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การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ

10 กนัยายน 2564
ส านักงานคลงัจังหวดัเชียงราย



พระราชบัญญัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวง ประกาศ และหนังสือเวยีนที่เกีย่วข้อง



ก าหนดความต้องการ
งบประมาณ

จดัท าแผน จดัหาพสัดุ

เบิกจ่ายเงนิ

การบริหารสัญญา

ตรวจรับ

การควบคุมและจ าหน่ายพสัดุ

กระบวนการบริหารงานพสัดุ



คณะกรรมการต่างๆ ที่เกีย่วข้อง



5

บุคลากรในการจดัหาพสัดุ ม ี2 ส่วน

1. ผู้มอี านาจ 2.ผู้มหีน้าที่

1.1 อ านาจ
ด าเนินการจัดหา

พสัดุ

เจ้าหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการต่างๆ

ผู้ควบคุมงาน

1.2 อ านาจอนุมัติ
ส่ังซ้ือ/
ส่ังจ้าง



ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 21



TOR/คุณลกัษณะพสัดุระเบียบข้อ 21

1.ขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง รวมทั้ง
ก าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอด้วย

2.จัดท าแบบรูปรายการก่อสร้าง

3. องค์ประกอบ ระยะเวลาการพจิารณาและการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามทีหั่วหน้า
หน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม











“ราคากลาง” ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทยีบราคาทีผู้่ย่ืนข้อเสนอได้ย่ืนเสนอไว้
ซ่ึงสามารถจัดซ้ือจัดจ้างได้จริงตามล าดบั ดงัต่อไปนี้

(1) ราคาทีไ่ด้มาจากการค านวณตามหลกัเกณฑ์

ทีค่ณะกรรมการราคากลางก าหนด

(2) ฐานข้อมูล
ราคาอ้างองิ

ของกรมบัญชีกลาง

(4) สืบราคา
จากท้องตลาด

(5) ราคาทีเ่คยซ้ือหรือจ้าง
คร้ังหลงัสุดภายใน 2

ปีงบประมาณ

(3) ราคามาตรฐานของ
ส านักงบประมาณหรือ

หน่วยงานอ่ืน

(6) ราคาตามหลกัเกณฑ์
อ่ืนของหน่วยงานของรัฐ

กรณทีี่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน / กรณไีม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) 
ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) / กรณทีี่ไม่มีราคาตาม (1)  (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) 
➢ จะใช้ราคาใดให้ค านึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั

พ.ร.บ.
มาตรา 4







คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

คณะกรรมการในการซ้ือหรือจ้าง (ข้อ 25)



ใช้หลกัห้าม ไม่ควร
▪ ห้ามแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาผล

การประกวดราคา หรือกรรมการซ้ือหรือ
จ้างโดยวธีิคดัเลือก  เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ

▪ ไม่ควรตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เป็น
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
คณะกรรมการพจิารณาผลประกวด
ราคา

▪ ไม่ควรตั้งผู้ควบคุมงานเป็น
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง

▪ ไม่ควรตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
เป็นคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างทุกคณะควรแต่งตั้ ง
ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซ้ือ
หรือจ้างน้ัน  ๆเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย



องค์ประกอบคณะกรรมการแต่ละคณะ ตามข้อ 25 มีดังนี้

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างทุกคณะควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกีย่วกบังานซ้ือหรือ   
จ้างน้ันๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

❑ ให้แต่งตั้งจาก ข้าราชการ /ลกูจ้างประจ า/พนักงาน
ราชการ /พ.มหาวิทยาลยั /พนักงานของรัฐ/หรือพนักงาน
ของหน่วยงานของรัฐ เรียกช่ืออย่างอื่น

ข้อ 1) ประธานกรรมการ   1 คน
กรรมการอย่างน้อย 2 คน

โดยให้ค านึงถึงต าแหน่งหน้าที่ และความรับผดิชอบเป็นส าคญั

ข้อ 2) ในกรณจี าเป็นหรือเพือ่ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งต้ังบุคคลอื่นร่วมเป็น
คณะกรรมการด้วยกไ็ด้ แต่จ านวนกรรมการทีเ่ป็นบุคคลอื่นน้ันจะต้องไม่มากกว่าจ านวน
กรรมการตาม ข้อ 1

(ข้อ 26) 



การประชุมของคณะกรรมการ(ข้อ 27)

องค์ประชุม
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด และ
ประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง หากประธานไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้          
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานฯ คนใหม่ เป็นประธานฯ แทน

มติกรรมการ - ถือเสียงข้างมาก
- ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง เพิม่อกี 1 เสียงเป็นเสียงช้ีขาด

ยกเว้น
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
- ต้องใช้มติเอกฉันท์

- กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกบัมติของ    
คณะกรรมการให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย



เม่ือส้ินสุดการเสนอราคา
“ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ” ด าเนินการ

ดังนี้
(1) จัดพมิพ์เอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกราย ทั้งส่วนที ่1 และส่วนที่ 2 รายละ 1 ชุด               
ให้คณะกรรมการฯ ลงลายมือช่ือก ากบัในเอกสารทุกแผ่น

ทั้งนี ้ถ้าการจัดหาทีก่ าหนดคุณลกัษณะเฉพาะทีจ่ะต้องค านึงถึงเทคโนโลยขีองพสัดุหรือคุณสมบัติ
ของผู้ย่ืนข้อเสนอ ซ่ึงอาจมีข้อเสนอทีไ่ม่อยู่ในฐานเดียวกนั เป็นเหตุให้มีปัญหาการพจิารณาคดัเลือก
ข้อเสนอ ให้ก าหนดเง่ือนไขให้มีการย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยกต่างหาก ในกรณนีี ้
คณะกรรมการฯ ยงัไม่ต้องจัดพมิพ์ใบเสนอราคาจนกว่าจะด าเนินการตามข้อ 83( 3) แล้วเสร็จ

ข้อ 55



(2) ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนัและเอกสารหลกัฐานต่างๆ และตัวอย่างพสัดุ
(ถ้ามี) หรือพจิารณาการน าเสนองานหรือเอกสารที่ก าหนดให้จดัส่งภายหลงั แล้วคดัเลือก
ผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัและย่ืนเอกสารเสนอราคาที่มีคุณสมบัติและมีข้อเสนอทาง
เทคนิคหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเง่ือนไข    
ที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

คกก. อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิม่เติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอกไ็ด้ แต่ไม่ใช่ขอเอกสาร
เพิม่เติม หรือเปลีย่นแปลงสาระส าคญัที่เสนอไว้แล้วมิได้ หาก คกก. เห็นว่าผู้เสนอราคา
รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาให้ตัดรายช่ือผู้ย่ืนเสนอราคารายน้ัน

ข้อ 55 (ต่อ)



การมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง

ประธ านกร รมก า ร แล ะ
กรรมการ จะต้องไม่ เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกบัผู้ย่ืนข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในการซ้ือหรือจ้างคร้ัง
น้ัน ทั้ งนี้ การมีส่วนได้เสียใน
เร่ืองซ่ึงที่ประชุมพิจารณาของ
ประธานกรรมการและกรรมการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วย
วธีิปฏิบตัริาชการทางปกครอง

หากประธานหรือกรรมการ
ทราบว่าตนเป็นผู้มส่ีวนได้เสีย
กับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาใน
ก า ร ซ้ื อ ห รื อ จ้ า ง ค ร้ั ง น้ั น  ใ ห้
ประธ านห รือกรรมการ ผู้ น้ั น
ลาออกจากการเป็นประธานหรือ
กรรมการในคณะกรรมการที่ตน
ได้รับแต่งตั้งน้ัน และให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
เพ่ือส่ังการตามที่เห็นสมควรต่อไป



การตรวจสอบผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกนั

ผู้เสนอราคาทีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนั หมายถึง
1. บุคคล /นิตบุิคคล เป็นผู้มส่ีวนได้เสีย (ทางตรง/อ้อม) 
รวมคู่สมรส/บุตรยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ได้แก่

- มคีวามสัมพนัธ์ในเชิงบริหาร
- มคีวามสัมพนัธ์ในเชิงทุน   
- มคีวามสัมพนัธ์ในลกัษณะไขว้กนั

2. เข้าเสนอราคา /เสนองาน ในคราวเดยีวกนั



ความสัมพนัธ์ในเชิงทุน

❑ หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั
❑ หุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผดิใน หจก.
❑ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจก., บ.มหาชน

(>25% / กวพ.ก าหนด) o หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั/
หจก.

o ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจก./บมจ.



ความสัมพนัธ์ในเชิงบริหาร
• ผู้จัดการ
• หุ้นส่วนผู้จัดการ
• กรรมการผู้จัดการ
• ผู้บริหาร
• ผู้มอี านาจในการ
ด าเนินงาน

บุคคลหรือนิตบุิคคล        
อกีรายหน่ึงหรือ

หลายราย

มอี านาจหรือสามารถ     
ใช้อ านาจในการ

บริหารจัดการกจิการ 



ความสัมพนัธ์ในลกัษณะไขว้กนั
• ผู้จัดการ
• หุ้นส่วนผู้จัดการ
• กรรมการผู้จัดการ
• ผู้บริหาร
• ผู้มอี านาจในการด าเนินงาน

• หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามญั/หจก.
• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน  
บจก./บมจ.



บริษัท A

นาย ก. กรรมการผู้จัดการ

นาย ก. ถือหุ้น 26%

นาย ก. ถือหุ้น 26%

บริษัท B

นาย ข. กรรมการผู้จัดการ

นาย ก. ถือหุ้น 20%

หจก. C

นาย ก. หุ้นส่วนผู้จัดการ

นาย ก. เป็นหุ้นส่วนประเภท    
ไม่จ ากดั ความรับผดิชอบ

นาย ก. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

เชงิบริหาร

เชงิทุน

เชงิไขว้



ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะ 
เฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาในส่วนที่ มิใช่ สาระส าคัญและ
ความแตกต่างน้ันไม่มีผลท าให้เกดิการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนเสนอราคารายอ่ืน หรือ
เป็นการผดิพลาดเลก็น้อยให้พจิารณาผ่อนปรนการตัดสิทธ์ิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน        

(3) เม่ือพจิารณาคดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอถูกต้องตาม(2) และพจิารณาคดัเลือก
ข้อเสนอตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในประกาศและเอกสารประกวด โดยให้จัดเรียงล าดับผู้ทีเ่สนอราคาต ่าสุด
หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกนิ 3 ราย ในกรณทีีผู้่เสนอราคาทีค่ดัเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลง    
ในเวลาที่ก าหนด ให้ คกก. พจิารณาผู้ทีเ่สนอราคาต ่ารายถัดไปหรือผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงสุดรายถัดไป
ตามล าดับ แล้วแต่กรณี

ข้อ 55 (ต่อ)



ตัวแปรหลกัที่ใช้ประเมิน น า้หนัก บริษัท/คะแนนทีไ่ด้
A B C D

1.  ราคา 50 50 (25) 83 (41.5) 100 (50) 100 (50)

2.  คุณภาพและคุณสมบัตทิีเ่ป็นประโยชน์   
ต่อทางราชการ

10 100 (10) 90 (9) 80 (8) 70 (7)

3. การเสนอพสัดุทีเ่ป็นกจิการทีรั่ฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน

40
ฉลากเขียว+
มอก+ISO
100 (40)

มอก

70 (28)

ผลติใน
ประเทศ
40 (16)

ผลติใน
ประเทศ
40 (16)

รวม/ คะแนนเม่ือถ่วงน า้หนักแล้ว 100 75 78.5 74 73

ตวัอย่าง การพจิารณาคดัเลือกผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลกัเกณฑ์                
(Price Performance)



(4) จดัท ารายงานพจิารณาผลและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ด้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือพจิารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้
รายงานผลการพจิารณาอย่างน้อยต้องมีรายการดงันี้
(ก)รายการพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง
(ข) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอ / ราคาทีเ่สนอและข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย
(ค) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอทีผ่่านการคดัเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนั
(ง) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ และการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย

และเหตุผลสนับสนุนการพจิารณา

ข้อ 55 (ต่อ)



ในการพจิารณาหากเลือกใช้เกณฑ์ราคา ให้ คกก.พจิารณาดังนี้

ให้เสนอความเห็นให้ซ้ือ/จ้าง จากรายทีเ่สนอราคา
ต า่สุด กรณีมผู้ีเสนอราคาต ่าสุดเท่ากนัหลายราย      
ให้พจิารณาผู้ทีเ่สนอราคาเข้าสู่ระบบในล าดบัแรก

ข้อ 57

กรณรีาคาของผู้ชนะการเสนอราคาสูงกว่าวงเงนิ    
ที่จะซ้ือหรือจ้างตามข้อ 22 ด าเนินการดงันี้

(1)  ให้ต่อรองราคากบัผู้เสนอราคารายทีเ่ห็นควรซ้ือหรือจ้าง ผ่านระบบเพ่ือให้ต่อรองราคาต า่สุดเท่าทีจ่ะท าได้               
หากผู้เสนอราคายอมลดราคาและย่ืนเสนอราคาผ่านทางระบบแล้ว  หากราคาทีเ่สนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดอกี แต่ส่วน
ทีสู่งกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้างไม่เกนิร้อยละ 10 ของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม       

ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน



ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือกเชิญชวนผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 3 ราย  เว้นแต่ ในงานน้ันมผู้ีประกอบการทีม่คุีณสมบัต ิ      
ตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 รายโดยด าเนินการดงัต่อไปนี้

วธีิคดัเลือก(ข้อ 74-77)

มาตรา 55 วรรคหน่ึง (2)

(๒) วธีิคดัเลือก ได้แก่ การทีห่น่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการทีม่ีคุณสมบัต ิ
ตรงตามเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐก าหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ      
เว้นแต่ในงานน้ัน มีผู้ประกอบการทีม่ีคุณสมบตัติรงตามทีก่ าหนดน้อยกว่าสามราย



(ข) (ค) (ง)

คกก.ซ้ือ/จ้างวธีิคดัเลือกการด าเนินการ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
รายงานขอซ้ือขอจ้าง ข้อ 22)

คกก. จดัซ้ือจดัจ้างโดยวธีิคดัเลือกท า
หนังสือเชิญชวนส่งไปยงัประกอบการ

ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับหนังสือเชิญชวน 
ย่ืนเสนอราคาตามวนั เวลาทีห่น่วยงาน

ของรัฐก าหนด

1

2

3

ให้เชิญชวนผู้ประกอบการ
ทีม่ีคุณสมบัตใิห้เข้าย่ืน

ข้อเสนอไม่น้อยกว่า 3 ราย 
เว้นแต่ ในงานน้ัน              
มีผู้ประกอบการทีม่ี
คุณสมบัตติรงตาม            

ที่ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย 
ทั้งนีใ้ห้ค านึงถึงการไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกนัของ
ผู้ทีเ่ข้าย่ืนข้อเสนอด้วย



(ก) (ง)

หน้าที่คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก (ข้อ 74)

1.จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้า   
ย่ืนข้อเสนอ เว้นแต่  ในงานน้ันมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย โดยให้ค านึง     
การไม่มีผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ พร้อมจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประกอบการที่คณะกรรมการ  
มีหนังสือเชิญชวน

2. การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ (ด าเนินการตามข้อ 68 โดยอนุโลม)–ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซอง        
จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาผลซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกคร้ังน้ัน และส่งถึงหน่วยงานของ รัฐผู้ด าเนินการ
คัดเลือกโดยย่ืนโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่ า เอกสาร
ดงักล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมาย่ืนซองโดยตรง ให้ออก      
ใบรับให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆที่ได้รับไว้ต่อ คกก. พิจารณาผล       
คร้ังน้ัน เพ่ือด าเนินการต่อไป



3. เม่ือถึงก าหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะ
รายที ่คกก. ซือ้หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกไดมี้หนังสือเชิญชวนเทา่น้ันพร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มายืน่
ข้อเสนอ(เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานฯ ต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง
เพิม่เตมิจากผู้ยืน่ข้อเสนอ เว้นแต่ ตวัอย่างพัสดุเพือ่ทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน ฯลฯ)

4. ถึงวันก าหนดวัน เวลาเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย พร้อมจัดท า
บัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ยื่นข้อเสนอ + กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับ
เอกสารทุกแผ่นตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดพิจารณา
คัดเลือกพัสดุที่จะซือ้หรือจ้างของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน แล้ว
ให้เสนอซือ้หรือจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ได้รับคัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต ่าสุด หรือได้คะแนน
รวมสูงสุดตามเกณฑก์ารพจิารณาผลทีห่น่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

จัดท ารายงานผลการพจิารณาเสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าที่

หน้าที่คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวธีิคดัเลือก (ข้อ 74)



มาตรา 55 (3)
(๓) วธีิเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การทีห่น่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทีม่ีคุณสมบตั ิ

ตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ หรือให้เข้ามา
เจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุกบัผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงนิเลก็น้อย
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง

กรณตีามมาตรา 56 (2) 
(ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช)

ตามระเบียกระทรวง
การคลงัข้อ 78(1)

วธีิเฉพาะเจาะจง  



จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการทีม่คุีณสมบัตติรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนด     
รายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือเข้ามาเจรจาต่อรองราคา 

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง                           
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง



กรรมการตรวจรับ

-ควบคมุ ตรวจสอบการท างานของผูข้ายหรือผูร้บัจา้ง ตามขอ้ก าหนดในสญัญา/ระเบียบ 
เช่น แผนการปฏิบตังิาน การใชเ้ครื่องจกัร เครื่องมือ อุปกรณ ์และคณุภาพของวสัดอุุปกรณ์

ที่ใช้

-การก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามหลกัวิชาช่าง หรือเทคนิคทางวิศวกรรม

-การใชว้สัด ุอุปกรณต์ามมาตรฐานที่ก  าหนดหรือตามแบบรูปรายงารงานก่อสรา้ง

-เรง่รดั หรือตดิตามการส่งมอบวสัดใุหแ้ลว้เสร็จตามสญัญาหรือขอ้ก าหนดในสัญญา

-ตรวจรบังานใหเ้ป็นไปตามสญัญาหรือขอ้ตกลง โดยปกตติอ้งตรวจสอบทั้งปริมาณและ

คณุภาพ 

ปริมาณ ตรวจสอบว่าท างานไดป้ริมาณครบถว้นถูกตอ้ง เช่น ปริมาณงานจริงที่ส่งมอบตรง

กบัขอ้ตกลงหรือไม่ 

คณุภาพ ตรวจสอบว่าพสัดทุี่ส่งมอบหรือวสัดทุี่น ามาใชใ้นงานก่อสรา้งไดม้าตรฐานตามที่

ก  านหดหรือไม่ หากตอ้งมีการทดลองผลการทดลองตอ้งใชไ้ด ้การตรวจรบัจะสมบูรณก็์

ตอ่เม่ือการส่งมอบงานไดท้ั้งปริมาณและคณุภาพ ตามรายละเอียดแบบรูปรายการท่ีก าหนด 

และตอ้งไม่มีเง่ือนไขในการตรวจรบั

เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ในกระบวนการบริหารสัญญาต่อผู้มี
อ านาจหรือผู้บริหาร เพ่ือให้การจัดหา
พสัดุเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของสัญญา
หรือข้อตกลง เช่น
-การแก้ไขสัญญา 
-การเปลีย่นแปลงสัญญา
-การงด หรือ ลด หรือ ขยายระยะเวลาท า
การตามสัญญา
-การบอกเลกิสัญญาหรือข้อตกลง เป็นต้น

การควบคมุ ตรวจสอบ 

ตดิตาม และประเมินผล

การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค



หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับ 





ผู้มหีน้าทีบ่ริหารสัญญา 

กรณวีงเงินเลก็น้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
1. แต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพสัดุ
2. ท าหน้าที่เช่นเดยีวกบักรรมการตรวจรับก็ได้

ระเบียบฯ ข้อ 25-27



การแก้ไขสัญญา (มาตรา 97)



การแก้ไขสัญญา (มาตรา 97) ต่อ



การแก้ไขสัญญา (มาตรา 97) ต่อ



การแก้ไขสัญญา (ระเบียบฯ ข้อ 165) 





แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

10. สัญญาเช่ารถยนต์

6. สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพวิเตอร์

12. สัญญาซ้ือขายคอมพวิเตอร์

2. สัญญาซ้ือขาย

8. สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

14. สัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทท่ีปรึกษา

4. สัญญาซ้ือขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม
คอมพวิเตอร์

1. สัญญาจ้างก่อสร้าง 

5. สัญญาเช่าคอมพวิเตอร์ 

9. สัญญาแลกเปลีย่น

3. สัญญาจะซ้ือจะขายราคา
คงทีไ่ม่จ ากดัปริมาณ

7. สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร

11. สัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

13. สัญญาจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง

15. สัญญาจ้างท าของ



อตัราค่าปรับ(ระเบียบฯ ข้อ 162)







หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ตามระเบยีบ ฯ ข้อ 
175งานซือ้หรืองานจ้าง.....(1)

ตรวจรับพัสดุ ณ
 ทีท่ าการของผู้ใช้พสัดุ  
 สถานทีท่ีก่ าหนดในสัญญา / ข้อตกลง

******สถานทีอ่ืน่ทีม่ไิดม้สัีญญา / ข้อตกลง*********
*  ต้องได้รับอนุมัตจิาก หวัหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน



หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ (ต่อ)
งานซ้ือหรืองานจ้าง....(2)และ(3)

 ตรวจให้ถูกต้องครบถ้วน ตามทีต่กลง  
 ถ้าต้องตรวจทดลอง หรือตรวจทางเทคนิค/ วทิยาศาสตร์ จะเชิญผู้เช่ียวชาญ/ ผู้ทรงคุณวุฒิ
มาให้ค าปรึกษา/ หรือส่งไปตรวจสอบ ณ สถานทีข่องผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒกิไ็ด้
 กรณจี าเป็น ตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยไม่ได้ทั้งหมด  ให้ตรวจรับตามหลกัวชิาการสถิติ

 ระยะเวลาตรวจรับ  
- ตรวจวนัทีผู้่ขาย หรือผู้รับจ้างน าพสัดุมาส่ง  
- ตรวจให้เสร็จส้ินโดยเร็วทีสุ่ด

หลักเกณฑ์การตรวจรับ :-



หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ (ข้อ 175) ต่อ
งานซ้ือหรืองานจ้าง.....(4)

กรณตีรวจรับถูกต้อง :-
• รับพสัดุไว้ ถือว่าผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน ณ วนัทีน่ าพสัดุมาส่งมอบ 
และส่งมอบพสัดุให้ จนท. 
• ท าใบตรวจรับโดยลงช่ือเป็นหลกัฐาน อย่างน้อย 2 ฉบับ 

(ให้ผู้ขาย /ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงิน ) 
• รายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน หน. เจ้าหน้าที ่เพ่ือทราบและส่ังการ

ในกรณทีีเ่ห็นว่าพสัดุทีส่่งมอบมีรายละเอียดไม่ป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุเพือ่ทราบและส่ังการ



หนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจรบัพสัด(ุขอ้ 175)  ตอ่

งานซ้ือหรืองานจ้าง...(5)
กรณพีสัดุทีส่่งมอบ ไม่ครบจ านวน/ไม่ถูกต้อง :-

ถ้าสัญญาหรือข้อตกลง มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้รับเฉพาะทีถู่กต้อง
• มอบพสัดุให้เจ้าหน้าที ่ 
• ท าใบตรวจรับ 2 ฉบับ ส่งผู้ขาย และ จนท.พสัดุ 
• รีบรายงาน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือแจ้งผู้ขาย/ ผู้รับจ้างทราบ
ภายใน 3 วนัท าการ นับถัดจากวนัตรวจพบ
• สงวนสิทธ์ิปรับ (ส่วนทีส่่งไม่ถูกต้อง)



หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ(175) ต่อ
งานซ้ือหรืองานจ้าง....(6)
กรณพีสัดุเป็นชุด / หน่วย :-

ให้ดูว่า ถ้าขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไปแล้ว จะใช้การไม่ได้อย่างสมบูรณ์
• ถือว่ายงัไม่ได้ส่งมอบ
• รีบรายงาน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือแจ้งผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง ทราบภายใน 3 วนัท าการ นับ
ถัดจากวนัตรวจพบ

กรณกีรรมการตรวจรับบางคนไม่ยอมรับพสัดุ :- (7)

ให้ท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่ังการถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ส่ังการให้รับพสัดุไว้ ให้ด าเนินการออกใบตรวจรับให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง1 ฉบับ และ จนท. 1 ฉบับ 



หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ(ข้อ 176) 
งานจ้างก่อสร้าง (1 - 4)

ตรวจสอบคุณวุฒิและรายงานของผู้ควบคุมงาน  :-
 ตรวจสอบรายงานการปฏิบัตงิานของผู้รับจ้าง
 ตรวจตามแบบรูป รายการละเอยีดตามทีร่ะบุในสัญญา/ข้อตกลง ทุกสัปดาห์  
รับทราบการส่ังการของผู้ควบคุมงาน  กรณีส่ังผู้รับจ้างหยุดงานหรือพักงาน       
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือส่ังการต่อไป
 ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ทีก่ าหนดในสัญญา/ข้อตกลงตามเวลาทีเ่หมาะสม 
และจัดท าบันทกึผลการออกตรวจไว้เป็นหลกัฐาน



หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ (ข้อ 176) ต่อ
งานจ้างก่อสร้าง (4 – 5)

กรณีมีข้อสงสัยเห็นว่า ไม่น่าจะเป็นตามหลกัวชิาการช่าง :-
 ให้มอี านาจ
✓ส่ังเปลีย่นแปลง แก้ไข เพิม่เติม ตัดทอน งานจ้างได้ตามทีเ่ห็นสมควร
และตามหลกัวชิาการช่าง เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบรายการละเอยีด

 ตรวจผลงานทีส่่งมอบ
✓ภายใน 3 วนัท าการ นับแต่วนัประธานกรรรมการรับทราบการส่งมอบงาน 
✓ตรวจให้เสร็จโดยเร็วทีสุ่ด



หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ (ข้อ 176) ต่อ
งานจ้างก่อสร้าง (6 - 7)

กรณตีรวจถูกต้อง :-
 ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานลงช่ือเป็นหลกัฐาน

✓ ทั้งหมด / เฉพาะงวด
✓ มอบให้ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และ จนท. 1 ฉบับ
✓ รายงาน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
กรณตีรวจพบว่าไม่ถูกต้อง  :- ทั้งหมด / เฉพาะงวดใด
 ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่าน หน.จนท. เพ่ือทราบหรือส่ังการ
 ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐส่ังให้รับไว้ ให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานได้
 หากกรรมการตรวจการรับพสัดุบางคนไม่ยอมรับงานให้ท าความเห็นแย้งไว้ แล้วเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่ังการ



การเรียกค่าปรับและสงวนสิทธ์ิการเรียกค่าปรับ(181) 



การงดและลดค่าปรับหรือขยายเวลาท าการ(มาตรา 102)



หลกัเกณฑ์และวธีิการงดและลดค่าปรับหรือขยายเวลาท าการ(ระเบียบฯ 182) 



มาตรา 103 เหตุบอกเลกิสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุอันเช่ือได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงาน
หรือท างานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือเหตุอ่ืนตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้   หรือในสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเหตุอ่ืน
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด ให้อยู่ ในดุลพินิจของผู้ มีอ านาจที่จะบอก
เลิกสัญญาหรือข้อตกลงกบัคู่สัญญา



ตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ปี 2560
ข้อ 183 เหตุบอกเลกิสัญญา

นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 103หากปรากฏว่า
คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติงานตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมี
การปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงน้ันหากจ านวน  เงินค่าปรับจะเกินร้อยละ
สิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการ
บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  เว้นแต่  คู่สัญญาจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่
หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พจิารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ าเป็น



การผ่อนปรนการบอกเลกิสัญญา/ข้อตกลง

หลักการ (ระเบียบฯ ข้อ183)
กรณคู่ีสัญญาปฏิบัตผิดิสัญญา/ข้อตกลง 
✓หากจ านวนเงนิค่าปรับจะเกนิร้อยละ ๑๐ ของวงเงนิค่าพสัดุ/ค่าจ้าง

วธีิปฏิบัติคอื-ให้ส่วนราชการบอกเลิกสัญญา/ข้อตกลง น้ัน

เว้นแต่  คู่สัญญาจะได้ยนิยอมเสียค่าปรับให้ ดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน ให้
หัวหน้าส่วนราชการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ าเป็น



หมวด 15
บทก าหนดโทษ

มาตรา 120  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพสัดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
การบริหารพสัดุตามพระราชบัญญัตินี ้กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยทุจริตต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถงึสองแสนบาท หรือทัง้จ าทั้งปรับ

ผู้ใดเป็นผู้ใช้ หรือ ผู้สนับสนุน ในการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง ผู้น้ันต้อง   
ระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับความผดิตามวรรคหน่ึง
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