
Company Name

ระเบียบกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กองการพสัดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง 



ขั้นตอนการซ้ือหรือจ้าง

การตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง

ด าเนินการจัดหา

วธีิจัดซ้ือจัดจ้างทัว่ไป 3 วธีิ  
(วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธีิคดัเลือก วธีิเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมัติส่ังซ้ือ/จ้าง

ผู้มอี านาจอนุมตัิส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

การท าสัญญา
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ประกาศเผยแพร่แผนฯ  

กองการพสัดุภาครัฐ
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ขอบเขตของงาน/spec.

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
รับฟังความคดิเห็น (e-bidding วงเงินเกนิ 5 ล้านบาท)



การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (1)
ตอ้งประกาศเผยแพร่แผน
ดงักล่าวในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ
ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลาง
ก าหนด และใหปิ้ดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานท่ี

ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นดว้ย 

หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่
แผนฯโครงการใดในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในโครงการน้ันได้

กองการพสัดุภาครัฐ

แผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างประจ าปี

ให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อยดงัต่อไปนี้

1. ช่ือโครงการ
ที่จะจัดซ้ือ
จัดจ้าง

2. วงเงนิที่จะ
จัดซ้ือจัดจ้าง
โดยประมาณ

3. ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
จัดซ้ือจัดจ้าง

4. รายการอ่ืน
ตามที่

กรมบัญชีกลาง
ก าหนด
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แผนการจัดซ้ือจัดจา้ง (ม.11) 

เวน้แต่

1. การซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก

• กรณีจ าเป็นเร่งด่วนตาม ม.56(1)(ค)

• กรณีพสัดุทีใ่ชใ้นราชการลบัตาม ม.56(1)(ฉ)

2. การซ้ือหรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

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

• กรณีเป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาดตาม ม.56(2)(ฉ)

3. งานจา้งทีป่รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

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

4. งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

• กรณีทีม่ีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกีย่วกบัความมัน่คงของชาติตาม ม.82(3)
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Company Name

การจดัท าร่างขอบเขตของงาน 
และรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ



การจดัท าร่างขอบเขตของงานที่จะซ้ือหรือจ้าง 
TOR : (Terms Of Reference :TOR)

หรือ รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของส่ิงของที่จะซ้ือหรือขอบเขตงานที่จะจ้าง 
( Specification:Spec)

รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอ

TOR

TOR คือ การร่างขอบเขตงาน เพ่ือใช้เป็นข้อก าหนดเง่ือนไขการเสนอราคา ซ่ึงประกอบด้วยเอกสารแสดงข้อมูล รายการ 
รายละเอียดเทคนิคของส่ิงของ หรืองานจ้าง ทีจ่ะประกาศ หรือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ได้รับทราบถงึความต้องการ 

ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆทีจ่ าเป็นของหน่วยงานของรัฐ ผู้ซ้ือหรือผู้ว่าจ้าง
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โปร่งใส

ประสิทธิภาพ
และ

ประสิทธิผล

ตรวจสอบ
ได้

คุ้มค่า

เปิดเผยข้อมูล 
เปิดโอกาสให้แข่งขัน
อย่างเป็นธรรม

เกบ็ข้อมูลเป็นระบบ
เพ่ือการตรวจสอบ

มคุีณลกัษณะตอบสนอง
วตัถุประสงค์การใช้งาน
และมรีาคาเหมาะสม

วางแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และมีการประเมินผล

มาตรา 8 หลกัการจัดซ้ือจัดจ้าง
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ให้ดูวงเงินที่จัดหาว่า... 
อย่างใดมีมากกว่ากัน 

“หากสัดส่วนวงเงินการจัดซื้อมีมากกว่างาน
ก่อสร้างให้ถือว่าเป็นงานซื้อ” ในกรณี

กลับกัน “หากมีงานก่อสร้างมากกว่างานซื้อ 
ให้ถือว่าเป็นงานจ้างก่อสร้าง”

การวิเคราะห์ว่ากรณีเป็นงานซื้อ 
หรืองานจ้างก่อสร้าง....

..เพราะ.จะมีผลต่อการ
ก าหนด  Spec และการ

ค านวณราคากลางที่มีวิธีคิด
แตกต่างกัน

กรณีมีงานซื้อและงานจ้างก่อสร้างรวมอยู่ด้วยกัน 



ตวัอย่างขอ้หารือของหน่วยงาน กรณีการตีความเกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง
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การจดัท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ข้อ 21)

⚫ ในการซ้ือหรือจ้างทีม่ใิช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
1. คณะกรรมการขึน้มาคณะหน่ึง 
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที ่ 
3. มอบหมายบุคคลใดบุคคลหน่ึง

จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คดัเลือกข้อเสนอ
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• ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
1. คณะกรรมการขึน้มาคณะหน่ึง
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที ่
3. บุคคลใดบุคคลหน่ึง
4. จะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างกไ็ด้
ระยะเวลาการพจิารณา และการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามทีหั่วหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 



Company Name
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Specification

วตัถุ

ประสง

ค์

เทคนิค
คุณภาพ

หา้ม ก าหนดใกลเ้คียงยีห่อ้ใใด

ยีห่อ้ใหนึง่ หรือใขอใงผูข้ายรายใด

รายหนึง่โดยเฉพาะ

เวน้แต่ มยีีห่อ้ใเดียว หรือใตอ้ใงใช้

อใะไหล่ขอใงยีห่อ้ใใด ใหร้ะบุยีห่อ้ในัน้

ได้

หลกัเกณฑที์ต่อ้งค านึงถงึ

การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ (ตาม พ.ร.บ. มาตรา 9) 
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คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/581 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563
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“ราคากลาง” ราคาเพือ่ใชเ้ป็นฐานส าหรบัเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ื่นขอ้เสนอได้

ยืน่เสนอไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจัดจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัต่อไปนี้

(1) ราคาทีไ่ดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑ์

ทีค่ณะกรรมการราคากลางก าหนด

(2) ฐานขอ้มูล

ราคาอา้งอิง

ของกรมบญัชีกลาง

(4) สืบราคา

จากทอ้งตลาด

(5) ราคาที่เคยซ้ือหรือ

จา้งครั้งหลงัสุดภายใน 

2 ปีงบประมาณ

(3) ราคามาตรฐานของ

ส านกังบประมาณหรือ

หนว่ยงานอ่ืน

(6) ราคาตาม

หลกัเกณฑอ่ื์นของ

หนว่ยงานของรฐั

กรณทีีม่รีาคาตาม (1) ใหใ้ชร้าคาตาม (1) ก่อใน / กรณไีม่มรีาคาตาม (1) แต่มรีาคาตาม (2) หรือใ (3) 

ใหใ้ชร้าคาตาม (2) หรือใ (3) / กรณทีีไ่ม่มรีาคาตาม (1)  (2) และ (3) ใหใ้ชร้าคาตาม (4) (5) หรือใ (6) 

➢ จะใชร้าคาใดใหค้ านึงถงึประโยชน์ขอใงหน่วยงานขอใงรัฐเป็นส าคัญ

พ.ร.บ.
มาตรา 4
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⚫ พระราชบัญญตักิารจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  มาตรา 63 ภายใต้บังคบัมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวธีิการ
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด

⚫ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวยีนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบั
การเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0433.2/ว 206
ลงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง
กองการพสัดุภาครัฐ
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กองการพสัดุภาครัฐ
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กองการพสัดุภาครัฐ
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กองการพสัดุภาครัฐ
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กองการพสัดุภาครัฐ
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www.themegallery.com



การจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง ข้อ 22

**   ก่อนการซ้ือหรือจ้างแต่ละวธีิ  ต้องท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง**

33

หลักการ

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

กองการพสัดุภาครัฐ
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o รายงานขอซ้ือ หรือขอจา้ง

ระเบยีบฯ ขอ้ 22 อย่างนอ้ยตอ้งมีรายการ ดงันี้

1

2

3

4

5

6

7

8

เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้ง 

ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ หรือแบบรูป

รายการงานก่อสรา้งที่จะซ้ือหรือจา้ง แลว้แต่กรณี

ราคากลางของพสัดุที่จะซ้ือหรือจา้ง 

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง โดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าว

ใหร้ะบุวงเงิน ที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจา้งในครั้งนั้น

ก าหนดเวลาที่ตอ้งการใชพ้สัดุนั้นหรือใหง้านนั้นแลว้เสร็จ 

วิธีที่จะซ้ือหรือจา้งและเหตุผลที่ตอ้งซ้ือหรือจา้งโดยวิธีนั้น 

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

ขอ้เสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการซ้ือ

หรือจา้ง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนงัสือเชิญชวน
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กรณีไม่อาจท ารายงานตามปกติได ้ไดแ้ก่ 

การซ้ือหรือจา้งกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอนัเนือ่งมาจากเกิดเหตุการณ ์ที่ไม่อาจคาดหมาย

ไดต้ามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (1)(ค)

หรือกรณีมีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุนั้นโดยฉุกเฉิน

ตามความในมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2)(ง)

หรือกรณีการซ้ือหรือจา้งที่มีวงเงินเล็กนอ้ยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตาม

ความในมาตรา 96 วรรคสอง ซ่ึงไม่อาจท ารายงานตามปกติได้

ใหเ้จา้หนา้ที่ หรือผูที้่รบัผิดชอบในการปฏิบติังานนั้น        

จะท ารายงาน ตามวรรคหนึง่

เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้

2

3

กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

วิธีปฏิบติั

1

ขอ้ยกเวน้
ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 22 วรรคสอง
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(1) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

(3) คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก 

(4) คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง ขอ้ 25

➢ ระเบยีบฯ ขอ้ 25 การซ้ือหรือจา้งแต่ละครั้ง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั แต่งตั้ง 

“คณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง” เพือ่ปฏิบติัการตามระเบยีบนี้  พรอ้มกบัก าหนดระยะเวลา

ในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลว้แต่กรณี คือ 

ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งแต่ละคณะ 

รายงานผลการพจิารณาต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ถา้มีเหตุที่ท าใหก้ารรายงานล่าชา้ ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

พิจารณาขยายเวลาใหต้ามความจ าเป็น

การรายงานผล

ของ

คณะกรรมการ
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➢ ประธาน 1 คน
➢ กรรมการอย่างน้อย 2 คน
แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ
หรือทีเ่รียกช่ืออย่างอ่ืน โดยค านึงถึงลกัษณะหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ
ของผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นส าคญั

ในกรณจี าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง
บุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด้  แต่จ านวนกรรมการทีเ่ป็น
บุคคลอ่ืนจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหน่ึง

องค์ประกอบของคณะกรรมการ (ข้อ 26)
กองการพสัดุภาครัฐ
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ในการซ้ือหรือจ้างคร้ังเดยีวกนั ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ กรรมการพจิารณาผล
การสอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิ ธีคัดเลือก
เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซ้ือหรือจ้างน้ันๆ เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย

ข้อห้าม  การแต่งตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง กองการพสัดุภาครัฐ
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การประชุมของคณะกรรมการ (ข้อ 27)

องค์ประชุม
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง 
และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง

มติกรรมการ - ถือเสียงข้างมาก
- ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง
เพิม่อกี 1 เสียง

ยกเว้น
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
- ต้องใช้มติเอกฉันท์

- กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกบัมติของคณะกรรมการ  
ให้ท าบันทกึความเห็นแย้งไว้ด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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o วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง

วิธีประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป

วิธีคดัเลือก

วิธีเฉพาะ  

เจาะจง

เชิญชวนใหผู้ป้ระกอบการ

ทัว่ไป ที่มีคุณสมบติัตรง      

ตามเงือ่นไขที่ก าหนด

เขา้ยืน่ขอ้เสนอ

(ม.55(1))

เชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมี

คุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนด

ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ราย 

ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

เวน้แต่ มีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติั

ตรงตามก าหนดนอ้ยกว่า 3 ราย

(ม.55(2))

หน่วยงานภาครฐัเชิญชวน

ผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติั

ตรงตามท่ีก าหนด

รายใดรายหนึง่

ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอหรือใหเ้ขา้มา

เจรจาต่อรองราคากบั

หน่วยงานของรฐัโดยตรง

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

การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกนิ 500,000 บาท 
และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า 
(e – catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) 
ตามวธีิการทีก่รมบัญชีกลางก าหนด

กองการพสัดุภาครัฐ
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ผูค้า้ฯ

ร่างประกาศ

ประกวดราคา ฯ

จดัท า

ผูป้ระกอบการ

เผยแพร่

ประกาศ

ประกวดราคาฯ

หน่วยงานของรฐั

พจิารณาผล

ประกาศผล

ผูช้นะราคา

แผนผงั e-Bidding

หน่วยงาน

ของรฐั

การวิจารณ์ ร่างประกาศและเอกสารประกาศ ขอบเขตของงาน

วงเงินไม่เกิน 5 แสน - 5 ลา้น จะใหวิ้จารณห์รือไม่ก็ได้

✓วงเงินเกิน 5 ลา้นข้ึนไป  ตอ้งใหวิ้จารณ์

1

2

3

6

ดาวนโ์หลดเอกสาร

(กรณีขายเอกสาร ตอ้งซ้ือ

เอกสารประกวดราคาก่อน

จึงจะดาวนโ์หลดได)้

วงเงินเกิน 5 ลา้น ตอ้งวาง

หลกัประกนัการเสนอราคา
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วิจารณ์
เสนอราคาผ่านระบบ5



กองการพสัดุภาครัฐ
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ว 115 ลว. 11 ก.พ. 65



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



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



มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน 

เว้นแต่ วงเลบ็ (1) กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธีิคดัเลือก

(ก) ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้ว ไม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก

(ข) พสัดุทีม่คุีณลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลติ ก่อสร้าง หรือให้บริการ
โดยผู้ประกอบการทีม่ฝีีมือโดยเฉพาะ หรือมคีวามช านาญเป็นพเิศษ หรือมทีกัษะสูงและ
ผู้ประกอบการมจี านวนจ ากดั

(ค) มคีวามจ าเป็นเร่งด่วน อนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์ที ่ไม่อาจคาดหมายได้ 

(ง) ลกัษณะของการใช้งาน หรือมข้ีอจ ากดัทางเทคนิคทีจ่ าเป็นต้องระบุยีห้่อเป็นการเฉพาะ

(จ) ต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ

(ฉ) ใช้ในราชการลบั หรือเป็นงานทีต้่องปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ หรือเกีย่วกบัความมัน่คง
ของประเทศ 

(ช) งานจ้างซ่อมพสัดุทีจ่ าเป็นถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้

(ซ) กรณอ่ืีนที่ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 56 (1)การซ้ือหรือจ้าง โดยวิธีคดัเลือก
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- เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบ

รายงานขอซ้ือหรือขอจา้งตามขอ้ 22 แลว้ 

ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก 

ด าเนินการดงัต่อไปนี้

วิธีคดัเลือก 



(ก) (ง)

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าที่คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก

➢ จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยงัผู้ประกอบการทีม่ีคุณสมบตัติรงตามทีก่ าหนด
ไม่น้อยกว่า 3 ราย โดยให้ค านึงถงึการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ทีเ่ข้า
ย่ืนข้อเสนอ และจัดท าบญัชีรายช่ือผู้ประกอบการทีเ่ชิญชวน

➢ การย่ืนซองข้อเสนอ จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ และย่ืนโดยตรงกบั
หน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลกัฐานทีย่ื่นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา

➢ หน่วยงานของรัฐรับซองข้อเสนอเฉพาะรายทีค่ณะกรรมการได้มีหนังสือ
เชิญชวนเท่าน้ัน พร้อมจัดท าบญัชีรายช่ือผู้มาย่ืนข้อเสนอ                                              

➢ เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ และพสัดุ
ตัวอย่างตามเง่ือนไขทีก่ าหนดเพิม่เติม 

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

กองการพสัดุภาครัฐ
หน้าที่คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก (ต่อ)

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

ในกรณีรายทีค่ดัเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลง 
ให้พจิารณาผู้ทีเ่สนอราคาต ่ารายถัดไป หรือผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงสุด
รายถัดไปตามล าดับ

➢ จัดท ารายงานผลการพจิารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
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วิธีเฉพาะเจาะจง 



มาตรา 56 การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน

เว้นแต่ วงเลบ็ (2) กรณดีงัต่อไปนี ้ให้ใช้วธีิเฉพาะเจาะจง

(ก) ใช้ทั้งวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปและวธีิคดัเลือก หรือใช้วธีิคดัเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอ
ไม่ได้รับการคดัเลือก

(ข) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุที่การผลติ จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงนิในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึง
ไม่เกนิวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(ค) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัตโิดยตรงเพยีงรายเดยีว หรือผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือตวัแทนผู้ให้บริการ
โดยชอบด้วยกฎหมายเพยีงรายเดยีวในประเทศ และไม่มีพสัดุอ่ืนที่จะใช้ทดแทนได้

(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พสัดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัตภัิยหรือธรรมชาติพบิัตภัิยและการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิ
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวธีิคดัเลือกอาจก่อให้เกดิความล่าช้าและอาจท าให้เกดิความเสียหายร้ายแรง 

(จ) เป็นพสัดุที่เกีย่วพนักบัพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เตมิ 
โดยมูลค่าของพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เตมิจะต้องไม่สูงกว่าพสัดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

(ฉ) เป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

(ช) ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง           

(ซ) กรณอ่ืีนที่ก าหนดในกฎกระทรวง

การซ้ือหรือจ้าง โดยวธีิเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)
กองการพสัดุภาครัฐ
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจา้ง

ตามขอ้ 22 แลว้ ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ด าเนนิการดงัต่อไปนี้

(1) จดัท าหนงัสือเชิญชวนผูป้ระกอบการทีม่ีคุณสมบติัตรงตาม

เงือ่นไขทีห่น่วยงานของรฐัก าหนดรายใดรายหนึง่ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ

หรือใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา โดยใหด้ าเนนิการดงัต่อไปนี้

(ก) ใชท้ั้งวิธีประกาศเชิญ

ชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก 

หรือใชวิ้ธีคดัเลือกแลว้     

แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือ

ขอ้เสนอไม่ไดร้บัการ

คดัเลือก

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

- ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรบัจา้งนั้นโดยตรงหรือจาก 

ผูย้ืน่ขอ้เสนอในการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธี

คดัเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถา้มี) ใหม้ายืน่เสนอราคา

- ทั้งนี้  หากเห็นว่าผูป้ระกอบการรายท่ีเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งเสนอ

ราคาสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรือราคาท่ีประมาณได ้หรือราคาท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

(ค) มีผูป้ระกอบการทีม่ีคุณสมบติั

โดยตรงเพียงรายเดียว หรือ

ผูป้ระกอบการ  ซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่าย

หรือตวัแทนผูใ้หบ้ริการโดยชอบดว้ย

กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ 

และไม่มีพสัดุอ่ืนทีจ่ะใชท้ดแทนได้

ขอ้ 78 (ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) 

(ค) (ง) 

o ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการที่มีอาชีพขายหรือรบัจา้ง

นั้นโดยตรงมายืน่เสนอราคา

o หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยงัสูงกว่าราคา

ในทอ้งถิน่ หรือราคาที่ประมาณได ้หรือราคาที่

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลง

เท่าที่จะท าได้

(ง) มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุ

โดยฉุกเฉินเนือ่งจากเกิดอุบติัภยั

หรือภยัธรรมชาติ และการจดัซ้ือจัด

จา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือ

วิธีคดัเลือกอาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้

และอาจท าใหเ้กิดความเสียหาย

รา้ยแรง
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

(จ) เป็นพสัดุท่ีเกีย่วพนักบัพสัดุท่ีได้

จัดซ้ือจัดจา้งไวก่้อนแลว้ และมีความ

จ าเป็นตอ้งจัดซ้ือจัดจา้งเพิม่เติม

โดยมูลค่าของพสัดุท่ีจัดซ้ือจัดจา้ง

เพิม่เติมจะตอ้งไม่สูงกว่าพสัดุท่ีได้

จัดซ้ือจัดจา้งไวก่้อนแลว้

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

-ใหเ้จรจากบัผูป้ระกอบการรายเดิมตามสญัญาหรือขอ้ตกลง

ซ่ึงยงัไม่ส้ินสุดระยะเวลาส่งมอบ

- เพือ่ขอใหม้ีการซ้ือหรือจา้งตามรายละเอียด และราคาท่ีต า่กว่า

หรือราคาเดิมภายใตเ้งื่อนไขท่ีดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยค านึง

ถึงราคาต่อหน่วยตามสญัญาเดิม (ถา้มี) เพือ่ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด

ต่อหน่วยงานของรฐั

(ฉ) เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาด

โดยหน่วยงานของรฐั องคก์าร

ระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน

ของต่างประเทศ

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

โดยวิธีเจรจาตกลงราคา

(ช) ท่ีดินหรือสิง่ปลูกสรา้ง

ท่ีจ าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง

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

เจา้ของที่ดินหรือสิง่ปลูกสรา้งโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่า

ราคาท่ีเสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรือราคาท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้
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เงือนไขวิธี

เฉพาะเจาะจง

พ.ร.บ. มาตรา 56(2)

วิธีปฏิบติั

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 78

(ซ) กรณีอ่ืนท่ีก าหนด        

ในกฎกระทรวง

กฎกระทรวง  ก าหนดพสัดุท่ีรฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุนและก าหนดวิธีการ

จดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีคดัเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

หมวด 1 พสัดุส่งเสริมและพฒันาดา้นการเกษตร

หมวด 2 พสัดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผูด้ว้ยโอกาส

หมวด 3 พสัดุส่งเสริมการเรียนการสอน

หมวด 4 พสัดุส่งเสริมการวิจยัและพฒันาหรือการใหบ้ริการทางการศึกษา

หมวด 5 พสัดุส่งเสริมนวตักรรม

หมวด 6 พสัดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

หมวด 7 พสัดุส่งเสริมความมัน่คงดา้นพลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ

(2) จดัท ารายงานผลการพิจารณา โดยใหน้ าความในขอ้ 55 (4) มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม
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การด าเนินการโดยวิธีตกลงราคา (1)

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

ประกอบระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 79 วรรคหนึง่

เจา้หนา้ที่

หวัหนา้เจา้หนา้ที่

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั

รายงานขอซ้ือขอจา้ง

(ขอ้ 22)

1

5

4

6 ส่งมอบพสัดุ

ซ้ือ/จา้ง

เห็นชอบ 
(ขอ้ 24)

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ/

ผูต้รวจรบัพสัดุ (กรณีไม่เกิน 1 แสนบาท)

ผูป้ระกอบการ

2



ซ้อมความเข้าใจเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างฯ ข้อ 79
กองการพสัดุภาครัฐ
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กองการพสัดุภาครัฐ

58



59

ขอ้ยกเวน้

วิธีการ

✓ กรณีจ าเป็นเร่งด่วน

✓ ไม่ไดค้าดหมายไวก่้อน

✓ ด าเนนิการตามปกติไม่ทนั

➢ เจา้หนา้ที ่หรือ ผูร้บัผิดชอบด าเนินการไปก่อน

➢ รายงานขอความเห็นชอบหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

➢ เมือ่ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ ใหถ้อืว่ารายงานดงักล่าว

เป็นหลกัฐานการตรวจรบั

การด าเนินงานโดยวิธีตกลงราคา 

(2)

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

ประกอบระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 79 วรรคสอง



ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560

o การบริหารสญัญา

o การตรวจรบัพสัดุ
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การท าสญัญา

⚫ การลงนามในสญัญา

o เป็นอ านาจของหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

o จะกระท าไดต่้อเมือ่ล่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณแ์ละไม่มีผูอุ้ทธรณ์

ตาม ม.117 หรือในกรณีทีม่ีการอุทธรณแ์ต่คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณใ์หด้ าเนินการต่อไปได้

⚫ เวน้แต่ การจดัซ้ือจดัจา้งที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนตาม 

ม.56(1)(ค) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง หรือกรณีทีม่ีวงเงินเล็กนอ้ย

ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตาม ม.96 วรรคสอง 

o พ.ร.บ. มาตรา 66 วรรคสอง

o ระเบยีบฯ ขอ้ 161



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

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

3. ไม่มีรูป (ม.96 ว.2)

รูปแบบของสัญญา

สง่ สนง.

อยัการสงูสดุ

พิจารณา

62
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แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

10. สัญญาเช่ารถยนต์

6. สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์

12. สัญญาซ้ือขายคอมพวิเตอร์

2. สัญญาซ้ือขาย

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

14. สัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคล 
หรือจ้างบริษัททีป่รึกษา

4. สัญญาซ้ือขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพวิเตอร์

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง 

5. สัญญาเช่าคอมพวิเตอร์ 

9. สัญญาแลกเปลีย่น

3. สัญญาจะซ้ือจะขายราคา
คงทีไ่ม่จ ากดัปริมาณ

7. สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร

11. สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

13. สัญญาจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง

กองการพสัดุภาครัฐ

15. สัญญาจ้างท าของ
63



หลกัการ 
❑ สัญญามีผลนับตั้งแต่วนัทีคู่่สัญญาได้ลงนามในสัญญา
ยกเว้น 
❑ คู่สัญญามีข้อตกลงก าหนดเง่ือนไขกนัไว้ในสัญญาเป็น
อย่างอ่ืน

ผลของสัญญา

64



การท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

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

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

การจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม ม.70(3)(ข)

(2) การจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงานภาครฐั

(3) คู่สญัญาส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัท าการ นบัถดัจากวนัท าขอ้ตกลง

(4) การเช่า ซ่ึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า

(5) กรณีอ่ืนที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

❑ ในกรณีที่การจดัซ้ือจดัจา้งวงเงินเล็กนอ้ย

จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนัก็ได้

แต่ตอ้งมีหลกัฐานการจดัซ้ือจดัจา้ง

มาตรา 

96
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o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ือง การจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.2)
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o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ือง การจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.3)

67
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o ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ือง การจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ(ฉ.3)

68



 ค่าปรับ (เบีย้ปรับ) เป็นค่าเสียหายทีคู่่สัญญาได้
ตกลงกนัไว้ล่วงหน้า  ไม่ต้องพสูิจน์ความเสียหาย

 ค่าเสียหาย เป็นสิทธิเรียกร้องของคู่สัญญาเม่ือมี
ความเสียหายเกดิขึน้แล้ว  ต้องพสูิจน์ความเสียหาย

ค่าปรับ (เบีย้ปรับ)  ค่าเสียหาย

69



1

2

3

การก าหนดอตัราค่าปรบัในสญัญา
ขอ้ 

162
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⚫ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้งานที่จ้างเป็นไปตามล าดับขั้นตอน ตามหลักวิชาการของ
การก่อสร้าง  และการแบ่งจ่ายเงินเม่ือผู้รับจ้างส่งมอบงานในแต่ละงวด เพ่ือให้
ผู้รับจ้างเกิดสภาพคล่องทางการเงิน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง  
การก าหนดจ่ายเงินเป็นงวดน้ัน จึงต้องก าหนดให้สัมพันธ์กันระหว่างงวดงาน
กบังวดเงนิ 

⚫ กรณีที่มีการแบ่งงวดงานและงวดเงินแล้ว โดยหลัก ผู้ว่าจ้างไม่อาจรับมอบงาน
และจ่ายเงินข้ามงวดได้ เ ว้นแต่  ตามข้อเท็จจริงของหลักวิชาการของ
การก่อสร้างงานที่ส่งมอบน้ัน เป็นอสิระไม่เกีย่วข้องกับงานในงวดก่อนหน้าน้ัน  
และมกีารก าหนดไว้ในสัญญาว่าสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน
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72

หลกัประกนัสัญญา

 ให้ใช้หลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี้
1. เงินสด
2. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์
ลงวนัทีท่ี่ใช้เช็คหรือดราฟท์น้ันช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันน้ัน
ไม่เกนิ 3 วนัท าการ 

3. หนังสือค า้ประกนัของธนาคารในประเทศ
4. หนังสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทุน
5. พนัธบัตรรัฐบาลไทย

กองการพสัดุภาครัฐ
ขอ้ 

167
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มูลค่าหลกัประกนัสัญญา

 ร้อยละ 5 ของราคาพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
เว้นแต่ การจัดหาทีส่ าคญัพเิศษ ก าหนดสูงกว่า
ร้อยละ 5 แต่ไม่เกนิร้อยละ 10 กไ็ด้

*  กรณหีน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือ
เป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลกัประกนั

ขอ้ 

168

ขอ้ 

169
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74

การคืนหลกัประกนัสัญญา

ให้คืนแก่คู่สัญญา หรือผู้ค า้ประกนัโดยเร็ว และ
อย่างช้าต้องไม่เกนิ 15 วนั  นับถดัจากวนัทีคู่่สัญญาพ้นข้อผูกพนั
ตามสัญญาแล้ว

หนังสือค า้ประกนัของธนาคาร บริษทัเงนิทุนหรือ
บริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์ ในกรณทีีผู้่ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ไม่มารับภายในก าหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือ
ค า้ประกนัให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณย์ี
ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกบัแจ้งให้ธนาคาร บริษทัเงนิทุนหรือ
บริษทัเงนิทุนหลกัทรัพย์ผู้ค า้ประกนัทราบด้วย

ขอ้ 

170

74



o ถา้หลกัประกนัสญัญาท่ีคู่สญัญาน ามามอบไวเ้พือ่เป็นหลกัประกนั

การปฏิบติัตามสญัญาลดลง หรือเสือ่มค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม

ถึงความรบัผิดของคู่สญัญาตลอดอายุสญัญา ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ 

ก็ตาม รวมถึงส่งมอบงานล่าชา้เป็นเหตุใหร้ะยะเวลาแลว้เสร็จหรือ

วนัครบก าหนดความรบัผิดในความช ารุดบกพร่องตามสญัญา

เปลีย่นแปลงไป

กรณีมีเหตุทีท่ าใหห้ลกัประกนัสญัญาเปลีย่นแปลงไป

o กรณีแกไ้ขสญัญาและมีผลท าใหว้งเงินตามสญัญาเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิม โดยมีวงเงินเพิม่ข้ึน 

o ใหคู่้สญัญาน าหลกัประกนัสญัญามาวางเท่ากบัวงเงิน

หลกัประกนัสญัญาที่ไดเ้พิม่ข้ึน 

o คู่สญัญาตอ้งหาหลกัประกนัใหม่หรือหลกัประกนัเพิม่เติมใหม้ีจ านวนครบถว้นตามมูลค่าที่

ก าหนดในสญัญามามอบใหภ้ายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรฐัก าหนด 

ขอ้ 

171
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หลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้ขอ้ 

172

o หลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้

o ตามขอ้ 91 วรรคสอง (การจ่ายค่าพสัดุล่วงหนา้)

o ตามขอ้ 130 วรรคหนึง่ (การจ่ายค่าจา้งที่ปรึกษาล่วงหนา้)

➢ เมือ่หน่วยงานของรฐัไดห้กัเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้ง

ที่จะใชคื้นเงินล่วงหนา้ที่คู่สญัญาไดร้บัไปเป็นจ านวน

เท่าใดแลว้ หรือน าหลกัประกนัมาวางเท่ากบัมูลค่า

ของเงินที่ตอ้งหกั

ล่วงห
น้า

หัก
คืน

o คู่สญัญาสามารถขอคืนหลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้แต่บางส่วนได ้

o ทั้งนี้  จะตอ้งระบุไวเ้ป็นเงือ่นไขในเอกสารเชิญชวนและในสญัญาดว้ย
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หลกัประกนัผลงานในการจา้งก่อสรา้ง

o ในการจา้งงานก่อสรา้งที่หน่วยงานของรฐั

ก าหนดแบ่งการช าระเงินค่าจา้งออกเป็นงวด

และมีความประสงคใ์หม้ีการหกัเงินประกนั

ผลงานในแต่ละงวด

➢ ใหก้ าหนดการหกัเงินตามอตัราที่หน่วยงานของรฐัก าหนดของเงิน

ที่ตอ้งจ่ายในงวดนั้นเพือ่เป็นหลกัประกนั

➢ ในกรณีที่เงินประกนัผลงานถูกหกัไวแ้ลว้เป็นจ านวนไม่ต า่กว่าอตัรา

ที่หน่วยงานของรฐัก าหนด คู่สญัญามีสิทธิที่จะขอเงินประกนัผลงานคืน 

โดยคู่สญัญาจะตอ้งน าหนงัสือค ้ าประกนัของธนาคาร หรือหนงัสือ

ค ้ าประกนัอิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารภายในประเทศมาค ้ าประกนั

แทนการหกัเงิน โดยมีอายุการค ้ าประกนัตามท่ีผูว่้าจา้งจะก าหนดได้

ขอ้ 

173
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การแกไ้ขสญัญา

▪ สญัญาทีล่งนามแลว้ แกไ้ขไม่ได ้ เวน้แต่

o แกต้ามความเห็นส านักงานอัใยการสงูสุด

o จ าเป็น ไม่ท าใหเ้สียประโยชน์ 

o เพือ่ใประโยชนแ์ก่หน่วยงาน หรือใ

– ประโยชนส์าธารณะ

o กรณอืีใ่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

การแกไ้ขสญัญาทีเ่ห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชนห์รือไม่รดักุม

เพยีงพอใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุดพจิารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน

มาตรา 

97
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o การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย

ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้ง

o หากจ าเป็นตอ้งเพิม่หรือลดวงเงิน หรือเพิม่หรือลดระยะเวลา

การส่งมอบหรือขยายเวลาในการท างานใหต้กลงไปพรอ้มกนั

การแกไ้ขสญัญา

o การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่ลดวงเงิน ผูม้ีอ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

เดิมเป็นผูอ้นุมติั

o การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่เพิม่วงเงิน เป็นผลใหผู้ม้ีอ านาจอนุมติั

สัง่ซ้ือสัง่จา้งเปลีย่นไป ตอ้งใหผู้น้ ั้นอนุมติัดว้ย

มาตรา 

97

79



แนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

หนงัสือเวียนแนวทางปฏิบตัทิี่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั

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

แกไ้ขสญัญาตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

ผ ูมี้อ านาจอนมุติัสัง่ซ้ือหรอืสัง่จา้ง

ขอ้ 84 ขอ้ 85 ขอ้ 86 ขอ้ 88 ขอ้ 127

หรอืขอ้ 158

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั

ลงนามในสญัญา

เพ่ิมวงเงิน

ลดวงเงิน

วงเงินเท่า

เดิม

การแกไ้ขสญัญา



o ตอ้งอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวตัถุประสงคเ์ดิมของสญัญาหรือขอ้ตกลงนั้น

o ก่อนแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง หน่วยงานของรฐัจะตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบ

การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง

คุณภาพของพสัดุ 

รายละเอียดของงาน 

o ในกรณีท่ีเป็นการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเกีย่วกบัความมัน่คงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง 

จะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูช้ านาญการ หรือผูท้รงคุณวุฒิซ่ึง

รบัผิดชอบหรือสามารถรบัรอง คุณลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสรา้ง  หรือ

งานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แลว้แต่กรณีดว้ย 

o เมือ่ผูมี้อ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้งแลว้แต่กรณี ไดอ้นุมติัการแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง

แลว้ ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัเป็นผูล้งนามในสญัญาหรือขอ้ตกลงท่ีไดแ้กไ้ขนั้น 

ราคาของพสัดุหรืองานตามสญัญาหรือขอ้ตกลง

กบัพสัดุทีจ่ะท าการแกไ้ข

ขอ้ 

165
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o พ.ร.บ. หมวด 10 ม.100-105

การบริหารสญัญา

และการตรวจรบัพสัดุ

o ระเบียบฯ หมวด 6 ขอ้ 175-189
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การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ

➢ การด าเนินการตามสญัญาหรือขอ้ตกลง ใหผู้ม้ีอ านาจแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ  เพือ่รบัผิดชอบในการบริหาร 

สญัญาหรือขอ้ตกลงและ

การตรวจรบัพสัดุ

⚫ การจดัซ้ือจดัจา้งวงเงินเล็กนอ้ย

จะแต่งตั้งบุคคลหนึง่บุคคลใด

เป็นผูต้รวจรบัพสัดุก็ได้

o ผูรั้บผดิชอใบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

o ซึง่ไม่ใช่ผูท้ีไ่ดรั้บแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทีป่ฏบัิติงานเกีย่วกับ

การจัดซ้ือใจัดจา้ง หรือใการบริหารพสัดุ

o ใหไ้ดรั้บค่าตอใบแทนตามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด

มาตรา 

100
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การตรวจรบัพสัดุ
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คณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัดุ

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

• ระเบยีบฯ ขอ้ 25 (5)

คณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัดุ

ในงานจา้งที่ปรึกษา
• พ.ร.บ. มาตรา 74

• ระเบยีบฯ ขอ้ 105 (4)

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

ในงานจา้งออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสรา้ง

• พ.ร.บ. มาตรา 89

• ระเบยีบฯ ขอ้ 141 (5)

องคป์ระกอบ

• ประธาน 1 คน

• กรรมการอย่างนอ้ย 2 คน

• ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังาน

ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 

พนกังานของรฐั หรือพนกังานของ

หน่วยงานของรฐัทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่

• โดยใหค้ านงึถงึ ลกัษณะหนา้ที่และ

ความรบัผดิชอบของผูที้ไ่ดร้บัแต่งตั้ง

เป็นส าคญั

• กรณีจ าเป็นหรือเพือ่ประโยชน์ จะ

แต่งตั้งบุคคลอืน่ร่วมเป็นกรรมการ

ดว้ยก็ได ้แต่จ านวนตอ้งไม่มากกว่า

กรรมการตามวรรคหนึง่

• ควรแต่งตั้งผูช้ านาญการหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการดว้ย

(ระเบยีบฯ ขอ้ 26)

• ประธาน 1 คน

• กรรมการอย่างนอ้ย 4 คน

• ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังาน

ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 

พนกังานของรฐั หรือพนกังานของ

หน่วยงานของรฐัทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่

• โดยใหค้ านงึถงึ ลกัษณะหนา้ที่และ
ความรบัผดิชอบของผูที้ไ่ดร้บัแต่งตั้งเป็น

ส าคญั

• กรณีใชเ้งินที่ กค. กูจ้าก ตปท. ตอ้งมี

ผูแ้ทน สบน. ร่วมดว้ย

• กรณีจ าเป็นหรือเพือ่ประโยชน ์จะ

แต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการดว้ยก็

ได ้แต่จ านวนตอ้งไม่มากกว่ากรรมการ

ตามวรรคหนึง่

• ควรแต่งตั้งผูช้ านาญการหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการดว้ย

(ระเบยีบฯ ขอ้ 106)

• ประธาน 1 คน

• กรรมการอย่างนอ้ย 2 คน

• ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังาน

ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 

พนกังานของรฐั หรือพนกังานของ

หน่วยงานของรฐัทีเ่รียกช่ืออย่างอืน่

• โดยใหค้ านงึถงึ ลกัษณะหนา้ที่และ

ความรบัผดิชอบของผูที้ไ่ดร้บั

แต่งตั้งเป็นส าคญั

• จากแต่งตั้งผูช้ านาญการหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิทีเ่ป็นบุคคลภายนอก

ร่วมเป็นกรรมการก็ได้

(ระเบยีบฯ ขอ้ 142)
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ภา
ยใ
น 

3
วนั

ท า
กา
ร

คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ
(องค์ประชุม)

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือทราบ

ท าใบตรวจรับ อย่างน้อย 2 ฉบับ
ให้ผู้ขาย 1 และ เจ้าหน้าที ่1

: รับพสัดุไว ้ ถือวา่ส่งมอบถูกตอ้ง ณ วนัท่ีส่ง
: ส่งมอบพสัดุให้เจ้าหน้าที ่

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง
เพยีงบางส่วน

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือทราบและส่ังการ

ทราบ
(ตามมติ)

ส่ังการ
(ต่างจากมต)ิ

แจ้ง
คู่สัญญา

สัญญา
ไม่ได้ก าหนด
เป็นอย่างอ่ืน

รับไว้เฉพาะทีถู่กต้อง

รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ท าบันทกึความเห็นแย้ง

เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เพ่ือส่ังการ

ให้รับ

ไม่รับ

o Work flow การตรวจรบัพสัดุที่เป็นงานซ้ือหรือจา้งทัว่ไป
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คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
(องค์ประชุม)

ผู้ควบคุมงาน
รายงาน

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือทราบ

ท าใบรับรอง
ผลการปฏิบัตงิาน
อย่างน้อย 2 ฉบับ

ให้ผู้ขาย 1 และเจ้าหน้าที่ 1มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

ทั้งหมด / เฉพาะงวด

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือทราบหรือส่ังการ

ทราบ
(ตามมติ)

ส่ังการ
(ต่างจากมต)ิ

แจ้ง
คู่สัญญา

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

ท าบันทกึความเห็นแย้ง

เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เพ่ือส่ังการ

ให้รับ

ไม่รับ

: ถอืว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วันที่ส่ง

o Work flow การตรวจรบัพสัดุที่เป็นงานก่อสรา้ง
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ใหห้น่วยงานของรฐั

➢ “แจง้การเรียกค่าปรบั” ตามสญัญาหรือขอ้ตกลง

จากคู่สญัญาภายใน 7 วนัท าการ นบัถดัจาก 

วนัครบก าหนดส่งมอบ

➢ เมือ่คู่สญัญาไดส่้งมอบพสัดุ   ใหห้น่วยงานของรฐั

“บอกสงวนสิทธ์ิการเรียกค่าปรบั” ในขณะทีร่บัมอบพสัดุนั้นดว้ย

o กรณีท่ีสญัญาหรือขอ้ตกลงไดค้รบก าหนดส่งมอบแลว้ และ  

มีค่าปรบัเกิดข้ึน

การแจง้การเรียกค่าปรบั

การสงวนสิทธิการเรียกค่าปรบั ขอ้ 

181

แจง้

ปรบั
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89

การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการท าสัญญา ข้อ 182

เหตุเกดิจากความผดิ
เกดิจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวสัิย

เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์
อนัหน่ึงอนัใด ทีคู่่สัญญา

ไม่ต้องรับผดิ
ตามกฎหมาย

เหตุอ่ืนตามทีก่ าหนดให้
กฎกระทรวง

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้มีอ านาจ ที่จะพจิารณาได้
ตามจ านวนวนัที่มีเหตุเกดิขึน้จริงเฉพาะในกรณดีังต่อไปนี้

ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดงักล่าวภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัที่เหตุน้ันส้ินสุดลง 
หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาที่ก าหนดคู่สัญญาจะยกขึน้มากล่าวอ้างในภายหลงัไม่ได้  

เว้นแต่กรณเีกดิจากความผดิ เกดิจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีหลกัฐานชัดแจ้ง
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดอียู่แล้วตั้งแต่ต้น

กองการพสัดุภาครัฐ
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มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว693 
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2564





กรณีสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ ลงนามก่อน วันที่ 26 มีนาคม 2563 

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



กรณีสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ ลงนามก่อน วันที่ 26 มีนาคม 2563 

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



กรณีสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ ลงนามก่อน วันที่ 26 มีนาคม 2563 

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



กรณีสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ ลงนามก่อน วันที่ 26 มีนาคม 2563 

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



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

กรณีสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ ลงนามก่อน วันที่ 26 มีนาคม 2563 



กรณีสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ ลงนามก่อน วันที่ 26 มีนาคม 2563 

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



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

กรณีสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ ลงนามหลัง วันที่ 26 มีนาคม 2563 



กรณีสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ ลงนามหลัง วันที่ 26 มีนาคม 2563 

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



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

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



กรณีสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ ลงนามหลังวันทีป่ระกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิฯ แล้ว

ข้อ1.3 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว จะไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้



การบอกเลิกสญัญา

o การตกลงเลิกสญัญา กระท าไดเ้ฉพาะทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่หน่วยงานของรฐัโดยตรง

หรือเพือ่ประโยชนส์าธารณะ หรือเพือ่แกไ้ขขอ้เสียเปรียบของหน่วยงานของรฐั

ในการทีจ่ะปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงนั้นต่อไป

1. เหตุตามทีก่ฎหมายก าหนด

2. เหตุอนัเช่ือไดว่้าผูข้ายหรือผูร้บัจา้ง         

ไม่สามารถส่งมอบงานไดภ้ายในเวลาที่ก าหนด

3. เหตุอ่ืนตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. 

หรือในสญัญาหรือขอ้ตกลง

4. เหตุอ่ืนตามระเบียบ

ที่รฐัมนตรีก าหนด

มาตรา 

103

102



o เวน้แต่ คู่สญัญาจะไดย้ินยอมเสียค่าปรบัให้

โดยไม่มีเงือ่นไขใดๆ ทั้งส้ิน

o ใหพ้จิารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสญัญาได้

เท่าทีจ่ าเป็น

➢ นอกจากการบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลงตามมาตรา 103

หากปรากฏว่า คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงได้

และจะตอ้งมีการปรบัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงนั้น 

➢ หากจ านวนเงินค่าปรบั “จะเกินรอ้ยละสิบ” ของวงเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้ง 

o พจิารณาด าเนินการบอกเลิกสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง ให้

หน่วยงาน

ของรฐั

การบอกเลิกสญัญากรณีค่าปรบัจะเกิน 10%ขอ้ 

183

103



o เวน้แต่ คู่สญัญาจะไดย้ินยอมเสียค่าปรบัให้

โดยไม่มีเงือ่นไขใดๆ ทั้งส้ิน

o ใหพ้จิารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสญัญาได้

เท่าทีจ่ าเป็น

➢ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 103

หากปรากฏว่า คู่สัญญาไม่สามารถปฏบิัตติามสัญญาหรือข้อตกลงได้
และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนัน้ 

➢ หากจ านวนเงนิค่าปรับ “จะเกนิร้อยละสิบ” ของวงเงนิค่าพสัดุหรือ
ค่าจ้าง 

o พจิารณาด าเนินการบอกเลิกสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง ให้
หน่วยงาน
ของรัฐ

การบอกเลิกสัญญากรณีค่าปรับจะเกิน 10%
ข้อ 
183

104



กองการพสัดุภาครัฐ
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กองการพสัดุภาครัฐ
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แนวทางปฏบิัตติามกฎกระทรวงก าหนดพสัดุ
และวธีิการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุทีรั่ฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2563

หนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ ด่วนทีสุ่ด ที ่0405.2/ว 78 ลงวนัที ่31 มกราคม 2565



1. ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างกบั
ผู้ประกอบวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) 

2. ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้าง
พสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ

เจตนารมณ์ของการออกกฎกระทรวงก าหนดพสัดุและวธีิการจดัซ้ือจัดจ้าง
พสัดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2563

2.1 ผลติในประเทศ โดยการ
รับรอง

ของสภาอุตสาหกรรมฯ
2.2 ผลติในประเทศ



ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างกบัผู้ประกอบวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SMEs ตามรายการสินค้า
หรือบริการที่มีรายช่ือตามที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ขึ้น
บัญชีไว้ โดยให้ใช้เงินงบประมาณจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุดงักล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณ
ในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงการส่งเสริมหรือสนับสนุน
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ

2. การให้แต้มต่อกบัผู้ประกอบการ
SMEs

1. การส่งเสริมหรือสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงพ้ืนที ่



ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณที่ตรงกับการขึน้ทะเบียนสินค้าหรือ
งานบริการที่ สสว. ก าหนด

เง่ือนไขเกีย่วกบัผู้ประกอบการ SMEs

ยกเลกิ
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดซ้ือจัดจ้างกบั SMEs ในพืน้ที่ที่จังหวัด
ของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่ก่อน โดยวิธีคัดเลือก หากพสัดุทีห่น่วยงานของ
รัฐต้องการจัดซ้ือจัดจ้างน้ันมี SMEs ขึน้ทะเบียนไว้ครบตั้งแต่ 6 รายขึน้ไป

ให้แต้มต่อกบัผู้ประกอบการ SMEs ในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการ
ทั่วไปได้ไม่เกนิร้อยละ 10 ของราคาต ่าสุดของผู้ประกอบการที่ไม่เป็น SMEs คงเดมิ

เง่ือนไข



กรณกีารจดัซ้ือ ให้หน่วยงานของรัฐ
จดัซ้ือพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ

ส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุที่ผลติภายในประเทศ

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

กรณีงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะใช้ในงานจ้างว่า “ให้ใช้พสัดุ
ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของพสัดุทีจ่ะใช้ในงานจ้าง”

หลกัการดังกล่าวข้างต้นใช้บังคับส าหรับการจัดซ้ือ การจัดจ้างก่อสร้าง 
การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง และการเช่าสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่ใช้กบั
การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 



การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนด
รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ 

ต้องจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนดรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 

และเป็นพสัดุที่ผลติภายในประเทศ 

กรณีที่พสัดุที่ต้องการใช้งานเป็นพสัดุทีไ่ม่มผีลติ
ภายในประเทศสามารถก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ

ของพสัดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

การจดัซ้ือ

กรณีที่พัสดุที่ต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่มีผลติภายในประเทศ
แต่ไม่เพยีงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมผีู้ประกอบการเข้าย่ืน
ข้อเสนอจ านวนน้อยราย หรือมคีวามจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิต
จากต่างประเทศหรือน าเข้าพัสดุจากต่างประเทศ ให้จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐอนุมัติ โดยจะเสนอไปพร้อมกับขั้นตอนขอความ
เห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้างกไ็ด้ ดงันี ้

(1) เป็นการจดัหาอะไหล่ที่มคีวามจ าเป็นจะต้องระบุคุณ
ลกัษณะเฉพาะและจ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 

(2) กรณีมคีวามจ าเป็นจะต้องมกีารใช้พสัดุที่ผลติหรือน าเข้าจาก
ต่างประเทศซ่ึงเป็นการจดัหาคร้ังหนึ่งที่มวีงเงนิไม่เกิน 2 ล้านบาท 
หรือราคาพสัดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมรีาคาต่อหน่วยไม่เกนิ 2 ล้าน
บาท กรณนีอกจากวรรคหน่ึง (1) และ

(2) ให้เสนอผู้มอี านาจเหนือขึน้
ไปหน่ึงช้ันเพ่ืออนุมตัิ

กรณีสามารถแยกราคาต่อหน่วยได้ว่า ราคาต่อหน่วยไม่เกนิ ๒ ล้านบาท 
(แม้วงเงินรวมทั้งสัญญาจะเกนิ 2 ล้านบาท) ถ้าเข้ากรณีใดกรณีหน่ึง 

ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่หากไม่สามารถแยกพจิารณา
ราคาต่อหน่วยได้ กใ็ห้พจิารณาจากมูลค่าของสัญญา ถ้าไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

1

2

3



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

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

ก าหนดเง่ือนไขการพจิารณาในข้อ 6 หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา “6.8 หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ
SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจดัจ้างจา
ผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจดัเรียงล าดับผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคา
ต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกนิร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกนิ 3 ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เป็นกจิการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการSMEs”

การจดัซ้ือ การจัดซ้ือโดยวธีิ e-bidding
การก าหนดเง่ือนไขการเสนอราคา

1

2

3



การจดัซ้ือ

Company Logo

การจัดซ้ือโดยวธีิ e-bidding
การก าหนดเง่ือนไขการเสนอราคา

ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6
หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา “6 .9
หากผู้ย่ืนข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้ รับการ
รับรองและออกเค ร่ืองหมายสินค้าที่ ผลิต
ภายในประเทศไทยฯ เสนอราคาสูงกว่าราคา
ต ่าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืน ไม่เกินร้อยละ 5
ให้จัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอพัสดุ
ที่ได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้า
ที่ผลติภายในประเทศไทยฯ

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและก าหนดเง่ือนไข
การพิจารณาราคารวม หากผู้ย่ืนข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็น
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ไ ด้ รับการรับรองและออก
เคร่ืองหมายสินค้าที่ผลติภายในประเทศไทยฯ มีสัดส่วนมูลค่า
ตั้ งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราค า
ตามวรรคหน่ึง

อน่ึง หากในการเสนอราคาคร้ังน้ัน ผู้เสนอราคารายใด
มีคุณสมบัติทั้งข้อ 6.8 และข้อ 6.9 ให้ผู้เสนอราคารายน้ัน
ได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอ่ืน
ไม่เกนิร้อยละ 15
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การจดัซ้ือ

Company Logo

การจัดซ้ือโดยวธีิ e-bidding
การก าหนดเง่ือนไขการเสนอราคา

ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา “6.9 หากผู้ย่ืน
ข้อเสนอซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบการSMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล
ที่จัดต้ังขึน้ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึน้ตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึน้ตามกฎหมายไทย”

4

ให้น าเง่ือนไข 1, 2 ,3 และ 4 ไปใช้กบัวิธีคัดเลือกด้วย



การจดัจา้งก่อสร้าง

การจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

1.ต้องก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง และก าหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุ
ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ จะใช้ในงาน
ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2.ต้องก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง  ใ ห้ คู่ สัญญาต้องใ ช้ เหล็กที่ ผลิต
ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณ
เหลก็ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา 

กรณีเม่ือได้จดัท า BOQ แล้ว ทราบว่าพสัดุที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างน้ัน
มผีลติภายในประเทศแต่จะไม่ใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พสัดุที่ผลติ
ภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 หากกรณีเป็น ดงันี้

(1) กรณีที่ราคาพสัดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมรีาคาต่อหน่วยไม่เกนิ 2 ล้านบาท
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขออนุมตัก่ิอน

(2) กรณีที่ราคาพสัดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมรีาคาต่อหน่วยรายการใดรายการหน่ึง
เกนิ 2 ล้านบาท ให้เสนอผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันเพ่ือขออนุมตัก่ิอน 

กรณีที่ไม่ต้องขออนุมตัจิากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันขออนุมตั ิ
(สามารถก าหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตามความต้องการ)

(1) กรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างน้ันต้องใช้พัสดุ
ที่น าเข้าจากประเทศและพสัดุดงักล่าวน้ันไม่มผีลติภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อตัราการใช้พสัดุที่ผลติ
ภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพสัดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(2) กรณีเม่ือหน่วยงานของรัฐได้จดัท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการ
ก่อสร้างแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้างน้ันต้องใช้พสัดุที่น าเข้าจากต่างประเทศและพสัดุดงักล่าว
น้ันไม่มผีลติภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อตัราการใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 
ของมูลค่าพสัดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
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เพิ่มเง่ือนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างฯ “ข้อ 1.9 แผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและ
แผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ” ท้ังนี้ โดยให้แนบ
ตารางภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 ไปด้วย 

เว้นแต่กรณีท่ีระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกิน 60 วัน

เพิ่มเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ส่วนท่ี 2 
ดังนี้ “ข้อ 3.2 ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้าม)ี”

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

เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกิน 60
วัน

ก าหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ กรณีใช้เกณฑ์ราคา
ในการพจิารณาคัดเลือกผู้ชนะดงันี้

(1)  ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิ
ในการพิจารณาว่า “6.8 หากผู้ ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs
เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 
ให้หน่วยงานของรัฐจดัซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงล าดับผู้ ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่า
ราคาต า่สุดของผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญา
ไม่เกนิ 3 ราย

(2)  ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิ
ในการพิจารณาว่า “6.9 หากผู้ ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs 
แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ งขึ้นตาม
กฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศไม่เกนิร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจ้างจากผู้ ย่ืน
ข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยดงักล่าว

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

ต้องก าหนดร่างขอบเขตของงานและก าหนดให้
คู่สัญญาต้องใช้พสัดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้
ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงาน
จ้างที่ทั้งหมดตามสัญญา 

การจดัจ้างทีม่ิใช่งานก่อสร้าง

กรณีที่แจกแจงรายการพัสดุที่จะน ามาใช้ในงาน
จ้ า ง แ ล้ วท ร าบ ว่ า ง าน น้ัน เ ป็ นพั ส ดุที่ ไ ม่ มี ผ ลิ
ภายในประเทศ สามารถก าหนด TOR หรือ Spec ได้
ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องก าหนดว่า
เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ กรณีนี้ไม่ต้องขอ
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจ
เหนือขึน้ไปหนึ่งช้ัน

กรณีที่แจกแจงรายการพสัดุที่จะน ามาใช้ในงานจ้างน้ันแล้วทราบว่าพสัดุที่จะใช้ในงาน
จ้างน้ันมผีลติภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศ 

หรือจะใช้หรือใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60
(1) กรณีที่ราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท

ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ืออนุมตัก่ิอน
(2) กรณีที่ราคาพสัดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหน่ึง

เกนิ 2 ล้านบาท ให้เสนอผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันเพ่ืออนุมตัเิห็นก่อน 

กรณีที่ไม่ต้องขออนุมตัจิากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันอนุมตัิ
(สามารถก าหนด TOR หรือ Spec ได้ตามความต้องการ)

(1) ทราบตั้ งแต่ต้นว่างานจ้างน้ันต้องใช้พัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศและพัสดุน้ัน
ไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 
ของมูลค่าพสัดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา 

(2) เม่ือได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะน ามาใช้ในงานจ้างน้ันแล้วทราบว่างานจ้างน้ันต้องใช้
พัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศและพัสดุน้ันไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อัตราการใช้พัสดุ
ที่ผลติภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพสัดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา
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เพิม่เง่ือนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ดังนี ้
“ข้อ 1.7 แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ” ทั้งนี้ โดยให้
แนบตารางภาคผนวก 1 ไปด้วย 

เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกิน 60 วนั

เพิม่เง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ส่วนที่ 2 ดงันี้
“ข้อ 3.2 ส าเนาใบขึน้ทะเบียนผู้ประกอบวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) (ถ้าม)ี”

เพิ่มเ ง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ “ข้อ 4.9 ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดท าแผนการใช้พัสดุที่
ผลิตภายในประเทศ โดยย่ืนให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน 
นับถัดจากวนัลงนามในสัญญา”
เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาไม่เกนิ 60 วนั

ก าหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการ
พจิารณาคัดเลือกผู้ชนะดงันี้

(1)  ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิ
ในการพิจารณาว่า “6.8 หากผู้ ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs 
เสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 
ให้หน่วยงานของรัฐจดัซ้ือจดัจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงล าดับผู้ ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่า
ราคาต า่สุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท าสัญญา
ไม่เกนิ 3 ราย

(2)  ให้ก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ 6 หลักเกณฑ์และสิทธิ
ในการพิจารณาว่า  “6.9 หากผู้ ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs 
แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ งขึ้นตาม
กฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้ ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศไม่เกนิร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจ้างจากผู้ ย่ืน
ข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยดงักล่าว

การจดัจ้างทีม่ใิช่งานก่อสร้างโดยวธีิ e-bidding
การก าหนดเง่ือนไขการเสนอราคาการจดัจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1

2

3

4



การจัดท าแผนการใช้พสัดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และการใช้เหลก็ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ทีผ่ลติภายในประเทศ ส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างและการจ้างทีม่ใิช่งานก่อสร้าง

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

งานจ้างก่อสร้าง
1. ต้ อ ง ใ ห้ คู่ สั ญญ า จั ด ท า แ ผนก า ร ใ ช้ พั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต

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

2.ให้คู่สัญญาจัดท าแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้ งหมด
ตามสัญญา (ภาคผนวก 2) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน
60 วนั นับถัดจากวนัที่ได้ลงนามสัญญา

งานจ้างทีม่ใิช่งานก่อสร้าง
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ คู่ สัญญาจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ ผลิต

ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพสัดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมด
ตามสัญญา (ภาคผนวก 1) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 สัญญา

1. กรณีที่งานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ที่มีสัญญาไม่เกิน 60 วัน 
หรือกรณีที่วงเงนิการจดัจ้างไม่เกนิ 500,000 บาท ไม่ต้องให้คู่สัญญาจัดท าแผนการ
ใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศและแผนการใช้เหลก็ที่ผลติภายในประเทศ  
2. สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ ได้โดยไม่ต้องด าเนินการในรูปแบบการแก้ไข
สัญญา เป็นเพียงการด าเนินการระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญาก็
ได้ เม่ือแก้ไขเปลีย่นแปลงแผนฯ แล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจ
รับพสัดุก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวดวนั นับถัดจากวนัที่ได้ลงนาม



ภาคผนวก 1 ตารางการจดัท าแผนการใช้พสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ



ภาคผนวก 2 ตารางการจดัท าแผนการใช้เหลก็ทีผ่ลติภายในประเทศ



การตรวจรับพสัดุ 
1. ให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุตรวจสอบว่าพสัดุที่ส่งมอบ เป็นพสัดุที่ผลติภายในประเทศตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา
2. การตรวจสอบพสัดุที่ผลติภายในประเทศ สามารถด าเนินการดังนี้

(1) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับ
การรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าที่ผลติภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(2) กรณีที่เป็นพสัดุที่ไม่ใช่รายการพสัดุตาม (1) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 

การแก้ไขสัญญา
หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลงัว่า ไม่สามารถส่งมอบพสัดุที่ผลติภายในประเทศตามเง่ือนไขหรืออัตราที่ก าหนด

ไว้ในสัญญาได้ ให้พจิารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี ้ให้หน่วยงานของรัฐพจิารณาแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลกัการของมาตรา 97
แห่งพระราชบัญญัติฯ

การจัดท ารายงานผลการใช้พสัดุที่ผลติภายในประเทศส าหรับงานจ้างก่อสร้างและงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้จัดท ารายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  (ตามภาคผนวก 3) เสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐเพ่ือทราบพร้อมกบัรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ



ภาคผนวก 3 ตารางรายงานผลการใช้พสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ



ก าหนดให้กรณวีงเงนิการจดัซ้ือจดัจ้างคร้ังหน่ึงที่มวีงเงนิ
ไม่เกนิ 500,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจดัจ้าง

กบัผู้ประกอบการ SMEs เป็นล าดบัแรกก่อน

กรณกีารจัดซ้ือจัดจ้างวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท

เง่ือนไขใหม่



ติดต่อสอบถามเพิม่เติม
Call Center กรมบัญชีกลาง

02-270-6400 กด 3
กองการพสัดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

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

Facebook : “จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ”
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