
Company Name

ระเบียบกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กองการพสัดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง 



ขั้นตอนการซ้ือหรือจ้าง

การตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง

ด าเนินการจัดหา

วธีิจัดซ้ือจัดจ้างทั่วไป 3 วธีิ  
(วธิีประกาศเชิญชวนทั่วไป วธิีคดัเลือก วธิีเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมัติส่ังซ้ือ/จ้าง

ผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) ผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหนึ่งช้ัน

การท าสัญญา
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ประกาศเผยแพร่แผนฯ  

กองการพสัดุภาครัฐ

2

ขอบเขตของงาน/spec.

แผนการจดัซ้ือจดัจ้าง
รับฟังความคดิเห็น (e-bidding วงเงนิเกนิ 5 ล้านบาท)



การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ข้อ 21)

 ในการซ้ือหรือจ้างท่ีมิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
1. คณะกรรมการขึน้มาคณะหน่ึง 
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่  
3. มอบหมายบุคคลใดบุคคลหน่ึง

จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง  รวมทั้ งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คดัเลือกข้อเสนอ

3

• ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
1. คณะกรรมการขึน้มาคณะหน่ึง
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 
3. บุคคลใดบุคคลหน่ึง
4. จะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

จดัท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างก็ได้
ระยะเวลาการพจิารณา และการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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 กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลว. 18 พ.ค. 63 แนวทางปฏิบัติในการกําหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
การกําหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ
ของหน่วยงานของรัฐกรณีการกําหนดสิ่งท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ

๑.๑ งานจ้างก่อสร้างและการกําหนดรายการวัสดุมาใช้ในงานก่อสร้าง
1.1.1 กรณีงานจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐ กําหนดคุณสมบั ติ

ของผู้ยื่นข้อเสนอตามแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย กําหนด สําหรับวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดคุณสมบัติ ของผู้ยื่นข้อเสนอตามแบบดังกล่าว โดยอนุโลม

๑.๑.๒ การกําหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินต้ังแต่ 1,000,000 บาท ข้ึนไป 
ให้กําหนดว่าต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

๑.๑.๓ ห้ามมิให้กําหนดเง่ือนไขของผู้ยื่นข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
(1) จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลประกอบการเป็นกําไร
(๒) จะต้องยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมาแสดงต้ังแต่ ขณะเข้าเสนอราคา
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายและจะต้องมีหนังสือแต่งต้ัง ตัวแทนจําหน่ายในครุภัณฑ์ประกอบ 

เช่น เครื่ องปรับอากาศ เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ เป็นต้น หรือจะต้องมี  หนังสือรับรองอะไหล่จากผู้ ผลิต
หรือตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งต้ังจากผู้ผลิต

๑. การกําหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
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หนังสือเวียนแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องกบัการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ
 กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลว. 18 พ.ค. 63 แนวทางปฏิบัติในการกําหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกําหนดผลงาน 

การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ
กรณีการกําหนดสิ่งท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ (ต่อ)

1.1.๔ การกําหนดผลงาน หากหน่วยงานของรัฐจะกําหนดผลงานก่อสร้าง ให้กําหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ 
ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจ้างก่อสร้างในครั้งนั้น และเป็นผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานที่จะดําเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้าง ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญา
ที่ผู้รับจ้างได้ทํางานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑.๑.๕ การกําหนดรายการวัสดุที่จะนํามาใช้ในงานก่อสร้าง เช่น สี กระเบื้อง ยาง วัสดุฝ้าเพดาน สุขภัณฑ์ เป็นต้น
(๑) กรณีที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมีมาตรฐานที่หน่วยงาน ของรัฐอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้

ก็ให้ระบุมาตรฐานนั้นได้
(๒) กรณีที่วัสดุยังไม่ได้กําหนดมาตรฐานตาม (๑) แต่หน่วยงานของรัฐ มีความจําเป็นต้องใช้วัสดุซึ่งเห็นว่า

มีคุณภาพดี เป็นที่นิยมใช้กันในขณะนั้น และมีความจําเป็นต้องระบุยี่ห้อวัสดุก็ให้ระบุชื่อยี่ห้อวัสดุได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า
๓ ยี่ห้อ และให้ถือเป็นหลักการว่าวัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่า กับยี่ห้อที่ระบุก็ให้ใช้ได้ด้วย

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอขอใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีกว่าหรือเทียบเท่ากับสิ่งของ ตามที่หน่วยงานของรัฐระบุยี่ ห้อ
ไว้ให้ผู้ยื่นข้อเสนอพิสูจน์ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยอมรับวัสดุ
สิ่งนั้นแล้วก็ให้ยอมรับว่าเป็นวัสดุเทียบเท่าได้ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือเป็นที่สุดเฉพาะคราวนั้น

๑. การกําหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
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 กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลว. 18 พ.ค. 63 แนวทางปฏิบัติในการกําหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกําหนด
ผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของ
รัฐกรณีการกําหนดสิ่งท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ (ต่อ)

๑.๒ งานซ้ือหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑.๒.๑ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการกําหนด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซ้ือให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
๑.๒.๒ การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานซ้ือ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ กําหนดเจาะจงแหล่งประเทศผู้ผลิต

หรือทวีป เช่น ต้องเป็นพัสดุที่ผลิตจากทวีปอเมริกา หรือทวีปยุโรป หรือต้องเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น

๑.๒.๓ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีความจําเป็นต้องกําหนดเงื่อนไขในการยื่นหนังสือ แต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายของพัสดุที่จะจัดซื้อ 
ให้กําหนดว่าต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจําหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

ในกรณีพัสดุที่จะจัดซ้ือมีส่วนประกอบ เช่น ล้อ พวงมาลัย เบาะรถ เป็นต้น หรืออุปกรณ์ประกอบ เช่น สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
ไฟท้ายรถ สัญญาณเตือนถอยหลัง เป็นต้น ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ กําหนดเงื่อนไขว่า ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจําหน่าย
และจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจําหน่าย ในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของพัสดุน้ัน

๑.๒.๔ ห้ามมิให้กําหนดผลงานในงานซ้ือหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แต่หาก หน่วยงานของรัฐมีความจําเป็นที่จะต้องกําหนดผลงาน
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังน้ัน 1

๑. การกําหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
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 กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลว. 18 พ.ค. 63 แนวทางปฏิบัติในการกําหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกําหนด
ผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของ
รัฐกรณีการกําหนดสิ่งท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ (ต่อ)

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ ในประกาศและเอกสารเชิญชวน 
หรือหนังสือเชิญชวน ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย และให้พิจารณาผ่อนปรนโดยไม่ตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่รับรองสําเนาถูกต้องในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ใบสําคัญ แสดงการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐) หรือหนังสือรับรองผลงาน

๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ติดอากรแสตมป์ ตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา หรือหนังสือเชิญชวน รวมไปถึง
เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่มีเง่ือนไขกําหนดให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ และเอกสารดังกล่าวจะต้องปิดอากรแสตมป์ตาม
กฎหมาย

๒.๓ หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ยื่นบัญชีผู้มี อํานาจควบคุม ( ถ้ามี)  แต่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี  ผู้มีอํานาจควบคุม 
การที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยื่นบัญชีผู้มีอํานาจควบคุมจึงไม่ผิดเง่ือนไขตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด

๒. แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอกรณีที่ไม่เป็นสาระสําคัญ



การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจ้าง (1)
ตอ้งประกาศเผยแพร่แผน
ดงักล่าวในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ
ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลาง
ก าหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานท่ี

ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นดว้ย 

หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่
แผนฯโครงการใดในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในโครงการนั้นได้

กองการพสัดุภาครัฐ

แผนการจดัซ้ือ
จดัจ้างประจ าปี

ให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อยดงัต่อไปนี้

1. ช่ือโครงการ
ที่จะจัดซ้ือ
จัดจ้าง

2. วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือจัดจ้าง
โดยประมาณ

3. ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
จัดซ้ือจัดจ้าง

4. รายการอ่ืน
ตามที่

กรมบัญชีกลาง
ก าหนด
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9

แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง (ม.11) 

เวน้แต่

1. การซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก

• กรณีจ าเป็นเร่งด่วนตาม ม.56(1)(ค)

• กรณีพสัดุทีใ่ชใ้นราชการลบัตาม ม.56(1)(ฉ)

2. การซ้ือหรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

• กรณีทีม่ีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงตาม ม. 56(2)(ข)

• กรณีจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุโดยฉุกเฉินตาม ม.56(2)(ง)

• กรณีเป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาดตาม ม.56(2)(ฉ)

3. งานจา้งทีป่รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

• กรณีทีม่ีวงเงินค่าจา้งตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงตาม ม.70(3)(ข)

• กรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกีย่วกบัความมัน่คงของชาติตาม ม.70(3)(ฉ)

4. งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

• กรณีทีม่ีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกีย่วกบัความมัน่คงของชาติตาม ม.82(3)
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ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 20

“การแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้งโดยลดวงเงินที่จะซ้ือ

หรือจา้งในคร้ังเดียวกันเพือ่ใหว้ิธีการซ้ือหรือจา้งหรือ

อ านาจในการสัง่ซ้ือสัง่จา้งเปลีย่นแปลงไป 

จะกระท ามไิด ้

กรณใีดจะเป็นการแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้ง

ใหพ้จิารณาถงึวัตถุประสงค์ในการซ้ือหรือจา้งคร้ังนัน้ 

และความคุม้ค่าของทางราชการเป็นส าคัญ
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11

แนวการวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัย

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 20

การจะพจิารณาว่าเป็นการแบ่งซ้ือแบ่งจ้างหรือไม่ จะต้องพจิารณาจากหลักเกณฑ์ดังน้ี กล่าวคือ มกีารแบ่งวงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง ในคร้ังเดียวกันออกเป็นส่วนๆ โดยไม่มีเหตุผลความจ าเป็น ท าให้

(1) วิธีการซ้ือหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป เช่น วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้างซ่ึงจะต้องด าเนินการโดยการเชิญชวนท่ัวไปแล้วไป
ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น หรือ 

(2) อ านาจในการซ้ือหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป เช่น แบ่งวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างแล้ว วิธีการซ้ือหรือจ้างในแต่ละคร้ัง ยังคง
เป็นวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปอยู่ แต่อ านาจส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง ในแต่ละคร้ังเปลี่ยนจากผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปช้ันหน่ึง มาเป็น
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

กองการพสัดุภาครัฐ



ทั้งน้ี การแบ่งวงเงินในการซ้ือหรือจ้างในคร้ังเดียวกันออกเป็นส่วนๆ ซ่ึงมี
ผลท าให้การซ้ือหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไปน้ี หรือมีผลท าให้อ านาจในการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างเปลี่ยนแปลงไปน้ี จะต้องพจิารณาใน
ขณะท่ีเร่ิมด าเนินการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง มิใช่พจิารณาจากผลของการด าเนินการ

(3) ค าว่า “ในคร้ังเดียวกัน” ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 20 วรรคหน่ึง น้ัน มุ่งหมายถึง การจัดหาพสัดุควรจะจัดซ้ือหรือจัด
จ้างคร้ังเดียว ดังน้ัน กรณีการได้รับอนุมัติจัดสรร
เงินงบประมาณในคร้ังเดียวกัน หากไม่มีเหตุผลประการใดท่ีท าให้หน่วยงานของรัฐ
ไม่สามารถด าเนินการในคร้ังเดียวกันได้แล้ว

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังเดียวกัน หากหน่วยงานของรัฐได้แยกการด าเนินการจนมีผลท าให้
วิธีการซ้ือหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อให้อ านาจส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างเปลี่ยนแปลงไป กรณีจะเป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบ
ด้วยระเบียบฯ 

แนวการวนิิจฉัยของคณะกรรมการวนิิจฉัย (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ
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หน่วยงานได้รับจดัสรรงบประมาณจ านวน 14,070,000 บาท ซ่ึงประกอบ
ไปด้วย 2 กจิกรรม คือ 

(๑)  การซ้ือครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ (งานซ้ือ) เป็นเงนิทั้งหมด 8,180,000 บาท 
(๒) งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัตกิาร (งานจ้าง) เป็นเงนิ 5,890,000 บาท
หน่วยงานจงึขอหารือว่า จากวงเงนิงบประมาณ จ านวน 14,070,000 บาท 

หน่วยงานจะจดัหาแยกเป็น 2 รายการ ภายใต้งบลงทุนประเภทครุภัณฑ์ จ านวน 
8,180,000 บาท และภายใต้วงเงนิงบลงทุนจดัหาประเภททีด่นิส่ิงก่อสร้าง 
(ปรับปรุงห้องปฏบิัตกิาร) จ านวน 5,890,000 บาท และได้หรือไม่ การจดัหาแยก
ในลกัษณะนี ้จะเข้าข่ายเป็นการแบ่งซ้ือแบ่งจ้างตามระเบียบหรือไม่ 

ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน กองการพสัดุภาครัฐ
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แนววนิิจฉัย

หากปรากฏข้อเทจ็จริงตามทีห่น่วยงานแจ้งมาว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน 14,070,000 บาท ซ่ึงประกอบด้วย 2 กจิกรรม คือ จัดหาครุภัณฑ์
วทิยาศาสตร์ เป็นเงิน 8,180,000 บาท และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการจ านวน 
5,890,000 บาท 

ซ่ึงเป็นการจัดซ้ือและจัดจ้างภายใต้งบลงทุนประเภททีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 
จึงเป็นการจัดซ้ือจัดจ้างต่างประเภทกนั 

กรณนีี ้จึงไม่เป็นการแบ่งซ้ือหรือแบ่งจ้างตามความหมายของระเบียบฯ 
ข้อ ๒๐ วรรคหน่ึง แต่อย่างใด และสามารถแยกจัดหาเป็นสองประเภทตาม
ความประสงค์ดังกล่าวได้

ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน (ต่อ)
กองการพสัดุภาครัฐ
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การจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง ข้อ 22

**   ก่อนการซ้ือหรือจ้างแต่ละวิธี  ต้องท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง**

15

หลักการ

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กองการพสัดุภาครัฐ
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o รายงานขอซ้ือ หรือขอจา้ง

ระเบียบฯ ขอ้ 22 อย่างนอ้ยตอ้งมีรายการ ดงันี้

1

2

3

4

5

6

7

8

เหตุผลและความจ าเป็นที่ตอ้งซ้ือหรือจา้ง 

ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ หรือแบบรูป

รายการงานก่อสรา้งท่ีจะซ้ือหรือจา้ง แลว้แต่กรณี

ราคากลางของพสัดุที่จะซ้ือหรือจา้ง 

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง โดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าว

ใหร้ะบุวงเงิน ที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจา้งในครั้งน ั้น

ก าหนดเวลาที่ตอ้งการใชพ้สัดุน ั้นหรือใหง้านนั้นแลว้เสร็จ 

วิธีที่จะซ้ือหรือจา้งและเหตุผลท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้งโดยวิธีน ั้น 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

ขอ้เสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการซ้ือ

หรือจา้ง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนงัสือเชิญชวน
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กรณีไม่อาจท ารายงานตามปกติได ้ไดแ้ก่ 

การซ้ือหรือจา้งกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอนัเนือ่งมาจากเกิดเหตุการณ ์ทีไ่ม่อาจคาดหมาย

ไดต้ามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (1)(ค)

หรือกรณีมีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุน ั้นโดยฉุกเฉิน

ตามความในมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2)(ง)

หรือกรณีการซ้ือหรือจา้งที่มวีงเงินเล็กนอ้ยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตาม

ความในมาตรา 96 วรรคสอง ซ่ึงไม่อาจท ารายงานตามปกติได้

ใหเ้จา้หนา้ท่ี หรือผูท่ี้รบัผิดชอบในการปฏิบติังานนั้น        

จะท ารายงาน ตามวรรคหนึง่

เฉพาะรายการท่ีเห็นว่าจ าเป็นก็ได้

2

3

กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

วิธีปฏิบติั

1

ขอ้ยกเวน้
ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 22 วรรคสอง
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(1) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(2) คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา 

(3) คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก 

(4) คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง ขอ้ 25

 ระเบียบฯ ขอ้ 25 การซ้ือหรือจา้งแต่ละครั้ง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั แต่งตั้ง 

“คณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง” เพือ่ปฏิบติัการตามระเบียบนี้  พรอ้มกบัก าหนดระยะเวลา

ในการพจิารณาของคณะกรรมการ แลว้แต่กรณี คือ 

ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งแต่ละคณะ 

รายงานผลการพจิารณาต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ถา้มีเหตุท่ีท าใหก้ารรายงานล่าชา้ ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

พจิารณาขยายเวลาใหต้ามความจ าเป็น

การรายงานผล

ของ

คณะกรรมการ
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 ประธาน 1 คน
 กรรมการอย่างน้อย 2 คน
แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ
หรือที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน โดยค านึงถึงลกัษณะหน้าที่และความรับผดิชอบ
ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ

ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง
บุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด้  แต่จ านวนกรรมการที่เป็น
บุคคลอ่ืนจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหน่ึง

องค์ประกอบของคณะกรรมการ (ข้อ 26)
กองการพสัดุภาครัฐ
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ในการซ้ือหรือจ้างคร้ังเดียวกนั ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ กรรมการพจิารณาผล
การสอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซ้ือหรือจ้างน้ันๆ เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย

ข้อห้าม  การแต่งตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง กองการพสัดุภาครัฐ
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การประชุมของคณะกรรมการ (ข้อ 27)

องค์ประชุม
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง 
และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง

มตกิรรมการ - ถือเสียงข้างมาก
- ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง
เพิม่อกี 1 เสียง

ยกเว้น
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
- ต้องใช้มติเอกฉันท์

- กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกบัมติของคณะกรรมการ  
ให้ท าบันทกึความเห็นแย้งไว้ด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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Company LOGO

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

เรื่อง  แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

กค (กวจ) 0405.2/ว 279 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564



1. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

“การประ ชุมผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิกส์” หมายความว่ า  การประ ชุมคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. ๒๕๖๐ ท่ีผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ ในสถานที่เดียวกันและสามารถ
ประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(๒) การประชุมพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือคณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการดําเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๑.๑  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีหน่วยงานของรัฐอาจใช้การประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์
ได้เฉพาะกรณีการประชุมพิจารณาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือการนําเสนองานหรือการประชุม
พิจารณาพัสดุท่ีไม่จําเป็นต้องจับต้องหรือตรวจรับทางกายภาพของตัวพัสดุท่ีส่งมอบน้ัน เช่น 

(๑) การประชุมพิจารณาเอกสารของคณะกรรมการเพื่อจดัทํารา่งขอบเขตของงานหรอืรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ



1. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

1.2 การประชุมนอกเหนือจากข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการตามระเบียบฯ 

(๔) การประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เช่น การตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา การตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับระบบหรือซอฟต์แวร์ที่อยู่บน Cloud
หรือการใช้วิธีการเข้าถึงทางไกล (Remote access) หรือการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานก่อสรา้งอาจประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ได้ ในกรณีการประชุมพิจารณาบันทึกผลการ
ออกตรวจงานจ้างก่อสรา้งของกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ออกตรวจงาน
จ้าง ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ ตามระเบียบฯ ข้อ 176 (๓) เป็นต้น

(๓) การประชุมของผู้มีอํานาจในการสั่งซือ้หรอืสั่งจ้าง เช่น คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ หรือสภามหาวิทยาลัย 



๒. การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1 การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
การประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ในการน้ีผู้มีหน้าท่ีจัดการประชุมต้องจัดเก็บสําเนา
หนังสือเชิญประชุมและเอกสาร ประกอบการประชุม
ไว้ เ ป็ นหลั ก ฐ า น  โ ดยจ ะ จั ด เ ก็ บ ใ นรู ป ข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

๒.๒ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการ 
ประชุมต้องดําเนินการดังน้ี

(๑ )  จั ด ใ ห้ผู้ ร่ วมประชุมแสดงตนเพื่ อ ร่ วมประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม 

(๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ 
(๓) จัดทํารายงานการประชุมเป็นหนังสือ  
(๔) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี 

ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูป
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

(๕) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคน
ไว้เป็นหลักฐาน

ข้อมูลตาม (๔) และ (๕) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม



๒. การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.๓ มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตรฐานระบบ
ควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดําเนิน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ดําเนินการตามประกาศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตาม
ประกาศสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กําหนด

2.4 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางน้ี
ให้ ถือว่ า เป็นการประชุม ท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
และผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถได้รับค่าตอบแทน
ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหน่ึง มาตรา 68 มาตรา 78 
มาตรา 92 และมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาตรัฐ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปน้ี

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มข้อความต่อไปน่ีเป็น วรรคหก ของข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
“การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง อาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส็ได้ 

ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด”



o วิธีการจัดซ้ือจัดจา้ง

วิธีประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป

วิธีคดัเลือก

วิธีเฉพาะ  

เจาะจง

เชิญชวนใหผู้ป้ระกอบการ

ทัว่ไป ทีมี่คุณสมบติัตรง      

ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด

เขา้ยืน่ขอ้เสนอ

(ม.55(1))

เชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการทีมี่

คุณสมบติัตรงตามทีก่ าหนด

ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ราย 

ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

เวน้แต่ มีผูป้ระกอบการทีมี่คุณสมบติั

ตรงตามก าหนดนอ้ยกว่า 3 ราย

(ม.55(2))

หน่วยงานภาครฐัเชิญชวน

ผูป้ระกอบการทีมี่คุณสมบติั

ตรงตามทีก่ าหนด

รายใดรายหนึง่

ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอหรือใหเ้ขา้มา

เจรจาต่อรองราคากบั

หน่วยงานของรฐัโดยตรง

(ม.55(3))
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วธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมวีงเงินเกนิ 500,000 บาท 
และเป็นสินค้าหรืองานบริการทีไ่ม่ได้ก าหนดรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า 
(e – catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) 
ตามวธิีการทีก่รมบัญชีกลางก าหนด

กองการพสัดุภาครัฐ
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ผูค้า้ฯ

ร่างประกาศ

ประกวดราคา ฯ

จัดท า

ผูป้ระกอบการ

เผยแพร่

ประกาศ

ประกวดราคาฯ

หน่วยงานของรฐั

พิจารณาผล

ประกาศผล

ผูช้นะราคา

แผนผงั e-Bidding

หน่วยงาน

ของรฐั

การวิจารณ์ ร่างประกาศและเอกสารประกาศ ขอบเขตของงาน

วงเงินไม่เกิน 5 แสน - 5 ลา้น จะใหว้ิจารณห์รือไม่ก็ได ้

วงเงินเกิน 5 ลา้นข้ึนไป  ตอ้งใหว้ิจารณ์

1

2

3

6

ดาวนโ์หลดเอกสาร

(กรณีขายเอกสาร ตอ้งซ้ือ

เอกสารประกวดราคาก่อน

จึงจะดาวนโ์หลดได)้

วงเงินเกิน 5 ลา้น ตอ้งวาง

หลกัประกนัการเสนอราคา

30

4

วิจารณ์
เสนอราคาผ่านระบบ5



ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e – bidding) (ข้อ 51)

วงเงนิทีจ่ดัหา

ระยะเวลาในการเผยแพร่
เอกสารฯ

(ให้ค านึงถึงระยะเวลาในการให้
ผู้ประกอบการเตรียมจัดท าเอกสาร

เพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย)

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

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

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

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

กองการพสัดุภาครัฐ

รัฐวสิาหกจิใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงนิ แตกต่างไปจากที่ก าหนด ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัย  
เพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินทราบด้วย
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กองการพสัดุภาครัฐ
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ว 115 ลว. 11 ก.พ. 65



กองการพสัดุภาครัฐ
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ว 115 ลว. 11 ก.พ. 65 (ต่อ)



มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน 

เว้นแต่ วงเลบ็ (1) กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธิีคดัเลือก

(ก) ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก

(ข) พสัดุที่มีคุณลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลติ ก่อสร้าง หรือให้บริการ
โดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพเิศษ หรือมีทักษะสูงและ
ผู้ประกอบการมีจ านวนจ ากดั

(ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วน อนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์ที่ ไม่อาจคาดหมายได้ 

(ง) ลกัษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากดัทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

(จ) ต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ

(ฉ) ใช้ในราชการลบั หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ หรือเกีย่วกบัความมั่นคง
ของประเทศ 

(ช) งานจ้างซ่อมพสัดุที่จ าเป็นถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้

(ซ) กรณอ่ืีนที่ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 56 (1)การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิคดัเลือก
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- เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบ

รายงานขอซ้ือหรือขอจา้งตามขอ้ 22 แลว้ 

ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก 

ด าเนนิการดงัต่อไปนี้

วิธีคดัเลือก 



(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าทีค่ณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก

 จดัท าหนังสือเชิญชวนไปยงัผู้ประกอบการที่มคุีณสมบัตติรงตามที่ก าหนด
ไม่น้อยกว่า 3 ราย โดยให้ค านึงถึงการไม่มผีลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ที่เข้า
ย่ืนข้อเสนอ และจดัท าบัญชีรายช่ือผู้ประกอบการที่เชิญชวน

 การย่ืนซองข้อเสนอ จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ และย่ืนโดยตรงกบั
หน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลกัฐานที่ย่ืนพร้อมกบัซองใบเสนอราคา

 หน่วยงานของรัฐรับซองข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มหีนังสือ
เชิญชวนเท่าน้ัน พร้อมจดัท าบัญชีรายช่ือผู้มาย่ืนข้อเสนอ                                              

 เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ และพสัดุ
ตวัอย่างตามเง่ือนไขที่ก าหนดเพิม่เตมิ 

 เม่ือถึงก าหนดวนั เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้ คกก.เปิดซองข้อเสนอและ
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย + กรรมการทุกคน
ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารทุกแผ่น
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(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าทีค่ณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก (ต่อ)

 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกัฐานการเสนอ
ราคาต่าง ๆ ของผู้ย่ืนข้อเสนอราคา ทีถู่กต้องตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสาร
เชิญชวน และพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอตามทีก่ าหนด โดยจัดเรียงล าดับ
ผู้ทีเ่สนอราคาต ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย

ในกรณรีายทีค่ัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลง 
ให้พจิารณาผู้ทีเ่สนอราคาต ่ารายถัดไป หรือผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงสุด
รายถัดไปตามล าดับ

 จัดท ารายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
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วิธีเฉพาะเจาะจง 



มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน

เว้นแต่ วงเลบ็ (2) กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธิีเฉพาะเจาะจง

(ก) ใช้ทั้งวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวธีิคดัเลือก หรือใช้วธีิคดัเลือกแล้ว แต่ไม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอ
ไม่ได้รับการคดัเลือก

(ข) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุทีก่ารผลติ จ าหน่าย หรือให้บริการทัว่ไป และมวีงเงนิในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง
ไม่เกนิวงเงนิตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

(ค) มผู้ีประกอบการทีม่คุีณสมบตัโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หรือผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือตวัแทนผู้ให้บริการ
โดยชอบด้วยกฎหมายเพยีงรายเดยีวในประเทศ และไม่มพีสัดุอ่ืนทีจ่ะใช้ทดแทนได้

(ง) มคีวามจ าเป็นต้องใช้พสัดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัตภิัยหรือธรรมชาตพิบิัตภิัยและการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธิี
ประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธิีคดัเลือกอาจก่อให้เกดิความล่าช้าและอาจท าให้เกดิความเสียหายร้ายแรง 

(จ) เป็นพสัดุทีเ่กีย่วพนักบัพสัดุทีไ่ด้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมคีวามจ าเป็นต้องจัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เตมิ 
โดยมูลค่าของพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เตมิจะต้องไม่สูงกว่าพสัดุทีไ่ด้จัดซ้ือจดัจ้างไว้ก่อนแล้ว

(ฉ) เป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

(ช) ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง           

(ซ) กรณอ่ืีนทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)
กองการพสัดุภาครัฐ
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจา้ง

ตามขอ้ 22 แลว้ ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ด าเนนิการดงัต่อไปนี้

(1) จดัท าหนงัสือเชิญชวนผูป้ระกอบการทีม่ีคุณสมบติัตรงตาม

เงือ่นไขทีห่น่วยงานของรฐัก าหนดรายใดรายหนึง่ใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอ

หรือใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา โดยใหด้ าเนนิการดงัต่อไปนี้

(ก) ใชท้ั้งวิธีประกาศเชิญ

ชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก 

หรือใชวิ้ธีคดัเลือกแลว้     

แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือ

ขอ้เสนอไม่ไดร้บัการ

คดัเลือก

ขอ้ 78 (ก) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ก)

- ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการที่มีอาชีพขายหรือรบัจา้งนั้นโดยตรงหรือจาก 

ผูย้ืน่ขอ้เสนอในการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธี

คดัเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถา้มี) ใหม้ายืน่เสนอราคา

- ทั้งนี้  หากเห็นว่าผูป้ระกอบการรายที่เห็นสมควรซ้ือหรือจ้างเสนอ

ราคาสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรือราคาที่ประมาณได ้หรือราคาที่

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

(ค) มีผูป้ระกอบการทีม่ีคุณสมบติั

โดยตรงเพยีงรายเดียว หรือ

ผูป้ระกอบการ  ซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่าย

หรือตวัแทนผูใ้หบ้ริการโดยชอบดว้ย

กฎหมายเพยีงรายเดียวในประเทศ 

และไม่มีพสัดุอ่ืนทีจ่ะใชท้ดแทนได้

ขอ้ 78 (ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) 

(ค) (ง) 

o ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรบัจา้ง

นั้นโดยตรงมายืน่เสนอราคา

o หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอนั้นยงัสูงกว่าราคา

ในทอ้งถิน่ หรือราคาท่ีประมาณได ้หรือราคาท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลง

เท่าท่ีจะท าได้

(ง) มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุ

โดยฉุกเฉินเนือ่งจากเกิดอุบติัภยั

หรือภยัธรรมชาติ และการจดัซ้ือจดั

จา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือ

วิธีคดัเลือกอาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้

และอาจท าใหเ้กิดความเสียหาย

รา้ยแรง
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

(จ) เป็นพสัดุท่ีเกี่ยวพนักบัพสัดุท่ีได้

จดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้ และมีความ

จ าเป็นตอ้งจดัซ้ือจดัจา้งเพิม่เติม

โดยมูลค่าของพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง

เพิม่เติมจะตอ้งไม่สูงกว่าพสัดุท่ีได้

จดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้

ขอ้ 78 (ค) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (จ)

-ใหเ้จรจากบัผูป้ระกอบการรายเดิมตามสญัญาหรือขอ้ตกลง

ซ่ึงยงัไม่ส้ินสุดระยะเวลาส่งมอบ

- เพือ่ขอใหมี้การซ้ือหรือจา้งตามรายละเอียด และราคาท่ีต า่กว่า

หรือราคาเดิมภายใตเ้งื่อนไขท่ีดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยค านึง

ถึงราคาต่อหน่วยตามสญัญาเดิม (ถา้มี) เพือ่ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด

ต่อหน่วยงานของรฐั

(ฉ) เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาด

โดยหน่วยงานของรฐั องคก์าร

ระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน

ของต่างประเทศ

ขอ้ 78 (ง) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ฉ) ใหด้ าเนินการ

โดยวิธีเจรจาตกลงราคา

(ช) ท่ีดินหรือสิง่ปลูกสรา้ง

ท่ีจ าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง

ขอ้ 78 (จ) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ช) ใหเ้ชิญ

เจา้ของท่ีดินหรือสิง่ปลูกสรา้งโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรือราคาท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้
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เงือนไขวิธี

เฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

(ซ) กรณีอื่นที่ก าหนด        

ในกฎกระทรวง

กฎกระทรวง  ก าหนดพสัดุท่ีรฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุนและก าหนดวิธีการ

จัดซ้ือจัดจา้งโดยวิธีคดัเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

หมวด 1 พสัดุส่งเสริมและพฒันาดา้นการเกษตร

หมวด 2 พสัดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผูด้ว้ยโอกาส

หมวด 3 พสัดุส่งเสริมการเรียนการสอน

หมวด 4 พสัดุส่งเสริมการวิจัยและพฒันาหรือการใหบ้ริการทางการศึกษา

หมวด 5 พสัดุส่งเสริมนวตักรรม

หมวด 6 พสัดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

หมวด 7 พสัดุส่งเสริมความมัน่คงดา้นพลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ

(2) จัดท ารายงานผลการพจิารณา โดยใหน้ าความในขอ้ 55 (4) มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม
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การด าเนนิการโดยวิธีตกลงราคา (1)

วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) : กรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

ประกอบระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 79 วรรคหนึง่

เจา้หนา้ที่

หวัหนา้เจา้หนา้ที่

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั

รายงานขอซ้ือขอจา้ง

(ขอ้ 22)

1

5

4

6 ส่งมอบพสัดุ

ซ้ือ/จา้ง

เห็นชอบ 
(ขอ้ 24)

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ/

ผูต้รวจรบัพสัดุ (กรณีไม่เกิน 1 แสนบาท)

ผูป้ระกอบการ

2



ซ้อมความเข้าใจเกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจ้างฯ ข้อ 79
กองการพสัดุภาครัฐ
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กองการพสัดุภาครัฐ
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ขอ้ยกเวน้

วิธีการ

 กรณีจ าเป็นเร่งด่วน

 ไม่ไดค้าดหมายไวก่้อน

 ด าเนินการตามปกติไม่ทนั

 เจา้หนา้ที ่หรือ ผูร้บัผดิชอบด าเนนิการไปก่อน

 รายงานขอความเห็นชอบหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

 เมือ่ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ ใหถ้อืว่ารายงานดงักล่าว

เป็นหลกัฐานการตรวจรบั

การด าเนินงานโดยวิธีตกลงราคา 

(2)

วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) : กรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

ประกอบระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 79 วรรคสอง



กองการพสัดุภาครัฐ

48

ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน



กองการพสัดุภาครัฐ
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ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน (ต่อ)



กองการพสัดุภาครัฐ

50

ตัวอย่างข้อหารือของหน่วยงาน (ต่อ)



แนวทางปฏิบัตติามกฎกระทรวงก าหนดพสัดุ
และวธีิการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

หนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ 0405.2/ว 78 ลงวนัที่ 31 มกราคม 2565



1. ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างกบั
ผู้ประกอบวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) 

2. ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้าง
พสัดุที่ผลติภายในประเทศ

เจตนารมณ์ของการออกกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
พัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

2.1 ผลติในประเทศ โดยการรับรอง
ของสภาอุตสาหกรรมฯ

2.2 ผลติในประเทศ



ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุจากผู้ประกอบการ SMEs ตามรายการสินค้า
หรือบริการท่ีมีรายช่ือตามท่ีส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ขึ้น
บัญชีไว้ โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณ
ในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงการส่งเสริมหรือสนับสนุน
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ

2. การให้แต้มต่อกับผู้ประกอบการ
SMEs

1. การส่งเสริมหรือสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงพืน้ท่ี 



ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณที่ตรงกับการขึ้นทะเบียนสินค้าหรือ
งานบริการที่ สสว. ก าหนด

เง่ือนไขเกีย่วกบัผู้ประกอบการ SMEs

ยกเลกิ
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจดัซ้ือจดัจ้างกบั SMEs ในพ้ืนที่ที่จงัหวดั
ของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่ก่อน โดยวธีิคดัเลือก หากพสัดุทีห่น่วยงานของ
รัฐต้องการจดัซ้ือจดัจ้างนั้นมี SMEs ขึน้ทะเบยีนไว้ครบตั้งแต่ 6 รายขึน้ไป

ให้แต้มต่อกบัผู้ประกอบการ SMEs ในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการ
ทั่วไปได้ไม่เกนิร้อยละ 10 ของราคาต ่าสุดของผู้ประกอบการที่ไม่เป็น SMEs คงเดิม

เง่ือนไข



กรณีการจัดซ้ือ ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดซ้ือพสัดุท่ีผลิตภายในประเทศ

ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีผลติภายในประเทศ

กรณีการจ้างก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐก าหนด
รายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างว่า ให้ใช้
พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง โดยใช้
เหล็กหรือเหล็กกล้าที่ เ ป็นพัสดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศก่อน ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้ งหมดในคร้ังน้ัน หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้า
แล้ว ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่ก าหนดให้ใช้พัสดุ
ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐ 
ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอ่ืน
เพ่ือให้ครบร้อยละ 60

กรณีงานจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะใช้ในงานจ้างว่า “ให้ใช้พสัดุ
ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของพสัดุท่ีจะใช้ในงานจ้าง”

หลกัการดงักล่าวข้างต้นใช้บงัคบัส าหรับการจดัซ้ือ การจดัจ้างก่อสร้าง 
การจดัจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง และการเช่าสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่ใช้กบั
การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 



การจดัท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุ 

ต้องจดัท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนดรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตามวตัถุประสงค์การใช้งาน 

และเป็นพสัดุที่ผลติภายในประเทศ 

กรณทีี่พสัดุที่ต้องการใช้งานเป็นพสัดุที่ไม่มีผลติ
ภายในประเทศสามารถก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ

ของพสัดุได้ตามวตัถุประสงค์การใช้งาน

การจัดซ้ือ

กรณีท่ีพัสดุท่ีต้องการใช้งานเป็นพัสดุท่ีมีผลิตภายในประเทศ
แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเข้าย่ืน
ข้อเสนอจ านวนน้อยราย หรือมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุท่ีผลิต
จากต่างประเทศหรือน าเข้าพัสดุจากต่างประเทศ ให้จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐอนุมัติ โดยจะเสนอไปพร้อมกับข้ันตอนขอความ
เห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้างก็ได้ ดังน้ี 

(1) เป็นการจัดหาอะไหล่ท่ีมีความจ าเป็นจะต้องระบุคุณ
ลักษณะเฉพาะและจ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 

(2) กรณีมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุท่ีผลิตหรือน าเข้าจาก
ต่างประเทศซ่ึงเป็นการจัดหาคร้ังหน่ึงที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือ
ราคาพัสดุท่ีน าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท

กรณีนอกจากวรรคหน่ึง (1) และ
(2) ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึน้

ไปหน่ึงช้ันเพ่ืออนุมัติ

กรณสีามารถแยกราคาต่อหน่วยได้ว่า ราคาต่อหน่วยไม่เกนิ ๒ ล้านบาท 
(แม้วงเงนิรวมทั้งสัญญาจะเกนิ 2 ล้านบาท) ถ้าเข้ากรณใีดกรณหีนึ่ง 

ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่หากไม่สามารถแยกพจิารณา
ราคาต่อหน่วยได้ กใ็ห้พจิารณาจากมูลค่าของสัญญา ถ้าไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

1

2

3



ก าหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ ส่วนท่ี 2 ดังนี้ “ข้อ 3.2 ส าเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้าม)ี”

ก าหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ ส่วนที่ 2 ดังนี้ “ข้อ 3.2 ส าเนาใบขึน้ทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้าม)ี”

ก าหนดเง่ือนไขการพจิารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา “6.8 หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ
SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจา
ผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงล าดับผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคา
ต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกิน 3 ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs”

การจัดซ้ือ การจัดซ้ือโดยวธิี e-bidding
การก าหนดเง่ือนไขการเสนอราคา

1

2

3



การจัดซ้ือ

Company Logo

การจัดซ้ือโดยวธิี e-bidding
การก าหนดเง่ือนไขการเสนอราคา

ให้ก าหนดเ ง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6
หลัก เกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา “6 .9
หากผู้ ย่ืนข้อเสนอได้เสนอพัสดุท่ีได้ รับการ
รับรองและออก เค ร่ืองหมายสินค้าที่ ผลิต
ภายในประเทศไทยฯ เสนอราคาสูงกว่าราคา
ต ่าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืน ไม่เกินร้อยละ 5
ให้จัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอพัสดุ
ที่ได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้า
ท่ีผลิตภายในประเทศไทยฯ

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและก าหนดเง่ือนไข
การพิจารณาราคารวม หากผู้ย่ืนข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็น
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ ได้รับการรับรองและออก
เคร่ืองหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทยฯ มีสัดส่วนมูลค่า
ตั้ งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคา
ตามวรรคหน่ึง

อน่ึง หากในการเสนอราคาคร้ังน้ัน ผู้เสนอราคารายใด
มีคุณสมบัติทั้ งข้อ 6.8 และข้อ 6.9 ให้ผู้เสนอราคารายน้ัน
ได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอ่ืน
ไม่เกินร้อยละ 15

3



การจัดซ้ือ

Company Logo

การจัดซ้ือโดยวธิี e-bidding
การก าหนดเง่ือนไขการเสนอราคา

ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา “6.9 หากผู้ย่ืน
ข้อเสนอซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบการSMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล
ท่ีจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา
ท่ีมิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย”

4

ให้น าเง่ือนไข 1, 2 ,3 และ 4 ไปใช้กับวิธีคัดเลือกด้วย



กรณพีสัดุที่จะจดัซ้ือมีผู้ประกอบการที่ได้รับ
เคร่ืองหมาย MIT จากสภาอุตสาหกรรมฯ 
6 รายขึน้ไป ให้ก าหนด Spec ว่าเป็นพสัดุที่ที่
ได้รับ MIT ฯ และต้องจดัซ้ือจาก
ผู้ประกอบการที่มีเคร่ืองหมาย MIT ฯ เท่านั้น

ให้แต้มต่อกับผู้ เสนอราคาได้ เสนอพัสดุที่ เ ป็นพัสดุ
ที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองเคร่ืองหมาย MIT 
จากสภาอุตสาหกรรมฯ สูงกว่า ผู้ เสนอราคารายอ่ืน
ไม่เกนิร้อยละ 5

กรณีใ ช้การพิจารณาแบบราคารวม ให้แต้มต่อกับ
ผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ ได้ เสนอสินค้าหลายรายการรวมกัน
เป็นสินค้าที่ได้รับเคร่ืองหมาย MIT จากสภาอุตสาหกรรมฯ 
โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ในการเสนอราคาสูง
กว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกนิร้อยละ 5

เง่ือนไขใหม่

เง่ือนไขเกีย่วกบัสินค้า MIT ส าหรับกรณีการจัดซ้ือ

ยกเลกิ

เง่ือนไขเดมิ



การให้แต้มต่อ



การจดัจา้งก่อสร้าง

การจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

1.ต้องก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง และก าหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุ
ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในงานก่อสร้าง
เป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60  ของมูลค่าพัสดุ ท่ีจะใ ช้ในงาน
ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2.ต้องก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง  ใ ห้ คู่ สัญญาต้องใ ช้ เหล็ก ท่ีผลิ ต
ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณ
เหล็กท่ีต้องใช้ท้ังหมดตามสัญญา 

กรณีเม่ือได้จัดท า BOQ แล้ว ทราบว่าพัสดุท่ีจะใช้ในโครงการก่อสร้างน้ัน
มีผลิตภายในประเทศแต่จะไม่ใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุท่ีผลิต
ภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 หากกรณีเป็น ดังน้ี

(1) กรณีท่ีราคาพัสดุท่ีน าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขออนุมัติก่อน

(2) กรณีท่ีราคาพัสดุท่ีน าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหน่ึง
เกิน 2 ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันเพ่ือขออนุมัติก่อน 

กรณีท่ีไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันขออนุมัติ 
(สามารถก าหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตามความต้องการ)

(1) กรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบต้ังแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างน้ันต้องใช้พัสดุ
ท่ีน าเข้าจากประเทศและพัสดุดังกล่าวน้ันไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อัตราการใช้พัสดุท่ีผลิต
ภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา

(2) กรณีเม่ือหน่วยงานของรัฐได้จัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการ
ก่อสร้างแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้างน้ันต้องใช้พัสดท่ีุน าเข้าจากต่างประเทศและพัสดุดงักล่าว
น้ันไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อัตราการใช้พัสดท่ีุผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 
ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา

1

2

3



เพิ่มเง่ือนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างฯ “ข้อ 1.9 แผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ” ทั้ งนี้ โดยให้แนบ
ตารางภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 ไปด้วย 

เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกิน 60 วัน

เพิ่มเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ส่วนที่ 2 
ดังนี้ “ข้อ 3.2 ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)”

เพิ่มเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ข้อ 4.9 
ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดท าแผนการใช้
พัส ดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใช้ เหล็กท่ีผลิต
ภายในประเทศ โดยย่ืนให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา”

เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกิน 60
วัน

ก าหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ กรณีใช้เกณฑ์ราคา
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะดงันี้

(1)  ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิ
ในการพิจารณาว่า “6.8 หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs
เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีไม่เกินร้อยละ 10 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงล าดับผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่า
ราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญา
ไม่เกิน 3 ราย

(2)  ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิ
ในการพิจารณาว่า “6.9 หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs 
แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจ้างจากผู้ย่ืน
ข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้น
ตามกฎหมายไทยดังกล่าว

การจดัจา้งก่อสร้าง การจัดจ้างก่อสร้างโดยวธิี e-bidding
การก าหนดเง่ือนไขการเสนอราคา
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การจัดท า TOR และการก าหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ

ต้องก าหนดร่างขอบเขตของงานและก าหนดให้
คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีจะใช้
ในงานจ้างเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงาน
จ้างที่ท้ังหมดตามสัญญา 

การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

กรณีท่ีแจกแจงรายการพัสดุท่ีจะน ามาใช้ในงาน
จ้ า งแ ล้ วทราบ ว่ า ง าน น้ั น เ ป็ น พัสดุ ท่ี ไ ม่ มีผ ลิ
ภายในประเทศ สามารถก าหนด TOR หรือ Spec ได้
ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องก าหนดว่า
เป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ กรณีนี้ไม่ต้องขอ
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจ
เหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

กรณีท่ีแจกแจงรายการพัสดุท่ีจะน ามาใช้ในงานจ้างน้ันแล้วทราบว่าพัสดท่ีุจะใช้ในงาน
จ้างน้ันมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

หรือจะใช้หรือใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60
(1) กรณีท่ีราคาพัสดุท่ีน าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท

ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ืออนุมัติก่อน
(2) กรณีท่ีราคาพัสดุท่ีน าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหน่ึง

เกิน 2 ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันเพ่ืออนุมัติเห็นก่อน 

กรณีท่ีไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันอนุมัติ
(สามารถก าหนดTOR หรือ Spec ได้ตามความต้องการ)

(1) ทราบต้ังแต่ต้นว่างานจ้างน้ันต้องใช้พัสดุท่ีน าเข้าจากต่างประเทศและพัสดุน้ัน
ไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อัตราการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 
ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างท้ังหมดตามสัญญา 

(2) เม่ือได้แจกแจงรายการพัสดุท่ีจะน ามาใช้ในงานจ้างน้ันแล้วทราบว่างานจ้างน้ันต้องใช้
พัสดุท่ีน าเข้าจากต่างประเทศและพัสดุน้ันไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อัตราการใช้พัสดุ
ที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างท้ังหมดตามสัญญา
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เพิ่มเง่ือนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ดังน้ี 
“ข้อ 1.7 แผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ” ทั้งน้ี โดยให้
แนบตารางภาคผนวก 2 ไปด้วย 

เว้นแต่กรณีท่ีระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกิน 60 วัน

เพิ่มเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ส่วนที่ 2 ดังน้ี
“ข้อ 3.2 ส าเนาใบขึน้ทะเบียนผู้ประกอบวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)”

เพิ่มเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ “ข้อ 4.9 ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอท่ีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดท าแผนการใช้พัสดุท่ี
ผลิตภายในประเทศ โดยย่ืนให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา”
เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกิน 60 วัน

ก าหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะดังน้ี

(1)  ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิ
ในการพิจารณาว่า “6.8 หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs 
เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีไม่เกินร้อยละ 10 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงล าดับผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่า
ราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 10 ท่ีจะเรียกมาท าสัญญา
ไม่เกิน 3 ราย

(2)  ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิ
ในการพิจารณาว่า  “6.9 หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs 
แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจ้างจากผู้ย่ืน
ข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้น
ตามกฎหมายไทยดังกล่าว

การจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้างโดยวิธี e-bidding
การก าหนดเง่ือนไขการเสนอราคา

การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1

2

3

4



การจดัท าแผนการใช้พสัดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และการใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ที่ผลิตภายในประเทศ ส าหรับการจดัจ้างก่อสร้างและการจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

งานจ้างก่อสร้าง
1. ต้ อ ง ใ ห้ คู่ สัญญา จั ด ท า แ ผน ก า ร ใ ช้ พั สดุ ท่ี ผ ลิ ต

ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้
ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก 1) โดยส่งให้
หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนาม
สัญญา

2.ให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กท่ีต้องใช้ท้ังหมด
ตามสัญญา (ภาคผนวก 2) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน
60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ คู่ สัญญาจัดท าแผนการใช้พัสดุ ท่ีผลิต

ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างทั้งหมด
ตามสัญญา (ภาคผนวก 1) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 สัญญา

1. กรณีที่งานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ที่มีสัญญาไม่เกิน 60 วัน 
หรือกรณีท่ีวงเงินการจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท ไม่ต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการ
ใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ  
2. สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนฯ ได้โดยไม่ต้องด าเนินการในรูปแบบการแก้ไข
สัญญา เป็นเพียงการด าเนินการระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญาก็
ได้ เม่ือแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนฯ แล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวดวัน นับถัดจากวันท่ีได้ลงนาม



ภาคผนวก 1 ตารางการจัดท าแผนการใช้พสัดุท่ีผลิตภายในประเทศ



ภาคผนวก 2 ตารางการจัดท าแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ



การตรวจรับพสัดุ 
1. ให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุตรวจสอบว่าพสัดุที่ส่งมอบ เป็นพสัดุที่ผลติภายในประเทศตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา
2. การตรวจสอบพสัดุที่ผลติภายในประเทศ สามารถด าเนินการดงันี้
(1) กรณทีี่เป็นพสัดุที่ผลติภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับ

การรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าที่ผลติภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(2) กรณทีี่เป็นพสัดุที่ไม่ใช่รายการพสัดุตาม (1) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 

การแก้ไขสัญญา
หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลงัว่า ไม่สามารถส่งมอบพสัดุที่ผลติภายในประเทศตามเง่ือนไขหรืออตัราที่ก าหนด

ไว้ในสัญญาได้ ให้พจิารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี ้ให้หน่วยงานของรัฐพจิารณาแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลกัการของมาตรา 97
แห่งพระราชบญัญัติฯ

การจัดท ารายงานผลการใช้พสัดุท่ีผลิตภายในประเทศส าหรับงานจ้างก่อสร้างและงานจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้จัดท ารายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  (ตามภาคผนวก 3) เสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐเพ่ือทราบพร้อมกบัรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ



ภาคผนวก 3 ตารางรายงานผลการใช้พสัดุท่ีผลิตภายในประเทศ



ก าหนดให้กรณีวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึงท่ีมีวงเงนิ
ไม่เกนิ 500,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐจดัซ้ือจัดจ้าง

กบัผู้ประกอบการ SMEs เป็นล าดับแรกก่อน

กรณีการจดัซ้ือจดัจ้างวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท

เง่ือนไขใหม่



ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560

o การบริหารสญัญา

o การตรวจรบัพสัดุ

72



o พ.ร.บ. หมวด 9 มาตรา 93-99

การท าสญัญา

o ระเบียบฯ หมวด 5 ขอ้ 161-174



การท าสญัญา

 การลงนามในสญัญา

o เป็นอ านาจของหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

o จะกระท าไดต่้อเมื่อล่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณแ์ละไม่มีผูอุ้ทธรณ์

ตาม ม.117 หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณแ์ต่คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณใ์หด้ าเนินการต่อไปได้

 เวน้แต่ การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนตาม 

ม.56(1)(ค) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง หรือกรณีท่ีมีวงเงินเล็กนอ้ย

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตาม ม.96 วรรคสอง 

o พ.ร.บ. มาตรา 66 วรรคสอง

o ระเบยีบฯ ขอ้ 161



การท าสญัญา

 การท าสญัญาตอ้งท าตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานอยัการสูงสุด

 จ าเป็นตอ้งมีขอ้ความหรือรายการแตกต่างจากแบบท่ีก าหนด และ

ไม่ท าใหห้น่วยงานของรฐัเสียเปรียบ ใหก้ระท าได ้ เวน้แต่เห็นว่าจะ

เสียเปรียบหรือไม่รดักุมพอใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุดพจิารณาก่อน

 ไม่ท าตามแบบและจ าเป็นตอ้งร่างใหม่ ใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุด

พจิารณาก่อน  เวน้แต่การท าสญัญาตามแบบท่ีเคยผ่านการพจิารณา

ของส านกังานอยัการสูงสุดมาแลว้

 จ าเป็นตอ้งท าเป็นภาษาต่างประเทศ ใหท้ าเป็น

 ภาษาองักฤษ และตอ้งจดัท าสรุปสาระส าคญัเป็นภาษาไทย

 เวน้แต่ท าสญัญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด

มาตรา 

93

75



1. เต็มรูป (ม. 93)
1.1 ท าสัญญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด
1.2 มข้ีอความแตกต่าง เสียเปรียบ/ไม่รัดกมุ                  
1.3 ร่างใหม่

2. ลดรูป (ม. 96 ว.1) ข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง)

3. ไม่มรูีป (ม.96 ว.2)

รูปแบบของสัญญา

สง่ สนง.

อยัการสงูสดุ

พิจารณา

76



77

แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

10. สัญญาเช่ารถยนต์

6. สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์

12. สัญญาซ้ือขายคอมพวิเตอร์

2. สัญญาซ้ือขาย

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภยั

14. สัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคล 
หรือจ้างบริษทัที่ปรึกษา

4. สัญญาซ้ือขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง 

5. สัญญาเช่าคอมพวิเตอร์ 

9. สัญญาแลกเปลีย่น

3. สัญญาจะซ้ือจะขายราคา
คงที่ไม่จ ากดัปริมาณ

7. สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร

11. สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

13. สัญญาจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง

กองการพสัดุภาครัฐ

15. สัญญาจ้างท าของ 77



หลกัการ 
 สัญญามผีลนับตั้งแต่วนัทีคู่่สัญญาได้ลงนามในสัญญา
ยกเว้น 
 คู่สัญญามข้ีอตกลงก าหนดเง่ือนไขกนัไว้ในสัญญาเป็น
อย่างอ่ืน

ผลของสัญญา

78



การจา้งช่วง

 หา้มไปจา้งช่วงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

 เวน้แต่ การจา้งช่วงบางส่วนทีไ่ดร้บัอนุญาต

 ฝ่าฝืนปรบัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของวงเงินของงาน

ทีจ่า้งช่วง

คู่สญัญา

จา้งช่วง

จา้งช่วง

มาตรา 

95

79



การท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

(1)การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีคดัเลือก ตาม ม.56(1)(ค)

การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม ม.56(2)(ข)(ง)(ฉ) หรือ

การจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม ม.70(3)(ข)

(2) การจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงานภาครฐั

(3) คู่สญัญาส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัท าการ นบัถดัจากวนัท าขอ้ตกลง

(4) การเช่า ซ่ึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า

(5) กรณีอ่ืนท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด

 ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งวงเงินเล็กนอ้ย

จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนัก็ได้

แต่ตอ้งมีหลกัฐานการจดัซ้ือจดัจา้ง

มาตรา 

96

80



o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ือง การจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.2)

81



82

o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ือง การจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.3)

82



83

o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ือง การจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.3)

83



 ค่าปรับ (เบีย้ปรับ) เป็นค่าเสียหายทีคู่่สัญญาได้
ตกลงกนัไว้ล่วงหน้า  ไม่ต้องพสูิจน์ความเสียหาย

 ค่าเสียหาย เป็นสิทธิเรียกร้องของคู่สัญญาเม่ือมี
ความเสียหายเกดิขึน้แล้ว  ต้องพสูิจน์ความเสียหาย

ค่าปรับ (เบีย้ปรับ)  ค่าเสียหาย

84



1

2

3

การก าหนดอตัราค่าปรบัในสญัญาขอ้ 

162
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 วตัถุประสงค์ เพ่ือให้งานที่จ้างเป็นไปตามล าดับขั้นตอน ตามหลักวิชาการของ
การก่อสร้าง  และการแบ่งจ่ายเงินเม่ือผู้รับจ้างส่งมอบงานในแต่ละงวด เพ่ือให้
ผู้รับจ้างเกิดสภาพคล่องทางการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง  
การก าหนดจ่ายเงินเป็นงวดนั้น จึงต้องก าหนดให้สัมพันธ์กันระหว่างงวดงาน
กบังวดเงนิ 

 กรณีที่มีการแบ่งงวดงานและงวดเงินแล้ว โดยหลัก ผู้ว่าจ้างไม่อาจรับมอบงาน
และจ่ายเงินข้ามงวดได้ เว้นแต่  ตามข้อเท็จจริงของหลักวิชาการของ
การก่อสร้างงานทีส่่งมอบนั้น เป็นอสิระไม่เกี่ยวข้องกับงานในงวดก่อนหน้านั้น  
และมกีารก าหนดไว้ในสัญญาว่าสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้

การแบ่งงวดงานและงวดเงนิ
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87

หลกัประกนัสัญญา

 ให้ใช้หลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี้
1. เงินสด
2. เช็คหรือดราฟท์ทีธ่นาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์
ลงวนัทีท่ีใ่ช้เช็คหรือดราฟท์น้ันช าระต่อเจ้าหน้าที ่หรือก่อนวนัน้ัน
ไม่เกนิ 3 วนัท าการ 

3. หนังสือค า้ประกนัของธนาคารในประเทศ
4. หนังสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทุน
5. พนัธบัตรรัฐบาลไทย

กองการพสัดุภาครัฐ
ขอ้ 

167
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มูลค่าหลกัประกนัสัญญา

 ร้อยละ 5 ของราคาพสัดุที่จดัซ้ือจดัจ้างในคร้ังน้ัน
เว้นแต่ การจดัหาที่ส าคญัพเิศษ ก าหนดสูงกว่า
ร้อยละ 5 แต่ไม่เกนิร้อยละ 10 กไ็ด้

*  กรณหีน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือ
เป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลกัประกนั

ขอ้ 

168

ขอ้ 

169
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89

การคืนหลกัประกนัสัญญา

ให้คืนแก่คู่สัญญา หรือผู้ค า้ประกนัโดยเร็ว และ
อย่างช้าต้องไม่เกนิ 15 วนั  นับถัดจากวนัทีคู่่สัญญาพ้นข้อผูกพนั
ตามสัญญาแล้ว

หนังสือค า้ประกนัของธนาคาร บริษทัเงินทุนหรือ
บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย์ ในกรณทีีผู้่ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ไม่มารับภายในก าหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือ
ค า้ประกนัให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณย์ี
ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกบัแจ้งให้ธนาคาร บริษทัเงินทุนหรือ
บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย์ผู้ค า้ประกนัทราบด้วย

ขอ้ 
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o ถา้หลกัประกนัสญัญาท่ีคู่สญัญาน ามามอบไวเ้พือ่เป็นหลกัประกนั

การปฏิบติัตามสญัญาลดลง หรือเสือ่มค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม

ถึงความรบัผิดของคู่สญัญาตลอดอายุสญัญา ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ 

ก็ตาม รวมถึงส่งมอบงานล่าชา้เป็นเหตุใหร้ะยะเวลาแลว้เสร็จหรือ

วนัครบก าหนดความรบัผิดในความช ารุดบกพร่องตามสญัญา

เปล่ียนแปลงไป

กรณีมีเหตุทีท่ าใหห้ลกัประกนัสญัญาเปลีย่นแปลงไป

o กรณีแกไ้ขสญัญาและมผีลท าใหว้งเงินตามสญัญาเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิม โดยมีวงเงินเพิม่ข้ึน 

o ใหคู่้สญัญาน าหลกัประกนัสญัญามาวางเท่ากบัวงเงิน

หลกัประกนัสญัญาท่ีไดเ้พิม่ข้ึน 

o คู่สญัญาตอ้งหาหลกัประกนัใหม่หรือหลกัประกนัเพิม่เติมใหม้ีจ านวนครบถว้นตามมูลค่าที่

ก าหนดในสญัญามามอบใหภ้ายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรฐัก าหนด 

ขอ้ 

171
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หลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้ขอ้ 

172

o หลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้

o ตามขอ้ 91 วรรคสอง (การจ่ายค่าพสัดุล่วงหนา้)

o ตามขอ้ 130 วรรคหนึง่ (การจ่ายค่าจา้งท่ีปรึกษาล่วงหนา้)

 เมือ่หน่วยงานของรฐัไดห้กัเงินท่ีจะจ่ายแต่ละครั้ง

ท่ีจะใชคื้นเงินล่วงหนา้ท่ีคู่สญัญาไดร้บัไปเป็นจ านวน

เท่าใดแลว้ หรือน าหลกัประกนัมาวางเท่ากบัมูลค่า

ของเงินท่ีตอ้งหกั

ล่วงห
น้า

หัก
คืน

o คู่สญัญาสามารถขอคืนหลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้แต่บางส่วนได ้

o ทั้งนี้  จะตอ้งระบุไวเ้ป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนและในสญัญาดว้ย
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หลกัประกนัผลงานในการจา้งก่อสรา้ง

o ในการจา้งงานก่อสรา้งท่ีหน่วยงานของรฐั

ก าหนดแบ่งการช าระเงินค่าจา้งออกเป็นงวด

และมีความประสงคใ์หม้ีการหกัเงินประกนั

ผลงานในแต่ละงวด

 ใหก้ าหนดการหกัเงินตามอตัราที่หน่วยงานของรฐัก าหนดของเงิน

ที่ตอ้งจ่ายในงวดนั้นเพือ่เป็นหลกัประกนั

 ในกรณีที่เงินประกนัผลงานถูกหกัไวแ้ลว้เป็นจ านวนไม่ต า่กว่าอตัรา

ที่หน่วยงานของรฐัก าหนด คู่สญัญามีสิทธิที่จะขอเงินประกนัผลงานคืน 

โดยคู่สญัญาจะตอ้งน าหนงัสือค ้ าประกนัของธนาคาร หรือหนงัสือ

ค ้ าประกนัอิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารภายในประเทศมาค ้ าประกนั

แทนการหกัเงิน โดยมีอายกุารค ้ าประกนัตามท่ีผูว่้าจา้งจะก าหนดได้

ขอ้ 

173
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การแกไ้ขสญัญา

 สญัญาทีล่งนามแลว้ แกไ้ขไม่ได ้ เวน้แต่

o แกต้ามความเห็นส านักงานอัยการสงูสุด

o จ าเป็น ไม่ท าใหเ้สียประโยชน ์

o เพือ่ประโยชน์แก่หน่วยงาน หรือ

– ประโยชน์สาธารณะ

o กรณอ่ืีนทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

การแกไ้ขสญัญาทีเ่ห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชนห์รือไม่รดักุม

เพยีงพอใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน

มาตรา 

97
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o การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย

ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้ง

o หากจ าเป็นตอ้งเพิม่หรือลดวงเงิน หรือเพิม่หรือลดระยะเวลา

การส่งมอบหรือขยายเวลาในการท างานใหต้กลงไปพรอ้มกนั

การแกไ้ขสญัญา

o การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่ลดวงเงิน ผูม้ีอ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

เดิมเป็นผูอ้นุมติั

o การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่เพิม่วงเงิน เป็นผลใหผู้ม้ีอ านาจอนุมติั

สัง่ซ้ือสัง่จา้งเปลีย่นไป ตอ้งใหผู้น้ ั้นอนุมติัดว้ย

มาตรา 

97
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แนวทางการปฏิบติัเกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

หนงัสือเวียนแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ

 กค (กวจ) 0405.3/ว 476 ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เรือ่ง ซอ้มความเขา้ใจเกี่ยวกบัผ ูม้ีอ านาจอนมุติั

แกไ้ขสญัญาตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

ผ ูม้ีอ านาจอนมุติัสัง่ซ้ือหรอืสัง่จา้ง

ขอ้ 84 ขอ้ 85 ขอ้ 86 ขอ้ 88 ขอ้ 127

หรอืขอ้ 158

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั

ลงนามในสญัญา

เพ่ิมวงเงิน

ลดวงเงิน

วงเงินเท่า

เดิม

การแกไ้ขสญัญา



o ตอ้งอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวตัถุประสงคเ์ดิมของสญัญาหรือขอ้ตกลงนั้น

o ก่อนแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง หน่วยงานของรฐัจะตอ้งพจิารณาเปรียบเทียบ

การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง

คุณภาพของพสัดุ 

รายละเอียดของงาน 

o ในกรณีที่เป็นการจัดซ้ือจัดจา้งที่เกีย่วกบัความมัน่คงแข็งแรง หรืองานเทคนคิเฉพาะอย่าง 

จะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากวิศวกร สถาปนกิและวิศวกรผูช้ านาญการ หรือผูท้รงคุณวุฒิซ่ึง

รบัผดิชอบหรือสามารถรบัรอง คุณลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสรา้ง  หรือ

งานเทคนคิเฉพาะอย่างนั้น แลว้แต่กรณีดว้ย 

o เมือ่ผูม้ีอ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้งแลว้แต่กรณี ไดอ้นุมติัการแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง

แลว้ ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัเป็นผูล้งนามในสญัญาหรือขอ้ตกลงที่ไดแ้กไ้ขนั้น 

ราคาของพสัดุหรืองานตามสญัญาหรือขอ้ตกลง

กบัพสัดุทีจ่ะท าการแกไ้ข

ขอ้ 

165
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o พ.ร.บ. หมวด 10 ม.100-105

การบริหารสญัญา

และการตรวจรบัพสัดุ

o ระเบยีบฯ หมวด 6 ขอ้ 175-189
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การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ

 การด าเนินการตามสญัญาหรือขอ้ตกลง ใหผู้ม้ีอ านาจแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ  เพือ่รบัผิดชอบในการบริหาร 

สญัญาหรือขอ้ตกลงและ

การตรวจรบัพสัดุ

 การจดัซ้ือจดัจา้งวงเงินเล็กนอ้ย

จะแต่งตั้งบุคคลหนึง่บุคคลใด

เป็นผูต้รวจรบัพสัดุก็ได้

o ผูรั้บผดิชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

o ซึง่ไม่ใช่ผูท้ีไ่ดรั้บแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทีป่ฏบิัติงานเกีย่วกับ

การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุ

o ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนตามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด

มาตรา 

100
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การตรวจรบัพสัดุ
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คณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัดุ

(การซ้ือหรือจา้งทัว่ไป)
• พ.ร.บ. มาตรา 61

• ระเบียบฯ ขอ้ 25 (5)

คณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัดุ

ในงานจา้งท่ีปรึกษา
• พ.ร.บ. มาตรา 74

• ระเบียบฯ ขอ้ 105 (4)

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

ในงานจา้งออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสรา้ง

• พ.ร.บ. มาตรา 89

• ระเบียบฯ ขอ้ 141 (5)

องคป์ระกอบ

• ประธาน 1 คน

• กรรมการอย่างนอ้ย 2 คน

• ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังาน

ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 

พนกังานของรฐั หรือพนกังานของ

หน่วยงานของรฐัที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน

• โดยใหค้ านึงถึง ลกัษณะหนา้ที่และ

ความรบัผิดชอบของผูที้่ไดร้บัแต่งตั้ง

เป็นส าคญั

• กรณีจ าเป็นหรือเพือ่ประโยชน์ จะ

แต่งตั้งบุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการ

ดว้ยก็ได ้แต่จ านวนตอ้งไม่มากกว่า

กรรมการตามวรรคหนึ่ง

• ควรแต่งตั้งผูช้ านาญการหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการดว้ย

(ระเบียบฯ ขอ้ 26)

• ประธาน 1 คน

• กรรมการอย่างนอ้ย 4 คน

• ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังาน

ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 

พนกังานของรฐั หรือพนกังานของ

หน่วยงานของรฐัที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน

• โดยใหค้ านึงถึง ลกัษณะหนา้ท่ีและ
ความรบัผิดชอบของผูท่ี้ไดร้บัแต่งตั้งเป็น

ส าคญั

• กรณีใชเ้งินที่ กค. กูจ้าก ตปท. ตอ้งมี

ผูแ้ทน สบน. ร่วมดว้ย

• กรณีจ าเป็นหรือเพือ่ประโยชน ์จะ

แต่งตั้งบุคคลอืน่ร่วมเป็นกรรมการดว้ยก็

ได ้แต่จ านวนตอ้งไม่มากกว่ากรรมการ

ตามวรรคหนึง่

• ควรแต่งตั้งผูช้ านาญการหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการดว้ย

(ระเบียบฯ ขอ้ 106)

• ประธาน 1 คน

• กรรมการอย่างนอ้ย 2 คน

• ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังาน

ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 

พนกังานของรฐั หรือพนกังานของ

หน่วยงานของรฐัที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน

• โดยใหค้ านึงถึง ลกัษณะหนา้ที่และ

ความรบัผิดชอบของผูที้่ไดร้บั

แต่งตั้งเป็นส าคญั

• จากแต่งตั้งผูช้ านาญการหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก

ร่วมเป็นกรรมการก็ได้

(ระเบียบฯ ขอ้ 142)
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คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ
(องค์ประชุม)

มตอิงค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

มตอิงค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

มตอิงค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือทราบ

ท าใบตรวจรับ อย่างน้อย 2 ฉบับ
ให้ผู้ขาย 1 และ เจ้าหน้าที่ 1 

: รับพสัดุไว ้ ถือว่าส่งมอบถูกตอ้ง ณ วนัท่ีส่ง
: ส่งมอบพสัดุให้เจ้าหน้าที่

มตอิงค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง
เพยีงบางส่วน

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือทราบและส่ังการ

ทราบ
(ตามมต)ิ

ส่ังการ
(ต่างจากมติ)

แจ้ง
คู่สัญญา

สัญญา
ไม่ได้ก าหนด
เป็นอย่างอ่ืน

รับไว้เฉพาะที่ถูกต้อง

รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ท าบันทึกความเห็นแย้ง

เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เพ่ือส่ังการ

ให้รับ

ไม่รับ

o Work flow การตรวจรบัพสัดุที่เป็นงานซ้ือหรือจา้งทัว่ไป
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คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
(องค์ประชุม)

ผู้ควบคุมงาน
รายงาน

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือทราบ

ท าใบรับรอง
ผลการปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 2 ฉบับ

ให้ผู้ขาย 1 และเจ้าหน้าที่1 มตอิงค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

ทั้งหมด / เฉพาะงวด

มตอิงค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือทราบหรือส่ังการ

ทราบ
(ตามมต)ิ

ส่ังการ
(ต่างจากมติ)

แจ้ง
คู่สัญญา

มตอิงค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

ท าบันทึกความเห็นแย้ง

เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เพ่ือส่ังการ

ให้รับ

ไม่รับ

: ถอืว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วนัที่ส่ง

o Work flow การตรวจรบัพสัดุท่ีเป็นงานก่อสรา้ง
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ใหห้น่วยงานของรฐั

 “แจง้การเรียกค่าปรบั” ตามสญัญาหรือขอ้ตกลง

จากคู่สญัญาภายใน 7 วนัท าการ นบัถดัจาก 

วนัครบก าหนดส่งมอบ

 เมือ่คู่สญัญาไดส่้งมอบพสัดุ   ใหห้น่วยงานของรฐั

“บอกสงวนสิทธ์ิการเรียกค่าปรบั” ในขณะทีร่บัมอบพสัดุนั้นดว้ย

o กรณีที่สญัญาหรือขอ้ตกลงไดค้รบก าหนดส่งมอบแลว้ และ  

มีค่าปรบัเกิดข้ึน

การแจง้การเรียกค่าปรบั

การสงวนสิทธิการเรียกค่าปรบั ขอ้ 

181

แจง้

ปรบั
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104

การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการท าสัญญา ข้อ 182

เหตุเกดิจากความผดิ
เกดิจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวสัิย

เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์
อนัหนึ่งอนัใด ทีคู่่สัญญา

ไม่ต้องรับผดิ
ตามกฎหมาย

เหตุอ่ืนตามทีก่ าหนดให้
กฎกระทรวง

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้มอี านาจ ทีจ่ะพจิารณาได้
ตามจ านวนวนัทีม่เีหตุเกดิขึน้จริงเฉพาะในกรณดีงัต่อไปนี้

ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง 
หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาท่ีก าหนดคู่สัญญาจะยกขึน้มากล่าวอ้างในภายหลังไม่ได้  

เว้นแต่กรณีเกิดจากความผดิ เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

กองการพสัดุภาครัฐ
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ลงนาม
ครบก าหนด

5 ม.ค. 31 ต.ค.

(วนัเสาร)์

ส่ง 1

20 ต.ค.
ส่ง 2

20 ธ.ค.

แจง้ผล

16 พ.ย. แจง้ผล 2

28 ธ.ค.

ผล : งานไม่ถูกตอ้ง ผล : งานถูกตอ้ง

มีผลยอ้นหลงัไปถงึวนัที่ส่งมอบ

ระยะเวลาท่ีเกิดปรบั (3 พ.ย. – 20 ธ.ค.) =    X  วนั

หกั ระยะเวลาตรวจรบั (21 ต.ค. – 16 พ.ย.) =    Y วนั

จ านวนวนัท่ีน าไปค านวณค่าปรบั                 =    Z วนั

Y

X

ค่าปรบั

% x วงเงิน x   Z

100

  


คิด

ค่าปรบั
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ว 171 ลว 24 เมษายน 2563
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรค

ตดิเช้ือโรคโควดิ 19 2019 (COVID-19)

Company Logo

โควดิ 19 เกิดก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะลงนามในสัญญา

เรียกผู้ชนะล าดับท่ี 1 มาลงนามในสัญญา 
หากไม่มามาให้เรียกล าดับถัดไป

หากผู้เสนอราคาท่ีเป็นผู้ชนะไม่มาท าสัญญาด้วยเหตุ
ผลกระทบจากโรคโควิด 19 ไม่พิจารณาเป็นผู้ทิง้งาน

1

2 การบริหารสัญญา
โควดิ 19 ถือเป็น “เหตุสุดวสัิย” ตามมาตรา 102 (2)

1. กรณทีี่สัญญายังไม่ครบก าหนด ให้พจิารณาขยายสัญญา
2. กรรีที่สัญญาครบก าหนดส่งมอบแล้ว ให้พจิารณางดหรือลดค่าปรับ

* ทั้งนี ้ตามจ านวนวนัที่มีเหตุเกดิขึน้จริง

3
การตรวจรับพสัดุ *หากไม่สามารถด าเนินการได้

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือกรรมการตรวจรับพสัดุ ที่เป็นบุคคลพ้ืนที่น้ัน ด าเนินการแทน

เล่ือนระยะเวลาการตรวจรับออกไปก่อนจนกว่าจะด าเนินการตรวจรับได้



กรณีสัญญาก าหนดแบ่งการช าระเงินค่าพัสดุออกเป็นหลายงวด และสัญญาได้ครบก าหนดส่งมอบ
พัสดุแล้ว แต่คู่สัญญายังมิได้ส่งมอบพัสดุในงานงวดสุดท้าย เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 
19 และเป็นผลให้สัญญามีค่าปรับ

1.1 หากเหตุยังไม่ส้ินสุด และคู่สัญญาที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุดังกล่าว ไม่สามารถแจ้งเหตุ
ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตน้ัุนได้สิ้นสุดลง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพสัดภุาครัฐ 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว423 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

1.

ให้คู่สัญญา
แจ้งความประสงค์

จะของดหรือ
ลดค่าปรับ

ให้หน่วยงานของรัฐจ่ายเงิน
ค่าพัสดุหรือค่าจ้างตามสัญญา 

โดยยังไม่หักค่าปรับออกจากค่าพัสดุ
หรือค่าจ้าง

1.2 หากเหตุสิ้นสุดลงแล้ว และหน่วยงานของรัฐ
สามารถพิจารณาจ านวนเงินค่าปรับได้ ให้หัก
ค่าปรับออกจากค่าพัสดุหรือคา่จ้าง ส าหรับการ
จ่ายเงินในงวดน้ันๆ



กรณีสัญญาก าหนดแบ่งการช าระเงินค่าพัสดุ
หรือค่าจ้า งเป็นงวดเ ดียวกัน หรือกรณี ท่ี
คู่สัญญาส่งมอบพัสดุในงวดสุดท้าย 

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณางดหรือลด
ค่าปรับให้แก่คู่สัญญาตามจ านวนวันท่ีมี
เหตุเกิดข้ึนจริง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว423 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 (ต่อ)

2.

กรณีท่ีไ ม่อาจก าหนดระยะเวลา ส้ินสุดไ ด้
แน่นอนจากสถานการณ์ฉุกเฉิน

ให้ถือว่าวันท่ี 26 มีนาคม 2563 เป็นวันท่ี
คู่สัญญาได้รับผลกระทบ หรือมีปัญหา
อุป สรรค ในก ารปฏิ บั ติ ง าน  ห รือ ไ ม่
สามารถปฏิบัติงานตามสัญญา และเป็น
วัน เ ร่ิม ต้นของการนับ เวลาใ ห้ความ
ช่วย เหลือ  จนก ว่า คู่ สัญญาสามารถ
ปฏิบัติงานตามสัญญาได้ปกติ

3.



หนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปญัหาการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว423 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 (ต่อ)

หลักฐานหรือเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ4.

1. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมท้ังประกาศท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง การอนุญาต
ให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เข้ามาท างานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ หรือประกาศ
จังหวัดท่ีเกี่ยวข้องกับการจ ากัดการเดินทาง

2. หลักฐานท่ีแสดงว่าผู้ผลิตมีการยกเลิกสายการผลิตของสินค้าน้ัน

3. หนังสือท่ีคู่สัญญาแจ้งเหตุให้หน่วยงานของรัฐทราบ พร้อมท้ังรายละเอียดการช้ีแจง
ข้อเท็จจริงและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจากคู่สัญญา

4. รายงานผู้ควบคุมงานกรณีงานก่อสร้าง



มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว693 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564





กรณีสัญญาหรอืข้อตกลงเปน็หนงัสือ ลงนามก่อน วันที่ 26 มีนาคม 2563 

ข้อ1.1.1 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือดังกล่าว มีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 แต่ไม่ใช่ค่าปรับที่เข้าเงื่อนไขการงดหรือลดค่าปรับตามมาตรา 
102 แห่งพระราชบัญญัติฯ หากจ านวนค่าปรับที่เกิดขึ้นมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ก่อนวันที่ 
26 มีนาคม 2563 กรณีดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ



กรณีสัญญาหรอืข้อตกลงเปน็หนงัสือ ลงนามก่อน วันที่ 26 มีนาคม 2563 

ข้อ1.1.2 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือดังกล่าว มีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ ก าหนดส่งงานงวด
เดียวหรือได้มีการส่งมอบงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ 
และไม่เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ 1.1.1 โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ต้ังแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงก่อนวันที่มี
ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ



กรณีสัญญาหรอืข้อตกลงเปน็หนงัสือ ลงนามก่อน วันที่ 26 มีนาคม 2563 

ข้อ1.1.3 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวนัที่ 26 มีนาคม 2563 แต่ได้มีการส่งมอบกรณีสัญญาฯ ก าหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้
มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และไม่เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ 
1.1.1  โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ต้ังแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ



กรณีสัญญาหรอืข้อตกลงเปน็หนงัสือ ลงนามก่อน วันที่ 26 มีนาคม 2563 

ข้อ1.1.4 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือครบก าหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ ก าหนดส่งงานงวดเดียว
หรือได้มีการส่งมอบงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หาก
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ต้ังแต่วันถัดจากวันครบก าหนด
ตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ



ข้อ1.1.5 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซ่ึงยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือครบก าหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ ก าหนดส่งงานงวดเดียวหรือ
ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ หากสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจ านวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
เป็นจ านวนเท่ากับวันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือ
ให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

กรณีสัญญาหรอืข้อตกลงเปน็หนงัสือ ลงนามก่อน วันที่ 26 มีนาคม 2563 



กรณีสัญญาหรอืข้อตกลงเปน็หนงัสือ ลงนามก่อน วันที่ 26 มีนาคม 2563 

ข้อ1.1.6 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือครบก าหนดภายหลังประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และยังมิได้ส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ ก าหนดส่ง
งานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจ านวน
วันที่ต้องปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจ านวนเท่ากับวันที่ 
26 มีนาคม 2563 จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ



ข้อ1.2.1 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซ่ึงยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบก าหนดในช่วงประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ ก าหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศ
ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับ
ในอัตราร้อยละ 0

กรณีสัญญาหรอืข้อตกลงเปน็หนงัสือ ลงนามหลัง วันที่ 26 มีนาคม 2563 



กรณีสัญญาหรอืข้อตกลงเปน็หนงัสือ ลงนามหลัง วันที่ 26 มีนาคม 2563 

ข้อ1.2.2 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบก าหนดในช่วงประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ ก าหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศ
ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น แล้วให้คิดค่าปรับ
ในอัตราร้อยละ 0 เป็นจ านวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 
ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ



กรณีสัญญาหรอืข้อตกลงเปน็หนงัสือ ลงนามหลัง วันที่ 26 มีนาคม 2563 
ข้อ1.2.3 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญาฯ ดังกล่าวครบก าหนดหลังวันที่มีประกาศ

ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ ก าหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจ านวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อย
ละ 0 เป็นจ านวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือ
ให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ



กรณีสัญญาหรอืข้อตกลงเปน็หนงัสือ ลงนามหลังวันที่ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณฉุ์กเฉินฯ แล้ว

ข้อ1.3 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว จะไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้



การบอกเลิกสญัญา

o การตกลงเลิกสญัญา กระท าไดเ้ฉพาะทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่หน่วยงานของรฐัโดยตรง

หรือเพือ่ประโยชนส์าธารณะ หรือเพือ่แกไ้ขขอ้เสียเปรียบของหน่วยงานของรฐั

ในการทีจ่ะปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงนั้นต่อไป

1. เหตุตามทีก่ฎหมายก าหนด

2. เหตุอนัเช่ือไดว่้าผูข้ายหรือผูร้บัจา้ง         

ไม่สามารถส่งมอบงานไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด

3. เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดใน พ.ร.บ. 

หรือในสญัญาหรือขอ้ตกลง

4. เหตุอ่ืนตามระเบียบ

ท่ีรฐัมนตรีก าหนด

มาตรา 

103

122



o เวน้แต่ คู่สญัญาจะไดย้ินยอมเสียค่าปรบัให้

โดยไม่มีเงือ่นไขใดๆ ทั้งส้ิน

o ใหพ้จิารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสญัญาได้

เท่าทีจ่ าเป็น

 นอกจากการบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลงตามมาตรา 103

หากปรากฏว่า คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงได้

และจะตอ้งมกีารปรบัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงนั้น 

 หากจ านวนเงินค่าปรบั “จะเกินรอ้ยละสิบ” ของวงเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้ง 

o พจิารณาด าเนนิการบอกเลิกสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง ให้

หน่วยงาน

ของรฐั

การบอกเลิกสญัญากรณีค่าปรบัจะเกิน 10%ขอ้ 

183
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o เวน้แต่ คู่สญัญาจะไดย้ินยอมเสียค่าปรบัให้

โดยไม่มีเงือ่นไขใดๆ ทั้งส้ิน

o ใหพ้จิารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสญัญาได้

เท่าทีจ่ าเป็น

 นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 103

หากปรากฏว่า คู่สัญญาไม่สามารถปฏบิัตติามสัญญาหรือข้อตกลงได้
และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน 

 หากจ านวนเงนิค่าปรับ “จะเกินร้อยละสิบ” ของวงเงนิค่าพัสดุหรือ
ค่าจ้าง 

o พจิารณาด าเนนิการบอกเลิกสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง ให้
หน่วยงาน
ของรัฐ

การบอกเลิกสัญญากรณีค่าปรับจะเกนิ 10%
ข้อ 
183
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ตดิต่อสอบถามเพิม่เตมิ
Call Center กรมบัญชีกลาง

02-270-6400 กด 3
กองการพสัดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

โทร. 02-127-7000 ต่อ 
4551 , 4588-9 , 6873, 4311
หรือสอบถามผ่านช่องทาง

Facebook : “จดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐ”
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