
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างกับบทบาท
หน้าที่ตามระเบียบพัสดุฯ 

วันท่ี 17 กันยายน 2563 
 
 

  ปนัดดา  รัตนวรรณี 
นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับและบริหารระบบการคลัง 
ส านักงานคลังจังหวัดเชียงราย 



พบกันวันนี้ 

o หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง 

o ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไร ให้สัมฤทธิ์ผล 



ประเดน็ปัญหาท่ีพบ 

ในกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง แตล่ะขัน้ตอน 
ใครท าอะไร อยา่งไร แคไ่หน? 



ขั้นตอนการซื้อหรือจ้าง 

การตรวจรับพสัด ุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

ท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง 

ด าเนินการจัดหา 

วธีิจดัซ้ือจดัจ้างทั่วไป 3 วธีิ   
(วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป วธีิคดัเลือก วธีิเฉพาะเจาะจง) 

ขออนุมัติส่ังซ้ือ/จ้าง 

ผู้มีอ านาจอนุมัตส่ัิงซ้ือหรือส่ังจ้าง  
        (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
        (2) ผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน 

 
 

การท าสัญญา 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ประกาศเผยแพร่แผนฯ   
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ขอบเขตของงาน/spec./ราคากลาง 

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

รับฟังความคดิเห็น (e-bidding วงเงนิเกนิ 5 ล้านบาท) 
 



ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

เจ้าหน้าที่ 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตงาน/SPEC 



ผู้เกี่ยวข้องท าอะไรบ้าง? 
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ผู้เกี่ยวข้อง ท าอะไร แค่ไหน? 
เจ้าหน้าที่ สารบรรณ,ธุรการ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ สอบทานการด าเนินงานก่อนเสนอผู้มีอ านาจฯ 

บุคคล/คณะกรรมการฯ ที่ท าหน้าที่ก าหนดร่างของเขตงาน ก าหนดขอบเขตงาน/Spec,คุณสมบตัิผู้ยื่น
ข้อเสนอ, เกณฑ์การพิจารณา 

บุคคลคณะกรรมการฯ ที่ท าหน้าที่ก าหนดราคากลาง ก าหนดราคากลางงานซื้อ/จ้างทั่วไป 

คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา e-bidding พิจารณาผลการประกวดราคา e-Bidding 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เชิญชวน,เจรจา,ต่อรองราคา 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ท าหนังสือเชิญชวน,พิจารณาผล ,ต่อรองราคา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา พิจารณาผลการสอบราคา 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บริหารสัญญา 



ประธาน 1 คน กรรมการ อย่างน้อย 2 คน  
แต่งตั้งจาก      ข้าราชการ      ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ      พนักงานมหาวิทยาลัย   
พนักงานของรัฐ         พนักงานหน่วยงานของรัฐ 
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นส าคัญ 

        ในกรณีจ ำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง 

บุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  แต่จ านวนกรรมการที่เป็น 
บุคคลอื่นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 



ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ำมแต่งตั้งผู้ที่เป็น 
**กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
**กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือ 
**กรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
                  

เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งต้ังผู้ช านาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซ้ือหรือจ้างนั้น  ๆเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 



 องค์ประชุม 
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
  และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง 

มติกรรมการ 
 
- ถือเสียงข้างมาก 
- ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียง 
   เพิ่มอีก 1 เสียง 
 

ยกเว้น 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
- ต้องใช้มติเอกฉันท์ 
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กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมตขิองคณะกรรมการ  ให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 



      ประธานกรรมการและ
กรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มี 
ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น  
ท้ังนี้  การมีส่วนได้เสียในเรื่อง 
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธาน
กรรมการและกรรมการ ให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 

      หากประธานหรือกรรมการ 
ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือ
กรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็น
ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ  
ที่ตนได้รับแต่งตั้งนั้น และให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อ 
สั่งการตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

การมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง

ระเบียบฯ ข้อ 27 



พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 
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เจ้าหน้าที,่  
บุคคลหรือคณะกรรมการฯ  

ที่ก าหนดขอบเขตงาน 

ท าอะไรแค่ไหน? 



TOR ทีด่ี จะช่วยให้ท่านได้พสัดุ ตรงตามวัตถุประสงค์  การใช้งาน 
ประหยดั เกดิประโยชน์สูงสุด 



ความส าคญัของ TOR 
มีความส าคญัต่อคุณภาพของผลงานทีจ่ะได้จากผู้ขาย
หรือผู้รับจ้าง 

• TOR จะต้องมีความชัดเจน ที่สามารถจัดหาหรือปฏิบัติได้ 

• TOR จะต้องมีความชัดเจน ท าให้คัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ได้ง่ายและโปร่งใส 

เป็นเอกสารอ้างองิทีใ่ช้เป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
จัดซ้ือจัดจ้าง 

• จะต้องไม่เป็น  TOR ที่กว้างและทั่วไปจนท าให้ได้
ส่ิงท่ีต้องการแต่ไม่มีคุณภาพ 



Term of Reference หรอื TOR 

 TOR ย่อมาจาก Term of Reference หมายถึงข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง ซ่ึงจะ
เป็นรายละเอยีดท่ีผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างท าอะไรบ้าง โดย 
• การบอกขอบเขตของงานให้ชัดเจน 

•  ระยะเวลาที่ต้องการ  

• คุณสมบัติของผู้รับจ้างที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ท างานตามขอบเขตดงักล่าว 

• ส่ิงที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ด าเนินการ  

• มีกีข่ั้นตอนแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยอะไรบ้าง  

• ปฎบิัติงานตามสัญญาจะได้อะไร  

• ผดิสัญญาจะถูกปรับอย่างไร  

• วธีิการดูแลงานของผู้ว่าจ้าง ว่าเขาจะดูแลงานคุณแบบไหน 

 



•     การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซ้ือจัดจ้าง  
ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ 
ของการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุน้ัน และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะ 
ของพสัดุให้ใกล้เคียงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง หรือของผู้ขายรายใดรายหน่ึง
โดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซ้ือจัดจ้างตามวัตถุประสงค์น้ัน 
มยีีห้่อเดยีวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยีห้่อใด กใ็ห้ระบุยีห้่อน้ันได้ 

มาตรา 9  
การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ 



1 2 3 



การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน 

e-market 

e-bidding 

สอบราคา 

จ้างทีป่รึกษา 

จ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงาน 

-วงเงินเกิน 5 แสนบาท 
 แต่ไม่เกิน 5 ล้าน     
 ให้อยู่ในดุลพนิิจ 
-วงเงินเกิน 5 ล้านบาท  
ให้เผยแพร่เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น 
-รัฐวิสาหกิจ จะ
ก าหนดแตกต่างได้ 
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวินิจฉัย 

อาจน าร่างประกาศ 
และเอกสารฯ เผยแพร่ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
จากผู้ประกอบการ 

ก่อนก็ได้  
 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลว. 18 พฤษภาคม 2563 

• แนวทางปฏบัิตใินการก าหนดคุณสมบัตขิองผู้ยืน่ข้อเสนอ       
การก าหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือยีห่อ้ของพัสดุ และการพจิารณาคุณสมบัตผู้ิยืน่
ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ กรณีการก าหนดสิ่งทีไ่ม่ใช่
สาระส าคัญ 
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เจ้าหน้าที,่  
บุคคลหรือคณะกรรมการฯ  

ก าหนดราคากลาง 

ท าอะไรแค่ไหน? 



               “ราคากลาง” หมายความวา่ ราคาเพ่ือใชเ้ป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอ 
ไดย้ืน่เสนอไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

             (1) ราคาท่ีไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัราคากลางก าหนด 
             (2) ราคาท่ีไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพสัดุท่ีกรมบญัชีกลางจดัท า 
             (3) ราคามาตรฐานท่ีส านกังบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
             (4) ราคาท่ีไดม้าจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด 
             (5) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
             (6) วิธีอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 
                            ในกรณีท่ีมีราคาตาม (1) ให้ใชร้าคาตาม (1) ก่อน  ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม 

(2)  หรือ (3) ให้ใชร้าคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใชร้าคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค  านึงถึงประโยชน ์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใชร้าคาตาม (4) (5)หรือ (6)  
โดยจะใชร้าคาใดตาม  (4) (5)หรือ (6)ใหค้  านึงถึงประโยชนข์องหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั 

ราชการก าหนดไวแ้ลว้ 

ราคากลาง 



ประเด็นปัญหาราคากลาง 

ราคากลางควรสูง/ต่ ากว่างบประมาณ? 

ราคากลางส าหรับงานซื้อ/จ้างท่ัวไปควรใช้วงเล็บใด? 

กรณีซื้อ/จ้างทั่วไป สูง/ต่ ากว่างบประมาณ เกินร้อยละ 
15 ด าเนินการอย่างไร? 

การแจ้งรายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ให้สตง. มีผลผูกพันกับคณะกรรมการก าหนดราคากลางฯ 
หรือไม่ อย่างไร? 
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คณะกรรมการพิจารณาผลฯ 

ท าอะไรแค่ไหน? 



ประเด็นปัญหาการพิจารณาผลฯ 

 คณะกรรมการฯ ไม่ศึกษาขอบเขตงาน ฯ และเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาฯ (ขอบเขตงานไม่ชัดเจน,ก าหนดเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาไม่สอดคล้องกับขอบเขตงาน) 

 ราคาของผู้เสนอราคารายต่ าสุด สูงกว่าราคากลาง    แต่อยู่
ภายใต้วงเงินงบประมาณ 

 เอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่ครบถ้วน เป็นสาระส าคัญหรือไม่? 

การพิจารณาผลกรณีกิจการร่วมค้า/ค้าร่วม 
การเจรจาปรับลดราคาตามว 452 เป็นหน้าที่ของใคร? 



ประเด็นปัญหาการพิจารณาผลฯ 
(ต่อ) 

กรณีมีการอุทธรณ์ คกก. ต้องเป็นผู้ช้ีแจง/ให้ความเห็น 
หรือต้องด าเนินการอย่างไร? 

 



หากท่านเป็นคกก.พจิารณาผลรับราคาหรือไม่? 
รายการ วงเงิน 

งบประมาณ 1,200,000 บาท 

ราคากลางทีใ่ช้ในการจัดหา 700,000 บาท 

ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 500,000 บาท 

งบประมาณตา่งกบัราคากลาง งบประมาณตา่งกบัราคาทีต่กลงจา้ง ราคาทีต่กลงจา้งตา่งกบัราคากลาง

1,200,000.00                1,200,000.00                       700,000.00                          

700,000.00                   500,000.00                          500,000.00                          

500,000.00                   700,000.00                          200,000.00                          

41.67% 58.33% 40.00%

ประเดน็ปัญหาทีพ่บตามมา “การทิง้งาน” ไม่ทิง้งาน แต่งานไม่ได้คุณภาพ 
 ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการ 
ข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบ : ผลต่างของงบประมาณและราคากลาง, ราคาทีต่กลงจ้าง 

ตั้งงบประมาณไว้สูง เพ่ือเป็นช่องทางในการใช้เงนิเหลือจ่าย 
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ประเดน็ปัญหาการพจิารณาผลการประกวดราคา 

•กรณีงานจา้งก่อสร้าง ไม่พบการประเมินราคา
ตามว 452 
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ราคากลาง 17,029.86       

ราคาทีต่กลงซ้ือ 15,000.00       

2,029.86        

ลดลงร้อยละ 11.9

ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

ราคาต่อ

หน่วย จ านวนเงิน

ราคาต่อ

หน่วย
จ านวน

1 งานสถาปัตยกรรม

1.1 เชิงชาย+ทับเชิงชายไมส้ าเร็จรูป 45 ม. 95 4,275.00 73 3285 7,560.0            11.9 901.11       6,658.89     

1.2 ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. 4 ตร.ม. 321.01 1,284.04 75 300 1,584.0            11.9 188.81       1,395.23     

ขนาด 1.20*2.40 ม. -        0 -                 11.9 -            -           

2 งานโครงสร้างวิศวกรรม -        0 -                 11.9 -            -           

2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต 5 ตร.ม. -        133 665 665.0              11.9 79.26         585.74       

ไมแ้บบขนาด 1"*6" 4 ลบ.ฟ. 579.44 2,317.76 0 0 2,317.8            11.9 276.26       2,041.50     

ไมค้ร่าววัดไมแ้บบขนาด 1 1/2*3" 1.5 ลบ.ฟ. 570.09 855.14   0 0 855.1              11.9 101.93       753.21       

ตะปู 1.25 กก. 35.05 43.81     0 0 43.8                11.9 5.22          38.59        

รวม 13,025.7          11.9 1,552.59     11,473.15  

Factor F 1.3074 1.3074

17,029.86         15,000.00  

จ านวนเงินทีล่ด คงเหลือล าดับที่ รายการก่อสร้าง จ านวน หน่วย
รวมค่าวสัดุและ

ค่าแรงงาน(บาท)
อัตราทีล่ด(%)

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
หลังจากที่ลดลงแล้วทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ลด 



ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

ราคาต่อ

หน่วย จ านวนเงิน

ราคาต่อ

หน่วย
จ านวน

1 งานสถาปัตยกรรม

1.1 เชิงชาย+ทับเชิงชายไมส้ าเร็จรูป 45 ม. 95 4,275.00 73 3285 7,560.0            15.0 1,134.00     6,426.00     

1.2 ฝ้าเพดานยิบซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. 4 ตร.ม. 321.01 1,284.04 75 300 1,584.0            11.9 188.81       1,395.23     

ขนาด 1.20*2.40 ม. -        0 -                 11.9 -            -           

2 งานโครงสร้างวิศวกรรม -        0 -                 11.9 -            -           

2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต 5 ตร.ม. -        133 665 665.0              11.9 79.26         585.74       

ไมแ้บบขนาด 1"*6" 4 ลบ.ฟ. 579.44 2,317.76 0 0 2,317.8            8.5 197.01       2,120.75     

ไมค้ร่าววัดไมแ้บบขนาด 1 1/2*3" 1.5 ลบ.ฟ. 570.09 855.14   0 0 855.1              11.9 101.93       753.21       

ตะปู 1.25 กก. 35.05 43.81     0 0 43.8                11.9 5.22          38.59        

รวม 13,025.7          11.9 1,547.08     11,319.52  

Factor F 1.3074 1.3251

17,029.86         15,000.01  

จ านวนเงินทีล่ด คงเหลือล าดับที่ รายการก่อสร้าง จ านวน หน่วย
รวมค่าวสัดุและ

ค่าแรงงาน(บาท)
อัตราทีล่ด(%)
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ราคากลาง 17,029.86       

ราคาทีต่กลงซ้ือ 15,000.00       

2,029.86        

ลดลงร้อยละ 11.9

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
หลังจากที่ลดราคาตามความเหมาะสม 



ข้อสังเกต 

40 

% = (ราคากลาง – ราคาที่ตกลงจ้าง) * 100 
                  ราคากลาง 

อัตราที่ลดลง (ว 452) 
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ข้อสังเกต/เสนอแนะ 

•รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ควรมีสาระส าคัญ ดังนี ้
  - สาระส าคัญตามทีร่ะเบียบข้อ 55(4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  - ผลการต่อรองราคากบัผู้เสนอราคา 
  - ราคาทีต่กลงซือ้หรือจา้ง สูงหรือต ่ากว่าวงเงนิงบประมาณเป็นจ านวนเทา่ใด  
คิดเป็นร้อยละเทา่ใด สูง/ต ่ากว่าราคากลาง เป็นจ านวนเทา่ใด คิดเป็นร้อยละ? 
ผู้เสนอราคาเลือกการลดราคาแบบอัตราร้อยละ หรือ ลดราคาตามความเหมาะสม/รายการ 
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คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

แต่งต้ัง หรือไม่แต่งตั้ง? 
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ว 217 ลงวนัที่ 7 พฤษภาคม 2563  
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ว123 ลว. 9 มีนาคม 2563 



ประเด็นปัญหาคกก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

• การท าหนังสือเชิญชวน, การเจรจาตกลง 3 ราย
หรือไม?่ 
• การท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฯ  
• รูปแบบรายงานฯ 
 



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 



หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

คณะกรรมการ 
ตรวจรับพสัดุ 

เสนอความเห็น 
1. รบั/ไม่รบั 
2. การแก้ไข เปล่ียนแปลง 

   สญัญา 
3. การขยายระเวลาท าการ 
    ตามสญัญา การงด  

หรือลด ค่าปรบั 
4. ในการบอกเลิกสญัญา 

 

หวัหน้า 
หน่วยงานของรฐั 



กองการพสัดุภาครัฐ 
หลกัเกณฑ์การตรวจรับพสัดุ 

หลกัการ 

ม. 100 +ระเบียบฯ  

ยกเว้น 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

“การซ้ือหรือจ้าง ไม่เกนิ 500,000 บาท (ม. 56 (2) (ข)) ” กรณจี าเป็นเร่งด่วน 
ทีเ่กดิขึน้โดยไม่คาดหมายไว้ก่อน ใช้ “รายงานขอความเห็นชอบ”  

เป็น  “หลกัฐานการตรวจรับ” โดยอนุโลม 

การซ้ือหรือจ้าง ไม่เกนิ 100,000 บาท (กฎกระทรวง) 
แต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใด เป็น “ผู้ตรวจรับ” 
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กองการพสัดุภาครัฐ 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

งานซ้ือหรืองานจ้าง  ระเบียบฯ 
ข้อ 175 

งานจ้างก่อสร้าง  

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 

ระเบียบฯ 
ข้อ 176 

งานจ้างทีป่รึกษา ระเบียบฯ 
ข้อ 179 

งานจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง ระเบียบฯ 
ข้อ 180 
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ภา
ยใ
น 

3
 ว
นัท

 าก
าร

 

คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ 
(ครบองค์
ประชุม) 

มติองคป์ระชุม 
: บางคน 

ไม่รับมอบ 

มตอิงค์ประชุม 
: เห็นว่า ถูกต้อง 

มติองคป์ระชุม 
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง 

รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ เพ่ือทราบ 

ท าใบตรวจรับ อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั 
ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1  

: รับพสัดุไว ้ ถือว่าส่งมอบถูกตอ้ง  
ณ วนัท่ีส่ง :  ส่งมอบพสัดุให้ จนท.   

มตอิงค์ประชุม 
: เห็นว่า ถูกต้อง
เพยีงบางส่วน 

รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ  
เพ่ือทราบและสัง่การ 

ทราบ 

(ตามมต)ิ 

 
สัง่การ 

 

แจง้
คู่สัญญา 

สัญญา 
ไม่ได้ก าหนด 
เป็นอย่างอ่ืน 

รับไว้เฉพาะที่ถูกต้อง 

รายงาน 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ท าบันทึกความเห็นแย้ง 

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐเพ่ือส่ังการ 

ให้รับ 

ไม่รับ 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  งานซ้ือหรือจ้าง 



คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ 

งานจ้าง
ก่อสร้าง 

(องคป์ระชุม) 

ผู้ควบคุมงาน 
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือทราบ 

ท าใบรับรองผลการปฏิบติังาน 

อยา่งนอ้ย 2 ฉบบั 

ให้ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1  มตอิงค์ประชุม 
: เห็นว่า ถูกต้อง 

ทั้งหมด / เฉพาะงวด 

มตอิงค์ประชุม 

: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง 
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

เพ่ือทราบหรือส่ังการ 

ทราบ 

(ตามมต)ิ 

ส่ังการ 

แจ้ง
คู่สัญญา 

มตอิงค์ประชุม 

: บางคนไม่รับมอบ 

ท าบันทึกความเห็นแย้ง 

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐ เพ่ือส่ังการ 

ให้รับ 

ไม่รับ 

: ถือว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วันท่ีส่ง 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  งานจ้างก่อสร้าง  
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ประเด็นปัญหาที่พบในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง 
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ประเด็นปัญหาที่พบในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง 



เหตุแห่งการงด  ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท าการตามสัญญา/ข้อตกลง 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่ 
เกิดเหตุขึ้นจริง เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุเกิดจากความผิด/หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
(๒) เหตุสุดวิสัย  
 (๓)    เหตุเกิดจากพฤติการณ์ อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
 (๔)    เหตุอ่ืนตามระเบียบทีร่ัฐมนตรกี าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการงด หรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาท าการ
ตามสัญญา/ข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
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พรบ.มาตรา 102 
ระหว่างสัญญากรณีมีเหตุที่เปน็ผลกระทบโดยตรงใหคู่้สัญญาส่งมอบ

ของหรืองานไม่ได้ภายในเวลาสัญญา 
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การด าเนินการเม่ือมค่ีาปรับเกดิขึน้ 

แจ้งการเรียก
ค่าปรับ ก่อน 

คู่สัญญา 
ส่งมอบพสัดุ 

หลงั 
สงวนสิทธ์ิ 

การเรียกค่าปรับ 
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ลงนาม ครบก าหนด 

การแก้ไขเปลีย่นแปลง
สัญญา 

มาตรา 
97 

ลงนาม ครบก าหนด 

ขยายเวลา งด / ลดค่าปรับ 

คู่สัญญาต้องขอ และ ผู้มีอ านาจอนุมัติ
ได้อนุมัติก่อน/ภายในวนัครบก าหนด 

- คู่สัญญาขอก่อนวนัครบก าหนด แต่ผู้มีอ านาจ
อนุมัติหลงัจากครบก าหนดแล้ว 
- คู่สัญญาขอมาภายหลงัจากครบก าหนดแล้ว 

มาตรา 
102 

เปรียบเทยีบการพจิารณา 
ตาม พ.ร.บ. มาตรา 97 และ 

มาตรา 102 

ก่อนตรวจรับงาน
งวดสุดท้าย 



ประเดน็ปัญหากระบวนการบริหารสัญญา 

•คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่
•ไม่เร่งรัดการด าเนินการตามสัญญา กรณีผู้รับจ้างไม่เข้างาน 
ไม่บอกเลิกสัญญา  

•กรณีงานจ้างก่อสร้าง ไม่พบการตดิตามเร่งรัดรายงานผลการ
ปฏบิัตงิานจากผู้ควบคุมงาน 
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ประเดน็ปัญหากระบวนการแก้ไขสัญญา 

•กรณีลดค่างาน ลดมูลค่าสัญญาไม่ลดค่าปรับ และหลักประกัน
สัญญา และไม่มีการพจิารณาเร่ืองระยะเวลาการปฏบัิตงิาน 

•ลงนามในสัญญาแล้ว ไม่เข้าท างาน บอกเลิกสัญญาแล้ว  
แต่ไม่จัดหาใหม่ เรียกรายต ่าสองเข้ามาท าสัญญาแทน 
•กรณีแก้ไขสัญญา ไม่ระบุว่าตามมาตราใด วงเล็บใด ประกอบ
กับระเบยีบฯ ข้อใด 
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ข้อเสนอแนะการเร่งรัดการด าเนินการตามสัญญา 

•ระหว่างการเร่งรัด ให้เน้นย า้เร่ืองค่าปรับ และการแจ้งเป็นผู้ทิง้
งาน 

•หลังจากครบก าหนดตามสัญญาแล้ว แจ้งสิทธิ์การปรับ โดยแจ้ง
อัตราค่าปรับตามสัญญาเพือ่ให้เกิดสิทธิ 

•กรณีพบว่าไม่สามารถส่งมอบของได้ หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่างาน
จะไม่แล้วเสร็จตามสัญญา แจ้งสิทธิ์การบอกเลิกสัญญา หรือ
อาจผ่อนปรนได้กรณียนิยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงือ่นไข เมือ่
รับพสัดุต้องสงวนสิทธิก์ารปรับ เพือ่ให้สมบูรณต์าม
ม. 381 วรรคท้าย การรับมอบพัสดุของรัฐ ถอืเป็นการรับช าระ
หนี ้
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หนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา 

1. เหตุผลในการบอกเลิก 
2. ใหสั้ญญามีผลสิน้สุดลงตัง้แต่วันทีเ่ทา่ใด 
3. แจ้งเร่ืองการริบหลักประกันสัญญา 
4. แจ้งค่าปรับ(วันทีผ่ิดสัญญา จนถงึวันบอกเลิก) 
5. ค่าควบคุมงาน (ถ้ามี) 
6. แจ้งสงวนสิทธิท์ีจ่ะเรียกร้องค่าเสียหายทีเ่กนิกว่า
หลักประกันสัญญา 
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นางปนัดดา  รัตนวรรณี 
นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับและบริหารระบบการคลัง 
ส านักงานคลังจังหวัดเชียงราย 
053150176-7 ต่อ 325 
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