลิกสัญญาหรือไม่ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

ซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบฯ 

ซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบฯ 

 2.1 ในกรณีที่เห็นว่า ควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา  
ให้ส่วนราชการแจ้งคู่สัญญาให้รับทราบและด าเนินการตามสัญญา 
โดยเร็ว โดยคู่สัญญาจะต้องก าหนดแผนและเวลาการด าเนินการ 
แล้วเสร็จให้ชัดเจน 
 2.2 ในกรณีที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ให้ส่วนราชการแจ้ง 
การบอกเลิกสัญญาไปยังคู่สัญญาโดยเร็ว ทั้งนี้ การแจ้งบอกเลิก 
สัญญา จะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแจ้งการปรับ และ 
ริบหลักประกันสัญญา (ถ้ามี) 

http://nms.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/08/Community.jpg
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ซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบฯ ข้อ 138 

   3. กรณีที่คู่สัญญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสีย
ค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยมีเงื่อนไข หรือกรณีคู่สัญญา 
ไม่มีหนังสือแจ้งความยินยอมดังกล่าวภายในเวลาที่
ก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ส่วนราชการแจ้ง 
การบอกเลิกสัญญาไปยังคู่สัญญาโดยเร็ว ทั้งนี้ การแจ้ง
บอกเลิกสัญญาจะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับ
แจ้งการปรับ และริบหลักประกันสัญญา (ถ้าม)ี 

ส านักมาตรฐานการจัดซือ้จดัจ้างภาครัฐ 
02 1277000 ต่อ 4551 
081-7424748 ,084-1383653 


