
การจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดุภาครฐั
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เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 65 ในการปฏบิตัหินา้ที่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหส้มาชิกสภา

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รองนายกองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล และพนักงานสว่นต าบลเป็น

เจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 48 เอกวสีต ิในการปฏบิตัหินา้ที่ ใหน้ายกเทศมนตร ีรองนายก 

เทศมนตรแีละพนกังานเทศบาลเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 44 ในการปฏบิตัหินา้ที่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหน้ายกองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ปลดัองคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดั รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัและขา้ราชการองคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดัเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 149 ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน สมาชิกสภานิติ

บญัญตัแิหง่รฐั สมาชิกสภาจงัหวดั หรอืสมาชิกสภาเทศบาล 

เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด

ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่โดยมิชอบ เพือ่กระท าการหรอื     

ไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบ หรอื 

มิชอบดว้ยหนา้ที่ ตอ้งระวางโทษจ าคกุต ัง้แต่หา้ปีถงึยี่สบิปี 

หรอืจ าคกุตลอดชีวติ และปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึสีห่มื่น

บาท หรอืประหารชีวติ
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หลกัการปฏบิตัิราชการ

“ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” 

ฝ่ายปกครองจะกระท าการใดๆ ไดก้ต่็อเม่ือมี

กฎหมายมอบอ านาจใหใ้นการกระท าการนั้น
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เรื่องเสรจ็ที่ 1/2555 เรื่อง ภาระหน้ีเงนิกูข้องเทศบาลต าบล

• อบต. กูเ้งนิจากธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 14 ลา้นบาท เพื่อ

ด าเนินการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

• แมม้าตรา 83 แหง่พระราชบญัญตัิสภาต าบลและ อบต.ฯ จะบญัญตัิให ้

อบต.อาจกูเ้งนิไดก้ต็าม แต่การกูเ้งนิของ อบต. จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากสภา 

อบต. และเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ตราบใดที่ยงัไม่มกีาร

ออกระเบยีบกระทรวงมหาดไทยเพื่อก าหนดเรื่องการกูเ้งนิของ อบต.ไว ้อบต. 

จงึยงัไม่อาจกูเ้งนิได ้

• การที่ อบต.ไปกูเ้งนิ จงึเป็นกรณีที่นายก อบต.ไปด าเนินการในเรื่องที่ 

อบต.ไม่มีอ านาจหนา้ที่ที่จะกระท าได ้การด าเนินการของนายก อบต.      

ย่อมไม่มีผลผูกพนั อบต.
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การรกัษาราชการแทน / การปฏบิตัริาชการแทน

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

รกัษาราชการแทน ปฏบิตัริาชการแทน

- นายกไม่อาจปฏบิตัหินา้ที่ได ้

- รองนายกตามล าดบั/ปลดัเป็น

ผูร้กัษาราชการแทน

- ท าไดท้กุเรื่องที่เป็นอ านาจหนา้ที่ 

ของนายก

- กฎหมาย ระเบยีบ ไม่ไดก้ าหนด

เรื่องการมอบอ านาจไวเ้ป็นอย่างอืน่

- นายกมอบอ านาจใหร้องนายก/

ปลดั/รองปลดั ปฏบิตัริาชการแทน

เฉพาะเรื่อง

- ท าเป็นหนงัสอื

- นายกก ากบัดูแล
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การมอบอ านาจ (ขอ้ 6,7)

- หวัหนา้หน่วยงานของรฐัหรอืผูมี้อ านาจส ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้งตามระเบยีบน้ี

จะมอบอ านาจเป็นหนงัสอืใหแ้กผู่ด้ ารงต าแหน่งใดกไ็ดซ่ึ้งสงักดัหน่วยงาน

ของรฐัเดียวกนั โดยใหค้ านึงถงึระดบัต าแหน่ง หนา้ที่และความรบัผิดชอบ

ของผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจเป็นส าคญั

- เม่ือมีการมอบอ านาจตามวรรคหน่ึง ผูร้บัมอบอ านาจมีหนา้ที่ตอ้งรบั

มอบอ านาจนั้นและจะมอบอ านาจนั้นใหแ้กผู่ด้ ารงต าแหน่งอืน่ต่อไปไม่ได ้

- เพื่อความคลอ่งตวัในการจดัซ้ือจดัจา้ง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั

มอบอ านาจในการส ัง่การและด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ใหแ้กผู่ด้ ารงต าแหน่ง

รองลงไปเป็นล าดบั ใหผู้ม้อบอ านาจสง่ส าเนาหลกัฐานการมอบอ านาจให ้

ส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดินทราบทกุคร ัง้
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แนวทางการปฏบิตัใินการด าเนินการจดัหาพสัดุ       

ที่เกี่ยวกบัค่าใชจ้า่ยในการบรหิารงาน คา่ใชจ้า่ย      

ในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชมุ      

ของหน่วยงานของรฐั

(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 119 ลว. 7 มี.ค. 2561)
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ตาราง 1 ปกตติอ้งด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ยกเวน้การปฏบิตัติาม

ระเบยีบการจดัซ้ือจดัจา้งฯ ขอ้ 22 วรรคหน่ึง ใหด้ าเนินการดงัน้ี

1. ใชก้บัการจดัซ้ือจดัจา้งที่เกี่ยวกบัการบรหิารงานที่มีวงเงนิการ

จดัซ้ือ จดัจา้งคร ัง้หน่ึง ไม่เกนิ 1 หมื่นบาท

2. ใหเ้จา้หนา้ที่ หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไป

กอ่น แลว้รบีรายงานขอความเหน็ชอบพรอ้มหลกัฐานการจดัซ้ือจดั

จา้ง เสนอต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ภายใน 5 วนัท าการถดัไป

3. เมื่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบแลว้ ใหถ้อืว่า

รายงานขอความเหน็ชอบดงักลา่วเป็นหลกัฐานการตรวจรบัโดย

อนุโลม
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ตาราง 1 ปกตติอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง

1. ค่าใชจ้า่ยในการเตรยีมการระหว่างการรบัเสด็จ หรอืเกี่ยวเน่ืองกบั

การรบัเสด็จ สง่เสด็จพระมหากษตัรยิ ์พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

2. - ค่าพานพุม่ดอกไม ้พานประดบัพุม่ดอกไม ้พานพุม่เงนิพุม่ทอง 

กรวยดอกไมพ้วงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้หรอืพวงมาลา ส าหรบัวาง

อนุสาวรยี ์หรอืใชใ้นการจดังานการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติในวโรกาส 

ต่าง ๆ ค่าหรดี หรอืพวงมาลา

3. ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุราชการ สมัมนา จดังานและให ้

หมายความรวมถงึการประชมุราชการทางไกลผ่านดาวเทยีม ตามที่จ าเป็น เช่น 

ค่าเสือ่มสถานที่อบรม ค่าเช่ารถ ค่ากระเป๋า ค่าเอกสาร และอปุกรณ์เครื่อง

เขียน ค่าดอกไม ้ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าของที่ระลึกวทิยากร
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4. - ค่าของขวญัหรอืของที่ระลกึที่มอบใหช้าวต่างประเทศ กรณีเดินทางไป

ราชการต่างประเทศชัว่คราว กรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย 

ในนามของหน่วยงานของรฐัเป็นสว่นรวม

- ค่าของขวญัหรอืของที่ระลกึที่มอบใหก้รณีหน่วยงานที่ใหค้วามช่วยเหลอื

หน่วยงานของรฐั หรอืกรณีการเยี่ยมชมหน่วยงานของรฐัในนามของหน่วยงาน

ของรฐัเป็นสว่นรวม

5. ค่าของขวญัหรอืของที่ระลกึเพื่อแสดงความยนิดีหรอืเน่ืองในเทศกาลต่างๆ  

ในนามของหน่วยงานของรฐัเป็นสว่นรวม เช่น กระเชา้ของขวญั กระเชา้ผลไม ้

กระเชา้ดอกไม ้ช่อดอกไม ้ของช าร่วย

6. ค่าโล ่ใบประกาศเกยีรตคิณุ ค่ากรอบใบประกาศเกยีรติคณุ ของขวญั

ของรางวลั ของที่ระลกึ ส าหรบัขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า หรอืพนกังานของ

หน่วยงาน ของรฐัที่เกษียณอาย ุหรอืผูใ้หค้วามช่วยเหลอื หรอืควรไดร้บัการยกย่อง11



7. ค่าใชจ้า่ยในการประดบั ตกแต่งอาคารสถานที่ของหน่วยงานของรฐั

8. ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการก าจดัแมลง แมง หนู หรอืสตัว ์

ที่อาจเป็นพาหะน าโรครา้ยมาสูค่น และใหห้มายความรวมถงึการก าจดัเช้ือโรค

หรอืเช้ือราตามหน่วยงานของรฐัหรอืบา้นพกัที่ทางราชการจดัไวใ้ห ้

9. ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาอาหารส าหรบัผูป่้วยสามญั ผูป่้วยโรคเรื้อน

ของสถานบรกิารของหน่วยงานของรฐั หรอืส าหรบัผูถ้กูควบคมุ คมุขงั กกัขงั 

คมุความประพฤต ิหรอืผูท้ี่ถกูใชม้าตรการอืน่ใดอนัมีลกัษณะเป็นการจ ากดั

สทิธิเสรภีาพซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิด หรอือาหาร นม อาหารเสรมิส าหรบั

เด็กที่อยู่ในสงเคราะหข์องทางราชการ หรอืหน่วยงานของทางราชการ

10. ค่าใชจ้า่ยในการเป็นสมาชิก หรอืการจดัซ้ือหนงัสอื จุลสาร วารสาร 

หนงัสอืพมิพ ์หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่ใชใ้นราชการโดยสว่นรวม
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11. ค่าบรกิารในการก าจดัสิง่ปฏกิูล จดัเกบ็ขยะของหน่วยงาน

ของรฐั ค่าบรกิาร ในการก าจดัสิง่ปฏกิูลบา้นพกัของทางราชการกรณีไม่มี

ผูพ้กัอาศยั

12. ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ที่เกดิจากการใชพ้สัดทุี่ยมืจากหน่วยงานอืน่ 

เพื่อ ใชใ้นการปฏบิตัริาชการหรอืปฏบิตังิานกรณีจ าเป็นเรง่ด่วนเป็นการ

ชัว่คราว

13. ค่าวสัดทุี่ใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกแกผู่ป้ฏบิตัิงาน

14. ค่ารบัรองและค่าใชจ้า่ยที่เกี่ยวเน่ืองในการรบัรอง

บคุคลภายนอก

15. ค่าน ้าด่ืม
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ตาราง 2 ไม่ตอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชมุคาบเกี่ยวม้ือ

อาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าเช่าที่พกั ส าหรบัการจดัประชมุราชการ และ  

ใหห้มายความรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม การจดัสมัมนา 

การจดังานทัง้ในและนอกสถานที่ของหน่วยงานของรฐั

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ส าหรบักรณีหน่วยงานอืน่หรอืบคุคลภายนอก  

เขา้ดูงาน หรอืเยี่ยมชมหน่วยงานของรฐั หรอืกรณีการตรวจเยี่ยม หรอืตรวจราชการ 

ตามภารกจิปกติของบคุลากรภายในหน่วยงานของรฐั การแถลงข่าวของหน่วยงาน

ของรฐั การมอบเงนิหรอืสิ่งของบรจิาค

3. ค่าธรรมเนียมในการคืนบตัร เปลี่ยนบตัรโดยสารพาหนะในการเดินทาง  

ไปราชการ หรอืค่าบตัรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรอืเปลี่ยนแปลงไดก้รณีเลื่อน   

การเดินทางไปราชการ กรณีหน่วยงานของรฐัใหง้ดหรอืเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

และใหร้วมถงึกรณีเหตสุดุวสิยัอืน่ ๆ ที่ท าใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้ 14



4. ค่าธรรมเนียมอืน่ๆ ที่มิใช่ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมทางการ

เงนิเพื่อความสะดวกของสว่นราชการที่มิใช่เป็นการรอ้งขอของผูมี้สทิธิรบัเงนิ

5. ค่าใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตของผูเ้ดินทางไปราชการเพื่อประโยชนข์องทางราชการ

6. ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าบรกิารจอดรถในการเดินทางไปปฏบิตัิราชการ 

ส าหรบัรถยนตข์องสว่นราชการหรือหน่วยงานของรฐัตามระเบียบว่าดว้ยรถราชการ

หรอืระเบียบอืน่ที่เกี่ยวขอ้งของหน่วยงานของรฐั ซ่ึงหน่วยงานของรฐัไดม้าโดยวธิีการ

ซ้ือ การยมื หรอืรบับรจิาค หรอืไดร้บัความช่วยเหลอืจากรฐับาลต่างประเทศหรือ

องคก์ารระหว่างประเทศและข้ึนทะเบียนเป็นครุภณัฑข์องสว่นราชการหรอืหน่วยงาน

ของรฐันั้น การเช่า หรอืรถสว่นตวัของขา้ราชการหรอืพนกังานของหน่วยงานของรฐั 

ผูเ้ลอืกรบัเงนิค่าตอบแทนเหมาจา่ยแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่งส าหรบั

ขา้ราชการผูม้ีสทิธิไดร้บัรถประจ าต าแหน่งที่ไดจ้ดัหามาใชใ้นการปฏบิตัิราชการหรอื

ปฏบิตัิงานของหน่วยงาน
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7. ค่าพาหนะกรณีไดร้บัมอบหมายใหเ้ดินทางไปปฏบิตัิราชการ 

ซึ่งหน่วยงานของรฐัไม่สามารถจดัรถยนตส์ว่นกลางได้

8. ค่าตรวจสอบเพื่อการรบัรองระบบการท างานหรอืมาตรฐานการท างาน

9. ค่าระวาง บรรทกุ ขนสง่หรอืพสัดภุณัฑข์องหน่วยงานของรฐั ยกเวน้

ค่าระวาง บรรทกุ ขนสง่พสัด ุหรอืพสัดภุณัฑใ์นการฝึกอบรม การจดังาน และ

การประชมุระหว่างประเทศ

10. ค่าตรวจรา่งกายของบคุลากรเพื่อตรวจหาสารกมัมนัตภาพรงัสี และ

เช้ือเอชไอวจีากการปฏบิตังิานตามภารกจิปกต ิและไม่ถอืเป็นสวสัดิการการ

รกัษาพยาบาล ที่ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ าหรอื พนกังานของหน่วยงานของรฐั   

ที่จะใชส้ทิธิเบกิจา่ยตามกฎหมายเกี่ยวกบัการเบกิจา่ยค่ารกัษาพยาบาล

11 ค่ารกัษาพยาบาลสตัวแ์ละค่าตรวจสขุภาพสตัว ์ส าหรบัหน่วยงาน

ที่ภารกจิปกตใินการดูแลสตัว ์ 16



12. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน ้า ค่าโทรศพัท ์ของ

หน่วยงานของรฐัและบา้นพกัราชการ ค่าบรกิารไปรษณีย ์ค่าฝากไปรษณีย ์

ค่าบรกิารไปรษณียต์อบรบั ค่าดวงตราไปรษณีย ์หรอืค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์

ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมทางการเงนิเพือ่ความสะดวกของ

สว่นราชการที่มิใช่เป็นการรอ้งขอ ของผูม้ีสทิธิรบัเงนิ

13. การบรจิาคหรอืการด าเนินการเพื่อการกศุล เช่น บตัรการกศุล

14. ค่าสมาชิกหรอืค่าบ ารุงประจ าปีของสถาบนั องคก์ร หรอืสโมสร

ต่าง ๆ

15. ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าตอบแทนในการจา้งใหบ้รกิารสนัทนาการ 

หรอืค่าตอบแทนอืน่ในลกัษณะเดียวกนั
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หลกัเกณฑ์

การเบกิจา่ยค่าตอบแทนบคุคลหรอืกรรมการ

(ดส. ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวนัที่ 6 กนัยายน 2561)

18



1. บคุคลหรอืคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง 

(1) คณะกรรมการหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบจดัท าร่างขอบเขตของ

งาน หรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่จะซ้ือหรอืจา้ง รวมทัง้ก าหนด

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (ตามขอ้ 21)

(2) คณะกรรมการหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบการจดัท าแบบรูป

รายการงานกอ่สรา้ง (ตามขอ้ 21)

(3) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(ขอ้ 55-58)

(4) คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา (ขอ้ 68-71)

(5) คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิีคดัเลอืก (ขอ้ 74-76)

(6) คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ 78)

(7) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานซ้ือหรอืงานจา้ง (ขอ้ 175)

(8) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานซ้ือหรอืงานจา้งกอ่สรา้ง (ขอ้ 176-177)

(9) ผูค้วบคุมงาน (ขอ้ 178)
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2. บคุคลหรอืคณะกรรมการด าเนินการจา้งที่ปรกึษา

(1) คณะกรรมการหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบจดัท ารา่ง

ขอบเขตของงานจา้งที่ปรกึษา รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณา

คดัเลอืก (ขอ้ 103)

(2) คณะกรรมการด าเนินการจา้งที่ปรกึษาโดยวิธปีระกาศเชิญชวน

ทัว่ไป (ขอ้ 113-115)

(3) คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรกึษาโดยวธิีคดัเลอืก

(ขอ้ 119-1121)

(4) คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรกึษาโดยวธิีเฉพาะเจาะจง

(ขอ้ 124)

(5) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานจา้งที่ปรกึษา (ขอ้ 179)
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3. บคุคลหรอืคณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง

(1) คณะกรรมการหรอืบคุคลที่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหร้บัผิดชอบจดัท าร่างขอบเขตของงาน

จา้งออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสรา้ง รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืก

ขอ้เสนอแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง (ขอ้ 139)

(2) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้งโดยวธิีประกาศ

เชิญชวน (ขอ้ 146-147)

(3) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้งโดยวธิีคดัเลอืก

(ขอ้ 149-150)

(4) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้งโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง (ขอ้ 152)

(5) คณะกรรมการด าเนินการจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโดยวธิีประกวดแบบ (ขอ้ 155)

(6) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสรา้ง 

(ขอ้ 180)
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4. คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานกอ่สรา้ง ที่ไดร้บัแต่งต ัง้ 

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบยีนผูป้ระกอบการ

เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดราคากลางงานกอ่สรา้ง

5. บคุคลหรอืคณะกรรมการผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้ตาม ขอ้ 1-4

ยกเวน้ ผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทน ดงัน้ี

(1) บคุคล ในอตัราไม่เกนิคนละ 1,200 บาท ต่องาน

(2) คณะกรรมการในอตัรา ประธานกรรมการไม่เกนิ 

1,500 บาท กรรมการไม่เกนิคนละ 1,200 บาท ต่อคร ัง้ที่มาประชมุ 
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6. คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งกอ่สรา้งและผูค้วบคมุ

งานกอ่สรา้ง ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนกรณีที่ออกตรวจงานจา้ง ณ 

สถานที่ที่ก าหนดไวใ้นสญัญาหรอืที่ตกลงใหท้ างานจา้ง ดงัน้ี

6.1 คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งกอ่สรา้ง ในอตัรา 

350 บาท ต่อคนต่อวนั

6.2 ผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง

(1) หวัหนา้ผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง ในอตัราไม่เกนิ

350 บาท ต่อวนัต่องาน

(2) ผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง (ผูป้ฏบิตักิาร) ในอตัราไม่เกนิ 

300 บาท ต่อวนัต่องาน
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7. การจา่ยเงนิค่าตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมการใหป้ฏบิตั ิดงัน้ี

7.1 สว่นราชการ

(1) จา่ยค่าตอบแทนโดยโอนเงนิผ่านระบบ KTB Corporrate 

Online เพื่อเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารของบคุคลหรอืคณะกรรมการ ดงักลา่ว

- กรณีเป็นขา้ราชการ ลูกจา้ง พนกังานราชการในหน่วยงาน      

ใหโ้อนเงนิเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารที่ใชส้ าหรบัรบัเงนิเดือน ค่าจา้ง หรอื

ค่าตอบแทนแลว้แต่กรณี หรอืบญัชีเงนิฝากธนาคารอืน่

- กรณีเป็นบคุคลต่างสงักดัหรอืบคุคลภายนอก ใหโ้อนเงนิเขา้

บญัชีเงนิฝากธนาคารตามที่ผูม้สีทิธิรบัเงนิแจง้ความประสงคไ์ว ้

(2) ใหใ้ชร้ายงานสรุปผลการโอนเงนิ ทีไดจ้ากระบบ KTB 

Corporrate Online เป็นหลกัฐานการจา่ยและเกบ็รกัษาไวใ้ห ้สตง. ตรวจ 

7.2 หน่วยงานของรฐัอืน่ ใหถ้อืปฏบิตัิตามกฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัที่

หน่วยงานของรฐันั้น ๆ ก าหนด
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8. หวัหนา้หน่วยงานของรฐัสามารถก าหนด

หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัอตัราการจา่ยค่าตอบแทนเพือ่เป็น

การควบคมุการเบกิจา่ยและการบรหิารงบประมาณได้

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

9. การเบกิจา่ยค่าตอบแทนที่นอกเหนือหรอื

แตกต่างจากที่ก าหนดใหข้อท าความตกลงกบัประทรวง

การคลงั 
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ดส.ที่ กค 0402.5/48956 ลว 28 ต.ค. 2562

หารอืหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยค่าตอบแทนกรรมการ

- ตัง้คนเดียวเป็นผูต้รวจรบัพสัด ุเบกิค่าตอบแทนได ้

- คกก.ตรวจรบัพสัดุงานจา้งกอ่สรา้ง ไดค้่าออกตรวจงาน 350 

บาทต่อคนต่อวนั และยงัไดค้่าตอบแทนการประชมุอกี 

(1,500/1,200)

- ผูค้วบคมุงานเบิกไดท้กุวนั วนัหน่ึงมีหลายงานเบิกไดท้กุงาน 

แต่เวลาตอ้งไม่ซ ้าซอ้นกนั

- อปท. ถอืเป็นหน่วยงานของรฐัอืน่ ไม่ตอ้งโอนเงนิผ่านระบบ 

KTB Corporrate Online
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หลกัเกณฑก์ารด าเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจา่ยเงนิค่าจา้งเหมาบรกิารของ อปท.      

(หนงัสอื มท. ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๔๔ ลว ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓)

- ยกเลกิหนงัสอื มท. ดม. ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๑๒๐ ลว. ๔ ธ.ค. ๒๕๕๔ และก าหนด

หลกัเกณฑก์ารด าเนินการจา้งเอกชนและการเบกิจา่ยเงนิค่าจา้งเหมาบรกิารของ อปท.  

ข้ึนใหม่ 

๑. หลกัเกณฑก์ารจา้งเอกชนด าเนินงาน

๑.๑ กรณี อปท. มีความจ าเป็นตอ้งจา้งเอกชนด าเนินงานโครงการ หรอืเพือ่เสรมิ  

การปฏบิตัิงานตามหนา้ที่ปกติของ อปท.  

- ไม่มีต าแหน่ง เป็นงานหรอืโครงการใหม่ 

- มีต าแหน่งที่ปฏบิตังิานนั้น แต่ไม่สามารถปฏบิตังิานใหแ้ลว้เสรจ็ตามเวลาที่

ก าหนด เน่ืองจากปรมิาณงานมาก 

- เดิมมีต าแหน่งต่อมาต าแหน่งวา่งลงหรอืถูกยุบเลกิต าแหน่ง  

อปท. อาจด าเนินการจา้งเอกชนที่เป็นนิติบคุคลหรอืบคุคลธรรมดามาด าเนินงานได้

27



๑.๒ ลกัษณะงานที่จา้งควรเป็นงานที่ อปท. ซ้ือบรกิารจากผูร้บัจา้งเป็นรายช้ิน 

เช่น งานรกัษาความปลอดภยั งานท าความสะอาด งานดูแลตน้ไม สนามหญา้และ

สว่นหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวจิยั งานตดิตามประเมินผล งานจดัท าค าแปล 

งานผลติและพมิพเ์อกสาร งานผลติสือ่การประชาสมัพนัธ ์งานสถติขิอ้มูลสารสนเทศ 

งานพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ งานบนัทึกขอ้มูล งานส ารวจออกแบบและควบคุม

การกอ่สรา้ง งานซ่อมบ ารุงยานพาหานะ งานพฒันาบคุคล งานตรวจสอบและรบัรอง

มาตรฐานและงานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกวา่ เป็นตน้

กรณีงานจา้งรกัษาความปลอดภยั ให ้อปท. ถอืปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ย

ธุรกจิรกัษาความปลอดภยัดว้ย

๑.๓ หา้มมิให ้อปท. จา้งเอกชนด าเนินงาน

- ที่เกี่ยวขอ้งกบัความลบัของทางราชการ หรอืงานซึ่งหากมีการเผยแพร่

ขอ้มูลจะเกดิความเสยีหายต่อทางราชการ หรอื

- งานที่มีลกัษณะของการบงัคบัใชก้ฎหมายที่มีผลกระทบกบัประชาชน

28



๑.๔ ใหพ้จิารณาคดัเลอืกจากผูท้ี่มีความรูแ้ละมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกบังาน

จา้ง เพือ่ใหก้ารด าเนินงานของ อปท. บรรลตุามวตัถปุระสงค ์

- ลกัษณะการจา้งเหมาบรกิารเป็นงานที่มุ่งถงึผลส าเรจ็ของงานที่ว่าจา้ง

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นส าคญัตามขอ้ตกลงการจา้งหรอืสญัญาการจา้งเท่านั้น  

- อปท. ผูว้่าจา้งไม่มีอ านาจควบคุมบงัคบับญัชาหรอืส ัง่การในการท างาน

นอกเหนือจากตามขอ้ตกลงการจา้งหรอืสญัญาการจา้ง 

- แต่มีอ านาจตรวจตรางานและส ัง่ใหป้รบัปรุงแกไ้ขเม่ืองานผิดพลาดบกพร่อง  

- หากเอกชนไม่สามารถมาปฏบิตังิานได ้อาจหาผูอ้ืน่มาท างานแทนหรอืบอก

กลา่วลว่งหนา้ 

- หากเกดิความเสยีหายแก ่อปท. เน่ืองจากการไม่มาท างาน อปท.อาจก าหนด

ค่าปรบัส าหรบัความเสยีหายนั้น

29



๒. การด าเนินการและการเบกิจา่ยเงนิ

๒.๑ การจา้งบคุคลธรรมดามาช่วยปฏบิตัิงาน

- ให ้อปท. ค านึงถงึระยะเวลาในการปฏบิตัิงานเป็นส าคญั โดยจะตอ้งมีสว่น

สมัพนัธโ์ดยตรงกบัเน้ืองานที่ประสงคจ์ะจา้ง 

- ท าสญัญาไดไ้ม่เกนิรอบปีงบประมาณ (๑๒ เดือน) 

- เม่ือเริ่มปีงบประมาณใหม่กต็อ้งด าเนินการจดัหาใหม่

๒.๒ ภายหลงัจากที่สญัญาหรอืบนัทกึขอ้ตกลงการจา้งสิ้นสดุลง อปท. จะตอ้ง

ด าเนินกระบวนการจดัหาใหม่ หากผลปรากฏว่าผูร้บัจา้งรายเดิมไดร้บัการคดัเลอืก  

กส็ามารถด าเนินการท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบัผูร้บัจา้งรายดงักลา่วต่อไปได้

๒.๓ การท าสญัญาจา้งเหมาบรกิารเอกชนใหด้ าเนินโครงการที่ตอ้งการ

ความส าเรจ็ของงานพรอ้มกนั ในกรณีที่มีความจ าเป็น อปท. อาจท าสญัญาขา้ม

ปีงบประมาณได ้และจะเบกิจา่ยเงนิได ้เม่ือผูร้บัจา้งไดท้ างานแลว้เสรจ็ตามสญัญา

และคณะกรรมการตรวจรบัพสัดไุดต้รวจรบังานถูกตอ้งตามสญัญาแลว้เท่านั้น
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๒.๔ อตัราค่าจา้งไม่จ าเป็นตอ้งจา่ยตามวฒุกิารศึกษา กรณีที่กระทรวงการคลงั

หรอืสว่นราชการไดก้ าหนดมาตรฐานหรอืราคากลางไวแ้ลว้ ใหย้ดึถอืตามที่

กระทรวงการคลงั หรอืสว่นราชการก าหนดโดยอนุโลม 

- ในกรณีที่ไม่มีราคามาตรฐานหรอืราคากลาง กอ็าจพจิารณาตามราคาที่เคย

จดัจา้งไวเ้ดิม หรอืสบืราคาจากทอ้งตลาด โดยใหค้ านึงถงึอตัราค่าจา้งขัน้ต า่และ

ค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ 

- การจา่ยค่าจา้งตามขอ้ตกลงการจา้งหรอืสญัญาจา้งจะจา่ยไดต้่อเม่ือไดมี้การ

ตรวจรบัพสัดุในงานจา้ง โดยคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุเรยีบรอ้ยแลว้

๒.๕ การเบกิจา่ยค่าจา้งในการจา้งเหมาบรกิาร ใหเ้บกิจา่ยจากหมวดค่าตอบแทน    

ใชส้อยและวสัด ุประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร

๒.๖ กรณีการขอเบกิเงนิค่าจา้งเหมาบรกิารเอกชนส าหรบัเดือนกนัยายน ใหว้าง

ฎกีาเบกิเงนิได ้ต ัง้แต่วนัที่ ๒๕ ก.ย. เป็นตน้ไป 

- ให ้อปท. จา่ยใหแ้กเ่จา้หน้ี หรอืผูมี้สทิธิรบัเงนิโดยตรง 
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๓. วธิีการในการจดัหา

การจา้งเอกชนใหถ้อืปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐั กฎกระทรวง ประกาศ และระเบยีบและหนงัสอืส ัง่การ

ของกรมบญัชีกลาง

๔. ความสมัพนัธ์

- ผูร้บัจา้งเหมาบรกิารมีฐานะเป็นผูร้บัจา้งท าของ จงึไม่มีนิตสิมัพนัธก์บั 

อปท. ในฐานะนายจา้งกบัลูกจา้ง 

- จงึไม่อยู่ในบงัคบัที่จะตอ้งน าสง่เงนิสมทบในสว่นของผูว้่าจา้งเขา้กองทนุ

ประกนัสงัคม และกองทนุเงนิทดแทน 

- หากผูร้บัจา้งประสงคท์ี่จะไดร้บัประโยชนข์องผูป้ระกนัตนกส็ามารถ

สมคัรเป็นผูป้ระกนัตนได้
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ยกเวน้ใหก้ารเช่าหรอืการจา้งเหมาบรกิารมีผลยอ้นหลงั

(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.)0405.2/ว 346 ลว. 8 ก.ย. 2560) 

กวจ. อนุมตัยิกเวน้การปฏบิตัติามระเบยีบฯ ดงัน้ี

1. ใหก้ารท าสญัญาเช่าหรอืสญัญาจา้ง ที่มีความจ าเป็นตอ้งเช่า หรอืจา้ง

ต่อเน่ืองไปในปีงบประมาณใหม่ ภายหลงัจากสญัญาเดิมสิ้นสดุลง กบัผูใ้หเ้ช่าหรอื

ผูร้บัจา้งรายเดิมหรอืรายใหม่ ซึ่งไดด้ าเนินการจดัหาไวแ้ลว้ แต่ไม่สามารถลงนาม

ในสญัญาไดท้นัภายในวนัที่ 1 ตลุาคม มีผลยอ้นหลงัไปตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 

หรอืวนัที่มีการเช่าหรอืการจา้งจรงิ 

2. ในการด าเนินการจดัหาที่อยู่ในหลกัเกณฑไ์ดร้บัการอนุมตัิยกเวน้การ

ปฏบิตัิตามขอ้ 1 จะตอ้งปรากฏว่า หน่วยงานของรฐัรูต้วัผูใ้หเ้ช่าหรอืผูร้บัจา้ง ที่จะ  

ลงนามเป็นคู่สญัญาและผูม้ีอ านาจอนุมตัิใหเ้ช่าหรอืจา้งจากรายที่จดัหาไวแ้ลว้กอ่น 

สิ้นปีงบประมาณ เพยีงแต่อยู่ในขัน้ตอนที่ไม่อาจลงนาม
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องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจะมอบใหส้ว่นราชการ 

รฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นอืน่ จดัเกบ็

ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรอื

รายไดอ้ืน่ใด เพื่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นนั้นกไ็ด ้ท ัง้น้ี

โดยใหค้ิดค่าใชจ้า่ยไดต้ามหลกัเกณฑ ์วิธกีารและอตัรา   

ที่ก าหนดในกฎกระทรวง

[พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯพ.ศ.2542 (มาตรา 29 วรรค 3)]

การจา้งเหมาเอกชนเกบ็ค่าน ้าประปา
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จา้งเหมาบรกิารขบัรถยนต์

- ขอ้ก าหนดในสญัญา การจา่ยค่าจา้งมิใช่เพือ่ผลส าเรจ็ของการงาน

ที่ท า คอื การขบัรถยนตเ์ท่านั้น แต่เป็นการจา่ยค่าจา้งตลอดเวลา 

- การปฏบิตังิานขบัรถยนต ์ไม่ไดม้ีการตรวจรบังานจาก

คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ

- การปฏบิตังิานอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูแ้ทนผูว้่าจา้ง

- สญัญาจงึเป็นสญัญาจา้งแรงงาน มิใช่สญัญาจา้งท าของ

- การที่ผูว้่าจา้งท าสญัญาโดยมิไดข้ึ้นทะเบยีนลูกจา้ง ไม่ไดจ้า่ยเงนิ

สมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม จงึเป็นการละเลยต่อหนา้ที่

ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสดุ อ.349/2556
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เปรยีบเทยีบจา้งแรงงานกบัจา้งท าของ

การจา้งแรงงาน การจา้งท าของ 

- สถานภาพ ลูกจา้ง กบั นายจา้ง

- ผลส าเรจ็ของงานไม่เป็นสาระส าคญั

ในการจา่ยค่าจา้ง 

-ในระหว่างการท างานนายจา้งมีอ านาจ

ส ัง่การหรอืบงัคบับญัชาลูกจา้งได ้

- นายจา้งมีหนา้ที่ตอ้งข้ึนทะเบยีน

ลูกจา้ง และจา่ยเงนิสมทบกองทนุ

ประกนัสงัคม และกองทนุทดแทน

- สถานภาพ ผูร้บัจา้ง กบั ผูว้่าจา้ง

- ผลส าเรจ็ของการงานที่รบัจา้งเป็น

สาระส าคญัในการรบัค่าจา้ง

- ในระหว่างการท างานผูว้่าจา้งไม่มี

อ านาจส ัง่การหรอืบงัคบับญัชาผูร้บัจา้ง

- ผูว้่าจา้งไม่มีหนา้ที่ตอ้งข้ึนทะเบยีน

ลูกจา้ง และจา่ยเงนิสมทบกองทนุ

ประกนัสงัคมและกองทนุทดแทน
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พระราชบญัญตัิ

การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

พ.ศ. 2560

ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ย

การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

พ.ศ. 2560
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“งานกอ่สรา้ง” หมายความว่า งานกอ่สรา้งอาคาร 

งานกอ่สรา้งสาธารณูปโภค หรอืสิง่ปลูกสรา้งอืน่ใด 

และการซ่อมแซม ต่อเตมิ ปรบัปรุง รื้อถอน หรอื

การกระท าอืน่ที่มีลกัษณะท านองเดียวกนัต่ออาคาร 

สาธารณูปโภค หรอืสิง่ปลูกสรา้งดงักลา่ว รวมทัง้งาน

บรกิารที่รวมอยู่ในงานกอ่สรา้งนั้นดว้ย แต่มูลค่าของ

งานบรกิารตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าของงานกอ่สรา้งนั้น
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การด าเนินการกรณีเป็นโครงการงานกอ่สรา้ง

1. ตอ้งมีการออกแบบ

2. กอ่นการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ตอ้งแต่งต ัง้

คณะกรรมการก าหนดราคากลางทกุโครงการ ไม่ว่าจะ

มีงบประมาณเท่าไหร่

3. ตอ้งมีการแต่งต ัง้ผูค้วบคมุงาน ทกุโครงการ
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งานกอ่สรา้ง

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

- การซ่อมแซม ต่อเตมิ ปรบัปรุง รื้อถอน ที่ถอืเป็นงานก่อสรา้ง 

- ตอ้งเป็นงานที่มีความจ าเป็นตอ้งมีแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง 

-ที่ผ่านการรบัรองจากผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

- จ าเป็นตอ้งมีการควบคุมดูแลการปฏบิตัิงานตลอดระยะเวลา
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งานกอ่สรา้ง

(ดส. ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลว. 4 มิ.ย. 61) 

-หากการด าเนินการการซ่อมแซม ต่อเตมิ ปรบัปรุง รื้อถอน 

-ไม่มีผลกระทบต่อโครงสรา้งหลกั หรอื

-ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภยั หรอื

-ไม่มีความจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมดูแลการปฏบิตังิานตลอด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

- ไม่ถอืเป็นงานก่อสรา้ง
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เรื่องเสรจ็ที่ 837/2546 การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค

การที่รฐัไดต้รากฎหมายมอบอ านาจในการควบคมุดูแลการ

ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมใหแ้กส่ภาวศิวกรกเ็พือ่ใหอ้งคก์รดงักลา่ว

ใชอ้ านาจแทนรฐัในการควบคมุดูแลการประกอบวชิาชีพของเอกชน

ใหไ้ดม้าตรฐานและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

สว่นการด าเนินการหรอืการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมของ

เจา้หนา้ที่ของรฐัหรอืนิตบิคุคลมหาชนซึ่งตอ้งด าเนินการตามอ านาจ

หนา้ที่ที่กฎหมายก าหนดไวน้ั้น เน่ืองจากบคุคลเหลา่นั้นตอ้งปฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานซึ่งกฎหมายที่ใหอ้ านาจบญัญตัไิวอ้ยู่

แลว้ การด าเนินการดงักลา่วจงึไม่อยู่ภายใตบ้งัคบั พ.ร.บ.วศิวกร 

พ.ศ. 2542 
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เรื่องเสรจ็ที่ 220/2560 สถาบนัการศึกษา

- สมาชิกภาวศิวกร และสภาสถาปนิก และสมาคมทางวชิาชีพ ขอให ้

พจิารณาด าเนินคดีกบัสถาบนัการศึกษาซึ่งรบัใหบ้รกิารทางดา้นวศิวกรรม

ควบคมุหรอืสถาปตัยกรรมควบคมุ

- สถาบนัการศึกษาที่รบัใหบ้รกิารดา้นวิศวกรรมควบคมุหรอื

สถาปตัยกรรมควบคมุ จะตอ้งขอรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรอืไม่

- บคุลากรของสถาบนัการศึกษาจะตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพหรอืไม่

- พ.ร.บ.วศิวกร พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 มุ่ง

ประสงคใ์ชบ้งัคบักบันิตบิคุคลที่เป็นเอกชน มิไดมุ้่งประสงคใ์ชบ้งัคบักบั

นิตบิคุคลมหาชนที่มีกฎหมายจดัต ัง้ข้ึนเป็นการเฉพาะ 



พระราชบญัญตัิวศิวกร พ.ศ. 2542

มาตรา 49 ผูข้อรบัใบอนุญาตตอ้งมีคณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ

ตอ้งหา้มตามที่ก าหนดในขอ้บงัคบัสภาวิศวกร

ฯลฯ

ผูข้อรบัใบอนุญาตที่เป็นนิติบคุคล ไม่ว่าจะเป็นนิติบคุคลซึ่งมีทนุเป็น

ของคนต่างดา้วจ านวนเท่าใด นิตบิคุคลนั้นอย่างนอ้ยตอ้งมีคณุสมบตัิ 

ดงัต่อไปน้ี

(1) มีส านกังานใหญ่ตัง้อยูใ่นราชอาณาจกัร

(2) ผูเ้ป็นหุน้สว่นของหา้งหุน้สว่น กรรมการของบรษิทั หรอืสมาชิกใน

คณะผูบ้รหิารของนิติบคุคลจ านวนไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง หรือหุน้สว่นผูจ้ดัการ

ของหา้งหุน้สว่น กรรมการ ผูจ้ดัการของบรษิทัหรอืผูม้ีอ านาจบรหิารแตผู่ ้

เดียวของนิติบคุคล เป็นผูซ่ึ้งไดร้บัใบอนุญาตตามพระราชบญัญตัน้ีิ
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พระราชบญัญตัิสถาปนิก พ.ศ. 2543

มาตรา 49 ผูข้อรบัใบอนุญาตตอ้งมีคณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ

ตอ้งหา้มตามที่ก าหนดในขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก

ฯลฯ

ผูข้อรบัใบอนุญาตที่เป็นนิติบคุคลไม่วา่จะเป็นนิติบคุคลซ่ึงมีทนุเป็น

ของคนต่างดา้วจ านวนเท่าใดนิตบิคุคลนั้นอยา่งนอ้ยตอ้งมีคณุสมบตั ิ

ดงัต่อไปน้ี

(1) มีส านกังานใหญ่ตัง้อยูใ่นราชอาณาจกัร

(2) ผูเ้ป็นหุน้สว่นของหา้งหุน้สว่น กรรมการของบรษิทั หรอืสมาชิกใน

คณะผูบ้รหิารของนิติบคุคลจ านวนไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงหรือหุน้สว่นผูจ้ดัการ

ของหา้งหุน้สว่น กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัหรอืผูม้อี านาจบรหิารแต่ผู ้

เดียวของนิติบคุคล เป็นผูซ่ึ้งไดร้บัใบอนุญาตตามพระราชบญัญตัน้ีิ
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งานกอ่สรา้งที่มีความจ าเป็นตอ้งมีแบบรูปรายการงานกอ่สรา้ง 

อปท. สามารถท าได ้2 วธิ ีดงัน้ี

1. ด าเนินการจดัท าแบบรูปรายการงานกอ่สรา้งเอง ตามมาตรา 

60 แหง่ พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจา้งฯ โดยผูจ้ดัท าไม่จ าเป็นตอ้ง

มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพสถาปตัยกรรมหรอืวศิวกรรม

2. อปท.จดัจา้งผูใ้หบ้รกิารงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน

กอ่สรา้ง โดยผูใ้หบ้รกิารตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ

สถาปตัยกรรม หรอืวศิวกรรม

นส.มท. ที่ มท 0808.2/ว 5994 ลว. 4 ต.ค. 2562

แจง้ความเหน็คณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

ในการประชมุคร ัง้ที่ 36/2562 เม่ือวนัพธุที่ 7 สงิหาคม 2562
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มาตรา 3 ใหย้กเลกิบทบญัญตัเิกี่ยวกบัพสัด ุ

การจดัซ้ือจดัจา้ง หรอืการบรหิารพสัด ุในกฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญตั ิและขอ้ก าหนด

ใด ๆ ของหน่วยงานของรฐั ที่อยู่ภายใตบ้งัคบัแหง่

พระราชบญัญตัน้ีิ
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“การจดัซ้ือจดัจา้ง” หมายความว่า การด าเนินการเพือ่ให ้

ไดม้าซ่ึงพสัดโุดยการซ้ือ จา้ง เช่า แลกเปลี่ยน หรอืโดยนิติ

กรรมอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

“พสัดุ” หมายความว่า สนิคา้ งานบรกิาร งานก่อสรา้ง งาน

จา้งที่ปรกึษา และงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสรา้ง 

รวมทัง้การด าเนินการอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

“การบรหิารพสัดุ” หมายความว่า การเกบ็ การบนัทึก การ

เบิกจา่ย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรกัษา และการ

จ าหน่ายพสัดุ
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การอทุศิพสัดใุห ้อปท. (ขอ้ 9) 

- มีผูอ้ทุศิพสัดใุหเ้ป็นกรรมสทิธิ์แก ่อปท. หรอื 

- ใหส้ทิธิอนัเกี่ยวกบัพสัดหุรอื

- มอบใหเ้ป็นผูดู้แลพสัดนุั้น 

- ถา้การกระท าดงักลา่วมีเงือ่นไขหรอืมีภาระ

ตดิพนั อปท.จะรบัเอาพสัดหุรอืสทิธนิั้น ๆ ได ้

ต่อเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากสภา อปท.

ฯลฯ
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ที่ กค (กวจ.) 0405.2/020147 ลว. 18 พ.ค. 2561

ดส. ที่ มท 0808.2/ว 1628 ลว. 4 มิ.ย. 2561

1. การอทุศิพสัดใุหเ้ป็นกรรมสทิธิ์ ใหส้ทิธิอนัเกี่ยวกบัพสัด ุหรอื

มอบใหเ้ป็นผูดู้แลพสัด ุแก ่อปท. ถา้การกระท ามีเงือ่นไขหรอืภาระติดพนั 

ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสภา อปท.

2. พนกังานจา้งตามภารกจิ ถอืเป็นพนกังานของหน่วยงานของรฐั 

ที่เรยีกช่ืออย่างอืน่ จงึสามารถตัง้เป็นกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งได ้

3. อปท. ถอืเป็นหน่วยงานของรฐัตาม พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจา้งและ

การบรหิารพสัดภุาครฐัฯ จงึตอ้งปฏบิตัิตาม พ.ร.บ. กฎกระทรวง ระเบียบ 

ประกาศ และหนงัสอืกรมบญัชีกลางดว้ย กรณีจา้งเหมาบคุคลธรรมดา

มาช่วยปฏบิตัิงาน
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การจดัซ้ือจดัจา้งที่ไม่ตอ้งลง e-GP

(ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลว. 24 ส.ค. 2560) 

- การจดัซ้ือจดัจา้งดงัต่อไปน้ี ไม่ตอ้งด าเนินการในระบบ e-GP

1. ประกาศแผนจดัซ้ือจดัจา้ง ที่ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งท าแผนตาม  

มาตรา 11

2. การจดัซ้ือจดัจา้ง

2.1 วงเงนิต า่กว่า 5,000 บาท

2.2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามขอ้ 79 ว.2 จ าเป็นเรง่ด่วนไม่อาจคาดหมายได้

2.3 กรณีจา้งเหมาบคุคลธรรมดาไวป้ฏบิตังิาน

2.4 กรณีการซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลงิไม่ถงึ 10,000 ลติร และไม่มีภาชนะ  

เกบ็รกัษาน ้ามนัเช้ือเพลงิ
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งบประมาณไดร้บัอนุมตัิ
จดัท าและประกาศแผน 

การจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี

TOR / SPAC /คดัเลอืก

แบบ / ราคากลาง

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

จนถงึการประกาศผูช้นะ

การอทุธรณ์ท าสญัญา/บนัทึกตกลง

บรหิารสญัญา

สง่มอบพสัด/ุตรวจรบัพสัดุ



การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี (มาตรา 11)  

- ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและ   

ของหน่วยงาน และใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ     

ของหน่วยงาน เวน้แต่

(1) มีความจ าเป็นเรง่ด่วนหรอืเป็นพสัดทุี่ใชใ้นราชการลบั

(2) มีวงเงนิในการจดัซ้ือจดัจา้งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรอืมีความ

จ าเป็นตอ้งใชพ้สัดโุดยฉุกเฉินหรอืเป็นพสัดทุี่จะขายทอดตลาด

(3) เป็นงานจา้งที่ปรกึษาที่มีวงเงนิคา่จา้งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรอื   

ที่มีความจ าเป็นเรง่ด่วนหรอืที่เกี่ยวกบัความมัน่คงของชาติ

(4) เป็นงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งที่มีความจ าเป็นเรง่ด่วน 

หรอืที่เกี่ยวกบัความมัน่คงของชาติ
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การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี (ขอ้ 11) 

- เม่ือไดร้บัความเหน็ชอบวงเงนิงบประมาณที่จะใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้งจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งหรอืผูม้ีอ านาจในการพจิารณางบประมาณแลว้ 

- ใหเ้จา้หนา้ที่หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายในการปฏบิตัิงานนั้นจดัท าแผนการ

จดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพือ่ขอความเหน็ชอบ

- แผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีใหป้ระกอบดว้ยรายการอยา่งนอ้ย 

ดงัต่อไปน้ี

(1) ช่ือโครงการที่จะจดัซ้ือจดัจา้ง

(2) วงเงนิที่จะจดัซ้ือจดัจา้งโดยประมาณ

(3) ระยะเวลาที่คาดวา่จะจดัซ้ือจดัจา้ง

(4) รายการอืน่ตามที่กรมบญัชีกลางก าหนด
ต่อ
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การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี (ขอ้ 11) 

- เมื่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบแผนการจดัซ้ือ  

จดัจา้งประจ าปีแลว้

- ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่ประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครอืข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง และของหน่วยงานของรฐั และ   

ใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน่วยงานของรฐันั้น

- หากไม่ไดป้ระกาศเผยแพร่แผนการจดัซ้ือจดัจา้งโครงการใด   

จะไม่สามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในโครงการนั้นได ้
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การจดัท าร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะ 

เฉพาะของพสัดุหรอืแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง (ขอ้ 21) 

- ในการซ้ือหรอืจา้งที่มิใช่การจา้งกอ่สรา้ง ใหแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการข้ึนมา

คณะหน่ึง หรอืจะใหเ้จา้หนา้ที่หรอืบคุคลใดบคุคลหน่ึงรบัผิดชอบในการ

จดัท าร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่จะ

ซ้ือหรอืจา้ง รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอดว้ย

- ในการจา้งกอ่สรา้ง ใหแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง หรอืจะให ้

เจา้หนา้ที่หรอืบคุคลใดบคุคลหน่ึงจดัท าแบบรูปรายการงานกอ่สรา้ง หรอื 

จะด าเนินการจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งกไ็ด ้

- องคป์ระกอบ ระยะเวลาการพจิารณา และการประชมุของคณะกรรมการ 

ใหเ้ป็นไปตามที่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัก าหนด
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การพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (มาตรา 65) 

ใหห้น่วยงานของรฐัด าเนินการโดยพจิารณาถงึประโยชน์ของ

หน่วยงานของรฐั และวตัถปุระสงคข์องการใชง้านเป็นส าคญั โดยให ้

ค านึงถงึเกณฑร์าคาและพจิารณาเกณฑอ์ืน่ประกอบดว้ย ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตน้ทนุของพสัดนุั้นตลอดอายกุารใชง้าน   

(2) มาตรฐานของสนิคา้หรอืบรกิาร 

(3) บรกิารหลงัการขาย   

(4) พสัดทุี่รฐัตอ้งการสง่เสรมิหรอืสนบัสนุน   

(5) การประเมินผลการปฏบิตัิงานของผูป้ระกอบการ 

(6) ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรอืขอ้เสนออืน่

(7) เกณฑอ์ืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ (ขอ้ 83)

การพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอโดยวิธีประกาศ  

เชิญชวนทัว่ไปหรอืวธิีคดัเลอืกใหด้ าเนินการโดยตาม

หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี

(1) การซ้ือหรอืจา้งที่มีการก าหนดคณุลกัษณะ

เฉพาะของพสัดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดี

เพยีงพอ สามารถใชเ้กณฑร์าคาในการคดัเลอืกผูท้ี่

เสนอราคาต า่สดุเป็นผูช้นะการซ้ือหรอืจา้งหรอืเป็น

ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก
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(2) การซ้ือหรอืจา้งที่มีความซบัซอ้น มีเทคโนโลยสูีง หรอืมีเทคนิค

เฉพาะ จ าเป็นตอ้งคดัเลอืกพสัดมุีคณุภาพด ีสามารถใชเ้กณฑร์าคา

ประกอบเกณฑอ์ืน่ในการพจิารณาคดัเลอืกผูย้ื่นขอ้เสนอที่มีคณุภาพและ

คณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น ซึ่งไดค้ะแนนรวมสูงสดุเป็นผูช้นะการซ้ือหรอื

จา้งหรอืเป็นผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก 

(3) การซ้ือหรอืจา้งที่มีการก าหนดคณุลกัษณะเฉพาะที่จะตอ้ง

ค านึงถงึเทคโนโลยขีองพสัด ุหรอืคณุสมบตัขิองผูย้ื่นขอ้เสนอ ซึ่งอาจจะมี

ขอ้เสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกนั ใหก้ าหนดเป็นเงือ่นไขใหมี้การยื่นขอ้เสนอ

ดา้นเทคนิคหรอืขอ้เสนออืน่แยกมาต่างหาก และใหพ้จิารณาคดัเลอืกผูย้ื่น

ขอ้เสนอที่มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

ของรฐั ซ่ึงผ่านเกณฑข์ัน้ต า่ แลว้ใหด้ าเนินการตาม (1) หรอื (2) ต่อไป
59



บนัทกึรายงานผลการพจิารณา (มาตรา 12)  

- หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ีการบนัทกึรายงานผล

การพจิารณา รายละเอยีดวธิกีารและขัน้ตอนการจดัซ้ือ

จดัจา้งและจดัเกบ็ไวอ้ย่างเป็นระบบ เพือ่ประโยชน์ใน

การตรวจดูขอ้มูลเมื่อมีการรอ้งขอ
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การจดัท าบนัทกึรายงานผลการพจิารณา ขอ้ 16 

- เมื่อสิ้นสดุกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละโครงการ ใหจ้ดัใหม้ี

การบนัทกึรายงานผลการพจิารณา รายละเอยีดวธิกีารและขัน้ตอน

การจดัซ้ือจดัจา้งพรอ้มทัง้เอกสารประกอบ ตามรายการดงัต่อไปน้ี

(1) รายงานขอซ้ือหรอืขอจา้ง

(2) เอกสารเกี่ยวกบัการรบัฟังความคดิเหน็ร่างขอบเขตของงาน

หรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่จะซ้ือหรอืจา้ง และ

ผลการพจิารณาในคร ัง้นั้น (ถา้มี)

(3) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรอืหนงัสอืเชิญชวน และ

เอกสารอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง
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(4) ขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอทกุราย

(5) บนัทกึรายงานผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ

(6) ประกาศผลการพจิารณาคดัเลอืกผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรอื  

ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

(7) สญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื รวมทัง้การแกไ้ขสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื (ถา้มี)

(8) บนัทกึรายงานผลการตรวจรบัพสัดุ

- การจดัซ้ือจดัจา้งที่ไดด้ าเนินการผ่านระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั

ดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์สามารถใชเ้อกสารที่จดัท าในระบบจดัซ้ือจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเอกสารประกอบบนัทึกรายงาน

ผลการพจิารณาได ้
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“ราคากลาง” หมายความว่า 

ราคาเพื่อใชเ้ป็นฐานส าหรบัเปรยีบเทยีบราคา  ที่ผูย้ื่นขอ้เสนอไดย้ื่นเสนอ

ไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดจ้รงิตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี

(1) ราคาที่ไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการราคากลาง

ก าหนด

(2) ราคาที่ไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งองิของพสัดทุี่กรมบญัชีกลางจดัท า

(3) ราคามาตรฐานที่ส านกังบประมาณหรอืหน่วยงานกลางอืน่ก าหนด

(4) ราคาที่ไดม้าจากการสบืราคาจากทอ้งตลาด

(5) ราคาที่เคยซ้ือหรอืจา้งคร ัง้หลงัสดุภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(6) ราคาอืน่ใดตามหลกัเกณฑ ์วธิีการ หรอืแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงาน

ของรฐันั้น ๆ

1

2

3
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การค านวณราคากลางการจดัซ้ือจดัจา้งที่มิใช่งานกอ่สรา้ง

- กรณีใชร้าคาที่ไดม้าจากการสบืราคาจากทอ้งตลาด 

- ใหร้ะบช่ืุอบรษิทั หา้งหุน้สว่น หรอืเวบ็ไซตท์ี่สบืราคา โดยไม่ตอ้งระบรุาคา

ของแต่ละรายที่ไปสบืมา 

- สบืราคาไม่นอ้ยกว่า 3 ราย เวน้แต่บางกรณีมีนอ้ยกว่า 3 ราย ใหส้บืเท่าที่มี 

- ราคาที่น ามาอา้งองิใหด้ าเนินการ ดงัน้ี

1. กรณีการจดัหาที่มีการประกาศเชิญชวน ใหใ้ชร้าคาเฉลี่ยเป็นราคา

อา้งองิกอ่น เวน้แต่พจิารณาแลว้เหน็ว่า ราคาต า่สุดสามารถด าเนินการจดัซ้ือ

จดัจา้งได ้กใ็หใ้ชร้าคาต า่สดุเป็นราคาอา้งองิ

2. กรณีการจดัหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวน ใหใ้ชร้าคาต า่สดุเป็น

ราคาอา้งองิ
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แนวทาง วธิีปฏบิตั ิและรายละเอยีดประกอบการ

ถอดแบบค านวณราคากลางงานกอ่สรา้ง

1. งานกอ่สรา้งที่ตอ้งค านวณราคากลางตามหลกัเกณฑ์

- กจิกรรม การกระท า การประกอบ การตดิต ัง้ และหรอื

การด าเนินการอืน่ใด เพื่อกอ่ใหเ้กดิเป็นสิง่กอ่สรา้ง ไดแ้ก ่

อาคาร โครงสรา้ง ระบบสาธารณูปโภค หรอืสิง่อืน่ใด ซ่ึงมี

ลกัษณะคงทน ถาวร และ ใชป้ระโยชน์ได ้

- ใหห้มายความรวมถงึ การปรบัปรุง การรื้อถอน      

การต่อเติม และการซ่อมแซมสิ่งที่กอ่สรา้งดงักล่าวดว้ย 
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2. องคป์ระกอบคณะกรรมการก าหนดราคากลาง

- ในการจา้งกอ่สรา้งแต่ละคร ัง้ ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัแต่งตัง้

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ประกอบดว้ย

- ประธานซึ่งเป็นขา้ราชการหรอืเทยีบเท่า 1 คน และ

- กรรมการอย่างนอ้ย 2 คน ควรแต่งตัง้จากขา้ราชการหรอืเทยีบเท่า 

- โดยค านึงถงึลกัษณะงาน หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของผูท้ี่

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นส าคญั และ

- ควรมีผูม้ีความรูเ้กี่ยวกบัการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการดว้ย 

- กรณีจ าเป็นหรอืเพือ่ประโยชนข์องทางราชการ จะแต่งตัง้บคุคล 

ภายนอกซ่ึงไม่มีสว่นไดส้ว่นเสยีกบัการกอ่สรา้งนั้นร่วมเป็นกรรมการ

ดว้ยกไ็ด ้
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3. อ านาจหนา้ที่คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

- มีอ านาจหนา้ที่และรบัผิดชอบ ค านวณราคากลางงานกอ่สรา้งคร ัง้นั้น

ใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานกอ่สรา้ง

- แลว้น าเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่พจิารณา

ใหค้วามเหน็ชอบ กอ่นการจดัท ารายงานขอซ้ือหรอืขอจา้ง และหรอืกอ่น

การจดัท าเอกสารประกาศสอบราคาหรอืเอกสารประกาศประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส ์หรอืประกาศรา่งขอบเขตของงาน

- ในกรณีที่ราคาของผูเ้สนอราคารายที่เหน็สมควรจา้งแตกต่างจากราคา

กลางที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณไวต้ ัง้แต่รอ้ยละ 15 ข้ึนไป 

ใหค้ณะกรรมการก าหนดราคากลางหรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งแจง้รายละเอยีดการ

ค านวณราคากลางงานกอ่สรา้งนั้นให ้สตง.ทราบโดยเรว็ 

- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ใหเ้ป็นไปตามที่
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4. ระยะเวลาการใชร้าคากลาง

- กรณีที่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัไดใ้หค้วามเหน็ชอบราคากลางงาน

กอ่สรา้งที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางไดค้ านวณไวแ้ลว้ และยงัไม่

ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ประกาศรา่ง

ขอบเขตของงาน ภายใน 30 วนั นบัถดัจากวนัที่หวัหนา้หน่วยงานของรฐั

ไดใ้หค้วามเหน็ชอบราคากลางงานกอ่สรา้งนั้น 

- ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัมอบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดราคา

กลางที่ค านวณราคากลางงานกอ่สรา้งนั้นพจิารณาทบทวนราคากลาง ใหม้ี

ความเป็นปจัจุบนั แลว้น าเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัพจิารณาใหค้วาม

เหน็ชอบกอ่นการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

ประกาศรา่งขอบเขตของงาน
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การจดัใหม้ีการรบัฟังความคดิเหน็ (มาตรา 59)

- เพื่อประโยชนใ์นการจดัท ารา่งขอบเขตของงานหรอื

รายละเอยีดของพสัดทุี่จะท าการจดัซ้ือจดัจา้งและร่าง

เอกสารเชิญชวน 

- กอ่นท าการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดดุว้ยวธิีประกาศเชิญชวน

ทัว่ไป หน่วยงานของรฐัอาจจดัใหมี้การรบัฟังความ

คิดเหน็ร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดของพสัดุ 

ที่จะท าการจดัซ้ือจดัจา้งและรา่งเอกสารเชิญชวนจาก

ผูป้ระกอบการกอ่นกไ็ด ้
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หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีการรบัฟังความคิดเหน็ (ขอ้ 45)

(1) การซ้ือหรอืจา้งคร ัง้หน่ึงซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 5 แสน

บาท แต่ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัที่จะใหม้ีการเผยแพรเ่พื่อรบั

ฟังความคิดเหน็หรอืไม่กไ็ด ้

(2) การซ้ือหรอืจา้งคร ัง้หน่ึงซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 5 ลา้น

บาท ใหห้น่วยงานของรฐัน าร่างประกาศและร่างเอกสาร

ซ้ือหรอืจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสเ์ผยแพร่

เพื่อรบัฟังความคดิเหน็
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การจดัใหม้ีการรบัฟังความคดิเหน็ (ขอ้ 46)

- ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัน าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือ

หรอืจา้งดว้ยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสเ์ผยแพร่เพือ่รบัฟงั

ความคดิเหน็จากผูป้ระกอบการตามขอ้ 45 

- ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่ด าเนินการน าร่างเอกสารดงักลา่วเผยแพร่

ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง และของ

หน่วยงานของรฐั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ 

- เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการมีความคดิเหน็ไปยงัหน่วยงานของรฐั

ที่จดัซ้ือจดัจา้งโดยตรง โดยเปิดเผยตวั
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รายงานขอซ้ือหรอืขอจา้ง (ขอ้ 22) 

- ใหเ้จา้หนา้ที่จดัท ารายงานขอซ้ือหรอืขอจา้งเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพือ่

ขอความเหน็ชอบ โดยเสนอผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่ ตามรายการดงัต่อไปน้ี

(1) เหตผุลและความจ าเป็นที่ตอ้งซ้ือหรอืจา้ง

(2) ขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดหุรอืแบบรูป

รายการงานกอ่สรา้งที่จะซ้ือหรอืจา้ง

(3) ราคากลางของพสัดทุี่จะซ้ือหรอืจา้ง

(4) วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้ง

(5) ก าหนดเวลาที่ตอ้งการใชพ้สัดนุั้นหรอืใหง้านนั้นแลว้เสรจ็

(6) วธิีที่จะซ้ือหรอืจา้งและเหตผุลที่ตอ้งซ้ือหรอืจา้งโดยวธิีนั้น

(7) หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ

(8) ขอ้เสนออืน่ ๆ เช่น การขออนุมตัแิต่งต ัง้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นใน

การซ้ือหรอืจา้ง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนงัสอืเชิญชวน72



รายงานการซ้ือที่ดินหรอืสิง่กอ่สรา้ง (ขอ้ 23)

- ใหเ้จา้หนา้ที่จดัท ารายงานเสนอผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่ ดงัต่อไปน้ี

(1) เหตผุลและความจ าเป็นที่ตอ้งซ้ือ

(2) รายละเอยีดของที่ดินหรอืสิง่ปลูกสรา้งที่ตอ้งการซ้ือ รวมทัง้เน้ือที่และ

ทอ้งที่ที่ตอ้งการ

(3) ราคาประเมินของทางราชการในทอ้งที่นั้น

(4) ราคาซ้ือขายของที่ดินหรอืสิง่ปลูกสรา้งใกลเ้คยีงบรเิวณที่จะซ้ือคร ัง้

หลงัสดุประมาณ 3 ราย

(5) วงเงนิที่จะซ้ือ โดยใหร้ะบวุงเงนิงบประมาณ หรอืวงเงนิที่ประมาณว่า

จะซ้ือในคร ัง้นั้น

(6) วธิีที่จะซ้ือและเหตผุลที่ตอ้งซ้ือโดยวธินีั้น

(7) ขอ้เสนออืน่ ๆ เช่น การขออนุมตัแิต่งต ัง้คณะกรรมการต่าง ๆ
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คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้ง (ขอ้ 25) 

- ใหแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งข้ึน เพื่อปฏบิตักิารตามระเบียบ

พรอ้มกบัก าหนดระยะเวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการ คือ

(1) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

(2) คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา

(3) คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิีคดัเลอืก

(4) คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจง

(5) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

- ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งแต่ละคณะ รายงานผลการพจิารณาต่อ

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถา้มีเหตทุี่ท าใหก้าร

รายงานลา่ชา้ ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัพจิารณาขยายเวลาให ้

ตามความจ าเป็น
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การตัง้กรรมการ ตามขอ้ 26

- คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งแต่ละคณะประกอบดว้ย ประธาน

กรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างนอ้ย 2 คน ซ่ึงแต่งตัง้จาก

ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ ...หรอืพนกังานของ

หน่วยงานของรฐัที่เรยีกช่ืออย่างอืน่ ...

- ในกรณีจ าเป็นหรอืเพือ่ประโยชนข์องหน่วยงานของรฐัจะแต่งตัง้บคุคล

อืน่ร่วมเป็นกรรมการดว้ยกไ็ด ้ แต่จะตอ้งไม่มากกว่าจ านวนกรรมการ

- ในการซ้ือหรอืจา้งคร ัง้เดียวกนั หา้มแต่งตัง้ผูท้ี่เป็นกรรมการ

พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์กรรมการพจิารณาผล

การสอบราคา หรอืกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิคีดัเลอืกเป็นกรรมการ

ตรวจรบัพสัดุ
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การแต่งตัง้ผูค้วบคมุงาน (ขอ้ 177) 

- ในการจา้งกอ่สรา้งแต่ละคร ัง้ที่มีข ัน้ตอนการด าเนินการเป็นระยะ ๆ 

อนัจ าเป็นตอ้งมีการควบคมุงานอย่างใกลชิ้ด หรอืมีเงือ่นไขการ

จา่ยเงนิเป็นงวดตามความกา้วหนา้ของงาน 

- ใหแ้ต่งต ัง้ผูค้วบคมุงานจากขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังาน

ราชการ ...หรอืพนกังานของหน่วยงานของรฐัที่เรยีกช่ืออย่างอืน่

ของหน่วยงานของรฐันั้น หรอืของหน่วยงานของรฐัอืน่ ตามที่

ไดร้บัความยนิยอมจากหวัหนา้หน่วยงานของรฐัที่ผูน้ั้นสงักดัแลว้

- โดยปกตจิะตอ้งมีคุณวฒุไิม่ต า่กว่าระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ

76



การมีสว่นไดเ้สยี (มาตรา 13) 

- ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ผูท้ี่มีหนา้ที่ด าเนินการ

ตอ้งไม่เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีกบัผูย้ื่นขอ้เสนอ

หรอืคู่สญัญาในงานนั้น
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ที่ กค (กวจ) 0405.2/012804 ลว 27 มี.ค. 2516

เรื่อง ขอ้หารอืการมีสว่นไดเ้สยีกบัผูย้ื่นขอ้เสนอ

- ผูม้ีสว่นไดเ้สยีกบัผูย้ื่นขอ้เสนอหรอืคู่สญัญา หมายถงึ 

บคุคลที่มีหนา้ที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนินการจดัซ้ือหรอื

จดัจา้งในงานนั้น ไดแ้ก ่

- เจา้หนา้ที่พสัด ุ

- หวัหนา้เจา้หนา้ที่พสัด ุ

- คณะกรรมการ 

- ผูม้ีอ านาจอนุมตัสิ ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้ง
78



พระราชบญัญตัวิธิีปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

มาตรา 13 เจา้หนา้ที่ดงัต่อไปน้ีจะท าการพจิารณาทางปกครองไม่ได ้

(1) เป็นคู่กรณีเอง

(2) เป็นคู่หมัน้หรอืคู่สมรสของคู่กรณี

(3) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบพุการหีรอืผูส้บืสนัดานไม่ว่าชัน้ใด ๆ 

หรอืเป็นพี่นอ้งหรอืลูกพี่ลูกนอ้งนบัไดเ้พยีงภายในสามชัน้ หรอืเป็นญาติเกี่ยว

พนัทางแต่งงานนบัไดเ้พยีงสองชัน้

(4) เป็นหรอืเคยเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูพ้ทิกัษห์รอืผูแ้ทนหรอื

ตวัแทนของคู่กรณี

(5) เป็นเจา้หน้ีหรอืลูกหน้ี หรอืเป็นนายจา้งของคู่กรณี

(6) กรณีอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

79



การประชมุของคณะกรรมการ (ขอ้ 27)

- การประชมุของคณะกรรมการแต่ละคณะ ตอ้งมีกรรมการมาประชมุ   

ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด ใหป้ระธานกรรมการและ

กรรมการแตล่ะคนมีเสยีงหน่ึงในการลงมติ โดยประธานกรรมการตอ้ง

อยู่ดว้ยทกุคร ัง้ในการประชมุ 

- หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏบิตัิหนา้ที่ไดใ้หห้วัหนา้หน่วยงาน

ของรฐัแต่งต ัง้ประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน

- มติของคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัให ้

ประธานกรรมการออกเสยีงเพิ่มข้ึนอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขาด เวน้แต่

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุหถ้อืมตเิอกฉนัท์

- กรรมการของคณะใดไม่เหน็ดว้ยกบัมติของคณะกรรมการ ใหท้ าบนัทึก

ความเหน็แยง้ไวด้ว้ย
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คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ(มาตรา 100)

- ในการด าเนินการตามสญัญาหรอืขอ้ตกลง ใหผู้ม้ีอ านาจแต่งต ัง้

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดเุพือ่รบัผิดชอบการบรหิารสญัญาหรอืขอ้ตกลง

และการตรวจรบัพสัดุ

- ในกรณีที่การจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงนิเลก็นอ้ยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

จะแต่งต ัง้บคุคลหน่ึงบคุคลใดเป็นผูต้รวจรบัพสัดนุั้น โดยใหป้ฏบิตัิหนา้ที่

เช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจรบัพสัดกุไ็ด ้

- ผูร้บัผิดชอบการบรหิารสญัญาหรอืขอ้ตกลงและการตรวจรบัพสัดตุาม 

ซ่ึงไม่ใช่ผูท้ี่ไดร้บัแต่งต ัง้ใหด้ ารงต าแหน่งที่ปฏบิตังิานเกี่ยวกบัการจดัซ้ือ

จดัจา้งหรอืการบรหิารพสัด ุใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลงั

ก าหนด
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หนา้ที่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานจา้งกอ่สรา้ง (ขอ้ 176) 

(1) ตรวจสอบคณุวฒุขิองผูค้วบคมุงานกอ่สรา้งของผูร้บัจา้งให ้

เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคมุอาคาร 

(2) ตรวจสอบรายงานการปฏบิตัิงานของผูร้บัจา้ง และเหตกุารณ์

แวดลอ้มที่ผูค้วบคมุงานของหน่วยงานของรฐัรายงาน โดยตรวจสอบกบั

แบบรูปรายการละเอยีดและขอ้ก าหนดในสญัญา หรอืขอ้ตกลงทกุสปัดาห ์

รวมทัง้รบัทราบหรอืพจิารณาการส ัง่หยดุงาน หรอืพกังานของผูค้วบคมุงาน

แลว้รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพื่อพจิารณาส ัง่การต่อไป

(3) ใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดหุรอืกรรมการที่ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการตรวจรบัพสัดอุอกตรวจงานจา้ง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว ้

ในสญัญาหรอืที่ตกลงใหท้ างานจา้งนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและ

เหน็สมควร และจดัท าบนัทกึผลการออกตรวจงานจา้งนั้นไวเ้พือ่เป็น

หลกัฐานดว้ย 82



หนา้ที่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานจา้งกอ่สรา้ง (ขอ้ 176) 

(4) นอกจากการด าเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีขอ้สงสยัหรอื 

มีกรณีที่เหน็ว่าแบบรูปรายการละเอยีดและขอ้ก าหนดในสญัญาหรอืมี

ขอ้ตกลงมีขอ้ความคลาดเคลื่อนเลก็นอ้ย หรอืไม่เป็นไปตามหลกัวิชาการ

ช่างใหม้ีอ านาจส ัง่เปลี่ยนแปลงแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืตดัทอนงานจา้งไดต้ามที่

เหน็สมควร และตามหลกัวชิาการช่าง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการ

ละเอยีด 

(5) โดยปกตใิหต้รวจผลงานที่ผูร้บัจา้งสง่มอบภายใน 3 วนัท าการ 

นบัแต่วนัที่ประธานกรรมการไดร้บัทราบการสง่มอบงาน และใหท้ าการ

ตรวจรบัใหเ้สรจ็สิ้นไปโดยเรว็ที่สดุ 
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หนา้ที่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดใุนงานจา้งกอ่สรา้ง (ขอ้ 176) 

(6) เม่ือตรวจเหน็ว่าเป็นการถกูตอ้งครบถว้นเป็นไปตามแบบรูป

รายการละเอยีดและขอ้ก าหนดในสญัญาหรอืขอ้ตกลงแลว้ ใหถ้อืว่า

ผูร้บัจา้งสง่มอบงานครบถว้นตัง้แต่วนัที่ผูร้บัจา้งสง่งานจา้งนั้น ...และ

รายงานใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรบั

พสัดเุหน็ว่าผลงานที่สง่มอบทัง้หมดหรอืงวดใดกต็ามไม่เป็นไปตามแบบรูป

รายการละเอยีดและขอ้ก าหนดในสญัญาหรอืขอ้ตกลง ใหร้ายงานหวัหนา้

หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่เพื่อทราบหรอืส ัง่การ แลว้แต่กรณี  

(7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรบัพสัดบุางคนไม่ยอมรบังานโดยท า

ความเหน็แยง้ไว ้ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพื่อพจิารณาส ัง่การ 

ถา้หวัหนา้หน่วยงานของรฐัส ัง่การใหต้รวจรบังานจา้งนั้นไวจ้งึดาเนินการ 

ตาม (6) 
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หนา้ที่ผูค้วบคมุงาน (ขอ้ 178) 

(1) ตรวจและควบคมุงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไวใ้นสญัญา หรอื

ที่ตกลงใหท้างานจา้งนั้น ๆ ทกุวนัใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการละเอยีด 

และขอ้ก าหนดในสญัญาทกุประการ โดยส ัง่เปลี่ยนแปลง แกไ้ขเพิ่มเตมิ 

หรอืตดัทอนงานจา้งไดต้ามที่เหน็สมควร และตามหลกัวชิาช่างเพื่อให ้

เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอยีด และขอ้ก าหนดในสญัญา ถา้ผูร้บัจา้ง

ขดัขืนไม่ปฏบิตัิตามกส็ ัง่ใหห้ยดุงานนั้นเฉพาะสว่นหน่ึงสว่นใดหรอืท ัง้หมด 

แลว้แต่กรณี ไวก้อ่น จนกว่าผูร้บัจา้งจะปฏบิตัิใหถ้กูตอ้งตามค าส ัง่และให ้

รายงานคณะกรรมการตรวจรบัพสัดทุนัที
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หนา้ที่ผูค้วบคมุงาน (ขอ้ 178) 

(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอยีด หรอืขอ้ก าหนดใน

สญัญามีขอ้ความขดักนั หรอืเป็นที่คาดหมายไดว้่าถงึแมว้่างานนั้นจะได ้

เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอยีด และขอ้ก าหนดในสญัญา แต่เม่ือ

ส าเรจ็แลว้จะไม่มัน่คงแข็งแรง หรอืไม่เป็นไปตามหลกัวิชาช่างที่ดี หรอื 

ไม่ปลอดภยัใหส้ ัง่พกังานนั้นไวก้อ่น แลว้รายงานคณะกรรมการตรวจรบั

พสัด.ุ..โดยเรว็ 

(3) จดบนัทึกสภาพการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งและเหตกุารณ์

แวดลอ้มเป็นรายวนั พรอ้มทัง้ผลการปฏบิตังิาน หรอืการหยดุงานและ

สาเหตทุี่มีการหยดุงานอยา่งนอ้ย 2 ฉบบั เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัดทุราบทกุสปัดาห ์และเกบ็รกัษาไวเ้พือ่มอบใหแ้กเ่จา้หนา้ที่

เม่ือเสรจ็งานแต่ละงวด การบนัทกึการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้งใหร้ะบุ

รายละเอยีดขัน้ตอนการปฏบิตังิานและวสัดทุี่ใชด้ว้ย 86



หนา้ที่ผูค้วบคมุงาน (ขอ้ 178) 

(4) ในวนัก าหนดเริ่มงานของผูร้บัจา้งตามสญัญา และในวนัถงึ

ก าหนดสง่มอบงานแต่ละงวด ใหร้ายงานผลการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้ง

ว่าเป็นไปตามสญัญาหรอืไม่ ใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดทุราบภายใน 

3 วนัท าการ นบัแต่วนัถงึก าหนดนั้น ๆ 
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มาตรา 55 การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดอุาจกระท า

ไดโ้ดยวธิ ีดงัต่อไปน้ี 

(1) วธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ไดแ้ก่ การที่

หน่วยงานของรฐัเชิญชวนผูป้ระกอบการทัว่ไปที่

มีคณุสมบตัติรงตามเงือ่นไขที่หน่วยงานของรฐั

ก าหนด ใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอ 
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วธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ขอ้ 29) 

- การซ้ือหรอืจา้งโดยวธิปีระกาศเชิญชวนทัว่ไป 

กระท าได ้3 วธิ ีดงัน้ี

(1) วธิีตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์

(2) วธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

(3) วธิีสอบราคา
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วิธตีลาดอเิลก็ทรอนิกส ์ (e - market) (ขอ้ 30) 

- การซ้ือหรอืจา้งที่มีรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่    

ไม่ซบัซอ้นหรอืเป็นสนิคา้หรอืงานบรกิารที่มีมาตรฐาน และได ้

ก าหนดไวใ้นระบบขอ้มูลสนิคา้(e - catalog) โดยใหด้ าเนินการ  

ในระบบตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic Market : e - market)

ซึ่งสามารถกระท าได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี

(1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คอื การซ้ือหรอืจา้งคร ัง้

หน่ึง ซึ่งมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท

(2) การเสนอราคาโดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส ์คอื การซ้ือ

หรอืจา้งคร ัง้หน่ึง ซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 5,000,000 บาท
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วธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ (e - bidding) (ขอ้ 31) 

- การซ้ือหรอืจา้งคร ัง้หน่ึงซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 500,000 บาท 

และเป็นสนิคา้หรอืงานบรกิารที่ไม่ไดก้ าหนดรายละเอยีด

คณุลกัษณะเฉพาะของพสัดไุวใ้นระบบขอ้มูลสนิคา้

(e - catalog) โดยใหด้ าเนินการในระบบประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic Bidding :  e - bidding)
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ดส.ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 452 ลว 17 ก.ย. 2562

เรื่อง การยื่นใบแจง้ปรมิาณงานและราคา และใบบญัชีรายการกอ่สรา้ง

1. แนวทางปฏบิตัน้ีิใชก้บัการด าเนินการจดัจา้งกอ่สรา้งซึ่ง

หน่วยงานของรฐัไดจ้ดัท าแบบรูปรายการละเอยีดโดยถกูตอ้งเหมาะสม

กบัการใชง้านและเป็นไปตามหลกัวิชาการและตอ้งเป็นการด าเนินการใน

ขัน้ตอนเริ่มตน้ของการจดัจา้งกอ่สรา้งเท่านั้น

2. ใหแ้กไ้ขแบบเอกสารประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งดว้ยวิธีการ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ดงัน้ี

(1) ตดัความในขอ้ 3.2 วรรคหน่ึง (4) บญัชีรายการกอ่สรา้งหรอืใบ

แจง้ปรมิาณงานและราคา ซึ่งจะตอ้งแสดงรายการวสัดอุปุกรณ์ 

ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทัง้ก าไรไวด้ว้ย
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ดส.ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 452 ลว 17 ก.ย. 2562

เรื่อง การยื่นใบแจง้ปรมิาณงานและราคา และใบบญัชีรายการกอ่สรา้ง

(2) แกไ้ขขอ้ความในขอ้ 4.2 วรรคหน่ึง จากเดิม “ผูย้ื่นขอ้เสนอ

จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ้ 3.2 

พรอ้มจดัทาใบแจง้ปรมิาณงานและราคา ใบบญัชีรายการกอ่สรา้งให ้

ครบถว้น ” เป็น “ใหผู้ย้ื่นขอ้เสนอกรอกรายละเอยีดการเสนอราคาในใบ

เสนอราคาตามแบบเอกสารตามแบบเอกสารประกวดราคาจา้งกอ่สรา้ง

ดว้ยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) ขอ้ 1.2 ใหค้รบถว้น

โดยไม่ตอ้งยื่นใบแจง้ปรมิาณงานและราคา และใบบญัชีรายการกอ่สรา้ง 

ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) ”

การยื่นเสนอราคาวธิีสอบราคา หรอืวธิีคดัเลอืก ใหผู้ย้ื่นขอ้เสนอ

กรอกรายละเอยีดการเสนอราคาในใบเสนอราคาใหค้รบถว้นโดยไม่ตอ้ง

ยื่นใบแจง้ปรมิาณงานและราคา และใบบญัชีรายการกอ่สรา้ง 93



ดส.ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 452 ลว 17 ก.ย. 2562

เรื่อง การยื่นใบแจง้ปรมิาณงานและราคา และใบบญัชีรายการกอ่สรา้ง

3. กอ่นลงนามในสญัญา ใหแ้จง้ผูช้นะการเสนอราคา มาจดัท าใบ

แจง้ปรมิาณงานและราคา และใบบญัชีรายการกอ่สรา้ง ใหต้รงกบัแบบ

รูปและรายการละเอยีด โดยปรบัลดราคาทกุรายการตามอตัรารอ้ยละที่

ผูช้นะการเสนอราคาไดเ้สนอราคาลดลง เทยีบกบัราคากลาง หรอืปรบัลด

ตามความเหมาะสม

ถา้ปรบัลดตามความเหมาะสมไม่ได ้ใหป้รบัลดราคาทกุรายการ

ตามอตัรารอ้ยละ ถา้ไม่สามารถปรบัลดราคาทกุรายการไดใ้หย้กเลิกการ

จดัซ้ือจดัจา้งในคร ัง้นั้น

ใชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2562 เป็นตน้ไป
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ดส.ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลว 18 พ.ค. 2563

เรื่อง การก าหนดคณุสมบตัขิองผูย้ื่นขอ้เสนอและการก าหนดผลงาน

1. งานจา้งกอ่สรา้ง

1.1 วธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ใหก้ าหนดคณุสมบตัติามแบบประกาศและ

แบบเอกสารประกวดราคาที่ คกก.นโยบายก าหนด ส าหรบัวธิีอืน่ใหก้ าหนด

คณุสมบตัิตามแบบดงักลา่วโดยอนุโลม

1.2 วงเงนิต ัง้แต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป ใหก้ าหนดว่าตอ้งเป็นนิติบคุคล

1.3 งานจา้งกอ่สรา้ง หา้มก าหนดเงือ่นไข ดงัต่อไปน้ี

(1) จะตอ้งเป็นนิติบคุคลที่มีผลประกอบการเป็นก าไร

(2) จะตอ้งยื่นใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตัง้แต่เขา้เสนอราคา

(3) ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายและตอ้งมีหนงัสอืแต่งต ัง้

ตวัแทนจ าหน่ายในครุภณัฑป์ระกอบ หรอืตอ้งมีหนงัสอืรบัรองอะไหลไ่ม่นอ้ย

กว่า 5 ปี จากผูผ้ลติหรอืตวัแทนจ าหน่ายที่ไดร้บัการแต่งต ัง้จากผูผ้ลติ เป็นตน้
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1.4 การก าหนดผลงาน

- ก าหนดไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 50 ของวงเงนิงบประมาณ หรอืวงเงนิที่

ประมาณการที่จะกอ่สรา้งในคร ัง้นั้น

- เป็นผลงานประเภทเดียวกนักบังานที่จะด าเนินการกอ่สรา้ง

- เป็นผลงานในสญัญาเดียว

- เป็นสญัญาที่ผูร้บัจา้งท างานแลว้เสรจ็และมกีารตรวจรบัแลว้

1.5 การก าหนดรายการวสัดทุี่จะน ามาใชใ้นงานกอ่สรา้ง

(1) กรณีมี มอก. หรอืมีมาตรฐานที่หน่วยงานของรฐัอืน่ก าหนด   

กใ็หร้ะบมุาตรฐานนั้นได ้

(2) กรณียงัไม่ไดก้ าหนดมาตรฐาน แต่มีความจ าเป็นตอ้งใชว้สัดุ

ซ่ึงเหน็ว่ามีคณุภาพดี เป็นที่นิยมใชก้นัในขณะนั้น และมีความจ าเป็นตอ้ง

ระบยุี่หอ้วสัด ุกใ็หร้ะบไุด ้แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ยี่หอ้ และใหถ้อืเป็นหลกัการ

ว่าวสัดทุี่มีคณุภาพเทยีบเทา่กบัยี่หอ้ที่ระบใุหใ้ชไ้ดเ้ช่นกนั
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2. งานซ้ือหรอืจา้งที่ไม่ใช่งานกอ่สรา้ง

2.1 การจดัซ้ือวสัดคุรุภณัฑ ์โดยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์     

หา้มมิใหก้ าหนดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดใุหใ้กลเ้คยีงกบัยี่หอ้ใด      

ยี่หอ้หน่ึง หรอืของผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ

2.2 หา้มก าหนดเจาะจงแหลง่ประเทศผูผ้ลติหรอืทวปี

2.3 กรณีมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดเงือ่นไขในการยื่นหนงัสอืแต่งต ัง้

ตวัแทนจ าหน่ายของพสัดทุี่จะจดัซ้ือ ใหก้ าหนดว่า ตอ้งไดร้บัการแต่งต ัง้   

ใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายจากผูผ้ลติหรอืตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทย    

โดยใหย้ื่นขณะเขา้เสนอราคา กรณีพสัดทุี่จะซ้ือมีสว่นประกอบ หรอือปุกรณ์

ประกอบ หา้มก าหนดเงือ่นไขว่า ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งเป็นตวัแทนจ าหน่าย

ในสว่นประกอบหรอือปุกรณ์ประกอบของพสัดนุั้น

2.3 โดยปกตมิิใหก้ าหนดผลงาน แต่หากมีความจ าเป็นจะตอ้งก าหนด 

ใหก้ าหนดไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 50 ของวงเงนิงบประมาณ 97



แนวทางการพจิารณาคณุสมบตัขิองผูย้ื่นขอ้เสนอกรณีที่ไม่เป็นสาระส าคญั

1. ผูย้ื่นขอ้เสนอไม่รบัรองส าเนาถกูตอ้งในหนงัสอืรบัรองการจด

ทะเบียนนิติบคุคล ใบส าคญัแสดงการจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่นจ ากดั       

ใบทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ หรอืหนงัสอืรบัรองผลงาน

2. ผูย้ื่นเสนอราคาไม่ตดิอากรแสตมป์ ตามเงือ่นไขที่ก าหนดใน

เอกสารประกวดราคาหรอืหนงัสอืเชิญชวน รวมไปถงึเอกสารหลกัฐานอืน่ๆ 

ที่มีเงือ่นไขก าหนดใหย้ื่นมาพรอ้มกบัการยื่นขอ้เสนอและเอกสารดงักลา่ว

จะตอ้งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

3. หน่วยงานของรฐัก าหนดใหย้ื่นบญัชีผูมี้อ านาจควบคมุ (ถา้ม)ี    

แต่ผูย้ื่นขอ้เสนอไม่มีผูมี้อ านาจควบคมุ การที่ไม่ยื่น จงึไม่ผิดเงือ่นไข

หากหน่วยงานของรฐัจะก าหนดใหผู้ย้ื่นขอ้เสนอตอ้งยื่นเอกสารใด 

เพื่อประกอบการพจิารณา ตอ้งก าหนดเป็นเงือ่นไขเพิ่มเตมิไวใ้นแบบ

เอกสารเชิญชวน ในขอ้ 3.1 สว่นที่ 1 หรอืขอ้ 3.2 สว่นที่ 2 เท่านั้น 98



วธิีสอบราคา (ขอ้ 32) 

- การซ้ือหรอืจา้งคร ัง้หน่ึง ซ่ึงมีวงเงนิเกนิ 5 แสนบาท

แต่ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท ใหก้ระท าไดใ้นกรณีที่หน่วยงาน  

ของรฐันั้นต ัง้อยู่ในพื้นที่ที่มีขอ้จ ากดัในการใชส้ญัญาณ

อนิเตอรเ์น็ต ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาด

อเิลก็ทรอนิกสห์รอืระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้

- ใหเ้จา้หนา้ที่ระบเุหตผุลความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการซ้ือ

หรอืจา้งดว้ยวธิีตลาดอเิลก็ทรอนิกสห์รอืวธิีประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกสไ์วใ้นรายงานขอซ้ือหรอืขอจา้งดว้ย
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(2) วธิีคดัเลอืก ไดแ้ก่ การที่หน่วยงานของรฐัเชิญชวน

เฉพาะผูป้ระกอบการ ที่มีคุณสมบตัิตรงตามที่ก าหนดซ่ึงตอ้ง  

ไม่นอ้ยกว่าสามรายใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอ เวน้แต่ในงานนั้นมี

ผูป้ระกอบการที่มีคุณสมบตัติรงตามที่ก าหนดนอ้ยกว่าสามราย 

(3) วธิีเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ การที่หน่วยงานของรฐัเชิญ

ชวนผูป้ระกอบการ ที่มีคุณสมบตัิตรงตามที่ก าหนดรายใด 

รายหน่ึง ใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอ หรอืใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา 

รวมทัง้การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดกุบัผูป้ระกอบการโดยตรงใน

วงเงนิเลก็นอ้ยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 56 การจดัซ้ือจดัจา้งพสัด ุใหห้น่วยงานของรฐั

เลอืกใชว้ธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไปกอ่น เวน้แต่

(1) กรณีดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชว้ธิคีดัเลอืก

(ก) ใชว้ธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ แต่ไม่มีผูย้ื่นขอ้เสนอ 

หรอืขอ้เสนอนั้นไม่ไดร้บัการคดัเลอืก

(ข) พสัดทุี่ตอ้งการจดัซ้ือจดัจา้งมีคณุลกัษณะเฉพาะเป็น

พเิศษ หรอืซบัซอ้น หรอืตอ้งผลติ จ าหน่าย กอ่สรา้ง หรอืใหบ้รกิาร

โดยผูป้ระกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ  หรอืมีความช านาญเป็นพเิศษ 

หรอืมีทกัษะสูง และผูป้ระกอบการนั้นมีจ านวนจ ากดั

(ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ตอ้งใชพ้สัดนุั้นอนัเน่ืองมาจาก

เกดิเหตกุารณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้
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(ง) เป็นพสัดุที่โดยลกัษณะของการใชง้าน หรอืมีขอ้จ ากดั

ทางเทคนิคที่จ าเป็นตอ้งระบยุี่หอ้เป็นการเฉพาะ

(จ) เป็นพสัดุที่จ าเป็นตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรอื

ด าเนินการโดยผ่านองคก์ารระหว่างประเทศ

(ฉ) เป็นพสัดุที่ใชใ้นราชการลบั หรอืเป็นงานที่ตอ้งปกปิด

เป็นความลบัของหน่วยงานของรฐั หรอืที่เกี่ยวกบัความมัน่คง

ของประเทศ

(ช) เป็นงานจา้งซ่อมพสัดุที่จ าเป็นตอ้งถอดตรวจใหท้ราบ

ความช ารุดเสยีหายเสยีกอ่นจงึจะประมาณค่าซ่อมได ้

(ซ) กรณีอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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(2) กรณีดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชว้ธิเีฉพาะเจาะจง

(ก) ใชท้ ัง้วธิปีระกาศเชิญชวนทัว่ไปและวธิคีดัเลอืก หรอื 

ใชว้ธิีคดัเลอืกแลว้ แต่ไม่มีผูย้ื่นขอ้เสนอ หรอืไม่ไดร้บัการคดัเลอืก

(ข) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดทุี่มีการผลติ จ าหน่าย กอ่สรา้ง 

หรอืใหบ้รกิารทัว่ไป และมีวงเงนิในการจดัซ้ือจดัจา้งคร ัง้หน่ึงไม่เกนิ

วงเงนิตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกนิ 5 แสนบาท)

(ค) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดทุี่มีผูป้ระกอบการซ่ึงมีคณุสมบตัิ

โดยตรงเพยีงรายเดียว หรอืการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดจุากผูป้ระกอบการ

ซึ่งเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรอืตวัแทนผูใ้หบ้รกิารโดยชอบดว้ย

กฎหมายเพยีงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพสัดอุืน่ที่จะใช้

ทดแทนได้
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(ง) มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดนุั้นโดยฉุกเฉิน เน่ืองจากเกดิ

อบุตัภิยัหรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเกดิโรคตดิต่ออนัตราย

(จ) พสัดทุี่จะท าการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นพสัดทุี่เกี่ยวพนักบัพสัดุ

ที่ไดท้ าการจดัซ้ือจดัจา้งไวก้อ่นแลว้ และมีความจ าเป็นตอ้งท าการ

จดัซ้ือจดัจา้งเพิม่เติมเพือ่ความสมบูรณ์หรอืต่อเน่ืองในการใชพ้สัดุ

นั้น โดยมูลค่าของพสัดจุะตอ้งไม่สูงกว่าเดิม

(ฉ) เป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรฐั 

องคก์ารระหว่างประเทศ หรอืหน่วยงานของต่างประเทศ

(ช) เป็นพสัดทุี่เป็นที่ดินหรอืสิง่ปลูกสรา้งซึ่งจ าเป็นตอ้งซ้ือ

เฉพาะแหง่

(ซ) กรณีอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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กฎกระทรวง 

ก าหนดกรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดโุดยวธิเีฉพาะเจาะจง 

พ.ศ. 2561 
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ขอ้ 2 ใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งพสัดดุงัต่อไปน้ี เป็นกรณีการจดัซ้ือ

จดัจา้งพสัดุโดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

(1) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดทุี่เกี่ยวกบัการจดังานพระราชพธิี

ถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิ

พลอดุลยเดช 

(2) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดเุพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณี

ฉุกเฉินตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าดว้ยวธิีการงบประมาณ

หรอืระเบยีบที่ออกตามกฎหมายอืน่ 

(3) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดทุี่เกี่ยวกบัความมัน่คงของสถาบนั

พระมหากษตัรยิ ์
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(4) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดจุากรฐัวสิาหกจิหรอืนิตบิคุคลในเครอื

ของหน่วยงานของรฐัเดียวกนั ฯลฯ

(5) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดทุี่ตอ้งใชพ้สัดนุั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหาก

ใชว้ธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป หรอืวธิีคดัเลอืกอาจกอ่ใหเ้กดิความ

ลา่ชา้และอาจท าใหเ้กดิความเสยีหายแกห่น่วยงานของรฐั หรอื

ประโยชนส์าธารณะ
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การแบ่งซ้ือ/แบ่งจา้ง (ขอ้ 20) 

- การแบ่งซ้ือหรอืแบ่งจา้ง

- โดยลดวงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้งในคร ัง้เดียวกนั

- เพือ่ใหว้ธิกีารซ้ือหรอืจา้งหรอือ านาจในการส ัง่ซ้ือส ัง่จา้ง

เปลี่ยนแปลงไป จะกระท ามิได ้

- กรณีใดจะเป็นการแบ่งซ้ือหรอืแบ่งจา้งใหพ้จิารณาถงึ

วตัถปุระสงคใ์นการซ้ือหรอืจา้งคร ัง้นั้นและความคุม้ค่า

ของทางราชการเป็นส าคญั
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หารอืการแบ่งซ้ือแบ่งจา้ง

(หนงัสอื กวจ.ด่วนที่สดุ ที่ กค(กวจ.) 0405.4/27128 ลว. 26 มิ.ย. 62)

เทศบาลหารอืวธิีการจดัจา้งโครงการตา่ง ๆ ที่ไดร้บัการอนุมตัิการกูเ้งนิจาก

กองทนุสง่เสรมิกจิการเทศบาล โดยมีรายละเอยีดดงัน้ี

1) กอ่สรา้งถนน คสล. รวม 13 โครงการ วงเงนิ 6.5 ลา้นบาท

2) เสรมิผิวทางแอสฟลัติก รวม 5 โครงการ วงเงนิ 2.5 ลา้น บาท

3) ลงดินลูกรงัเสรมิผิวทางถนน รวม 2 โครงการ วงเงนิ 1 ลา้นบาท

โครงการตามขอ้ 1) – ขอ้ 3) ไดแ้บ่งเงนิงบประมาณค่ากอ่สรา้งแต่ละ

โครงการแยกออกจากกนั โครงการอยู่ต่างพื้นที่กนั ไม่เช่ือมต่อกนั เทศบาลจงึ

ขอหารอืว่า จะสามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นรายโครงการ กรณีวงเงนิ

งบประมาณไม่เกนิ 5 แสนบาท โดยวธิีเฉพาะเจาะจงไดห้รอืไม่ อย่างไร
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(กวจ.) มีมตวิ่า กรณีที่ไดร้บัการจดัสรรเงนิงบประมาณในการซ้ือหรอื

จา้ง จ าแนกเป็นรายการ  ถอืว่าเงนิงบประมาณของแต่ละรายการแยกออก

จากกนั ดงันั้น จงึสามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดใ้นลกัษณะหน่ึงลกัษณะใด

ดงัต่อไปน้ี คอื

1. ด าเนินการจดัซ้ือหรอืจดัจา้งเป็นรายคร ัง้ ๆ ละรายการ 

2. ด าเนินการจดัซ้ือหรอืจดัจา้งเป็นรายคร ัง้ ๆ ละประเภท

3. ด าเนินการจดัซ้ือหรอืจดัจา้งเป็นรายคร ัง้ ๆ ละกลุม่

4. ด าเนินการจดัซ้ือหรอืจดัจา้งรวมกนัในคร ัง้เดียว

จากหลกัการขา้งตน้ เทศบาลย่อมสามารถน าแนวทางการด าเนินการ

จดัหาในลกัษณะดงักลา่วมาพจิารณาเพื่อประกอบการด าเนินการได ้โดย

ไม่ถอืเป็นการแบ่งซ้ือแบ่งจา้งแตอ่ย่างใด
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วธิีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ 78) 

- เม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบรายงานขอซ้ือขอจา้งแลว้

ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการดงัต่อไปน้ี

(1) จดัท าหนงัสอืเชิญชวนผูป้ระกอบการที่มีคณุสมบตัิตรงตามเงือ่นไขที่

ก าหนดรายใดรายหน่ึงใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอหรอืใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา 

โดยใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี

(ก) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ก) ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการที่มี

อาชีพขายหรอืรบัจา้งนั้นโดยตรงหรอืจากผูย้ื่นขอ้เสนอในการซ้ือหรอืจา้ง

โดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรอืวธิีคดัเลอืก ซ่ึงถกูยกเลกิไป (ถา้ม)ี ใหม้า

ยื่นเสนอราคา ท ัง้น้ี หากเหน็ว่าผูป้ระกอบการรายที่เหน็สมควรซ้ือหรอืจา้ง

เสนอราคาสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรอืราคาที่ประมาณได ้หรอืราคาที่

คณะกรรมการเหน็สมควรใหต้่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได ้
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วธิีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ 78) 

(ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ค) (ง) ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการที่

มีอาชีพขายหรอืรบัจา้งนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเหน็ว่าราคาที่

เสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในทอ้งถิ่น หรอืราคาที่ประมาณได ้หรอืราคาที่

คณะกรรมการเหน็สมควร ใหต้่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได ้

(ค) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (จ) ใหเ้จรจากบัผูป้ระกอบการ

รายเดิมตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงซึ่งยงัไม่สิ้นสดุระยะเวลาสง่มอบ เพื่อ

ขอใหมี้การซ้ือหรอืจา้งตามรายละเอยีดและราคาที่ต า่กว่าหรอืราคาเดมิ

ภายใตเ้งือ่นไขที่ดีกว่าหรอืเงือ่นไขเดิม โดยค านึงถงึราคาตอ่หน่วยตาม

สญัญาเดิม (ถา้ม)ี เพื่อใหเ้กดิประโยชนสู์งสดุต่อหน่วยงานของรฐั

(ง) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ฉ) ใหด้ าเนินการโดยวธิีเจรจา

ตกลงราคา
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วธิีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ 78) 

(จ) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ช) ใหเ้ชิญเจา้ของที่ดินหรอืสิง่

ปลูกสรา้งโดยตรงมาเสนอราคา หากเหน็ว่าราคาที่เสนอนั้นยงัสูงกวา่ราคา

ในทอ้งตลาด หรอืราคาที่คณะกรรมการเหน็สมควร ใหต้่อรองราคาลง

เท่าที่จะท าได ้

(2) จดัท ารายงานผลการพจิารณา 

(ก) รายการพสัดทุี่จะซ้ือหรอืจา้ง

(ข) รายช่ือผูย้ื่นขอ้เสนอ ราคาที่เสนอ และขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอทกุราย

(ค) รายช่ือผูย้ื่นขอ้เสนอที่ผ่านการคดัเลอืกว่าไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกนั

(ง) หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ พรอ้มเกณฑก์ารใหค้ะแนน

(จ) ผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอและการใหค้ะแนนขอ้เสนอของผูย้ื่น

ขอ้เสนอทกุรายพรอ้มเหตผุลสนบัสนุนในการพจิารณา 113



วธิีเฉพาะเจาะจง (ขอ้ 79) 

- กรณีตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข) ใหเ้จา้หนา้ที่เจรจาตกลงราคากบั

ผูป้ระกอบการที่มีอาชีพขายหรอืรบัจา้งนั้นโดยตรง แลว้ใหห้วัหนา้

เจา้หนา้ที่ซ้ือหรอืจา้งไดภ้ายในวงเงนิที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากหวัหนา้

หน่วยงานของรฐั ตามขอ้ 24

- ในกรณีที่มีความจ าเป็นเรง่ด่วนที่เกดิข้ึนโดยไม่ไดค้าดหมายไวก้อ่น

และไม่อาจด าเนินการตามปกติไดท้นั ใหเ้จา้หนา้ที่หรอืผูท้ี่รบัผิดชอบ   

ในการปฏบิตังิานนั้นด าเนินการไปกอ่นแลว้รบีรายงานขอความเหน็ชอบ  

ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั และเม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วาม

เหน็ชอบแลว้ ใหถ้อืว่ารายงานดงักลา่วเป็นหลกัฐานการตรวจรบัโดย

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

ซกัซอ้มความเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจง ตามขอ้ 79

- กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจงวงเงนิไม่เกนิ 5 แสนบาท 

- หากเป็นพสัดทุี่มีคณุลกัษณะเป็นพเิศษหรอืซบัซอ้น ไม่เหมาะที่จะให ้

เจา้หนา้ที่คนใดคนหน่ึง เป็นผูเ้จรจาตกลงราคากบัผูป้ระกอบการที่มีอาชีพขาย

หรอืรบัจา้งนั้นโดยตรง

- กวจ. ยกเวน้การปฏบิตัิตามระเบยีบฯ ขอ้ 79 วรรคหน่ึง โดยใหอ้ยู่ใน

ดลุพนิิจของหวัหนา้หน่วยงานของรฐัที่จะแต่งต ัง้คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้ง 

โดยวธิีเฉพาะเจาะจงหรอืไม่กไ็ด ้

- หากเหน็สมควรแต่งตัง้คณะกรรมการซ้ือหรอืจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจง ให ้

ด าเนินการตามขอ้ 78(1)(ง) โดยอนุโลมแลว้เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

เป็นผูอ้นุมตัสิ ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้ง
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“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือ

จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั (อสถ.กรรมการ)

“คณะกรรมการวนิิจฉยั” หมายความว่า คณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหาการ

จดัซ้ือ จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั (ผูแ้ทน สถ. กรรมการ)

“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมก ารราคากลางและ 

ข้ึนทะเบยีนผูป้ระกอบการ 

“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความรว่มมอืป้องกนั

การทจุรติ 

“คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพจิารณา

อทุธรณ์และขอ้รอ้งเรยีน (ผูแ้ทน สถ. กรรมการ)

คณะกรรมการ

ตาม พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560
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การแจง้ขอ้มูลโครงการกอ่สรา้ง (ขอ้ 4) 

- เมื่อหน่วยงานของรฐัไดร้บัความเหน็ชอบวงเงนิงบประมาณที่จะใช้

ในการจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละปีงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

หรอืผูม้ีอ านาจในการพจิารณางบประมาณแลว้ 

- ใหแ้จง้ขอ้มูลโครงการกอ่สรา้งที่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 5 (1) 

- โดยสง่ใหค้ณะอนุกรรมการ CoST ภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่

วนัที่ไดร้บัความเหน็ชอบวงเงนิงบประมาณ 

- เพือ่พจิารณาคดัเลอืกใหเ้ขา้ร่วมโครงการ CoST

ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทจุรติ 

เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการกอ่สรา้งภาครฐั
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ในกรณีที่เป็นโครงการกอ่สรา้งของหน่วยงานราชการสว่น

ทอ้งถิ่นตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 

- เป็นโครงการกอ่สรา้งที่มีงบประมาณสูงสุดขององคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั 

- เป็นโครงการกอ่สรา้งที่มีงบประมาณตัง้แต่เจด็ลา้นบาท   

ข้ึนไปของเทศบาล 

- เป็นโครงการกอ่สรา้งที่มีงบประมาณตัง้แต่เจด็ลา้นบาท   

ข้ึนไปขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล

- เป็นโครงการกอ่สรา้งที่มีงบประมาณสูงสุดขององคก์รปกครอง

ทอ้งถิ่นรูปแบบพเิศษ
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อ านาจในการส ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้ง (ขอ้ 84-86) 

วธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

(1) หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกนิ 200 ลา้นบาท

(2) ผูม้ีอ านาจเหนือข้ึนไปหน่ึงชัน้ เกนิ 200 ลา้นบาท

วธิีคดัเลอืก

(1) หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกนิ 100 ลา้นบาท

(2) ผูม้ีอ านาจเหนือข้ึนไปหน่ึงชัน้ เกนิ 100 ลา้นบาท

วธิีเฉพาะเจาะจง

(1) หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท

(2) ผูม้ีอ านาจเหนือข้ึนไปหน่ึงชัน้ เกนิ 50 ลา้นบาท
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หารอือ านาจในการส ัง่ซ้ือหรอืส ัง่จา้ง

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

- กรณีวงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้งเกนิอ านาจของผูบ้รหิารทอ้งถิ่น จะตอ้ง

รายงานขออนุมตั ิผูว้่าราชการจงัหวดัต ัง้แต่รายงานขอซ้ือขอจา้งหรอื

จนถงึขัน้ตอนไดต้วัผูข้ายหรอืไดผู้ร้บัจา้งแลว้จงึรายงานขออนุมตัิ

ผูว้่าราชการจงัหวดั

- ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นตอ้งด าเนินการจนถงึขัน้ตอนไดต้วัผูข้ายหรอืผูร้บัจา้ง

แลว้จงึขออนุมตัสิ ัง่ซ้ือ หรอืส ัง่จา้งต่อผูว้่าราชการจงัหวดั เม่ือผูว้่าราชการ

จงัหวดัอนุมตัสิ ัง่ซ้ือส ัง่จา้งแลว้ ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่ประกาศผลผูช้นะการ

ซ้ือหรอืการจา้งต่อไป
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สญัญา (ขอ้ 161) 

- การลงนามในสญัญาและการแกไ้ขสญัญาตาม

ระเบยีบน้ี  เป็นอ านาจของหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

- การลงนามในสญัญาจะกระท าไดเ้มื่อพน้ระยะเวลา

การอทุธรณ์ (ภายใน 7 วนันบัจากวนัประกาศผล)
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การอทุธรณ์ (มาตรา 114) 

- ผูซ่ึ้งไดย้ื่นขอ้เสนอเพือ่ท าการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุกบัหน่วยงาน

ของรฐั มีสทิธอิทุธรณ์เกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ 

- กรณีที่เหน็ว่าหน่วยงานของรฐัมิไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์และวธิีการที่ก าหนดในกฎหมาย ระเบยีบ หรอืประกาศ 

- เป็นเหตใุหต้นไม่ไดร้บัการประกาศผลเป็นผูช้นะหรอืไม่ไดร้บัการ

คดัเลอืกเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐั 

- ใหผู้ม้ีสทิธอิทุธรณ์ยื่นอทุธรณ์ต่อหน่วยงานของรฐันั้นภายใน

เจด็วนัท าการนบัแต่วนัประกาศผลการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบ

เครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง (ม.117 )
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การพจิารณาอทุธรณ์

- ใหห้น่วยงานของรฐัพจิารณาและวนิิจฉยัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเจด็วนั

ท าการนบัแต่วนัที่ไดร้บัอทุธรณ์ ในกรณีที่เหน็ดว้ยกใ็หด้ าเนินการตาม

ความเหน็นั้นภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ในกรณีที่ไม่เหน็ดว้ยให ้

รายงานไปยงัคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ภายในสามวนัท าการนบั

แต่วนัที่ครบก าหนด(ม.118)

- ใหค้ณะกรรมการฯพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่

ไดร้บัรายงานดงักลา่ว หากเรื่องใดไม่อาจพจิารณาไดท้นัในก าหนดนั้น 

ใหข้ยายระยะเวลาออกไปไดไ้ม่เกนิสองคร ัง้ คร ัง้ละไม่เกนิสบิหา้วนันบั

แต่วนัที่ครบก าหนดเวลาดงักลา่ว และแจง้ใหผู้อ้ทุธรณ์และผูช้นะการ

จดัซ้ือจดัจา้งหรอืผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกทราบ (ม. 119)
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การรอ้งเรยีน (ขอ้ 220)

- ผูใ้ดเหน็ว่าหน่วยงานของรฐัมิไดป้ฏบิตัิใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยการจดัซ้ือ

จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั มีสทิธิรอ้งเรียนไปยงั

หน่วยงานของรฐันั้น หรอืคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์

- การยื่นขอ้รอ้งเรยีนตอ้งด าเนินการภายใน 15 วนั นบัแต่

วนัที่รูห้รอืควรรูว้่าหน่วยงานของรฐันั้นมิไดป้ฏบิตัิใหเ้ป็นไป

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยการ

จดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั
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การรอ้งเรยีน 

- ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนใหพ้จิารณา ขอ้รอ้งเรยีนให ้

แลว้เสรจ็โดยเรว็ แลว้แจง้ผลใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบโดยไม่ชกัชา้ พรอ้มทัง้แจง้

ใหค้ณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ทราบดว้ย (ขอ้ ๒๒๒)

- ในกรณีที่คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนใหพ้จิารณา

ขอ้รอ้งเรยีนใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ แลว้แจง้ผลใหผู้ร้อ้งเรยีนและหน่วยงาน

ของรฐัทราบดว้ย ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ ใหเ้ป็น

ที่สดุ (ขอ้ ๒๒๓)

- ในกรณีที่พจิารณาแลว้รบัฟงัไดว้่าหน่วยงานของรฐัมิไดป้ฏิบตัติาม

พระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎกระทรวงหรอืระเบยีบ ใหค้ณะกรรมการพจิารณา

อทุธรณ์มีอ านาจส ัง่ระงบัการจดัซ้ือจดัจา้งไวก้อ่นได ้เวน้แต่จะไดล้งนามใน

สญัญาจดัซ้ือจดัจา้งแลว้ (มาตรา 43 วรรค 4)
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การจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงแทนสญัญา (มาตรา 96)

(1) การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธิีคดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรอื

การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง)หรอื (ฉ) 

หรอืการจา้งที่ปรกึษาโดยวธิีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข)

(2) การจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงานของรฐั

(3) กรณีที่คู่สญัญาสามารถสง่มอบพสัดไุดค้รบถว้นภายในหา้วนัท าการ

นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื

(4) การเช่าซ่ึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสยีเงนิอืน่ใดนอกจากค่าเช่า

- ในกรณีที่การจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงนิเลก็นอ้ยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืไวต้อ่กนักไ็ด ้แต่ตอ้งมีหลกัฐานในการจดัซ้ือ

จดัจา้งนั้น
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กฎกระทรวง

ก าหนดวงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดโุดยวธิี

เฉพาะเจาะจง วงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้งที่ไม่ท า

ขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื และวงเงนิการจดัซ้ือ  

จดัจา้งในการแต่งต ัง้ผูต้รวจรบัพสัดุ

พ.ศ. 2560
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ขอ้ 1 การจดัซ้ือจดัจา้งสนิคา้ งานบรกิาร หรอืงานกอ่สรา้งที่มีการผลติ 

จ าหน่าย กอ่สรา้ง หรอืใหบ้รกิารท ัว่ไป และมีวงเงนิในการจดัซ้ือจดัจา้งคร ัง้

หน่ึงไม่เกนิ 5 แสนบาท ใหใ้ชว้ธิีเฉพาะเจาะจง

ขอ้ 2 งานจา้งที่ปรกึษาดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชว้ธิีเฉพาะเจาะจง

(1) งานจา้งที่ปรกึษาที่มีวงเงนิค่าจา้งคร ัง้หน่ึงไม่เกนิ 5 แสนบาท

(2) งานจา้งที่มีที่ปรกึษาในงานที่จะจา้งนั้นจ านวนจ ากดัและมีวงเงนิคา่จา้ง

คร ัง้หน่ึงไม่เกนิ 5 ลา้นบาท

ขอ้ 3 งานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งที่มีวงเงนิงบประมาณ   

ค่ากอ่สรา้งคร ัง้หน่ึง ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท ใหใ้ชว้ธิีเฉพาะเจาะจง

ขอ้ 4 ในกรณีที่การจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงนิเลก็นอ้ยไม่เกนิ 1 แสนบาท จะ

ไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืไวต้่อกนักไ็ด ้แต่ตอ้งมีหลกัฐานในการจดัซ้ือจดัจา้ง

ขอ้ 5 ในกรณีที่การจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงนิเลก็นอ้ยไม่เกนิ 1 แสนบาท    

จะแต่งต ัง้บคุคลหน่ึงบคุคลใดเป็นผูต้รวจรบัพสัดกุไ็ด ้ 128



การแกไ้ขสญัญา (มาตรา 97)

- สญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืที่ไดล้งนามแลว้จะแกไ้ขไม่ได ้ เวน้แต่  

ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหอ้ยู่ในดลุพนิิจของผูมี้อ านาจที่จะพจิารณาอนุมตัใิห ้

แกไ้ขได ้

(1) เป็นการแกไ้ขตามมาตรา 93 วรรคหา้ (ตามความเหน็ของ อสส.)

(2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลง หากการแกไ้ขนั้น

ไม่ท าใหห้น่วยงานของรฐัเสยีประโยชน์

(3) เป็นการแกไ้ขเพื่อประโยชนแ์กห่น่วยงานของรฐัหรอืประโยชนส์าธารณะ

(4) กรณีอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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การแกไ้ขสญัญา (มาตรา 97)

- ในกรณีการแกไ้ขสญัญาที่หน่วยงานของรฐัเหน็ว่าจะมีปญัหา

ในทางเสยีประโยชน์หรอืไม่รดักมุพอกใ็หส้ง่ร่างสญัญาที่แกไ้ขนั้น

ไปใหส้ านกังานอยัการสูงสุดพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อน

- การแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลงจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ย

วธิกีารงบประมาณหรอืกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง หากมีความ

จ าเป็นตอ้งเพิม่หรอืลดวงเงนิ หรอืเพิม่หรอืลดระยะเวลาสง่มอบ

หรอืระยะเวลาในการท างานใหต้กลงพรอ้มกนัไป

130



การแกไ้ขสญัญา

(ดส. ที่ กค 0405.4/32820 ลว 1 ส.ค.62)

- ในกรณีที่ อปท. มีความประสงคจ์ะแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

ซึ่งมีความจ าเป็นโดยไม่ท าใหร้าชการเสยีประโยชน์หรอืแกไ้ขเพือ่

ประโยชน์ของทางราชการ ภายใตข้องเขตวตัถปุระสงคเ์ดิมของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง 

- ด าเนินการไดอ้ย่างชา้กอ่นท าการตรวจรบังานไวใ้ชใ้นราชการแลว้

- จะตอ้งถอืปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยวธิีการงบประมาณหรอื

กฎหมายอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง กอ่นที่จะเสนอ หน.หน่วยงานของรฐัแกไ้ข

สญัญาหรอืขอ้ตกลง
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การก าหนดค่าปรบั (ขอ้ 162) 

- การท าสญัญา หรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื นอกจากการจา้งที่ปรกึษาใหก้ าหนด

ค่าปรบัเป็นรายวนัในอตัราตายตวัระหว่างรอ้ยละ 0.01 - 0.20 ของราคาพสัดุ

ที่ยงัไม่ไดร้บัมอบ 

- เวน้แต่การจา้งซ่ึงตอ้งการผลส าเรจ็ของงานทัง้หมดพรอ้มกนั ใหก้ าหนด  

ค่าปรบัเป็นรายวนัเป็นจ านวนเงนิตายตวัในอตัรารอ้ยละ 0.01 - 0.10

ของราคางานจา้งนั้น แต่จะตอ้งไม่ต า่กว่าวนัละ 100 บาท 

- ส าหรบังานก่อสรา้งสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ใหก้ าหนด 

ค่าปรบัเป็นรายวนัในอตัรารอ้ยละ 0.25 ของราคางานจา้งนั้น แต่อาจจะ

ก าหนดขัน้สูงสดุของการปรบักไ็ด ้
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“สาธารณูปโภค” หมายความว่า 

งานอนัเกี่ยวกบัการประปา การไฟฟ้า การ

สือ่สาร การโทรคมนาคม การระบายน ้า การ

ขนสง่ทางท่อ ทางน ้า ทางบก ทางอากาศ หรอื

ทางราง หรอืการอืน่ที่เกี่ยวขอ้งซ่ึงด าเนินการ

ในระดบัพื้นดิน ใตพ้ื้นดิน หรอืเหนือพื้นดิน
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การก าหนดค่าปรบั (ขอ้ 162) 

- ในกรณีการจดัหาสิง่ของที่ประกอบกนัเป็นชุด ถา้ขาด

สว่นประกอบสว่นหน่ึงสว่นใดไปแลว้จะไม่สามารถใชก้ารไดโ้ดย

สมบูรณ์ แมคู่้สญัญาจะสง่มอบสิง่ของภายในก าหนดตามสญัญา 

แต่ยงัขาดสว่นประกอบบางสว่น ต่อมาไดส้ง่มอบสว่นประกอบที่

ยงัขาดนั้นเกนิก าหนดสญัญา ใหถ้อืว่าไม่ไดส้ง่มอบสิง่ของนั้นเลย 

ใหป้รบัเตม็ราคาของทัง้ชดุ

- ในกรณีที่การจดัหาสิง่ของคดิราคารวมทัง้ค่าตดิต ัง้หรอืทดลอง

ดว้ย ถา้ตดิต ัง้หรอืทดลองเกนิกว่าก าหนดตามสญัญาเป็นจ านวน

วนัเท่าใด ใหป้รบัเป็นรายวนัในอตัราที่ก าหนดของราคาทัง้หมด

ทัง้น้ี ใหก้ าหนดเรื่องค่าปรบัไวใ้นเอกสารเชิญชวนใหช้ดัเจนดว้ย
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- ผูถ้กูฟ้องคดีว่าจา้งผูฟ้้องคดีกอ่สรา้งหลกัเทยีบเรอืสองดา้นใน

วงเงนิ 6,901,232.50 บาท และก าหนดค่าปรบัไวใ้นอตัรารอ้ยละ 

0.40 ของราคางานจา้ง เป็นเงนิวนัละ 27,604.93 บาท

- ผูฟ้้องคดีท างานไม่แลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลา 136 วนั ผูถ้กูฟ้อง

คดีคดิค่าปรบัเป็นเงนิ 3,754,270.48 บาท

- ผูฟ้้องคดี ฟ้องศาลปกครองขอใหม้ีค าพพิากษาหรอืค าส ัง่ให ้      

ผูถ้กูฟ้องคดีแกไ้ขสญัญา โดยก าหนดค่าปรบัใหเ้ป็นไปตามระเบียบ

ส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัด ุพ.ศ. 2535 คอื รอ้ยละ 0.10 

ของราคางานจา้ง และคืนค่าปรบัใหแ้กผู่ฟ้้องคดีตามสดัสว่น

ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 144/2553

135



ศาลปกครองสูงสุดพพิากษาว่า

- แมก้ารจดัท าสญัญาจา้งจะอาศยัหลกักฎหมายทัว่ไปในเรื่องสญัญา

ตามกฎหมายแพง่ แต่เมื่อเป็นการจดัท าสญัญาที่เกี่ยวกบัการพสัด ุ

จงึถกูบงัคบัใหป้ฏบิตัติามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการ

พสัดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีสถานะเป็นกฎเกณฑข์องฝ่ายปกครองที่มุ่งให ้

การจดัซ้ือและจดัจา้งในภาครฐัมีความเป็นเอกภาพในการ

ด าเนินการ เปิดเผย โปร่งใส และใหค้วามเป็นธรรมแกเ่อกชนอย่าง

เท่าเทียมกนั ผูถ้กูฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานทางปกครองจงึมีหนา้ที่

ตอ้งผูกพนัตนต่อระเบียบดงักลา่วอย่างเคร่งครดั
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- เม่ือระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัด ุพ.ศ. 2535 ขอ้ 134 

วรรคหน่ึง ก าหนดใหก้ารจา้งซึ่งตอ้งการผลส าเรจ็ของงานทอ้งหมดพรอ้มกนั

ใหก้ าหนดค่าปรบัเป็นรายวนัเป็นจ านวนเงนิตายตวัในอตัรารอ้ยละ 0.01-

0.10 ของราคางานจา้ง แต่ในสญัญาจา้งก าหนดค่าปรบัไวร้อ้ยละ 0.40 ของ

ราคางานจา้ง มีอตัราสว่นที่สูงเกนิกวา่ค่าปรบัตามระเบียบ เป็นเหตใุหก้าร

ก าหนดอตัราค่าปรบัไม่ชอบดว้ยระเบียบ ผูถ้กูฟ้องคดีมีหนา้ที่ที่ตอ้งแกไ้ข

สญัญาใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบ

- แต่ผูถ้กูฟ้องคดีมิไดแ้กไ้ขสญัญาเม่ือไดร้บัหนงัสอืรอ้งขอ จงึตอ้งน าเอา

ระเบยีบมาบงัคบัใชแ้ทนสญัญา ผูถ้กูฟ้องคดีมีสทิธิปรบัผูฟ้้องคดีเพยีง 

รอ้ยละ 0.10 ของราคางานจา้ง 
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- ผูถ้กูฟ้องคดีว่าจา้งผูฟ้้องคดีท างานโครงการปรบัปรุงหอ

จดหมายเหตฯุ ในวงเงนิ 400,000 บาท ก าหนดค่าปรบัไวใ้น

สญัญาในอตัรารอ้ยละ 0.20 ของราคางานจา้ง เป็นเงนิวนัละ 

800 บาท

- ผูร้บัจา้งท างานแลว้เสรจ็ชา้กว่าที่สญัญาก าหนด 41 วนั 

ผูถ้กูฟ้องคดี ปรบัผูฟ้้องคดี เป็นเงนิ 32,800 บาท

- ผูถ้กูฟ้องคดีฟ้องศาลปกครองขอใหค้ืนค่าปรบัในสว่น

ที่เกนิรอ้ยละ 0.10

ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสดุ คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1308/2558
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ศาลปกครองสูงสดุพพิากษาว่า

- แมผู้ถ้กูฟ้องคดีจะก าหนดค่าปรบัไวใ้นอตัรารอ้ยละ 0.20 ของราคางานจา้ง 

ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

- แต่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิวา่ ผูฟ้้องคดีไดร้บัทราบเงือ่นไขเกี่ยวกบัอตัราค่าปรบั

แลว้ ท ัง้ยงัปรากฏว่าผูฟ้้องคดีมิไดโ้ตแ้ยง้คดัคา้นในขอ้สญัญาเกี่ยวกบัค่าปรบั

ต่อผูฟ้้องคดีกอ่นที่จะมกีารลงนามในสญัญา 

- และเม่ือไดส้มคัรใจลงนามในสญัญา จงึถอืว่าผูฟ้้องคดีมีเจตนาที่จะผูกพนั

เขา้ท าสญัญาและพรอ้มที่จะปฏบิตัติามเงือ่นไขของสญัญา 

- ประกอบกบัสญัญาดงักลา่วไม่ไดม้วีตัถปุระสงคเ์ป็นการตอ้งหา้มโดยชดัแจง้

โดยกฎหมาย หรอืเป็นการพน้วิสยั หรอืเป็นการขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอื

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน อนัจะท าใหข้อ้สญัญาดงักลา่วไม่สมบูรณ์ตกเป็น

โมฆะ 

- ดงันั้น สญัญาซ่ึงเกี่ยวกบัค่าปรบัจงึมีผลสมบูรณ์และใชบ้งัคบัได ้
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- ตามมาตรา 383 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บญัญตัิให ้

ศาลใชด้ลุพนิิจในการลดเบี้ยปรบัลงไดต้ามสมควร หากเหน็ว่าเบี้ยปรบั

ที่รบินั้นสูงเกนิสว่น โดยพจิารณาถงึทางไดเ้สยีของเจา้หน้ีทกุอยา่งอนัชอบ

ดว้ยกฎหมาย

- เม่ือพจิารณาถงึระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัด ุพ.ศ. 2535

ขอ้ 134 วรรคหน่ึง ซึ่งก าหนดค่าปรบัเป็นรายวนัเป็นจ านวนเงนิตายตวั

ในอตัรารอ้ยละ 0.01-0.10 ของราคางานจา้ง อนัแสดงใหเ้หน็ว่าทางราชการ

ประสงคจ์ะไดค้่าปรบัอนัเกดิจากเหตลุา่ชา้เพยีงไม่เกนิรอ้ยละ 

0.10 ของราคางานจา้งเท่านั้น 

- ทัง้ยงัไม่ปรากฏว่าความลา่ชา้ขา้งตน้จะสรา้งความเสยีหายประการอืน่

ดงันั้น จงึมีเหตสุมควรลดค่าปรบัตามสว่น โดยใหป้รบัเพยีงรอ้ยละ 0.10 

ของวงเงนิค่าจา้ง
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การแจง้การเรยีกค่าปรบั/การบอกสงวนสทิธิ์ (ขอ้ 181) 

- กรณีที่สญัญาหรอืขอ้ตกลงไดค้รบก าหนดสง่มอบแลว้ และ

มีค่าปรบัเกดิข้ึน

- ใหห้น่วยงานของรฐัแจง้การเรยีกค่าปรบัตามสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงจากคู่สญัญาภายใน 7 วนัท าการ นบัถดัจากวนัครบ

ก าหนดสง่มอบ 

- เม่ือคู่สญัญาไดส้ง่มอบพสัด ุใหห้น่วยงานของรฐับอก   

สงวนสทิธ์ิการเรยีกค่าปรบัในขณะที่รบัมอบพสัดุนั้นดว้ย
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ป.พ.พ. มาตรา 381 วรรคสาม บญัญตัวิ่า      

ถา้เจา้หน้ียอมรบัช าระหน้ีแลว้ จะเรยีกเอาเบี้ย

ปรบัได ้ต่อเม่ือไดบ้อกสงวนสทิธไิวเ้ช่นนั้น    

ในเวลารบัช าระหน้ี 
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การแจง้สงวนสทิธิตอ้งท าขณะตรวจรบัพสัดุ/การจา้ง      

หมายเหตไุวใ้นเอกสารการตรวจรบัว่า 

“ขอสงวนสทิธิการเรยีกค่าปรบั กรณีผูข้าย/ผูร้บัจา้งสง่มอบ

พสัดลุา่ชา้ตามสญัญาเป็นรายวนัในอตัราวนัละ.........บาท นบัแต่

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

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

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

เป็นเงนิ................บาท” 

ใหผู้ข้ายหรอืผูร้บัจา้งลงลายมือช่ือรบัทราบไวเ้ป็นหลกัฐาน  
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การงดหรอืลดค่าปรบัใหแ้กคู่่สญัญา หรอืการขยายเวลา   

ท าการตามสญัญาหรอืขอ้ตกลง (มาตรา 102)

- ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผูม้ีอ านาจที่จะพจิารณาไดต้ามจ านวนวนัที่

มีเหตเุกดิข้ึนจรงิ เฉพาะในกรณี ดงัต่อไปน้ี

(1) เหตเุกดิจากความผิดหรอืความบกพร่องของหน่วยงานของรฐั

(2) เหตสุุดวสิยั

(3) เหตเุกดิจากพฤตกิารณ์อนัหน่ึงอนัใดที่คู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิด

ตามกฎหมาย

(4) เหตอุืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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การงดหรอืลดค่าปรบัใหแ้กคู่่สญัญา หรอืการขยายเวลาท าการตามสญัญา

หรอืขอ้ตกลงตามมาตรา 102 (ขอ้ 182) 

- ในกรณีที่มีเหตเุกดิจากความผิดหรอืความบกพรอ่งของหน่วยงานของรฐั

หรอืเหตสุดุวิสยั หรอืเกดิจากพฤตกิารณ์อนัหน่ึงอนัใดที่คู่สญัญาไม่ตอ้งรบั

ผิดตามกฎหมายท าใหคู่้สญัญาไม่สามารถสง่มอบสิง่ของหรอืงานตามเงือ่นไข

และก าหนดเวลาแหง่สญัญาได ้

- ใหร้ะบไุวใ้นสญัญาหรอืขอ้ตกลงก าหนดใหคู่้สญัญาตอ้งแจง้เหตดุงักลา่วให ้

หน่วยงานของรฐัทราบภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที่เหตนุั้นไดส้ิ้นสดุลง

- หากมิไดแ้จง้ภายในเวลาที่ก าหนด จะยกมากลา่วอา้งเพื่อของดหรอืลด

ค่าปรบั หรอืขอขยายเวลาในภายหลงัมิได ้เวน้แต่กรณีเหตเุกดิจากความผิด

หรอืความบกพรอ่งของหน่วยงานของรฐัซึ่งมีหลกัฐานชดัแจง้ หรือหน่วยงาน

ของรฐัทราบดีอยู่แลว้ต ัง้แต่ตน้ 145



ขอขยายเวลาท าการตามสญัญา

- บรษิทั ก. รบัจา้งกอ่สรา้งอาคารใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 360 วนั 

- ท าการกอ่สรา้งอาคารจนเลยก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ไป 10 วนั 

- ระหว่างนั้นไดเ้กดิอทุกภยัน ้าท่วมจนกอ่สรา้งไม่ไดเ้ป็นเวลา 30 วนั 

- หลงัจากนั้นอกี 20 วนั สง่มอบงาน กรรมการตรวจรบังานถูกตอ้ง

- ระยะเวลาน ้าท่วม อปท. จะขยายระยะเวลาท าการตามสญัญาใหก้บั

ผูร้บัจา้งไดห้รอืไม่
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เหตเุกดิจากความผิดหรอืความบกพรอ่งของ อปท.

- สง่มอบพื้นที่เป็นเหตใุหผู้ร้บัจา้งไม่สามารถเขา้ท าการก่อสรา้งได ้

- สง่มอบพื้นที่กอ่สรา้งโดยมีอปุสรรค และรบกวนสทิธขิองผูฟ้้อง

คดีในการปฏบิตัติามสญัญา

- ตรวจการจา้งลา่ชา้ เมื่อตรวจเสรจ็มีการแกไ้ขงาน 

- สง่มอบพื้นที่แลว้แต่เขา้ด าเนินงานลา่ชา้ จนเขา้ฤดูท านา 

เจา้ของที่ดินจ าเป็นตอ้งใชท้ี่ดินเพือ่ท าการเกษตร ไม่ถอืเป็นเหต ุ

ที่ผูร้บัจา้ง จะใชอ้า้งเพือ่ขอขยายเวลาการกอ่สรา้งตามสญัญาได ้

- เหตเุกดิจากความผิด ความบกพร่องของทางราชการตามขอ้น้ี

ตอ้งเป็นเหตอุปุสรรคที่ท าใหผู้ร้บัจา้งไม่สามารถท างานได ้



เหตสุุดวิสยั

พจนานุกรม เหตสุุดวิสยั คือ เหตทุี่พน้ความสามารถ

ของใครอนัที่ป้องกนัได ้

ปพพ. เหตสุุดวิสยั หมายความว่า เหตใุด ๆ อนัจะ

เกดิข้ึนกดี็ จะใหผ้ลพบิตักิดี็ เป็นเหตทุี่ไม่อาจป้องกนั

ได ้แมท้ ัง้บคุคลผูต้อ้งประสบหรอืใกลจ้ะตอ้งประสบ

เหตนุั้น จะไดจ้ดัการระมดัระวงัตามสมควร อนัพงึ

คาดหมายไดจ้ากบคุคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น 



ตวัอย่างเหตสุุดวสิยั

- เหตทุี่เกดิจากภยัธรรมชาต ิเช่น น ้าท่วมท าใหถ้นนขาด หรอื

สะพานขาด ไม่อาจใชส้ญัจรผ่านไปมาได ้

- เหตจุากการกระท าของบคุคลอืน่โดยกะทนัหนั

- เหตกุารณ์อืน่ๆ เกดิข้ึนโดยฉบัพลนั ซ่ึงตนเองไม่อาจป้องกนั

หรอืโดยไม่อาจบงัคบัมิใหเ้กดิเหตดุงักลา่วข้ึนได ้หรอืไม่อาจ

หลกีเลีย่งมิใหพ้บเจอเหตดุงักลา่วได ้

- ถา้เป็นเหตธุรรมชาตทิี่เกดิข้ึนเป็นประจ า ย่อมไม่อาจถอืว่า

เป็นเหตสุุดวสิยัได ้



เหตเุกดิจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดที่คูส่ญัญาไม่ตอ้งรบั

ผิดตามกฎหมาย

หมายถงึเหตตุาม ป.พ.พ. มาตรา 205 ซ่ึงบญัญตัิว่า 

“ตราบใดการช าระหน้ีนั้นยงัไม่ไดก้ระท าลงเพราะ

พฤตกิารณ์อนัใดอนัหน่ึง ซ่ึงลูกหน้ีไม่ตอ้งรบัผิดชอบ 

ตราบนั้น ลูกหน้ียงัหาไดช่ื้อวา่ผิดนดัไม่”  

- พฤตกิารณ์อนัใดอนัหน่ึงน้ีจะตอ้งเกดิข้ึนกอ่นผิดนดั

มิใช่เกดิข้ึนหลงัผิดนดัแลว้ (หลงัสญัญาสิ้นสุดแลว้)



เหตเุกดิจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดที่คูส่ญัญาไม่ตอ้ง

รบัผิดตามกฎหมาย

จ าเลยท าสญัญาซ้ือของจากโจทก ์ซ่ึงตอ้งส ัง่ซ้ือจาก

ต่างประเทศ ในระหว่างขนสง่มาประเทศไทยของเกดิ

สูญหาย จงึเป็นเรื่องพน้วสิยัที่โจทกจ์ะป้องกนัได ้ถอืว่า

เป็นพฤติการณ์อนัโจทกไ์ม่ตอ้งรบัผิดชอบตาม ป.พ.พ.

มาตรา 205 โจทกย์งัไม่ไดช่ื้อวา่ผิดนดั จ าเลยตอ้งให ้

เวลาแกโ่จทกป์ฏบิตัิตามสญัญา เพราะเวลาที่ก าหนดไว ้

เดิมลว่งพน้ไปแลว้ (ฎกีา 2189/2523)



การขยายเวลาท าการตามสญัญา การงดหรอืลดค่าปรบั

- เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว และตามสญัญาไดก้ าหนดให ้

นายกฯ หรอืผูมี้อ านาจใชดุ้ลพนิิจพจิารณาขยายระยะเวลา

ท าการตามสญัญางดหรอืลดค่าปรบัใหแ้กผู่ร้บัจา้งไดโ้ดย

ไม่ตอ้งแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญา  

- ดงันั้น ในหลกัการจงึไม่จ าเป็นตอ้งท าสญัญาแกไ้ข

เพิ่มเติมกบัผูร้บัจา้งอกี
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การบอกเลกิสญัญา (มาตรา 103)

ในกรณีที่มีเหตบุอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลงต่อไปน้ี ใหอ้ยู่ใน

ดลุพนิิจของผูม้ีอ านาจที่จะบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบัคู่สญัญา

(1) เหตตุามที่กฎหมายก าหนด

(2) เหตอุนัเช่ือไดว้่าผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งไม่สามารถสง่มอบงานหรอื

ท างานใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด

(3) เหตอุืน่ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิน้ีหรอืในสญัญาหรอื

ขอ้ตกลง

(4) เหตอุืน่ตามระเบยีบที่รฐัมนตรกี าหนด
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การบอกเลกิสญัญา (มาตรา 103)

- การตกลงกบัคู่สญัญาที่จะบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง   

ใหผู้มี้อ านาจพจิารณาไดเ้ฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชนแ์ก่

หน่วยงานของรฐัโดยตรงหรอืเพื่อประโยชนส์าธารณะ หรอื

เพื่อแกไ้ขขอ้เสยีเปรยีบของหน่วยงานของรฐัในการที่จะ

ปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนั้นต่อไป
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การบอกเลกิสญัญา (มาตรา 103)

- ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัมิไดเ้ป็นฝ่ายบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลง หรอื

การบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรฐัมิไดเ้รยีก

ค่าปรบั แลว้แต่กรณี 

- หากคู่สญัญาเหน็ว่า หน่วยงานของรฐัตอ้งรบัผิดชดใชค้า่เสยีหาย 

คู่สญัญาจะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรฐัใหพ้จิารณาชดใชค่้าเสยีหายกไ็ด ้

ในการน้ี หน่วยงานของรฐัตอ้งออกใบรบัค าขอใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานและ

พจิารณาค าขอนั้นโดยไม่ชกัชา้ 

- เม่ือหน่วยงานของรฐัมีหนงัสอืแจง้ผลการพจิารณาเป็นเช่นใดแลว้ หาก

คู่สญัญายงัไม่พอใจในผลการพจิารณากใ็หม้ีสทิธิฟ้องคดตี่อศาลเพือ่เรยีก

ใหช้ดใชค้่าเสยีหายตามสญัญาต่อไป
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การบอกเลกิสญัญา (ขอ้ 183) 

- นอกจากการบอกเลกิสญัญาหรอืขอ้ตกลงตามมาตรา 103 หาก

ปรากฏว่าคู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงได ้

และจะตอ้งมีการปรบัตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนั้น

- หากจ านวนเงนิค่าปรบัจะเกนิรอ้ยละสบิของวงเงนิค่าพสัดุหรอื

ค่าจา้ง 

- ใหห้น่วยงานของรฐัพจิารณาด าเนินการบอกเลกิสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง เวน้แต่คู่สญัญาจะไดย้นิยอมเสยีค่าปรบัใหแ้กห่น่วยงาน

ของรฐัโดยไม่มีเงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิ้น ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั

พจิารณาผ่อนปรนการบอกเลกิสญัญาไดเ้ท่าที่จ าเป็น
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ดส. ที่ กค(กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลว. ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางปฏบิตักิารด าเนินการภายหลงัหน่วยงานของรฐั   

บอกเลกิสญัญา

๑. กรณีหลกัประกนัสญัญาเป็นหนงัสอืค ้าประกนั ใหม้ี

หนงัสอืแจง้ธนาคารช าระเงนิตามสญัญาค า่ประกนัเตม็จ านวน 

พรอ้มแนบส าเนาหนงัสอืบอกเลกิสญัญา ภายใน ๖๐ วนั ให ้

ธนาคารช าระเงนิภายใน ๑๕ วนั หากธนาคารไม่ช าระเงนิใหส้ง่

เรื่องให ้สนง.อยัการสูงสุดด าเนินการฟ้องคดี

๒. ด าเนินการแจง้เวยีนช่ือผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งเป็นผูท้ิ้ งงาน
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๓. ค่าเสยีหาย

๓.๑ ค่าเสยีหายของพสัดหุรอืงานที่ไดส้ง่มอบแลว้ และยงัไม่ไดเ้บกิ

จา่ยเงนิ

๓.๑.๑ ใหแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึงหรอืจะมอบหมาย

ใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงรบัผิดชอบ เพื่อพจิารณาพสัดหุรอืงานที่ผูข้ายหรอื

ผูร้บัจา้งเดิมสง่มอบ ว่าสมควรรบัไวแ้ละใชป้ระโยชนใ์นทางราชการไดต้าม

สญัญาหรอืไม่ หากเหน็ว่าสมควรรบัไวแ้ละใชป้ระโยชน์ในทางราชการได ้

จะตอ้งชดใชเ้งนิคนืตามค่าพสัดหุรอืค่างานนั้นแกผู่ข้ายหรอืผูร้บัจา้งรายเดิม

๓.๑.๒ ใหค้ณะกรรมการหรอืบคุคลคลตามขอ้ ๓.๑.๑ จดัท า

รายงานผลการพจิารณาและความเหน็เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัให ้

ความเหน็ชอบผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่ หากเหน็ว่ารบัไวใ้ชป้ระโยชนใ์นทาง

ราชการได ้ใหห้กัค่าพสัดหุรอืค่างานเป็นคา่เสยีหาย
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๓.๒ ค่าเสยีหายของพสัดหุรอืงานที่ยงัไม่ไดส้ง่มอบ

๓.๒.๑ ใหแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการหรอืจะมอบหมายใหบ้คุคลใดบคุคล

หน่ึงรบัผิดชอบ เพื่อพจิารณาพสัดหุรอืงานที่ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งเดิมยงัไม่สง่

มอบ ประเมินรายการประมาณการและราคาสิง่กอ่สรา้งคงเหลอื เพื่อค านวณ

งบประมาณส าหรบัจดัซ้ือจดัจา้งจากผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งรายใหม่

๓.๒.๒ ใหค้ณะกรรมการหรอืบคุคลคลตามขอ้ ๓.๒.๑ จดัท ารายงาน

ผลการพจิารณาและความเหน็เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบ

ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่

๓.๒.๓ กรณีงานกอ่สรา้ง ใหแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

งานที่ยงัไม่ไดด้ าเนินการ

๓.๒.๔ กรณีท างานนั้นต่อเอง หรอืจดัหาผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งรายใหม่เพือ่

ด าเนินการต่อจนแลว้เสรจ็ กรณีราคาพสัดหุรอืค่างานเพิ่มสูงข้ึนรวมทัง้ค่าคมุ

งานที่เพิ่มข้ึน และค่าเสยีหายอืน่ๆ ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งรายเดิมจะตอ้งรบัผิดชอบ
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๔. การประเมินค่าเสยีหาย

๔.๑ เม่ือทราบความเสยีหาย ค่าปรบั ค่าควบคมุงานที่เพิม่ข้ึน ราคา

พสัดหุรอืค่างานที่เพิ่มสูงข้ึนจากสญัญาเดิม กรณีด าเนินการตาม ๓.๒.๔ 

และค่าเสยีหายอืน่ๆ แลว้ ใหน้ ามาหกัออกจากหลกัประกนัสญัญาจน

ครบถว้น

๔.๒ หากเงนิประกนัสญัญาคงเหลอือยู ่ใหค้ืนแก่ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้ง

รายเดิม หากค่าเสยีหายมากกว่าเงนิประกนัสญัญา ใหเ้รยีกรอ้งผูข้าย

หรอืผูร้บัจา้งรายเดิมชดใชค้่าเสยีหายเพิม่เติมจนครบจ านวน

๔.๓ ใหม้ีหนงัสอืแจง้ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งรายเดิมชดใชค้่าเสยีหาย 

ภายใน ๑๕ วนั หากไม่ยอมชดใชค่้าเสยีหายใหส้ง่เรื่องให ้สนง.อยัการ

สูงสดุด าเนินคดีต่อไป
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ลกัษณะผูท้ิ้ งงาน (มาตรา 109)

(1) เป็นผูย้ื่นขอ้เสนอที่ไดร้บัการคดัเลอืกแลว้ไม่ยอมไปท าสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืกบัหน่วยงานของรฐัภายในเวลาที่ก าหนด

(2) คู่สญัญาหรอืผูร้บัจา้งช่วงที่หน่วยงานของรฐัอนุญาตใหร้บัช่วงงานได ้

ไม่ปฏบิตัิตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืนั้น

(3) ผูย้ื่นขอ้เสนอหรอืคู่สญัญากระท าการอนัมีลกัษณะเป็นการขดัขวางการ

แข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรอืกระท าการโดยไม่สจุรติ

(4) ผลการปฏบิตัิตามสญัญาของที่ปรกึษาหรอืผูใ้หบ้รกิารงานจา้งออกแบบ

หรอืควบคมุงานก่อสรา้งมีขอ้บกพรอ่ง ผิดพลาด หรอืกอ่ใหเ้กิดความ

เสยีหายอย่างรา้ยแรง
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(5) เม่ือปรากฏว่าผูใ้หบ้รกิารงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งหรอื

ผูป้ระกอบการงานก่อสรา้งไม่ปฏบิตัิตามมาตรา 88 (มีสว่นไดเ้สยี)

(6) การกระท าอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

- ใหป้ลดักระทรวงการคลงัเป็นผูมี้อ านาจส ัง่ใหผู้ย้ื่นขอ้เสนอหรอืคู่สญัญา

เป็นผูท้ิ้ งงาน และใหแ้จง้เวยีนรายช่ือผูท้ิ้ งงานใหห้น่วยงานของรฐัทราบ 

กบัแจง้เวยีนในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง รวมทัง้แจง้

ใหผู้ท้ิ้ งงานทราบดว้ย

- ในกรณีที่นิตบิคุคลเป็นผูท้ิ้ งงาน ถา้การกระท าดงักลา่วเกดิจากหุน้สว่น

ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ านาจในการด าเนินงาน  

ในกจิการของนิตบิคุคลนั้น ใหส้ ัง่ใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นผูท้ิ้งงานดว้ย
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การตรวจสอบพสัดปุระจ าปี (ขอ้ 213)

- ภายในเดือนสดุทา้ยกอ่นสิ้นปีงบประมาณของทกุปี ใหห้วัหนา้หน่วยงาน

ของรฐั แต่งต ัง้ผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบพสัด ุซ่ึงมิใช่เป็นเจา้หนา้ที่

ตามความจ าเป็น เพื่อตรวจสอบการรบัจา่ยพสัดใุนงวด 1 ปีที่ผ่านมา และ

ตรวจนบัพสัดปุระเภทที่คงเหลอือยู่เพยีงวนัสิ้นงวดนั้น

- ใหเ้ริ่มด าเนินการตรวจสอบพสัดใุนวนัเปิดท าการวนัแรกของ

ปีงบประมาณเป็นตน้ไป ว่าการรบัจา่ยถกูตอ้งหรอืไม่ พสัดคุงเหลอืมีตวัอยู่

ตรงตามบญัชีหรอืทะเบยีนหรอืไม่ มีพสัดใุดช ารุด เสือ่มคณุภาพ หรอืสูญ

ไปเพราะเหตใุด หรอืพสัดใุดไม่จ าเป็นตอ้งใชใ้นหน่วยงานของรฐัต่อไป 

แลว้ใหเ้สนอรายงานผลการตรวจสอบดงักลา่วต่อผูแ้ต่งต ัง้ภายใน 30 วนั

ท าการ นบัแต่วนัเริ่มด าเนินการตรวจสอบพสัดนุั้น

- ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 1 ชดุ และสง่ส าเนารายงานไปยงั

ส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน 1 ชดุ
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การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิ (ขอ้ 214) 

- เมื่อปรากฏว่ามีพสัดชุ ารุด เสือ่มสภาพ หรอืสูญไป หรอืไม่

จ าเป็นตอ้งใชใ้นหน่วยงานของรฐัต่อไป กใ็หแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการ

สอบหาขอ้เทจ็จรงิข้ึนคณะหน่ึง เวน้แต่กรณีที่เหน็ไดอ้ย่างชดัเจน

ว่า เป็นการเสือ่มสภาพเน่ืองมาจากการใชง้านตามปกต ิหรอืสูญไป

ตามธรรมชาตใิหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัพจิารณาส ัง่การให ้

ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได ้

- ถา้ผลการพจิารณาปรากฏว่าจะตอ้งหาตวัผูร้บัผิดดว้ย ใหห้วัหนา้

หน่วยงานของรฐัด าเนินการตามกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง

ต่อไป
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การจ าหน่ายพสัด ุ(ขอ้ 215)

- หลงัจากการตรวจสอบพสัดใุดหมดความจ าเป็นหรอืหากใชต้่อไปจะ

สิ้นเปลอืงค่าใชจ้า่ยมาก ใหด้ าเนินการ ดงัต่อไปน้ี

(1) ขาย ใหด้ าเนินการขายโดยวธิีทอดตลาดกอ่น แต่ถา้ไม่ไดผ้ลดี  

ใหน้ าวธิีที่ก าหนดเกี่ยวกบัการซ้ือมาใชโ้ดยอนุโลม เวน้แต่กรณี ดงัต่อไปน้ี

(ก) การขายพสัดคุร ัง้หน่ึงซ่ึงมีราคาซ้ือหรอืไดม้ารวมกนัไม่เกนิ 

500,000 บาท จะขายโดยวธิีเฉพาะเจาะจงกไ็ด ้

(ข) การขายใหแ้กห่น่วยงานของรฐั หรอืองคก์ารสถานสาธารณ

กศุลตามมาตรา 47 (7) แหง่ประมวลรษัฎากร ใหข้ายโดยวธิีเฉพาะเจาะจง

(ค) การขายอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น โทรศพัทเ์คลื่อนที่ แท็บ

เลต็ ใหแ้กเ่จา้หนา้ที่ที่มอบใหไ้วใ้ชง้านในหนา้ที่ เม่ือพน้จากหนา้ที่หรอืพน้

ระยะเวลาการใชง้านแลว้ ใหข้ายใหแ้กบ่คุคลดงักลา่วโดยวธิีเฉพาะเจาะจง
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การจ าหน่ายพสัด ุ(ขอ้ 215)

(2) แลกเปลี่ยน ใหด้ าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไวใ้น

ระเบยีบน้ี

(3) โอน ใหโ้อนแกห่น่วยงานของรฐั หรอืองคก์ารสถานสาธารณ

กศุลตามมาตรา 47 (7) แหง่ประมวลรษัฎากร ท ัง้น้ี ใหมี้หลกัฐานการสง่

มอบไวต้่อกนัดว้ย

(4) แปรสภาพหรอืท าลาย ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการที่หน่วยงาน

ของรฐัก าหนด

การด าเนินการตามวรรคหน่ึง โดยปกตใิหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 

นบัถดัจากวนัที่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัส ัง่การ
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การจ าหน่ายเป็นสูญ (ขอ้ 217)

ในกรณีที่พสัดสูุญไปโดยไม่ปรากฏตวัผูร้บัผิดหรอืมตีวัผูร้บัผิดแต่

ไม่สามารถชดใชไ้ด ้หรอืมีตวัพสัดอุยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการตามขอ้ 215 

ใหจ้ าหน่ายพสัดนุั้นเป็นสูญ ตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี

(1) ถา้พสัดนุั้นมีราคาซ้ือ หรอืไดม้ารวมกนัไม่เกนิ 1,000,000 บาท 

ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัิ

(2) ถา้พสัดนุั้นมีราคาซ้ือ หรอืไดม้ารวมกนัเกนิ 1,000,000 บาท  

ใหด้ าเนินการดงัน้ี

(ข) ราชการสว่นทอ้งถิ่น ใหอ้ยู่ในอ านาจของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร หรอืนายกเมืองพทัยา แลว้แต่กรณี เป็น

ผูอ้นุมตัิ

ฯลฯ
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การลงจา่ยออกจากบญัชีหรอืทะเบียน (ขอ้ 218)

- เม่ือไดด้ าเนินการตามขอ้ 215 และขอ้ 217 แลว้ ใหเ้จา้หนา้ที่ลงจา่ยพสัดุ

นั้นออกจากบญัชีหรอืทะเบยีนทนัท ีแลว้แจง้ใหส้ านกังานการตรวจเงนิ

แผ่นดิน ทราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัลงจา่ยพสัดนุั้น 

การจ าหน่ายกอ่นมีการตรวจสอบ (ขอ้ 219) 

- ในกรณีที่พสัดขุองหน่วยงานของรฐัเกดิการช ารุด เสือ่มคณุภาพ หรอืสูญ

ไปหรอืไม่จ าเป็นตอ้งใชใ้นราชการต่อไป กอ่นมีการตรวจสอบตาม ขอ้ 213 

และไดด้ าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยความรบัผิดทางละเมดิ ของเจา้หนา้ที่ 

หรอืระเบยีบน้ีโดยอนุโลม แลว้แต่กรณีเสรจ็สิ้นแลว้ถา้ไม่มีระเบยีบอืน่ใด

ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหด้ าเนินการตามขอ้ 215 ขอ้ 216 ขอ้ 217 และ

ขอ้ 218 โดยอนุโลม
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