
เปรียบเทียบกระบวนการจัดซื้อจัดจา้ง
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กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการไปแล้วก่อน พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ 
(พ.ร.บ.ม.122)

1. หากการตรวจรบัและการจ่ายเงนิยังไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบฯเดิมต่อไปจนแล้วเสรจ็

2. หากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางหรอืของหน่วยงานของรฐั เพื่อใหผู้้ประกอบการ
เข้าเสนอราคา

3. กรณีมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างทีไ่ด้ด าเนนิการกอ่นหน้านั้น 
และต้องด าเนินการในครั้งใหม่หลัง พ.ร.บ.ใช้บังคับแล้วแต่กรณ ีใหด้ าเนินการ
ตาม พ.ร.บ.นี้



กรณี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ตาม พ.ร.บ. ยังไม่ใช้บังคับ
(พ.ร.บ. มาตรา 128)

- ให้ระเบยีบฯ ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535
- ให้ระเบยีบฯ ว่าด้วยการพสัดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
- ให้บรรดาระเบียบฯ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และขอ้ก าหนดใดๆ 
เกี่ยวกับการพสัดุ การจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงมติ ครม.เกี่ยวกับการพสัดุและ
การจัดซื้อจัดจ้างเดิม

มีผลใช้บังคับต่อไป เทา่ที่ไม่ขัดหรือแย้งกบั พ.ร.บ. จนกว่า กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศ  เรื่องนั้นๆ ตาม พ.ร.บ.ใช้บังคับ



กรณีไม่อาจน าระเบียบฯ ตามมาตรา 122 มาใช้บังคับได้
(พ.ร.บ.มาตรา 123)

การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องนั้นๆ 
ให้เป็นไปตามที่ คกก.นโยบายก าหนด



1. ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
(พ.ร.บ.มาตรา 61)

** ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ซึ่งกระท าโดย คกก. หรือ จนท. คนใดคนหนึ่งก็ได้

** องค์ประกอบ  องค์ประชุม  ซึ่งกระท าโดย คกก. และ 
จนท. ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้างใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่ 
รมต.คลังก าหนด

** ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบให้เปน็ไปตามระเบียบที่ 
รมต.คลังก าหนด



ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง(พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง,ร่างระเบียบใหม่)

1.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(1) ราชการส่วนกลาง  หมายถึง อธิบดี หรือ หัวหน้า

ส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล
(2) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด

2.หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

3.เจ้าหน้าที่  หมายถึง ผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุ หรือผู้ทีได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารงานพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐ

4.คณะกรรมการการจัดซื้อหรือจ้าง 



กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560

1. ก าหนดให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักสาธารณสุข
อ าเภอ เป็นราชการส่วนภูมิภาค

2. หมายความรวมถึง โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ที่อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ ด้วย



การมอบอ านาจ
1. ผู้มีอ านาจตามระเบียบได้แก่ “ผู้ด ารงต าแหน่งหรือหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ” “ผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง” (ระเบียบใหม่ ข้อ 6, 7)

2. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ราชการส่วนกลาง = อธิบดี
ราชการส่วนภูมิภาค = ผู้ว่าราชการจังหวัด (ระเบียบใหม่ ข้อ 5)

3. ผู้มีอ านาจจะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดก็
ได้ โดยค านึงถึงระดับความรับผิดชอบ (ระเบียบใหม่ ข้อ 6)

4. ผู้รับมอบจะมอบต่อไปไม่ได้ เว้นแต่
(1) มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
( 2 )  ก า ร ม อ บ อ า น า จ ต า ม ร ะ เ บี ย บ  ห รื อ ค า สั่ ง

กระทรวงกลาโหม



คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง (ระเบียบใหม่ ข้อ 25)

1. คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์
2. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
3. คณะกรรมการซื้อหรือจา้งโดยวิธคีัดเลือก
4. คณะกรรมการซื้อหรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



องค์ประกอบคณะกรรมการ (ระเบียบใหม่ ข้อ 26)

1. ประธานกรรมการ 1 คน    ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ
พนักงานมหาลัย พนักงานของรัฐ หรือ

2. กรรมการอย่างน้อย 2 คน   พนักงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น



ข้อค านึงและข้อห้ามในการแต่งตั้ง

1. ค านึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นส าคัญ
2. กรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่น

ร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด้แต่กรรมการบุคคลอื่นต้องไม่มากกว่ากรรมการที่แต่งตั้ง
ตามองค์ประกอบ

3. การซื้อการจ้างครั้งเดยีวกนัห้ามแต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลประกวด
ราคา อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลสอบราคา กรรมการซื้อจ้างโดยวิธี
คัดเลือก เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

4. ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เข้าร่วม
ด้วย



องค์ประชุมคณะกรรมการ (ระเบียบใหม่ ข้อ 27)

1. ต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง
2. ให้ประธานและกรรมการแต่ละคนมี 1 เสียง
3. ในการประชุมประธานต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง
4. มติให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเพ่ิมขึ้นอีก 1 เสียงช้ีขาด
5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์
6. คณะกรรมการคนใดไม่เห็นด้วย ให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้
7. ประธานกรรมการ กรรมการ ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ/คู่สัญญา หาก
ทราบว่าตนมีส่วนได้เสียให้ลาออกและรายงานหัวหน้าหน่วยงานสั่งการตาม
เห็นสมควร



บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง(ตามระเบยีบพสัดุเดิม)

แบ่งเป็น  2 ส่วนดังนี้
(1) ผู้มีอ านาจ

1. อ านาจในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง         หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้รับมอบอ านาจ
2. อ านาจในการอนุมัติค าสั่งซื้อสั่งจ้าง            ผู้ว่า,อธิบดี,ปลัดฯ,รมต. (ขึ้นอยู่กับวงเงิน)

(2) ผู้มีหน้าท่ี
1. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ        ต าแหน่งหน้าท่ี , ได้รับแต่งตั้ง        ข้าราชการ/พ.ราชการ/พ.มหาลัย/

ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว
2. หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ       ต าแหน่งหน้าท่ี , ได้รับแต่งตั้ง          ข้าราชการ/พ.มหาลัย
3. คณะกรรมการต่างๆ      ประธาน+กรรมการอย่างน้อย 2 (เว้นแต่อีอ๊อกชั่น  )

ข้าราชการ/พ.ราชการ/พ.มหาลัย/พนักงานของรัฐ/ 
ลูกจ้างประจ า  (ว.417 ลว.22 ตค.53)

4. ผู้ควบคุมงาน(กรณีจ้างก่อสร้าง)



ข้อค านึงในการแต่งตั้ง คกก.
1. ควรค านึงถึงลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้ง
2. กรณีจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ราชการ จะแต่งต้ังบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

ไม่เกิน 2 คน
3. ควรแต่งต้ังผู้ช านาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับพัสดุนั้น เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

ข้อห้ามในการแต่งตัง้ คกก.
1. ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เป็นกรรมการพิจารณา

ผลประกวดราคา
2. ห้ามแต่งตั้งผู้เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
3. ห้ามแต่งตั้งผู้เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ระเบียบ ฯ ข้อ 35)  



1.เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ/กฎหมายเกี่ยวด้วยการ
โอนงบประมาณ

2.เงินที่ได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมาย (เงินนอก
งบประมาณ) เช่น เงินบ ารุงฯ เงินรายได้สถานศึกษา
3.เงินกู/้เงินช่วยเหลือ
4.เงินอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

2. แหล่งเงินงบประมาณท่ีใช้กับ พ.ร.บ. นี้
(พ.ร.บ.มาตรา 4)



3. การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(พ.ร.บ.มาตรา 11)

ให้ท าและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงาน และให้ปิดประกาศเปิดเผย ณ สถานที่ของหน่วยงานหลักการ

1.จ าเป็นเร่งด่วน หรือ ใช้ในราชการลับ (ม.56(1)(ค)(ฉ))

2.การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 5 แสนบาท (ม.56(2)(ข)/(กฎกระทรวง))

3.มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือโรค
อันตรายหรือขายทอดตลาด (ม.56(2)(ง)(ฉ))

ยกเว้น

การเปลี่ยนแผนให้เป็นไปตามระเบียบ รมต.คลังก าหนด



เมื่อหน่วยงาน ได้รับความเห็นชอบวงเงินแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกอบด้วย

(1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจัดซื้อจัดจ้าง
(4) รายการอื่นกรมบัญชีกลางก าหนด
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้น าไปประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย

ของกรมบัญชีกลางของหน่วยงานของรัฐและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยในสถานที่
ปิดประกาศของหน่วยงาน 

หากไมเผยแพร่ในระบบกรมบัญชีกลาง โครงการใดจะไม่สามารถจัดซื้อจัด
จ้างโครงการนั้นได้

ระเบียบใหม่ ข้อ 11



กรณีมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแผนให้เจ้าหน้าที่จัดท า
รายงานพร้อมเหตุผลที่ขอเปลี่ยน เสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ด าเนินการตามข้อ 11 
ต่อไป

การเปลี่ยนแผน ระเบียบใหม่ ข้อ 13



๑. ค านึงถึงคุณภาพ เทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น
๒. ห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อ

หนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ

เว้นแต่ พัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้น มียี่ห้อเดียวหรือจะต้อง
ใช้อะไหล่ยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้

4. การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
(พ.ร.บ.มาตรา 9)



1. กรณีมิใช่งานก่อสร้าง ให้หัวหน้าแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้น มาคณะหนึ่ง 
หรือมอบหมายใหเ้จ้าหนา้ที ่หรือบุคคลใด จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
2. กรณีงานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคนใดคน
หนึ่ง จัดท าแบบรูปรายการก่อสร้าง

องค์ประกอบ/ระยะเวลาด าเนินการ/การประชุม/ให้เป็นไปตามที่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาความเหมาะสม

การจัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(ระเบียบใหม่  ข้อ 21)



1.หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ได้มีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมแล้วให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ตามแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2.หากพัสดุที่ซื้อหรือจ้าง ไม่มีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้
ก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะให้สอดคล้องกับคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ



การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (ตามระเบียบฯพัสดุเดิม)

การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดทุี่จะ
ซื้อหรือจ้าง  การก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาถือให้เป็น
ดุลยพินิจของหน่วยงาน  สามารถก าหนดได้ตามความต้องการ  
แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ค าสั่ง  มติครม.ที่เกี่ยวข้อง



การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือ ที่ สร.0403/ว.93 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2512 

และ สร. 0203/ว.157 ลงวันที่ 27 ม.ีค. 2519 ก าหนดว่าในกรณีที่มีการแข่งขัน
ราคาการก าหนด (spec) ของสิ่งของ/หรือยี่ห้อสิ่งของในงานซื้อ   ห้ามล๊อกสเปค

ค าว่า “ล็อกสเปค” หมายความว่า
1. ก าหนดคุณลักษณะสิ่งของให้ใกล้เคียงกับยี่ห้องใดยี่ห้อหนึ่ง
2. หรือระบุยี่ห้อสิ่งของที่จะซื้อเจาะจง เว้นแต่มีข้อยกเว้นไว้  เช่น   ยารักษา

โรค เครื่องอะไหล่ เป็นต้น
*  “ต้องไม่มีผลเป็นการกีดกัน” หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการ 

แข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม (ระเบียบฯ 15 ทวิ)

การซื้อรถประจ าต าแหน่ง รถราชการ รถรับรอง ต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 12 คือ ห้ามซื้อเกินขนาด
เคร่ือง  และราคาท่ีส านักงบฯ ก าหนด และห้ามน าเงินนอกงบประมาณสมทบเพ่ือ
ซื้อรถยนต์ที่ขนาดเครื่องเกิน หรือราคาเกินท่ีก าหนด (บังคับท้ังระเบียบเดิมและ
พ.ร.บ.ใหม่)



งานจ้างก่อสร้างมีข้อห้ามก าหนด (spec) กีดกันผู้เข้าเสนอราคา ตาม
หนังสือเวียน ที่ นร (กวพ.) 1035/ว.7914 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2543
ห้ามก าหนดคณุสมบัตผิู้เสนอราคางานกอ่สร้างดังนี้

1. ห้ามก าหนดทุนจดทะเบยีน
2. ห้ามก าหนดว่าต้องเปน็ผูป้ระกอบการที่มีผลก าไร
3. หรือต้องมีเครื่องมือเครื่องจักรอยู่กอ่น หรือขณะเข้าเสนอราคา
4. ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการเงิน

- มติ ครม. ที่ นร.0202/ว.1 ลงวันที่ 3 ม.ค. 2537 ให้ก าหนดผลงานกอ่สร้าง
ไม่เกิน 50% ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมานการ
- ให้ก าหนดคณุสมบัติผูเ้สนอราคาตามตัวอย่าง ที่ กวพ. ก าหนดเทา่นั้น จะ
ก าหนดตดัสิทธิ์ผูร้ับจ้างไว้ล่วงหน้าไม่ได้



-- ห้ามก าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ  ซึ่งอาจมีผลกีด
กันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย หรือกิจการของ
คนไทยสามารถเข้าแข่งขันราคาได้ (ระเบยีบฯ ข้อ 16(1))
-- ถ้าพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
คุณภาพแล้ว หรือ มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวง
อุตสาหกรรมแล้ว ให้ก าหนดรายละเอียด หรือ คุณลักษณะเฉพาะ
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อ (ระเบียบฯ
ข้อ 16(2)(3))
-- ถ้ามีความจ าเป็นต้องก าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ให้เป็นอย่างอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ
คู่มือผู้ซื้อให้มีหนังสือแจ้งส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
หากมีการตรวจรับ หรือไม่ทักท้วงภายใน 10 วันท าการนับแต่วันที่
ได้แจ้งให้ด าเนินการได้ (ระเบียบฯ ข้อ 16(3) ข้อ 17(1.3))



ถ้ามีความจ าเป็นต้องซื้อพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศจะต้องด าเนินการ   
อย่างไร

มติ ครม. 29 พ.ค. 2550 แจ้งเวียนที่ นร. 0505/ว.83 ลงวันที่ 30 พ.ค. 
2550

1. ถ้าไม่มีพัสดุที่มีผลิตในประเทศ ก็ให้หน่วยงานจัดหาตามหลักเกณฑ์ปกติ

2. ถ้ามีพัสดุนั้นผลิตในประเทศแล้ว แต่ไม่พอต่อความต้องการ/น้อยราย/      มี
ความจ าเป็นต้องใช้พัสดุต่างประเทศ/ซื้อจากต่างประเทศมีประโยชน์กว่าให้เสนอ 
รมต. พิจารณา ยกเว้นวงเงินไม่สูงให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติได้ 2
กรณี

(1) การจัดหาอะไหล่ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ คุณลักษณะเฉพาะ

(2) จัดหาครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือพัสดุที่น าเข้ามีราคาหน่วย
ละไม่เกิน 2 ล้านบาท



5. ราคากลาง
(พ.ร.บ.มาตรา 4)

1.ราคาที่ได้มาจากค านวณตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการราคากลางก าหนด

3.ราคามาตรฐาน 2.ราคาอ้างอิง

6.ราคาอื่นใดตาม
หลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงาน

ของรัฐก าหนด

5.ราคาที่เคยซื้อ
หรือจ้าง

4.สืบราคาจาก
ท้องตลาด

2 = กรมบัญชีกลางก าหนด     3 =  สนง.งปม. หรือหน่วยงานกลางก าหนด 
ให้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางในระบบ e-GP (พ.ร.บ.ม.63)



ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามระเบยีบฯพสัดุเดิม)
(1) งานจ้างก่อสร้าง  ทุกวิธี/ทุกวงเงนิต้องแต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดราคา

กลางท้องถิ่น ก่อนการจัดท ารายงานขอจ้างทุกครั้ง (มติ ครม. 13 มีค.55)  

(2) งานซื้อ งานจ้างเหมาบรกิารจะต้องมีราคากลางเช่นกัน แต่ไม่มีระเบยีบ
ให้ก าหนดแตง่ตัง้ คกก.

ในการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้ง 2 กรณี หากวงเงนิในการจัดหาเกิน 1 
แสนบาท จะต้องปฎิบัติตามแนวทางทีค่ณะกรรมการ ปปช. ก าหนดดว้ย   
คือ  การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการจัดซือ้จัดจ้าง การจัดท า
ราคากลาง



การก าหนดราคากลางงานซื้อจ้างใหป้ฎิบตัติามหนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่กค 
0421.3/ว.111 ลว.17 ก.ย.56 ดังนี้
1.  ครุภัณฑ์ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่ สน.งป. ก าหนด      ไม่มีใช้ราคาท่ี

เคยซ้ือหลังสุดภายในระยะเวลา  2 ปี  หรือ ราคาตลาด

2.  ยาในบัญชีหลักและยานอกบัญชียาหลัก  ให้ใช้ ราคากลางตาม

ประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ       ไม่มีใช้ราคาที่

เคยซ้ือหลังสุดภายในระยะเวลา  2 ปีงบประมาณ       ไม่มีใช้ราคท้องตลาด

3.  เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา  ให้ใช้ราคามาตรฐานที่ สธ. จัดท าขึ้น       ไม่มีใช้ราคาที่

เคยซ้ือหลังสุดภายในระยะเวลา  2  ปีงบประมาณ        ไม่มีให้ใช้ราคท้องตลาด

4. งานจ้างให้ใช้ราคาท่ีเคยจ้างหลังสุดในระยะ 2 ปี หรือราคาตลาด

5. จ้างก่อสร้างใช้ราคากลางท้องถิ่น



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

111

1.ชื่อโครงการ.................................................................................................
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ .......................................................................

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ................................................................
3.วันที่ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) .....................................................บาท

เป็นเงิน ................................  บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) .........................บาท
4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง))
4.1....................................................................................................................
4.2....................................................................................................................
4.3....................................................................................................................
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ทุกคน.............................

* หากเป็นเรื่องจ้างก่อสร้างให้ไปใช้ตารางของจ้างก่อสร้าง



6. การจัดท ารายงานขอซื้อขอจา้ง

ระเบียบใหม่ ข้อ 22
ให้เจ้าหน้าที่ จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

โดยเสนอผ่านหัวหน้า เจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปน้ี
1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซ้ือต้องจ้าง
2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ

รูปรายการงานก่อสร้าง
3. ราคากลาง
4. วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ/หรือวงเงิน

ประมาณการ
5. ก าหนดเวลาที่ใช้พัสดุหรือให้งานน้ันเสร็จ
6. วิธีซื้อ/จ้าง และเหตุผลที่ต้องใช้วิธีนั้น
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (ถ้าม)ี
8. ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ



รายงานขอซื้อขอจ้าง ตามระเบียบฯพัสดุเดิม

ก่อนด าเนินการจัดซื้อหรอืจ้างทกุวิธี เจ้าหน้าที่พสัดุ จัดท ารายงานขอชื้อ
ขอจ้างมีรายละเอียด ดังนี้ เสนอหัวหน้าสว่นราชการเหน็ชอบ (ข้อ ๒๗)

(1) เหตุผลความจ าเปน็ทีต่อ้งซือ้หรือจ้าง
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซือ้จะจ้าง (spec)
(3) ราคากลาง
(4) วงเงินที่จะซือ้หรือจะจ้าง
(5) เวลาที่ต้องการใชพ้สัดุ
(6) วิธีซื้อหรือจ้าง
(7) ข้อเสนออื่นๆ เช่น ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการต่างๆ



7. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
(พ.ร.บ.มาตรา 55)

หน่วยงานภาครัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้
เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง

เชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดเข้ายื่นข้อเสนอ

วิธีประกาศ
เชิญชวน
ทั่วไป

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดซึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ
เว้นแต่ มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามก าหนดน้อยกว่า ๓ 
ราย

วิธีคัดเลือก



วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ให้เลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกอ่น เว้นแต่จะ
เข้าเงื่อนไขวิธีคดัเลือกหรือวิธเีฉพาะเจาะจง (พ.ร.บ.
ม.56)

หน่วยงานขอรัฐในต่างประเทศจะใช้วิธีคัดเลือกหรือ
วิธีเฉพาะเจาะจงโดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ก่อนก็ได้ (พ.ร.บ.ม.56 วรรค 3)

หลักการ

ยกเว้น



วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ระเบียบใหม่ ข้อ 29)

กระท าได้ 3 วิธี ดังนี้
1. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3. วิธีสอบราคา



วิธีการคดัเลือก

วิธีคดัเลือก

๒. พสัดท่ีุมีคณุลกัษณะเฉพาะเป็นพิเศษ หรือซบัซ้อน หรือต้อง
ผลิต ก่อสร้างหรือให้บริการโดยผู้ประกอบการท่ีมี ฝีมือ
โดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทกัษะสูงและ
ผูป้ระกอบการมีจ านวนจ ากดั

๔. ลกัษณะของการใช้งานหรือ
มีข้อจ ากดัทางเทคนิคท่ี
จ าเป็นต้องระบุย่ีห้อเป็นการ
เฉพาะ
๗. งานจ้างซ่อมพสัดท่ีุจ าเป็น
ถอดตรวจให้ทราบความช ารดุ
เสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณ
ค่าซ่อมได้

๘. กรณีอ่ืนท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

๖. ใช้ในราชการลบั
หรือเป็นงานท่ีต้อง
ปกปิดเป็นความลบั
ของทางราชการ
หรือเก่ียวกับความ
มัน่คงของประเทศ

๑. ใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั ่ว ไ ป แ ล้ ว  ไ ม่ มี ผู้ ย่ื น
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอ
ไม่ได้รบัการคดัเลือก

๓. มีความจ าเป็นเร่งด่วน
อั น เ น่ื อ ง ม า จ า ก เ กิ ด
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท่ี ไ ม่ อ า จ
คาดหมายได้

๕.  ต้อง ซ้ือโดยตรงจาก
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ห รื อ
ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย ผ่ า น
องคก์ารระหว่างประเทศ



วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธี
เฉพาะเจาะจง

๒. การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุท่ีการผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการ
ทัว่ไป และมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจ้างครัง้หน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

๔. มีความจ าเป็นต้องใช้พสัดุโดย
ฉุก เ ฉิน เ น่ืองจากอุบ ัติภัยหรื อ
ธรรมชาติพิบติัภยัและการจดัซ้ือ
จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั ่ว ไ ป ห รื อ วิ ธี คั ด เ ลื อ ก อ า จ
ก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้
เกิดความเสียหายร้ายแรง

๗. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

๘. กรณีอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

๖. เป็นพัสดุท่ีจะ
ขายทอดตลาด 
โ ด ยห น่ ว ย ง า น
ของรัฐ องค์การ
ระหว่างประเทศ
หรื อ ห น่ ว ย ง าน
ของต่างประเทศ

๑. ใช้ทัง้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป
และวิธีคดัเลือก หรือใช้วิธีคดัเลือก
แล้ว แต่ไม่มีผู้ ย่ืนข้อเสนอ หรือ
ข้อเสนอไม่ได้รบัการคดัเลือก
๓. มีผู้ประกอบการท่ีมีคมุสมบติัโดยตรง
เพียงรายเดียวหรือผู้ประกอบการซ่ึงเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายหรือตวัแทนผู้ให้บริการ
โดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวใน
ประเทศและไม่มีพสัดอ่ืุนท่ีจะใช้ทดแทน
ได้
๕. เป็นพัสดุท่ี เ ก่ียวพันกับพัสดุท่ีได้
จัดซ้ือจัดจ้างเพ่ิมเติมโดยมูลค่าของ
พสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่
สูงกว่าพัสดุท่ีได้จดัซ้ือจดัจ้างไว้ก่อน
แล้ว



จะจัดซื้อจัดจ้างวิธีใด (ระเบียบใหม)่

1. วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีมีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5 แสนบาท
ตามกฎกระทรวงหรือเข้าเงื่อนไขอื่น ๆตาม พรบ.มาตรา ๕๖ (๒) 

2. วิธีคัดเลือก กรณีเข้าเงื่อนไข ตาม พรบ.มาตรา ๕๖ (๑)
3. วิธีสอบราคา กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

และพื้นที่ดังกล่าวมีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการตามวิธี e-Market หรือ e-Bidding ได้ (ข้อ 32)

(ระบุเหตุผลให้ชัดเจนในรายงานขอซื้อ/จ้าง)
4. วิธี e – Market วงเงินเกิน 5 แสนบาท สินค้าไม่ซับซ้อนตามที ่

กรมบัญชกีลางก าหนด (ข้อ 30)

5. วิธี e- Bidding วงเงินเกนิ 5 แสนบาท สินค้าซับซอ้น มีเทคนิคเฉพาะ
(ข้อ 31)



จะจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีใด (ตามระเบียบพัสดุเดิม)

การพจิารณาด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจสอบแผนการด าเนินการจัดหาว่ามีรายการใดที่จะต้องจัดซื้อ หรือ จัดจ้าง
และจะต้องจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการใด ซึ่งวิธีการซื้อหรือการจ้าง มี ๖ วิธีดังนี้

1.  วิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท 
๒. วิธีสอบราคา วงเงินเกิน ๕ แสนบาทแต่ไม่เกิน ๒ ล้าน
๓.  วิธี e-Market วงเงินเกิน 2 ล้าน(สินค้าไม่ซับซ้อน)
๔.  วิธี e-Bidding วงเงินเกิน 2 ล้าน(สินค้าซับซ้อน)
๕.   ซื้อโดยวิธีพิเศษ

จ้างโดยวิธีพิเศษ
6. วิธีกรณีพิเศษ ไม่ก าหนดวงเงิน – แต่มีเงื่อนไข

(ระเบียบฯพัสดุ + ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี หนังสือ กวพ.ว299 และ ว145 ,ว135)

วงเงินเกิน 5 แสนบาทขึ้นไป - แต่มีเงื่อนไข



ห้ามแบ่งซื้อแบง่จ้าง (ระเบียบใหม่ ข้อ 20)

การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้ง
เดียวกัน เพื่อให้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง หรืออ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง
เปลี่ยนแปลงไป กระท าไม่ได้

การแบ่งซื้อแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อครั้ง
นั้นและความคุ้มค้าของทางราชการเป็นส าคัญ



ห้ามแบ่งซื้อแบง่จ้าง (ตามระเบียบพสัด ุเดมิ)
หลัก ระเบียบฯ ข้อ 22 วรรค 2 “การแบ่งซื้อ หรือแบ่งจ้าง โดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจา้ง    
ในคร้ังเดียวกัน เพ่ือให้วงเงินต่ ากว่าที่ก าหนดโดย วิธีหน่ึง วิธีใด หรือเพ่ือให้อ านาจสั่งซื้อสั่ง
จ้างเปลี่ยนไปกระท าไม่ได้”

ค าว่า” “คร้ังเดียวกัน คือ การจัดหาพัสดุที่สมควรซื้อหรือจ้างในคราวเดียวกัน

ค าว่า “พัสดุที่สมควรซื้อหรือจ้างในคร้ังเดียว” คือ

1. หน่วยงานที่จัดหาได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณในคร้ังเดียวกันแหล่งเงินเดียวกัน

2. พัสดุประเภทเดียวกัน  แยกวัสดุกับคุรุภัณฑ์

(ตามการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ หรือลักษณะงาน
ประเภทเดียวกัน)

3. เมื่อพิจารณาตาม 2 แล้ว พัสดุประเภทเดียวกัน มีความต้องการใช้พัสดุในเวลา
เดียวกัน ควรซื้อครั้งเดียวกัน (มติ กวพ. มิ.ย. 2531)

* กรณีก่อสร้างหากได้รับจัดสรรเงินงบประมาณค่าก่อสร้างโดยจ าแนกเป็นรายอาคารถือว่าเงิน
งบประมาณก่อสร้างของแต่ละอาคารแยกออกจากัน จึงแยกจัดจ้างได้ (หลัก กวพ.)



กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

1.เมื่อได้จัดหาพสัดุโดยชอบแลว้ แต่เหลอืพสัดุบางรายการยังไม่มีผู้เสนอ
ราคาได้ ส่วนราชการสามารถจัดหาพสัดุตามรายการและวิธีการตามวงเงิน
ที่เหลือได้

2.การแบ่งวงเงินและการกระจายอ านาจในการจัดหาไปใหห้น่วยงาน
ย่อยในสังกัดไปจัดหาเอง แต่หากหน่วยงานย่อยนั้นได้รบัจัดสรรมาในครัง้
เดียวกันหลายรายการจะต้องจัดหาคราวเดยีวกนั

3.กรณีก่อสร้าง หากวงเงินค่าก่อสร้างแต่ละรายการแยกกนั การด าเนินการ
จัดจ้าง จะจัดจ้างเปน็รายครัง้ๆละ อาคารหรือรายการก็ได้

4.กรณีมีเหตผุลความจ าเป็นอื่นทีไ่ม่อาจจัดหาได้ในครั้งเดยีวกัน



8.รายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี
(พ.ร.บ. ม. 62)

1.การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท าประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ทราบโดยทั่วไป โดยต้องเผยแพร่ในระบบe-GP
และหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
ที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการ รายละเอียดการจัดท าประกาศ 
ระยะเวลาประกาศ ให้เป็นไปตาม รมต.ก าหนด (พ.ร.บ. ม.62)

2.การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดท าหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นเสนอ ทั้งนี้ตามระเบียบที่ รมต.ก าหนด
(พ.ร.บ. ม.62 วรรคท้าย)



ขั้นตอน วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e- Market) (ตามระเบียบใหม่)

1. เจ้าหน้าท่ีจัดท าเอกสารซื้อจ้างพร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบท่ีคกก.นโยบายก าหนด (ข้อ 34)

2. หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22 แล้ว ให้เผยแพร่ประกาศเอกสาร
จัดซื้อจัดจ้างในระบบกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ ปิดประกาศของรัฐ (ข้อ 35)

3. ใหก้รมบัญชีกลางส่งประกาศและเอกสารซื้อจ้างไปยังผู้ประกอบการท่ีได้ลงทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(ข้อ 36)

4. ถึงก าหนดวันเสนอราคาให้ด าเนินการดังนี้
(1) กรณีซ้ือจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้าน ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาด

อิเล็กทรอนิกส์และให้เสนอราคาภายในเวลาก าหนด โดยเสนอได้ครั้งเดียว
(2) กรณี ซื้อจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 ล้าน ให้ผู้ประกอบการเข้าสู้ตลาดโดยต้องลงทะเบียนก่อน

เริ่มกระบวนการเสนอราคา ภายใน 15 นาที พร้อมท้ังให้ท าการทดสอบระบบเป็นเวลา
15 นาที และให้เสนอราคาภายใน 30 นาที กี่ครั้งก็ได้ (ข้อ 37)



ขั้นตอนวิธตีลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e- Market) (ตามระเบียบใหม)่ (ต่อ)

5. เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาผู้เสนอราคาต่ าสุดหากเสนอราคารายเดียวให้หน่วยงาน
พิจารณารับราคานั้นได้ หากไม่มีผู้เสนอราคา ให้ด าเนินการใหม่ หรือ ใช้วิธีการคัดเลือก หรือ วิธีเฉพาะ
เจาะจง (ข้อ 38)

6. กรณีราคาของผู้เสนอราคาต่ าสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
(1) ต่อรองราคาผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(2) หากด าเนินการตาม (1) ไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาท่ีเสนอราคาถูกต้องทุก

รายทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาพร้อมกันผ่านระบบ
(3) หากไม่ได้ผล ให้ยกเลิกการซื้อการจ้างครั้งนั้น (ข้อ 39)

7. เมื่อได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 1 ชุด และลงลายมือชื่อก ากับไว้และเอกสารทุกแผ่น (ข้อ 40)

8. ให้รายงานผลพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารท้ังหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี เพื่อให้ความเห็นชอบ (ข้อ 41)

9. เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ประกาศผลผู้ชนะในระบบกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐและปิด
ประกาศไว้เปิดเผยท่ีปิดประกาศของหน่วยงานและให้แจ้งผู้เสนอทุกรายผ่านทางอีเมล์ (ข้อ 42)



ขั้นตอนวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e- Bidding) (ตามระเบียบใหม่)

1. ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าเอกสารซื้อ จ้าง พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบท่ี คกก.นโยบายก าหนด(ข้อ 43)

2. เมื่อผู้ท่ีรับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 22 ได้ จัดท า
ร่างเสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีท ารายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22 พร้อมน าร่างขอบเขตของงานหรือ
คุณลักษณะเฉพาะเสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ และอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นว่า
ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จากผู้ประกอบการก่อนดังนี้

(1) กรณีวงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้าน ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐท่ี
จะเผยแพร่เพื่อวิจารณ์หรือไม่ก็ได้

(2) กรณีวงเงินเกิน 5 ล้าน ใหห้น่วยงานของรัฐ น าร่างเผยแพร่ วิจารณ์ จากผู้ประกอบการ
(ข้อ 45)ในระบบกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ (ข้อ 46)

3. กรณีมีวิจารณ์ให้เจ้าหน้าท่ีผู้จัดท าร่างขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะพิจารณาว่าควรปรับ
ปรุงแก้ไขหรือไม่



ขั้นตอนวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e- Bidding)(ตามระเบียบใหม่) (ต่อ)

- หากเห็นว่าควรปรับปรุง ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบแล้วเผยแพร่วิจารณ์ใหม่
ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการติดต่อกัน

- หากเห็นว่าไม่ควรปรับปรุง ให้จัดท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นชอบแล้วแจ้งผู้วิจารณ์ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

4. ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ในระบบกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน
ของรัฐ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้หรือขายเอกสารไปพร้อมกันในราคาที่สมควรท่ีจ่ายไป (ข้อ 49)

5. การเผยแพร่เอกสารเชิญชวนให้ค านึงถึงผู้ประกอบการ จัดเตรียมเอกสารดังนี้
(1) เกิน 5 แสน ไม่เกิน 5 ล้าน ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ
(2) เกิน 5 ล้าน ไม่เกิน 10 ล้าน ไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ
(3) เกิน 10 ล้าน ไม่เกิน 50 ล้าน ไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ
(4) เกิน 50 ล้าน ไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ (ข้อ 51)



ขั้นตอนวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e- bidding)(ตามระเบียบใหม่) (ต่อ)

6. หากหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนใน
สาระส าคัญให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการด าเนินการซื้อหรือจ้างครั้งนั้นแล้ว ด าเนินการใหมใ่ห้ถูกต้อง
(ข้อ 53)

7. เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการดังนี้
(1) จัดพิมพ์ ใบเสนอราคาและเอกสารที่เสนอผ่านระบบ
(2) ตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกัน
(3) ตรวจสอบคัดเลือกพัสดุ หรือคุณสมบัติจัดเรียงล าดับไว้ไม่เกิน 3 ราย
(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็น (ข้อ 55)

8. กรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือถูกต้องเพียงรายเดียวให้เสนอยกเลิก แต่ถ้าคณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรไม่ต้องยกเลิกก็ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐต่อไป



ขั้นตอนวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e- Bidding)(ตามระเบียบใหม่) (ต่อ)

กรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือเสนอแต่ไม่มีผู้ถูกต้องตามเงื่อนไขให้ยกเลิกแล้วด าเนินการใหม่ 
หรือหากเห็นว่าการด าเนินการต่อไปไม่ได้ผลดี อาจจะใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ 56)

9.  การต่อรองราคากรณีเสนอราคาเกินวงเงิน กรณีหน่วยงานเลือกใช้เกณฑ์ราคา
(1) ให้แจ้งผู้เสนอราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อจ้างผ่านระบบต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าท่ี

จะท าได้ โดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบ
(2) ถ้าด าเนินการตาม (1) ไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาทุกรายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ

จ้าง ผ่านระบบเพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบ
(3) ถ้าด าเนินตาม (2) ไม่เป็นผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

พิจารณาว่า ควรยกเลิก ขอเงินเพิ่ม(ข้อ 57)

10. การต่อรองราคากรณีหน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบกับเกณฑ์อื่นเมื่อปรากฏว่าราคา
ของผู้ได้คะแนนสูง สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ให้คกก.แจ้งผู้เสนอรายท่ีเห็นสมควรซื้อจ้าง
ผ่านระบบเพื่อต่อรองให้ต่ าสุด โดยยื่นใบเสนอผ่านระบบ 



ขั้นตอนวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e- Bidding)(ตามระเบียบใหม่) (ต่อ)

หากด าเนินการไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีว่าจะยกเลิก
หรือขอเงินเพิ่ม (ข้อ 58)

11. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง
อนุมัติแล้วให้แจ้งผลผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e- Mail) ให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และประกาศ
ผลในระบบกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศเปิดเผยในสถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
(ข้อ 59)



สรุปขั้นตอนวิธปีระกวดราคาโดยวิธ ีe- bidding

1. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1) จัดท าแผน อนุมัติแผน จากผู้มีอ านาจ
2) หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี ประกาศเผยแพร่แผน

- เว็ปไซต์ e-GP
- เว็ปไซต์ หน่วยงาน
- ปิดประกาศหน่วยงาน

2. แต่งต้ังบุคคล/คณะกรรมการจัดท าร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง
3. เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวนเสนอขอ
ความเห็นชอบ
4. การเผยแพร่เพื่อวิจารณ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ

- วงเงินเกิน 5 แสน ไม่เกิน 5 ล้าน (ไม่เผยแพร่ร่างก็ได้)
- วงเงินเกิน 5 ล้าน ต้องเผยแพร่วิจารณ์ในเว็ปไซต์ e-GP และเว็ปไซต์หน่วยงาน



5. หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์ e-GP และเว็ปไซต์
หน่วยงาน

- วงเงินเกิน 5   แสน   ไม่เกิน 5   ล้าน = 5 วันท าการ
- วงเงินเกิน 5   ล้าน   ไม่เกิน 10 ล้าน = 10 วันท าการ
- วงเงินเกิน 10 ล้าน   ไม่เกิน 50 ล้าน = 12 วันท าการ
- วงเงินเกิน 50 ล้าน   ขึ้นไป = 20 วันท าการ

6. กรมบัญชีกลางจัดส่งเอกสารประกาศเชิญชวนให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านระบบฯ
7. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP
8. เจ้าหน้าท่ี/คณะกรรมการพิจารณาผล ด าเนินการพิจารณาผลเสนอความเห็นต่างผู้มีอ านาจ
9. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อ จ้าง เห็นชอบผล
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็ปไซต์หน่วยงาน ปิดประกาศ แจ้งผลให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบทาง e-mail 
11. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา 7 วันท าการ
12. ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนดหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการ
พิจารณาแล้ว
13. หน่วยงานของรัฐส่งส าเนา/ข้อตกลง/สัญญา ต้ังแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภายใน 30 วันท าการ นับแต่ท าสัญญา
14. จัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา



ขั้นตอนวิธสีอบราคา (ตามระเบียบใหม่)

1. ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าเอกสารซื้อจ้าง พร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบท่ี คกก.นโยบายก าหนด (ข้อ 61)

2. หน่วยงานของรัฐอาจน าร่างประกาศและเอกสารไปเผยแพร่ วิจารณ์ ก็ได้ โดยให้น าวิธีเผยแพร่วิจารณ์
e-Bidding มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ข้อ 62)

3. เมื่อหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22 และร่างเอกสารสอบราคา
แล้ว ให้เผยแพร่เอกสารสอบราคาในระบบกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ

4. การยื่นเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา ยื่นซองถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคา พร้อม
เอกสาร ให้เจ้าหน้าท่ีลงรับพร้อมระบุวันเวลารับซอง โดยไม่เปิดซอง (ข้อ 68)

5. เมื่อถึงเวลาเปิดซองสอบราคาให้คณะกรรมการด าเนินการดังนี้
(1) เปิดซองใบเสนอราคา ตรวจเอกสารหลักฐานแล้วให้คณะกรรมการเซ็นชื่อก ากับ
(2) ตรวจการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารต่าง ๆ ตามเงื่อนไขในประกาศ
(3) พิจารณาผู้เสนอราคาถูกต้อง และเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย 

(ข้อ 70)



ขั้นตอนวิธสีอบราคา (ตามระเบียบใหม่)

6. กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว หรือถูกต้องเพียงรายเดียวให้พิจารณายกเลิกการเสนอราคาครั้งน้ัน 
แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคามีเหตุผลพอสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ยกเลิกก็ได้

กรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือไม่มีผู้เสนอราคาถูกต้อง ให้ยกเลิกการสอบราคา (ข้อ 71)

7. การต่อรองราคา กรณีเสนอราคาสูงกว่าวงเงิน
(1) ให้แจ้งผู้เสนอราคาท่ีคณะกรรมการเห็นควรซื้อ จ้าง แล้วต่อรอง หากสูงกว่าไม่เกินร้อยละ

10 ของวงเงินและเห็นว่าเป็นราคาเหมาะสม ก็เสนอซื้อหรือจ้างต่อไป
(2) หากไม่ได้ผลตาม (1) ให้แจ้งผู้เสนอราคาทุกรายท่ีเห็นสมควร ซื้อ จ้าง เสนอราคาใหม่

พร้อมกันภายในวันเวลาที่ก าหนด
(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) ไม่เป็นผลให้เสนอหัวหน้าสั่งยกเลิกหรือขอเงินเพิ่ม 

8. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อจ้างแล้ว ให้ประกาศ
ผู้ชนะในระบบกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 72)



ขั้นตอนวิธีคัดเลือก (ตามระเบียบใหม่)

1. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างแล้ว ให้
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ด าเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้
เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการทีมี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ ให้ค านึงถึงการไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอด้วย

(2) การยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอผนึกซองจ่าหน้าซองถึงประธาน 
คกก. แล้วให้ จนท.ลงรับโดยไม่เปิดซอง พร้อมระบุวันเวลารับซอง



ขั้นตอนวิธีคัดเลอืก (ตามระเบียบใหม)่ (ต่อ)

(3) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ประกอบการ
พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุ
ตัวอย่าง ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการ
ซื้อหรือจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบหรือน าเสนองานหรือเอกสารหรือ
รายละเอียดที่ก าหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันยื่นข้อเสนอ

(4) เมื่อก าหนดวัน เวลาในการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกราย พร้อมจัดท าบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ และให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบเสนอราคาทุกแผ่น

(5) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกัน ใบเสนอ
ราคา และเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน
หนังสือเชิญชวน



ขั้นตอนวิธีคัดเลอืก (ตามระเบียบใหม)่ (ต่อ)

(6) พิจารณาคัดเลือกพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างของผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ถูกต้องตาม (5) ที่มี
คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ยื่น
ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด หรือผู้ทีได้คะแนนรวมสูงสุด แล้วแต่กรณีตามเกณฑ์
การพิจารณาผลที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด หรือผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงในล าดับถัดไป (ข้อ 74)

ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าสมควรยกเลิกการซื้อหรือจ้างเพื่อ
ด าเนินการใหม่หรือจะสั่งให้ด าเนินการโดยวิธีเฉพะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) ก็ได้ (ข้อ 75)

(7) จัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
(ข้อ 74)



ขั้นตอนวิธีคัดเลอืก (ตามระเบียบใหม)่ (ต่อ)

2. กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการ
คัดเลือกเพียงรายเดียว หากมีคุณสมบัติตรงเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวน ก็ให้
คณะกรรมการต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐต่อไป (ข้อ 75)

3. การต่อรองราคา หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการซื้อหรือจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการด าเนินการดังนี้

(1) ให้ต่อรองราคากับผู้ยื่นเสนอราคารายนั้นให้ต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้ที่ยื่น
ข้อเสนอรายนั้นยอมลดราคา ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่านั้น
ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูง
กว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคา
ดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างผู้ท่ียื่นข้อเสนอรายนั้น



ขั้นตอนวิธคีดัเลือก (ตามระเบียบใหม)่ (ต่อ)

(2) ถ้าด าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาทุกรายที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคา ภายในก าหนดระยะเวลาอัน
สมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคา
ต่ าสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่า
นั้นไม่เกินร้อนละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอ
ซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น

(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องานหรือขอเงินเพิ่มเติมที่ไม่
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ที่เสนอราคา หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างเพื่อด าเนินการใหม่
หรือจะสั่งให้ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) ก็ได้ (ข้อ 76)

4. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ 74 (7) 
และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาในระบบ
เครือข่ายของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น แจ้งผู้เสนอทุกรายทราบ(ข้อ 77)



สรุปขั้นตอนการจัดซือ้จัดจ้างโดยวิธคีดัเลือก

1. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1) จัดท าแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอ านาจ
2.) หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีประกาศเผยแพร่

- เว็ปไซต์ e-GP
- เว๊ปไซต์หน่วยงาน
- ปิดประกาศหน่วยงาน

2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
3. เจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ
4. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ
5. การยื่นซองข้อเสนอ และการรับซองข้อเสนอ
6. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ
ขอความเห็นชอบ
7. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา



8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดท าหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
9. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา 7 วันท าการ
10. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์
11. หน่วยงานของรัฐส่งส าเนาสัญญา/ข้อตกลง ต้ังแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ส านักงานตรวจเงินแผนดิน 
และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันท าสัญญาหรือข้อตกลง
12. การจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา



ขั้นตอนวิธเีฉพาะเจาะจง (ตามระเบียบใหม่)

1. เม่ือเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างแล้ว ให้คณะกรรมการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขยื่นข้อเสนอหรือเข้าร่วม 
ต่อรองราคะ

2. การเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้

(ก) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ก) (กรณีวิธีประกาศเชิญชวนคัดเลือกไม่ได้ผล)ให้สืบราคาจาก
ผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง และจากผู้ยื่นข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งยกเลิกไป (ถ้าม)ี

(ข) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) (กรณีมีผู้ประกอบการรายเดียวหรือกรณีฉุกเฉิน) ให้เชิญ
ผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง มายื่นข้อเสนอ

(ค) กรณีตามมาตรา 56 (2) (จ)(กรณีต้องซื้อหรือจ้างเพิ่มจากรายเดิม) ให้เจรจากับ
ผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการ
ซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และราคาท่ีต่ ากว่าหรือราคาเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญา
เดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ

(ง) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ฉ)(กรณีพัสดุขายทอดตลาด)ให้ด าเนินการโดยเจรจาตกลงราคา
(จ) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ช)(กรณีซื้อท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง) ให้เชิญเจ้าของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

โดยตรงมาเสนอราคา (ข้อ 78)



ขั้นตอนวิธีเฉพาะเจาะจง (ตามระเบียบใหม่) (ต่อ)

3. จัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี (ข้อ 78)

4. กรณีตามมาตรา 56 (2) (ข)(วงเงินไม่เกิน ๕ แสน) ให้เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลงกับผู้ประกอบการที่มี
อาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง แล้วให้ซ้ือหรือจ้างภายในวงเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากหัวน้า
หน่วยงานของรัฐ

ส าหรับกรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสน และมีความจ าเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้และไม่อาจ
ด าเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้ว
รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม (ข้อ 79)

5. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอ านาจ
อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลาง ก าหนดและให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน (ข้อ 81)



สรุปขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวธิีเฉพาะเจาะจง

1. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1) จัดท าแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอ านาจ
2.) หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีประกาศเผยแพร่

- เว็ปไซต์ e-GP
- เว๊ปไซต์หน่วยงาน
- ปิดประกาศหน่วยงาน

2. แต่งต้ังบุคคล/คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(แล้วแต่กรณี)
3. เจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ
4. - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญชวน

- เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง
5. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพื่อขอความเห็นชอบ



6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดท าหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
8. ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด
9. หน่วยงานของรัฐส่งส าเนาสัญญา/ข้อตกลง ต้ังแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันท าสัญญาหรือข้อตกลง
10. การจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา



การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
กฎกระทรวงข้อ 18 ให้พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาสุขดังตอ่ไปนีเ้ปน็พัสดุ

ที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนบัสนุน
(1) ยาตามชื่อสามัญ(generic name) ในบัญชีหลักแห่งชาติ
(2) ยาที่อยู่ในบัญชีหลักแหง่ชาติหรือเวชภัณฑ์ ซึ่งองคก์ารเภสัชหรือ

สภากาชาดไทยไดผ้ลิตออกจ าหน่ายแล้ว
(3) ยาที่อยู่ในบัญชีหลักแหง่ชาติหรือเวชภัณฑ์ ซึ่งองคก์ารเภสัชหรือ

โรงงานเภสัชทหารมิได้แต่มีจ าหน่าย
(4) ยาและเวชภัณฑ์ที่ได้ขึ้นบญัชีนวัตกรรมไทย
(5) วัคซีนตบัอักเสบบี และผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง 

และไม่อยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติ



การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
1.การจัดซื้อตามข้อ 18 (1) ให้ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชหรอื

สภากาชาดไทยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ข้อ 19)(กรณีน้ีมีปัญหา)
2.การจัดซื้อตามข้อ 18 (2) ให้ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสชัหรือ

สภากาชาดไทยทั้งนี้ราคายาหรือเวชภัณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวจ าหน่ายต้องไม่สูงกว่าราคากลางที่ 
คกก.พัฒนาระบบยาแห่งชาติก าหนด (ข้อ 20)

3. การจัดซื้อตามข้อ 18 (3) ให้ซื้อโดยวิธีคัดเลือกจากองค์การเภสัช โรงงานเภสัช
ทหารหรือผู้ขายรายใดก็ได้แต่ต้องแจ้งองค์การเภสัช โรงงานเภสัชทหาร ทุกคร้ัง เว้นแต่ กรณี
ราคาไม่สูงกว่าราคากลางที่ คกก.พัฒนาระบบยาแห่งชาติก าหนด ให้ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จาก องค์การเภสัช โรงงานเภสัชทหาร(ข้อ 21)

4.การจัดซื้อตามข้อ 18 (4) ให้ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยต้องจัดซื้อไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 ของเงินงบประมาณที่จัดซื้อพัสดุดังกล่าว (ข้อ 22)

5. การจัดซื้อตามข้อ 18 (5) ให้ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากสภากาชาดไทย



การจัดท ารายงานผลการพิจารณา
การจัดซ้ือจัดจ้างทุกวิธี ให้จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็น

พร้อมเอกสารเสนอหัวหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้:-
(1) รายการพัสดุที่ซ้ือหรือจ้าง
(2) รายชื่อผู้ยื่นเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นทุกราย
(3) รายชื่อผู้เสนอที่ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(4) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(5) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผล (ระเบียบ ข้อ 55 (4) ข้อ 70,ข้อ 74 (4),ข้อ 78(2))



วิธีการจดัซ้ือจดัจ้างสินค้า บริการ 
และงานก่อสร้าง ให้ค านึงเกณฑ์
ราคาประกอบเกณฑอ่ื์นท่ีก าหนด
โดยหน่วยงานของรฐัจะเลือกใช้
เกณฑใ์ดเกณฑห์น่ึงหรือหลาย

เกณฑก์ไ็ด้ แล้วพิจารณาคดัเลือกผู้
ท่ีได้คะแนนรวมสงูสดุเช่น

9. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ
(พ.ร.บ.มาตรา 65)

ผลการ
ประเมิน

ผูป้ระกอบกา
ร

เป็นพสัดท่ีุรฐั
ต้องการ

ส่งเสริมหรือ
สนับสนุน

มาตรฐาน
ของสินค้า
หรือบริการ

ต้นทุนของ
พสัดนัุน้
ตลอดอายุ
การใช้งาน

บริการ
หลงัการ
ขาย

* ให้ รมต.ออกระเบียบก ำหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบักำรพจิำรณำคดัเลือกข้อเสนอ
* ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศเกณฑ์กำรพจิำรณำคดัเลือกและน ำ้หนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ในประกำศเชิญชวน
หรือหนังสือเชิญชวนแล้วแต่กรณี



เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (ระเบียบใหม่ ข้อ 83)

การพิจารณาคัดเลือกด้วยวิธีประกาศเชิญชวน หรือวิธีคัดเลือกให้พิจารณาถึงประโยชน์
ของรัฐและวัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นส าคัญดังนี้

(1) การซื้อ/จ้าง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นมาตรฐาน คุณภาพดี เพียงพอความ
ต้องการใช้งานและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานแล้ว ให้ใช้เกณฑ์ราคา

(2) การซื้อ/จ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมี เทคนิคเฉพาะ 
จ าเป็นต้องเลือกพัสดุมีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานให้ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์
อื่นตาม ม.65 ซึ่งได้คะแนนสูงสุดแต่หากหน่วยงานไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบได้ ให้
ใช้ราคาเกณฑ์ต่ าสุด

(3) การซื้อ/จ้าง ที่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยี
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาซึ่งอาจมีข้อเสนอที่อยู่ในฐานะเดียวกัน เป็นเหตุให้
มีปัญหาในการพิจารณา ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไข ให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค หรือ
ข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก แล้วคัดเลือกผู้ที่เสนอถูกต้องผ่านเกณฑ์ ตาม (1) (2) ต่อไป



10. ผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุ

**  จะเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใดให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ รมต.คลัง ก าหนด (ม.15)

11. การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

** ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน
ของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางก าหนด (ม.66 วรรคแรก)



ผู้มีอ านาจสั่งซื้อ/จ้าง (ระเบียบใหม่ ข้อ 84 , 85 , 86)

1. วิธีประกาศเชิญชวน      หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200 ล้าน       
ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไป เกิน 200 ล้าน

2. วิธีการคัดเลือก            หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100 ล้าน
ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไป เกิน 100 ล้าน

3. วิธีเฉพาะเจาะจง          หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50 ล้าน
ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไป เกิน 50 ล้าน

** ผู้มอี ำนำจเหนือขึน้ไป คือ ปลดักระทรวงเจ้ำของงบประมำณ



12. การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
(พ.ร.บ.มาตรา ๖6) (ระเบียบฯ ข้อ 161)

1. จะกระท าได้ต่อเมื่อ ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใด
อุทธรณ์ และหากมีอุทธรณ์ท าได้เมื่อได้รับแจ้งจาก คกก.
อุทธรณ์ เว้นแต่
(1)จัดซื้อจัดจ้างที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนตาม ม.56(1)(ค)
(2)การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
(3)การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามกฎกระทรวง ที่ออก

ตามกฎกระทรวงตาม ม.96 วรรค 2 ( 1 แสนบาท)
2. การลงนามในสัญญา เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ



กรณีไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ตามกฎหมาย แม้อุทธรณ์ก็ไม่ต้องรอลงนามสัญญา/ข้อตกลง

กรณีไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์(กฎกระทรวง)

1.คุณสมบัติของผูย้ื่นเสนอรายอื่น
2.กรณีหน่วยงานของรฐัเปดิโอกาสใหม้ีการรับฟงัความคิดเห็นร่าง

ขอบเขตงานหรอืคณุลักษณะเฉพาะ หากปรากฏว่าผู้ประกอบการซ่ึงเป็นผู้ย่ืน
ข้อเสนอมิได้วิจารณห์รือเสนอแนะผู้ประกอบการคนนั้นจะอทุธรณเ์รื่อง
ขอบเขตงานหรือคณุลักษณะเฉพาะของพสัดุนั้นไม่ได้



การลงนามในข้อตกลงเป็นหนังสือหรือสัญญา

1. การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท ใหห้วัหน้าเจ้าหน้าที่ลง
นามได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบตามรายงานขอซื้อจ้าง (ข้อ 79)
2. กรณีอื่น เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจ 
(ระเบียบ ข้อ 161)



13. การยกเลิกการจัดซือ้จัดจ้างก่อนลงนามในสัญญาท าได้เมื่อ
(พ.ร.บ.มาตรา 67)

1. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ เงินงบประมาณ 
ที่ได้รับไม่เพียงพอ

2. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือก มีผลประโยชน์ขัดกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น หรือขัดขวางการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมในการ
เสนอราคา หรือทุจริตในการเสนอราคา ทั้งนี้ตามระเบียบที่ รมต.คลังก าหนด

3. หากท าการจัดซ้ือจัดจ้างต่อไป  จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

4.    กรณีท านองเดียวกันที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
**  การยกเลิกเป็นเอกสิทธิของรัฐ  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้

**  ให้แจ้งผลยกเลิกและเหตุผลให้ผู้ได้รับเอกสารทุกราย



1. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตาม ม.56 (1)(ค)(กรณีเร่งด่วน) หรือ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตาม ม.56 (2)(ข)(กรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสน)(ง)(กรณีฉุกเฉิน)
(ฉ)(กรณีขายทอดตลาด) หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเจาะจง ตาม ม. 70 (3) (ข)
2. การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
3.กรณีท่ีคู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการนับถัดจากวันท า

ข้อตกลงเป็นหนังสือ
4. การเช่าที่ผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากการเช่า
5. การอื่นท่ี คกก.นโยบาย ประกาศก าหนด ในราชกิจจาฯ

• การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะไม่ท าข้อตกลงเป็น
หนังสือก็ได้ แต่ ต้องมีหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง (กฎกระทรวงก าหนด 1 แสนบาท)

14. การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
(พ.ร.บ.มาตรา 96)



• 1.ท าตามแบบท่ี คกก.นโยบายก าหนดโดยความเห็นชอบของ สนง.อัยการสูงสุด
• 2.ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความแตกต่างไปจาก 1.ต้องไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐ

เสียเปรียบ
• 3.กรณีจ าเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นมาใหม่ต้องส่งให้ สนง.อัยการสูงสุดให้ความ

เห็นชอบก่อน
• 4.การท าสัญญาตามแบบท่ี สนง.อัยการสูงสุดให้ความเห็นชอบมาแล้วให้ท าได้
• ถ้าหน่วยงานไม่ท าตาม 1-4 ให้ส่งสัญญานั้นให้ สนง.อัยการสูงสุดเห็นชอบภายหลัง

ได้ กรณีน้ีหาก สนง.อัยการสูงสุดเห็นชอบหรือให้แก้ไขและได้แกไ้ขตามนั้นถือว่า
สัญญาสมบูรณ์ แต่ถ้าคู่สัญญาไม่ยอมแกไ้ขหากข้อความนั้นเป็นส่วนที่สาระส าคัญ
หรือผิดพลาดร้ายแรงให้ถือว่าสัญญาโมฆะ  

15. การจัดท าสัญญา
(พ.ร.บ.มาตรา 93)



การจัดท าข้อตกลงหรือสัญญา(ตามระเบยีบเดิม)

การท าสัญญาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดังนี้

(1) ท าสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ. ก าหนด หรือท าตามตัวอย่างสัญญาที่
ระเบียบอนุญาตให้ท าได้ (ข้อ 132)

(2) ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) ถือเป็นสัญญาอย่างหน่ึง ซึ่งมี
ความส าคัญและรายละเอียดน้อยกว่าตัวอย่างสัญญาของ กวพ. ก าหนด โดยการท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือไม่มีการวางหลักประกันเหมือนกับการท าสัญญา ซึ่งการท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะอนุมัติให้ท า
ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯ ก าหนด (ข้อ 133)

(3) ท าสัญญาโดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ เป็นกรณีการซื้อการจ้าง ซึ่งมีราคาไม่
เกิน 10,000 บาทหรือการซื้อการจ้าง ซึ่งใช้วิธีการด าเนินการโดยวิธีตกลงราคา ตาม
ข้อ 39 วรรคสอง (จ าเป็นเร่งด่วน) (ข้อ 133 วรรคท้าย) ต้องมีหลักฐานประกอบการเบกิ

(ระเบียบการเบิกจ่ายฯ ข้อ 24(1)  กรณีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป ให้จัดท า
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)



ท าเป็นข้อตกลงเป็นหนังสือ(ตามระเบียบเดิม) (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) (ระเบียบฯ ข้อ 133) 

หลัก - เป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะไม่ท าเป็นสัญญาตามข้อ 

132 และให้ท าได้ในกรณี ดังนี้ 

(1) ซื้อ/จ้าง/แลกเปลี่ยน โดยวิธีตกลงราคา/จ้างที่ปรึกษาวงเงินไม่เกิน 1 แสน

(2) คู่สัญญาส่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการนับจากท าข้อตกลง

(3) การซื้อ/จ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากส่วนราชการ

(4) การซื้อ/จ้าง โดยวิธีพิเศษ ตามข้อ 23, 24 (1) – (5)

(5) การเช่าที่ไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 

(ยกเว้นการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ต้องท าสัญญาเชา่ตามที ่กวพ.
ก าหนด)



เงื่อนไขส าคัญในใบสั่งซื้อสั่งจา้ง

1. วัน เดือน ปี ที่ท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
2. รายละเอียดของงานซื้องานจ้าง
3. ก าหนด วัน เดือน ปี ส่งมอบ
4. ก าหนดสถานที่ส่งมอบ
5. ระยะเวลาประกัน
6. ค่าปรับ
7. ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน (ถ้าซ้ือ/จ้างโดยวิธีตกลงราคาหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

พัสดุสามารถลงนามสั่งซื้อสั่งจ้างได้ แต่ถ้าซ้ือ/จ้างโดยวิธีอื่นแม้ท าใบสั่งซื้อสั่งจ้างต้อง
ให้หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้รับมอบอ านาจ)



การท าเป็นสัญญา(ตามระเบียบเดิม)

สามารถด าเนินการได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

(1) ท าตามตัวอย่างสัญญาที่คณะกรรมการว่าด้วยการ
พัสดุ (กวพ.) ก าหนดทา้ยระเบียบฯ

(2) ท าสัญญาที่มีข้อความหรือรายการที่แตกต่างจากตวัอยา่งสัญญา
ที่ กวพ. ก าหนดโดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในตัวอย่างสัญญา และไม่
ท าให้ทางราชการเสียเปรียบ

(3) ท าสัญญาโดยการยกร่างสัญญาขึ้นใหม่ ต้องให้ส านักอัยการสูงสุด
พิจารณาก่อน เว้นแต่ หัวหน้าส่วนราชการเห็นควรท าตามแบบที่เคยผ่าน
การตรวจร่างของส านักอัยการสูงสุดมาแล้ว

(4) ผู้มีอ านาจลงนามในสัญญา คือ หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้รับมอบอ านาจ



• หลัก แก้ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้.ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาให้
แก้ไขได้

• 1.แก้ไขตาม ม.93 วรรค 5 คือ สนง.อัยการสูงสุดเห็นชอบให้แก้ไข
• 2.มีความจ าเป็นต้องแก้ไข หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงานเสียประโยชน์
• 3.การแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
• 4.กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
• หากมีการเพิ่มลดวงเงินหรือเพิ่มลดระยะเวลาส่งมอบหรือท างานให้ตกลงไปพร้อม
• การแก้ไขที่มีการเพ่ิมวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมท าให้ผู้มีอ านาจ

อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามวงเงิน
รวมเห็นชอบแก้ไขด้วย

16. การไขสัญญาหรือข้อตกลง
(พ.ร.บ.มาตรา 97)



1. ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลง

2. ต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียด รวมทั้งราคา

หรืองานก่อนการแก้ไข

3. เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงจะต้องได้รับความยินยอมจากวิศวกร สถาปนิก

4. ผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง อนุมัติให้แก้ไขแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแก้ไข

การไขสัญญาหรือข้อตกลง (ระเบียบใหม่ข้อ 165)



การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง/สัญญา (ตามระเบียบเดิม)(ข้อ 136)

1) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
มิได้ เว้นแต่ การแก้ไขนั้นจะเป็นความจ าเป็น โดยไมท่ าให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์
หรือเป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยู่ในอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการ
ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้ามีการเพ่ิมวงเงิน จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือขอท าความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี

2) หากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่ง
มอบของหรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

3) การจัดหาที่เกี่ยวกับความม่ันคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะ
อย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ช านาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง  คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการ
ของงานก่อสร้างหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย



4) ในการแก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้าง
หรือคณะกรรมการตรวจรับพสัดุจะต้องเป็นผู้เสนอความเหน็เกี่ยวกบัการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา เพื่อประกอบการพจิารณาของหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้มีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในแตล่ะครั้งด้วย

5) ในการด าเนินการแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาในช่วงเวลาใดก็
ได้ แม้จะล่วงเลยก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จตามสัญญาก็ตาม แต่อย่างช้า
จะต้องด าเนนิการแกไ้ขเปลีย่นแปลงก่อนทีค่ณะกรรมการตรวจการจ้างได้ท า
การตรวจงานจ้างนั้นไว้ใช้

6) การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงต้องอยู่ในวัตถุประสงคข์องข้อตกลง/
สัญญา

7) กรณีงบผูกพนั การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรปูแบบ
รายการทีส่ านักงบประมาณเห็นชอบไว้แล้ว ต้องขอความเหน็ชอบจาก
หัวหน้าสว่นราชการของงบประมาณ หรอื ผู้รับมอบอ านาจกอ่น(ว.78)



• 1. ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง คกก.ตรวจรับพัสดุ เพ่ือรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือ

ข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ

• 2. องค์ประกอบ องประชุม และหน้าที่ของ คกก.ตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่ รมต.ก าหนด

• 3. กรณีวงเงินเล็กน้อยตามที่กฎกระทรวงก าหนด จะแต่งต้ังบุคคลหนึ่งบุคคลใด

เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ มีหน้าที่เดียวกับ คกก.ตรวจรับพัสดุ 

*กฎกระทรวงข้อ 4 ก าหนดวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท จะแต่งต้ังผู้ใดผุ้หนึ่งเป็นผู้ตรวจ

รับพัสดุก็ได้

17. ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ
(พ.ร.บ.มาตรา 100)



1) ภายหลังจากที่มีการลงนามในตกลง/สัญญา และข้อตกลงหรือ
สัญญามีผลบงัคับใช้แลว้ให้หวัหน้าสว่นราชการ คกก.ตรวจรบั/คกก.ตรวจ
การจ้าง/เจ้าหน้าทีพ่สัดุ เป็นผู้มีอ านาจในการบรหิารสัญญาเพื่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุดตอ่ทางราชการ (หน.ด่วนที่สุด ท่ี กค(กวพ.)0408.4/28519 ลว.12 ตค.48)

2) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุรบัผิดชอบการก ากับและตดิตามการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ
ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุหรือคณะกรรมการตรวจการ
จ้างและผู้ควบคมุงานในพืน้ที่ เพื่อใหก้ารด าเนนิการเป็นไปตามสัญญาดว้ย
(คู่มือแนวทางปฏิบัติของส านักงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)

การบริหารข้อตกลงหรือสัญญา (ตามระเบียบเดมิ)



วิธีส่งมอบพัสดุ 
1. สัญญาซ้ือขาย ผู้ขายต้องน าสิ่งของมาส่งมอบ ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา

โดยหลักให้ถือวันดังกล่าวเป็นวันที่ส่งมอบและผู้ขายจะต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบมา
ด้วย ถ้าไม่มีให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แจ้งผู้ขายท าหลักฐานยืนยัน
การส่งมอบให้ชัดเจน (ที่ กค (กวพ)0208.4/28514 ลว.12 ตค.48)

2. สัญญาจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างรักษาความสะอาด , จ้างรักษาความปลอดภัย 
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างในแต่ละเดือน เม่ือผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้าง
ต้องมีหนังสือส่งมอบมาด้วย(หนังสือรายงานการปฏิบัติงานแต่ละเดือน หรือหนังสือขอรับ
เงินค่าจ้าง) ถ้าไม่มีให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ คกก. แจ้งผู้รับจ้างจัดท าให้ชัดเจน

3. สัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือส่งมอบงานให้กับส่วนราชการผู้
ว่าจ้าง ประธานกรรมการตรวจการจ้าง ช่างคุมงาน ทั้งนี้ผู้รับจะต้องน าลงในระบบสารบัญ
ทันที หากลงไม่ได้ให้ลงไม่เกินวันท าการถัดไป และโดยหลักให้ถือวันดังกล่าวเป็นวันส่งมอบ 
เว้นแต่ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่น เช่น ช่างคุมงาน , คกก.ไม่ลงรับ 
(ที่ นร.1305/ว.4155 ลว.11 กค.44)



4. สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงทีไ่ม่จ ากดัปริมาณ ผู้จะขายต้องน าสิ่งของ
ตามสัญญามาส่งมอบ ตามปริมาณ สถานที่ที่ก าหนด ไว้ในใบสั่งซื้อ โดยหลัก
ให้ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันส่งมอบ  โดยผูจ้ะขายต้องมีหนงัสือการส่งมอบมา
ด้วย  ถ้าไม่มี
เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องจัดให้ผูจ้ะขายด าเนินการจัดท าหนงัสือยืนยันการส่งมอบ
5. สัญญาเช่า การตรวจรับทรัพย์สินที่เช่า  ผู้ให้เช่าจะต้องน าทรัพย์สินทีเ่ช่า
มาส่งมอบตามสัญญาพร้อมหนังสือยืนยันการส่งมอบ ส่วนการตรวจรับราย
เดือนนั้น ผู้ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหนี้
** เมื่อลงรับหนังสือส่งมอบงานแล้ว กรณีซื้อให้ส่งมอบพัสดุพร้อมเอกสารให้ 
คกก.ตรวจรับ กรณีจ้างกอ่สร้างให้ส่งมอบหนงัสือส่งมอบงานให้ช่างคมุงาน
ต่อไป



วิธีการตรวจรับพัสดุ (เหมือนกับ ระเบียบใหม่ ปี 60)
การมีความเห็นของ คกก.ตรวจรับพัสดุ

1. ให้มีความเห็นในรูป “มติของคณะกรรมการ” และมีการประชุมปรึกษา
ของคณะกรรมการ

2.   องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมพร้อมกันไม่นอ้ย

กว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีประธานกรรมการ

ประธานและกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียง

3. มติคณะกรรมการให้ถือมติเอกฉันท์

4. กรรมการคนใดไม่เห็นดว้ยกบัมติให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้
(ระเบียบเดิม ข้อ 36)(ระเบียบใหม่ ข้อ 27)



หน้าที่ของ คกก.ตรวจรับกรณงีานซื้อหรืองานจ้าง (หลักการเหมือนกับ ระเบียบฯ ปี 60 ข้อ 175)

1)ตรวจรับ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุ หรือ สถานที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง หาก
เปลี่ยนแปลงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน

2)ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาที่ตกลงกันไว้  ส าหรับกรณีที่มี
การทดลอง  หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา  หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือ
ตรวจสอบ  ณ  สถานที่ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้

3)ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่ง
4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

ได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันท่ีผู้ขายน าพัสดุนั้นมาส่ง หรือวันที่ผู้รับจ้างได้มี
หนังสือส่งมอบ พร้อมกับท าใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2  ฉบับ  
มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ  และเจ้าหน้าที่พัสดุ  1 ฉบับ  เพื่อด าเนินการเบิก
จ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบ



5) ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานรัฐผา่น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ สั่งการ

6)กรณีส่งมอบพัสดถุูกตอ้ง แต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมดถ้าสัญญาหรือข้อตกลงไมได้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ให้ตรวจ
รับส่วนที่ถูกต้องได้

7)กรณีส่งมอบของเป็นชุด  ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึง่ไม่อาจใช้การไดส้มบูรณ์
ให้ถือว่ายังขาดส่งมอบทั้งชุด



หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานกอ่สร้าง (ระเบียบเดิม ข้อ 72 ระเบียบใหม่ ข้อ 76)

1.ตรวจสอบคุณวุฒิผู้ควบคุมงาน
2.ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมท่ีผู้ควบคุมรายงาน
ตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา รับทราบพิจารณาการสั่งหยุดงาน
หรือพักงานผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป
3.ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานท่ีก าหนดตามเวลาท่ีเหมาะสม
4.มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ หากเห็นว่าไม่เป็นไปตาม
หลักวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
5. เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายละเอียดข้อตกลงในสัญญาแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้รับจ้าง 
ได้ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างได้มีหนังสือส่งมอบ พร้อมกับท าใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้
เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2  ฉบับ 
มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ  และเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  1 ฉบับ 
เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังและ
รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
6.ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี สั่งการ 



หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง (ระเบียบเดิม ข้อ 72 ระเบียบใหม่ ข้อ 76)

1.ตรวจสอบคุณวุฒิผู้ควบคมุงาน
2.ตรวจสอบรายงานการปฏบิตังิานของผู้รับจ้างและเหตุการณแ์วดล้อม

ที่ผู้ควบคุมรายงานตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา 
รับทราบพจิารณาการสัง่หยุดงานหรือพกังานผูค้วบคมุงาน แล้วรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรฐัต่อไป

3.ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก าหนดตามเวลาทีเ่หมาะสม
4.มีอ านาจสั่งเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิม่เตมิหรือตัดทอนงานจ้างได้ 

หากเห็นว่าไม่เปน็ไปตามหลักวิชาการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามแบบ
รูปรายการละเอียด



หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานกอ่สร้าง (ระเบียบเดิม ข้อ 72 ระเบียบใหม่ ข้อ 76)(ต่อ)

5. เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนตามแบบรปูรายละเอียดข้อตกลง
ในสัญญาแล้ว ให้รับพสัดุไว้และถือว่าผู้รบัจ้าง ได้ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน
ตั้งแต่วันทีผู่้รบัจ้างได้มีหนังสอืสง่มอบ พร้อมกับท าใบตรวจรับโดยลงชือ่ไว้
เป็นหลกัฐานอย่างน้อย 2  ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รบัจ้าง 1 ฉบับ 
และเจ้าหน้าทีพ่สัดุ  1 ฉบับ เพื่อด าเนินการเบกิจ่ายเงนิตามระเบียบว่าด้วย
การเบกิจ่ายเงินจากคลงัและรายงานใหห้วัหน้าส่วนราชการทราบ

6.ถ้าเห็นว่าไม่ถูกตอ้งครบถ้วน ใหร้ายงานหวัหน้าหน่วยงานรฐัผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ สั่งการ 



ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ ให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุด าเนินการตรวจรับในวันที่คู่สัญญาน าพัสดุมาส่งมอบ และให้
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด  แต่อย่างช้าไม่เกิน   5  วัน
ท าการ นับแต่วันที่คู่สัญญาน าพัสดุมาส่งมอบ  ทั้งนี้ระยะเวลา
ดังกล่าวไม่รวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลอง หรือตรวจสอบ
ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ (ท่ี นร 1305/ว.5855 ลว.11 กค.44)

กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นให้รายงานหัวหน้า
ส่วนราชการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นพร้อมส าเนาแจ้งให้คู่สัญญา
ทราบด้วย(ที่ นร 1305/ว.5855 ลว.11 กค.44)



ระยะเวลาการตรวจการจ้างก่อสร้าง
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการของชา่งคมุงานและ คกก.ตรวจ

การจ้างไม่ว่างานมีมูลคา่เทา่ใดจะก าหนดระยะเวลาเดียวกนัหมด คือ
- ตรวจรายงวด   ช่างคุมงาน   3   วันท าการนับถัดจาก

รับมอบหนังสือ และ  คกก. 3 วันท าการนับถัดจากชา่งคมุงานด าเนินการ
เสร็จและรายงาน คกก.

- ตรวจครั้งสุดทา้ย  ช่างคุมงาน  3 วั นท าการนับถัดจาก
รับมอบหนังสือ   และ คกก. 5 วันท าการนับถัดจากช่างคุมงานด าเนินการ
เสร็จและรายงาน คกก.

- ซึ่งหากด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวไม่ได้  ให้รายงานหวัหน้าสว่นราชการพร้อมเหตผุลความจ าเปน็
พร้อมส าเนาแจ้งใหผู้้รับจ้างทราบ (ท่ี นร 1305/ว 5155 ลว.11 กค.44)



การส่งมอบเกินก าหนดระยะเวลา หากครบก าหนด
ระยะเวลาแล้ว ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ส่งมอบพัสดุใหส้่วนราชการรีบ
แจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญา(ภายใน ๗ วันท าการนับถัดจากวัน
ครบสัญญา ระเบียบใหม่ ปี๖0) และเมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุให้ส่วน
ราชการบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับขณะที่รับมอบพัสดุ

การตรวจรับให้ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีส่งมอบภายใน
เวลาตามสัญญา แต่การส่งมอบเกินก าหนดเวลาจะท าให้มีค่าปรับ
เกิดขึ้น (ระเบียบเดิม ข้อ 134 ระเบียบใหม่  ข้อ 181)



การค านวณค่าปรับตามข้อตกลง/สัญญาซื้อขาย  เมื่อส่งมอบเกินก าหนดเวลา
ให้คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ…(0.2)… ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ 

นับต้ังแต่วันถัดจากวันครบก าหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้น าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้
ซื้อถูกต้องครบถ้วน

ตัวอย่าง สัญญาซื้อขายเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU จ านวน 5 ตัว ราคา
ตัวละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท สัญญาครบก าหนดวันที่ 10 มกราคม 
2558 อัตราค่าปรับตามสัญญาอัตราร้อยละ 0.2 ของสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

1.ถ้าผู้ขายส่งมอบและติดต้ังถูกต้องวันที่ 15 มกราคม 2558 คิดค านวณค่าปรับ 5 วัน
ของราคาเครื่องปรับอากาศตามสัญญา = 100,000 x 0.2% x 5 = ค่าปรับเป็นเงิน 1,000 
บาท

2.ถ้าผู้ขายส่งมอบและติดต้ังคร้ังแรกจ านวน 3 ตัว วันที่ 15 มกราคม 2558 คิด
ค านวณค่าปรับ 5 วันของราคาเครื่องปรับอากาศ 5 ตัวที่ยังไม่ได้รับมอบ ณ วันส่งมอบ   =
100,000 x 0.2% x 5 = ค่าปรับเป็นเงิน 1,000 บาท

ส่งมอบและติดต้ังคร้ังที่ 2 จ านวน 2 ตัว วันที่ 20 มกราคม 2558 คิดค านวณ
ค่าปรับคร้ังที่ 2 จ านวน 5 วัน(นับถัดจากวันที่ส่งมอบคร้ังแรก)ของราคาเครื่องปรับอากาศ 2
ตัวที่ยังไม่ได้รับมอบ  = 40,000 x 0.2% x 10 = ค่าปรับเป็นเงิน 400 บาท



การคิดค านวณค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อส่งมอบเกินเวลา
การคิดค านวณค่าปรับให้คิดเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตรา

ร้อยละ 0.01 – 0.10  (ดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ) ที่ก าหนดไว้ในสัญญา นับแต่
วันถัดจากวันสุดท้ายของสัญญาจนถึงวันที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนหรือวันบอกเลิกสัญญา
หักด้วยจ านวนวันระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจรับ (จ านวนวันที่เกินก าหนดสัญญาคูณด้วย
อัตราค่าปรับรายวัน)

กรณีสัญญาก าหนดให้ส่งมอบงานเป็นงวดๆ  เลยก าหนดเวลาตาม
สัญญาแล้วยังส่งมอบงานเป็นงวดอยู่ให้คิดค่าปรับและหักชดใช้ค่าปรับทุกงวดที่มีการส่ง
มอบงาน เช่น

งวดที่ 1  อัตราค่าปรับต่อวัน x จ านวนวันนับถัดจากวันครบก าหนดสัญญาถึง
วันส่งมอบงานงวดที่ 1

งวดที่ 2  อัตราค่าปรับต่อวัน x จ านวนวันนับถัดจากวันส่งมอบงานงวดที่ 1 ถึง
วันส่งมอบงานงวดที่ 2



การคิดค านวณค่าปรบัตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบ
ราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ

“ต้องช าระค่าปรับเป็นรายวัน 0.2 % ของราคาส่ง
ของที่ยังไม่รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบ
ตามใบสั่งซื้อ  จนถึง วันที่ผู้ขายได้น าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่
ผู้ซื้อถูกต้องครบถ้วน  หรือ จนถึงวันที่ผู้ซื้อได้สั่งซื้อสิ่งของ
ตามใบสั่งซื้อนั้นจากบุคคลอื่น กรณีนี้ผู้จะซื้อจะขาย จะต้อง
รับผิดชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญา”
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การรับประกันความช ารุดบกพร่อง
1. ซื้อขาย ประกันช ารุดบกพร่อง 1 ปี นับต้ังแต่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน  
2. จ้างก่อสร้าง          ประกันช ารุดบกพร่อง 2 ปีนับตั้งแต่ส่งมอบงานครั้งสุดท้าย

เหตุช ารุดบกพร่อง คือ 
1. กรณีซื้อขาย ช ารุดเสียหายอันเกิดจากการใช้งานปกติ

เกิดขัดข้องในการใช้งานปกติ
สิ่งของไม่อยู่ในสภาพหรือคุณภาพที่จะใช้งานได้ปกติ

2. กรณีจ้างก่อสร้าง         ใช้วัสดุไม่ถูกต้อง
ท าไว้ไม่เรียบร้อย
ท าไว้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิธี



เมื่อพบเหตุช ารุดบกพร่องต้องด าเนินการอย่างไร (ระเบียบใหม่ ข้อ 185)

1. ส ารวจความช ารุดบกพร่องว่ามีอะไรบ้าง
2. ให้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งไปยังคู่สัญญาให้เข้ามาซ่อมแซมในทันที (หนังสือ

ไปรษณีย์ตอบรับ) และให้แจ้งผู้ค้ าประกัน (ถ้าม)ี ให้ทราบด้วย
3. ถ้าผู้รับจ้าง/ผู้ขายไม่เข้าแกไ้ขภายในก าหนดให้ส่วนราชการซ่อมแซมเอง/

จ้างบุคลภายนอกตามระเบียบพัสดุ โดยเรียกค่าจ้างจากผู้รับจ้าง/ผู้ขาย 
หรือส่วนราชการจัดหางบประมาณมา แต่จะน าเงินหลักประกันไปใช้จัดหา
ไม่ได้เพราะต้องน าส่งเปน็รายไดแ้ผ่นดนิ(หนังสือท่ีกค.0๔0๖.๓/๓๒0๑๕ลว.๑ธค๕๑)



18. ผู้ควบคุมงาน
(พ.ร.บ.มาตรา 101)

** งานจ้างก่อสรา้ง ที่มีขั้นตอนการด าเนินการเปน็ระยะ อันจ าเป็น
ต้องมีผู้ควบคุมงานอย่างใกลช้ดิ หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินตามงวดงาน  
ให้มีผู้ควบคุมงานซึ่งแตง่ตัง้โดยผู้มีอ านาจ

** การแต่งตั้ง คุณสมบตัิ และหน้าทีข่องผู้ควบคมุงาน ใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบที ่รมต.คลังก าหนด



ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ (ระเบียบใหม่ ข้อ 178)

1. ตรวจสอบและคุมงาน ณ สถานที่ก าหนดไว้ในสัญญาทุกวัน ให้เป็นไปตาม
แบบรูปรายละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาทุกประการ มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไข หากเห็นว่าไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด ตามข้อสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืน
ก็สั่งหยุดงานได้ จนกว่าปฏิบัติได้ถูกต้องและให้รายงาน คกก.ตรวจรับทันที

2. กรณีแบบรูปรายละเอียดหรือข้อก าหนดในสัญญาขัดแย้งกัน หรือไม่มั่นคง
แข็งแรงให้สั่งพักงานไว้ก่อน  แล้วรายงาน คกก.ตรวจการจ้างโดยเร็ว

3. จดบันทึกการปฏิบัติงานเหตุแวดล้อมเป็นรายวัน เพ่ือรายงาน คกก.ตรวจรับ
และเก็บไว้เป็นหลักฐาน

4. เมื่อถึงก าหนดวันส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับจ้างว่าได้เป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ภายใน 3 วันท าการ



• ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้น
จริง เฉพาะกรณีดังนี้

• 1.เหตุเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

• 2.เหตุสุดวิสัย

• 3.เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

• 4.เหตุอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง

19. การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาหรือข้อตกลง
(พ.ร.บ.มาตรา 102) (เหมือนกับระเบียบใหม่ ข้อ 182 )



การลด งดค่าปรับ หรือการขยายเวลาตามข้อตกลง/สัญญา(ตามระเบียบเดิม)

การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา
หรือข้อตกลง  อยู่ในอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มี
เหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์ณาอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตาม

กฎหมาย” (ข้อ 139)

เงื่อนไขพิจารณา
1. ต้องส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญา
2. ต้องไม่ใช้ความผิดของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
3. เหตุตาม ข้อ (2) และ (3) ต้องมีหนังสือแจ้งภายใน 15 วันนับแต่เหตุ

สิ้นสุด 



• ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะบอกเลิกได้ในเหตุดังต่อไปน้ี

• 1. เหตุตามท่ีกฎหมายก าหนด

• 2. เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบหรือท างานให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

• 3. เหตุอื่นตามท่ีก าหนดไว้ใน พรบ.น้ี หรือในสัญญาหรือข้อตกลง

• 4. เหตุอื่นตามระเบียบที่ รมต.ก าหนด

• การตกลงเลิกสัญญาหรือข้อตกลงจะท าได้เมื่อ เป็นประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
โดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นการแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงาน
ของรัฐ 

20. เหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
(พ.ร.บ.มาตรา 103)



กรณีค่าปรับเกินร้อยละ 10 ของวงเงินตามสัญญาให้บอกเลิกสัญญา
เว้นแต่ คู่สัญญายินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าผ่อน
ปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ าเป็น

เหตุบอกเลิกสัญญาตามระเบียบก าหนด (ระเบียบใหม่ ข้อ 184)



การบอกเลิกข้อตกลง/สัญญา (ตามระเบยีบเดิม)
1) หัวหน้าส่วนราชการสามารถพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลง/สัญญา ใน

กรณีทีมี่เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด
หรือผู้ขายไม่ส่งมอบของภายในก าหนด(ข้อ 137)

2) ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง/สัญญาและจะต้องมีการ
ปรับตามสัญญานั้น  หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้างหรือค่า
พัสดุตามสัญญา ให้ส่วนราชการพิจารณาด าเนินการบอกเลิกข้อตกลง/สัญญา  เว้นแต่
คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้า
ส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกข้อตกลง/สัญญาได้เท่าที่จ าเป็น (ข้อ 138)



ผลของการบอกเลิกข้อตกลง/สัญญา
(1) ถ้าส่วนราชการคู่สัญญา มีหนังสือแสดงเจตนาใช้สิทธบิอกเลิก

ข้อตกลง/สัญญาไปยังผู้ขายหรือผูร้ับจ้างแล้ว ย่อมมีผลให้สัญญาสิ้นสุดทันที 
และไม่อาจถอนการบอกเลิกข้อตกลง/สัญญาได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 386)

แนวทางปฏิบัติ (แนวค าวินิจฉัย กวพ.)

- คู่สัญญาที่เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จะขอผ่อนปรนการปฏิบตัติาม
สัญญาอีกไม่ได้ และให้เสนอเป็นผู้ทิ้งงานตอ่ไป

- หากส่วนราชการประสงค์จะซื้อ/จ้างรายเดิม  ต้องด าเนินการจัดหา
ใหม่และแก้ไขข้อตกลง/สัญญากไ็ม่ได้

(2) มติ กวพ. การใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลง/สัญญา หากมีงานที่รับไว้
และใช้ประโยชน์ในราชการได้ตามข้อตกลง/สัญญาแล้ว   ผู้ว่าจ้างจะต้องชดใช้
ราคาให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจะต้องหักคา่ปรับและค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) ออกก่อน



มติ กวพ.ครั้งที่ 47/พย./52 ได้วางหลักในการพิจารณาสิทธิภายหลังบอกเลิก
สัญญาแล้วไว้ ดังนี้

1. ริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ค้ าประกัน (กรณี
หลักประกันเป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคาร)

2. กรณีมีค่าปรับให้เรียกร้องจากคู่สัญญาให้ช าระค่าปรับโดยคิดค่าปรับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา หักด้วยจ านวนวันที่ส่วน
ราชการใช้ไปในการตรวจรับ 

3. หากต้องซื้อ/จ้างใหม่ และมีราคาเพิ่มขึ้นจากวงเงินตามสัญญาเดิม 
เรียกให้ชดใช้ราคาส่วนที่เพ่ิมขึ้นด้วย

4. ค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้าม)ี ได้แก่ ค่าขาดรายได/้ขาดประโยชน์
* ทั้งนี้ ให้น าค่าเสียหายข้างต้นท้ังหมดมาหักจากเงินประกันสัญญา ถ้า

เหลือให้คืนคู่สัญญา แต่หากค่าเสียหายท่วมจ านวนหลักประกัน ไม่ต้องคืนหลักประกัน
สัญญาและให้เรียกร้องเพ่ิมจนครบ



การเรียกร้องค่าเสียหายจากหลักประกันสัญญา
ส่วนราชการอาจเรียกร้องให้ช าระหนี้ตามสัญญาจากหลักประกันสัญญาใน

กรณี ดังนี้
(1) ริบหลักประกัน เมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างผิดสัญญาและส่วนราชการได้

บอกเลิกสัญญาแล้ว
(2) กรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ช าระค่าปรับ ส่วนราชการอาจเรียกให้ช าระ

ค่าปรับจากหลักประกันแทนได้ แต่ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดไว้ในสัญญาค้ าประกัน
(3) กรณีสิ่งของตามสัญญาซื้อขายหรืองานจ้างเกิดช ารุดบกพร่องภายใน

เวลาก าหนดไว้ในสัญญาและผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่แก้ไขซ่อมแซมผู้ค้ าประกันอาจต้อง
รับผิดชดใช้ค่าเสียหายภายในวงเงินที่ทางราชการเสียหายแต่ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดไว้
ในสัญญาค้ าประกัน



วิธีการเรียกร้อง
(1) ส่วนราชการมีหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ช าระหนี้ภายในก าหนด
(2) ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ช าระหนี้ภายในก าหนด

- กรณีวางหลักประกันเป็นเงินสด ส่วนราชการริบหรือหักชดใช้หนี้ได้
- กรณีวางหลักประกันเป็นเช็คธนาคาร หรือหนังสือค้ าประกัน

ธนาคารให้มีหนังสือแจ้งไปยังธนาคารภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ผิดนัด โดยต้องแจ้งไปด้วยว่า ผู้ขายหรือผู้รับจ้างผิดนัดช าระหนี้ จึงขอริบหรือหักเงิน
ชดใช้หนี้ กรณีค้ าประกันเป็นเช็คธนาคาร หรือขอให้ส่งเงินตามสัญญาหลักประกัน
หรือตามจ านวนที่ก าหนดแล้วแต่กรณี



- กรณีน าพนัธบตัรมาเป็นหลักประกนัใหม้ีหนังสอืแจ้งไปยังผู้ให้
หลักประกนัภายใน 60 วัน นับแต่ลูกหนี้ผดินัด เพื่อใหช้ าระหนีภ้ายใน
ก าหนด หากไม่ปฏบิตัิตามจะน าพนัธบตัรไปขายทอดตลาดหรือขายใน
ตลาดซื้อขายตราสารหนี้ แลว้มีเงนิเหลอืใหค้ืนแก่ผู้ใหห้ลักประกนั หาก
ช าระไม่พอใหเ้รียกในสว่นทีย่ังขาดอยู่
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2557 มาตรา 686 บัญญัติ
ให้เรียกร้องผู้ค้ าประกันภายใน 60 วัน นับแต่ลูกหน้ีผิดนัด) 



ขอขอบพระคณุครบั


