
ภาพรวมและประเด็นปัญหาทีพ่บ          

จากการปฏิบติังานดา้นพสัดุ



การปฏบิัตงิานด้านพสัดุ

2

กฎหมายระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด

จ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

กฎกระทรวง

หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง

กรณไีมส่ามารถปฏบิัตติามกฎหมายระเบียบ          

ที่เกีย่วข้อง

ตอ้งมเีหตผุลความจ าเป็น

ตอ้งขออนุมัตยิกเวน้

หรอื ขออนุมัตผิอ่นผัน   กอ่นด าเนนิการ!



โครงสรา้งระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจัดจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560

ขอ้ความทัว่ไป (นิยาม การมีส่วนไดเ้สียในเรือ่งที่ประชมุพจิารณา ผูม้ีอ านาจและ

การมอบอ านาจ การด าเนินการดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์การจัดท าแผนการจัดซ้ือ

จดัจา้ง การตรวจสอบผูม้ีผลประโยชนร่์วมกนั การจดัท าบนัทึกรายงานผลการพจิารณา)

1

การซ้ือหรือการจา้ง (บททัว่ไป กระบวนการซ้ือหรือการจา้งแต่ละวิธีการจา้งออกแบบ

รวมก่อสรา้ง อ านาจในการสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง การจ่ายเงินล่วงหนา้ การเช่า 

การแลกเปลีย่น)

2

งานจา้งทีป่รึกษา (บททัว่ไป กระบวนการจา้งที่ปรึกษา การจัดท าร่างขอบเขตของงาน

จา้งทีป่รึกษา รายงานขอจา้งทีป่รึกษา คณะกรรมการด าเนนิงานจา้งทีป่รึกษา การจา้ง

ทีป่รึกษาแต่ละวิธี เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ อ านาจการสัง่จา้งงานจา้ง

ทีป่รึกษา ค่าจา้งทีป่รึกษา ค่าจา้งล่วงหนา้)

3

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 23 สิงหาคม 2560 มีผลใชบ้งัคบั 24 สิงหาคม 2560



โครงสรา้งระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจัดจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐

การจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง (กระบวนการจา้งออกแบบฯ 

การจดัท าร่างขอบเขตจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง  รายงาน

ขอจา้งฯ  การแต่งตั้งคณะกรรมการจา้งฯ  วิธีการจา้งแต่ละวิธี  อ านาจ

การสัง่จา้ง)

4

การท าสญัญาและหลกัประกนั (สญัญา  หลกัประกนัการเสนอราคา 

หลกัประกนัสญัญา หลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้ หลกัประกนัผลงาน)
5

การบริหารสญัญา และการตรวจรบัพสัดุ (หนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานซ้ือ

งานจา้ง/งานจา้งก่อสรา้ง ผูค้วบคุมงาน ในงานจา้งที่ปรึกษา ในงานจา้งออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสรา้ง การเรียกค่าปรบั การงด ลดค่าปรบั การขยายเวลาท าการตามสญัญา

การบอกเลิกสญัญา การประกนัความช ารุดบกพร่อง ค่าเสียหาย)

6



โครงสรา้งระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจัดจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560

การประเมินผลผูป้ระกอบการ7

การท้ิงงาน (การลงโทษใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน การเพกิถอนการเป็นผูท้ิ้งงาน)8

การบริหารพสัดุ (การเก็บ การบนัทึก การเบกิจ่าย การยืม การบ ารุงรกัษา

การตรวจสอบพสัดุประจ าปี การจ าหน่ายพสัดุ การจ าหน่ายเป็นสูญ

การลงจ่ายออกจากบญัชีหรือทะเบียน)

9

การรอ้งเรียน (ผูร้อ้งเรียน หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาการรอ้งเรียน)10



กฎกระทรวง

ก าหนดใหห้น่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั

พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60

ก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัผูม้ีสิทธิขอข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60

ก าหนดพสัดุทีร่ฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุนและก าหนดวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ  

โดยวิธีคดัเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60

ก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งทีไ่ม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรบัพสัดุ พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60

ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขการข้ึนทะเบียนทีป่รึกษา พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60

ก าหนดเรือ่งการจดัซ้ือจดัจา้งกบัหน่วยงานของรฐัทีใ่ชสิ้ทธิอุทธรณไ์ม่ได ้พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 23 ส.ค. 60

ก าหนดอตัราค่าจา้งผูใ้หบ้ริการงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60

ก าหนดกรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวนัที ่2 ก.พ. 61

6

1

2

3

4

5

6

7

8



7

o ขั้นตอนด าเนินการตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจา้งฯ โดยสงัเขป



จดัท ารายงานเสนอหวัหนา้หน่วยงาน

ของรฐัเพือ่พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ

 รายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง (ระเบยีบฯ ขอ้ 22 หรือ 23 แลว้แต่กรณี)

 รายงานขอเช่าสงัหาริมทรพัย ์(ระเบยีบฯ ขอ้ 92 ประกอบขอ้ 22)

 รายงานขอเช่าอสงัหาริมทรพัย ์(ระเบยีบฯ ขอ้ 93)

 รายงานขอแลกเปลีย่น (ระเบยีบฯ ขอ้ 97)

 รายงานขอจา้งทีป่รึกษา (ระเบยีบฯ ขอ้ 104)

 รายงานขอจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน (ระเบยีบฯ ขอ้ 140)



จดัท า “แผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี”

ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรฐั

และปิดประกาศโดยเปิดเผย

(มาตรา 11)

จดัท าขอบเขตของงาน  หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  หรือแบบรูปรายการก่อสรา้ง
จดัท าราคากลาง

(มาตรา 4,63)



1. กรณีเร่งด่วนหรือ ใช้ใน

ราชการลบั

2. กรณีที่มีวงเงินตามที่ก าหนด

หรือมีความจ าเป็นฉุกเฉิน หรือที่

จะขายทอดตลาด

3. การจา้งทีป่รึกษาทีม่ีวงเงิน

ค่าจา้งตามก าหนดหรือเกีย่วกบั

ความมัน่คงของชาติ

4. กรณีงานจา้งออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสรา้งทีเ่ร่งด่วน

หรือเกีย่วกบัความมัน่คงของชาติ

ยกเวน้
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ด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ

เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐั

ใหค้วามเห็นชอบ

การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ

• วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์(e-market)

- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

- วิธีสอบราคา

• วิธีคดัเลือก

• วิธีเฉพาะเจาะจง

เกณฑก์ารพิจารณา

• วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป และวิธีคดัเลือก
- เกณฑร์าคา โดยพิจารณาจากรายที่เสนอราคาต า่สุด

- เกณฑร์าคาและเกณฑอ่ื์น เช่น ตน้ทุนของพสัดุตลอดอายุการ

ใชง้าน / มาตรฐานของสินคา้หรือบริการ / บริการหลงัการขาย / 

พสัดุที่รฐัตอ้งการส่งเสริม / การประเมินผลการปฏิบติังานของ

ผูป้ระกอบการ / ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืน โดย

พิจารณาจากรายที่ไดค้ะแนนรวมสูงสุด

• วิธีเฉพาะเจาะจง ใชเ้กณฑร์าคา

การจา้งที่ปรึกษา

• วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

• วิธีคดัเลือก

• วิธีเฉพาะเจาะจง

เกณฑก์ารพิจารณา

• กรณีเป็นงานประจ า หรืองานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลกั

วิชาชีพ หรืองานที่ไม่ซบัซอ้น ใหค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอที่ผ่านเกณฑ์

ดา้นคุณภาพซ่ึงเสนอราคาต า่สุด

• กรณีเป็นงานตามมาตรฐานของหน่วยงานของรฐั หรืองานที่

ซบัซอ้น ใหค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอที่ผ่านเกณฑด์า้นคุณภาพและได้

คะแนนรวมดา้นคุณภาพและดา้นราคามากที่สุด

• กรณีเป็นงานที่มีความซบัซอ้นมาก ใหค้ดัเลือก ผูย้ื่นขอ้เสนอที่

ผ่านเกณฑด์า้นคุณภาพและไดค้ะแนนดา้นคุณภาพมากที่สุด

การจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน

• วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป
• วิธีคดัเลือก
• วิธีเฉพาะเจาะจง
• วิธีประกวดแบบ

เกณฑก์ารพิจารณา

• พิจารณาจากแนวคิดของผูใ้หบ้ริการที่ไดค้ะแนนดา้นคุณภาพ

มากที่สุด

การเช่า

• สงัหาริมทรพัย ์ ใหใ้ชข้อ้ก าหนดเกีย่วกบั

การซ้ือ โดยอนุโลม

• อสงัหาริมทรพัย ์ใหต้กลงราคากบัผูใ้หเ้ช่า

เกณฑก์ารพิจารณา

• สงัหาริมทรพัย ์ใชเ้กณฑร์าคา หรือเกณฑร์าคาร่วมกบัเกณฑอ่ื์น

• อสงัหาริมทรพัย ์ใชเ้กณฑร์าคา
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ประกาศผล

การจดัซ้ือจดัจา้ง

(ม.66 วรรคหนึง่,

ม.77, ม.91)

1. ประกาศในระบบสารสนเทศ

- ของกรมบญัชีกลาง (ระบบ e-GP)

- ของหน่วยงานของรฐั

2. ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของหน่วยงานของรฐั



เสนอผูม้ีอ านาจอนุมติั

สัง่ซ้ือหรือสัง่จา้งพสัดุ

(มาตรา 15)

ผูม้ีอ านาจ
การสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง

(ระเบียบฯ ขอ้ 84 - 87)

หวัหนา้

หน่วยงานของรฐั

เหนือข้ึนไป

หนึง่ชั้น

 วิธีประกาศเชิญชวนฯ

- ไม่เกิน 200 ลา้นบาท

 วิธีคดัเลือก

- ไม่เกิน 100 ลา้นบาท

 วิธีเฉพาะเจาะจง

- ไม่เกิน 50 ลา้นบาท

 วิธีประกาศเชิญชวนฯ

- เกิน 200 ลา้นบาท

 วิธีคดัเลือก

- เกิน 100 ลา้นบาท

 วิธีเฉพาะเจาะจง

- เกิน 50 ลา้นบาท

หมายเหตุ : อ านาจสัง่ซ้ือสัง่จา้งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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การพิจารณาอุทธรณ์

(ถา้ม)ี

(ม.114 – ม.119)

 องคป์ระกอบ

ของการอุทธรณ์

• ผูม้ีสิทธิอุทธรณ ์ไดแ้ก่ ผูที้่ได ้

ยืน่ขอ้เสนอเท่านั้น

 อุทธรณไ์ดเ้ฉพาะเรื่องที่ไม่

ตอ้งหา้ม

 ตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือ

ช่ือผูอุ้ทธรณ์

 ตอ้งใชถ้อ้ยค าสุภาพ ระบุ

ขอ้เท็จจริงและเหตุผลอนัเป็น

เหตุแห่งการอุทธรณใ์หช้ดัเจน 

พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน

 ยืน่อุทธรณต่์อหน่วยงานของ

รฐัภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่

วนัประกาศผลในระบบ

กรมบญัชีกลาง 

 การพิจารณาของ   

หน่วยงานของรฐั

 ตอ้งเสร็จภายใน 7 วนั 

ท าการนบัแต่วนัที่ไดร้บั

อุทธรณ์

 กรณีเห็นดว้ย 

- ใหด้ าเนินการตาม

ความเห็นนั้นภายในเวลา 

 กรณีไม่เห็นดว้ย 

- ตอ้งรายงานไปยงั

คณะกรรมการพจิารณา

อุทธรณ ์ภายใน 3 วนั 

ท าการ

 การพิจารณาของ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

 วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั

(ขยายได ้2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วนั)

 อุทธรณฟั์งข้ึนและมีผลอย่างมีนยัส าคญั 

แจง้ใหห้น่วยงานของรฐัด าเนินการใหม่ หรือ

เริม่จากขั้นตอนใดตามทีเ่ห็นสมควร

 อุทธรณฟั์งไม่ข้ึนหรือ

ไม่มีผลอย่างมีนยัส าคญั แจง้ให ้หน่วยงาน

ของรฐั ด าเนินการต่อไป

 การวินิจฉยัถอืเป็นทีสุ่ด 

 ผูอุ้ทธรณม์ีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล

 ถา้พิจารณาเกินก าหนด ใหยุ้ติเรือ่ง และให้

แจง้ผูอุ้ทธรณ ์/ ผูช้นะหรือไดร้บัคดัเลือก /

และแจง้หน่วยงานของรฐั ด าเนินการต่อไป 



การลงนามในสญัญา

(ม.93, ม.96)

 การลงนามในสญัญา

จะกระท าไดต่้อเมือ่ล่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณ์

และไม่มีผูอุ้ทธรณต์าม ม.117 หรือในกรณีทีม่ีการ

อุทธรณแ์ต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใ์ห้

ด าเนินการต่อไปได ้เวน้แต่ (มาตรา 66 วรรคสอง)

 การจดัซ้ือจดัจา้งทีม่ีความจ าเป็นเร่งด่วนตาม 

ม.56(1)(ค) หรือ

 วิธีเฉพาะเจาะจง หรือ

 กรณีทีม่ีวงเงินเล็กนอ้ยตามทีก่ าหนดใน

กฎกระทรวง

 การแกไ้ขสญัญา

 กรณีแกไ้ขสญัญาเพือ่เพิม่วงเงิน หากรวมกบัวงเงินตาม

สญัญาเดิมแลว้มีผลท าใหผู้ม้ีอ านาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง

เปลีย่นแปลงไป ตอ้งเสนอผูม้ีอ านาจเหนือข้ึนไป (มาตรา 

97 วรรคสี)่

 กรณีทีม่ีการแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่ลดวงเงินใหผู้ม้ี

อ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง ตามวงเงินเดิมเป็นผูอ้นุมติั

การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง (มาตรา 97 วรรคหา้)

 ตอ้งประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง และของหน่วยงานของรฐั (มาตรา 98)
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การบริหารสญัญา 

และการตรวจรบัพสัดุ

(ม.100-105)

การงดหรือลดค่าปรบั

หรือการขยายเวลา

ท าการตามสญัญา

การบอกเลิกสญัญา การตรวจรบัพสัดุ



การบริหารพสัดุ

11

การประเมินผล

และเปิดเผยผลสมัฤทธ์ิ

ของการจดัซ้ือ

จดัจา้งและการบริหารพสัดุ

(มาตรา 8)

 ควบคุมและดูแลพสัดุใหม้ีการใชแ้ละการบริหารพสัดุ  

ทีเ่หมาะสม คุม้ค่า และเกิดประโยชนใ์หม้ากทีสุ่ด

(มาตรา 112)

 การเก็บ การบนัทึก การเบิกจ่าย การยมื การตรวจสอบ 

การบ ารุงรกัษา และการจ าหน่ายพสัดุ 

(มาตรา 113)



การจดัท ารายงาน

ผลการพจิารณา

(มาตรา 12)



ประเดน็ปัญหาที่พบ

12
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1.  ไม่มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี

2.  ไม่มีการเผยแพร่แผนผ่าน Web site ของ

หน่วยงาน

3.  ไม่มีการปิดประกาศแผน ณ หน่วยงาน

ปัญหาทีพ่บ

การจัดท าแผนการจดัซ้ือจัดจ้าง

ปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
**พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ม.11
**ระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ้ 11



การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

14

ตอ้งประกาศเผยแพร่แผนดงักล่าวในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและ

ของหน่วยงานของรัฐ
ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และให้

ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ี
ปิดประกาศของหน่วยงาน

ของรัฐนั้นดว้ย 
หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนฯโครงการใด

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถด าเนินการ

จัดซ้ือจัดจ้าง
ในโครงการน้ันได้

แผนการจัดซื้อ

จัดจ้างประจ าปี

ให้ประกอบด้วยรายการ

อย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. ชื่อโครงการ

ที่จะจัดซือ้

จัดจ้าง

2. วงเงนิทีจ่ะ

จัดซื้อจัดจ้าง

โดยประมาณ

3. ระยะเวลา

ที่คาดวา่จะ

จัดซื้อจัดจ้าง

4. รายการอืน่

ตามที่

กรมบัญชีกลาง

ก าหนด
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1.  ไม่มีการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างก่อน
ด าเนินการ

2.  จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างไม่สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงในการจัดหาพัสดุ

3. รายละเอียดในรายงานขอซื้อขอจ้างไม่ครบถ้วน
ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด

ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ข้อ 22

การจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง

ปัญหาท่ีพบ



การจัดท ารายงานขอซือ้ขอจ้าง

** ก่อนการซ้ือหรือจ้างแต่ละวธีิ  ต้องท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง**

16

หลกัการ

เจา้หนา้ท่ี

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ

16



 เหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้ง
 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างท่ี

จะซ้ือหรือจา้ง  แลว้แต่กรณี
 ราคากลางของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง โดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าวใหร้ะบุวงเงินท่ี

ประมาณวา่จะซ้ือหรือจา้งในคร้ังนั้น 
 ก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุนั้น  หรือใหง้านนั้นแลว้เสร็จ
 วธีิจะซ้ือหรือจา้ง และเหตุผลท่ีตอ้งซ้ือ/จา้งโดยวธีินั้น
 หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ 
 ขอ้เสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการซ้ือหรือจา้ง การ

ออกเอกสารซ้ือหรือจา้งและประกาศเผยแพร่ 

17

รายละเอียดของรายงานขอซ้ือ/จา้ง
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แนวปฏิบัติ  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลว. 3 ตุลาคม 
2561

เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานรัฐ ก าหนดให้ วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท ไม่ต้องเปิดเผย
ราคากลาง แต่ต้องบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP โดยไม่
ต้องแนบแบบ บก 01 – บก 06

ส าหรับงานก่อสร้างก าหนดให้จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

แนวปฏิบัติ  โดยหลักระเบียบฯ พ.ศ.2560 ข้อ 22 (3) ในการ
จัดซื้อจัดจ้างต้อง

ก าหนดราคากลางประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงิน

1. การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีวงเงนิไม่เกนิ 500,000.-บาท ต้องเปิดเผยราคากลางหรือไม่ ?

ค าถามที่พบ

2. การจัดท ารายงานขอความเห็นชอบตามระเบียบฯ ข้อ 22 (3) กรณีไม่ต้องเปิดเผยราคากลาง 
จ าเป็นต้องใส่จ านวนเงินหรือไม่ ?
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1. การแต่งตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจ้างมีความซ ้าซ้อนกนั

ปัญหาที่พบ

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจ้างแต่ละคณะยงัไม่เหมาะสม



คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง

20

คณะกรรมการ
พจิารณาผล

การประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์

คณะกรรมการ
พจิารณาผล
การสอบราคา

คณะกรรมการ
ซ้ือหรือจ้าง

โดยวธีิเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ

คณะกรรมการ
ซ้ือหรือจ้าง

โดยวธีิคดัเลอืก

กองการพสัดุภาครัฐ



ในการซ้ือหรือจา้งคร้ังเดียวกนั หา้มแต่งตั้งผูท่ี้เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวธีิคดัเลือก
เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ

คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งทุกคณะ ควรแต่งตั้งผูช้  านาญการหรือผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบังานซ้ือ
หรือจา้งนั้นๆ เขา้ร่วมเป็นกรรมการดว้ย

ข้อห้าม กองการพสัดุภาครัฐ

21



 ประธาน 1 คน
 กรรมการอ่ืนอยา่งนอ้ย 2 คน 

ยกเวน้ งานจา้งท่ีปรึกษา กรรมการ อยา่งนอ้ย 4 คน
 แต่งตั้งจากขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ 
พนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานของรัฐ พนกังานหน่วยงานของรัฐ
หรือท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน โดยค านึงถึงลกัษณะหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งเป็นส าคญั

ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง
บุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการดว้ยกไ็ด ้ แต่จ านวนกรรมการท่ีเป็น
บุคคลอ่ืนจะตอ้งไม่มากกวา่จ านวนกรรมการตามวรรคหน่ึง

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

22

กองการพสัดุภาครัฐ
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การประชมุของคณะกรรมการ

องค์ประชุม
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง 
และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง

มติกรรมการ - ถอืเสียงข้างมาก
- ถ้าเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียง
เพิม่อกี 1 เสียง

ยกเว้น
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
- ต้องใช้มติเอกฉันท์

- กรรมการของคณะใดไม่เหน็ด้วยกับมตขิอง
คณะกรรมการ  ให้ท าบันทกึความเหน็แย้งไว้ด้วย

กองการพสัดุภาครัฐ
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แนวปฏิบัติ  ระเบียบฯ พ.ศ.2560 ข้อ 26 วรรคสาม ในการซื้อหรือจ้าง
ครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนั้น จึงสามารถแต่งตั้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้  แต่จะไม่มี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนตาม พรบ. พ.ศ.2560 ม.100 วรรคสี่ เนื่องจาก
บุคคลดังกล่าวมีต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

แนวปฏิบัติ  ไม่ได้ เนื่องจากกระทรวงการคลงัยังไม่ได้ก าหนด
อัตราค่าตอบแทน

คณะกรรมการก าหนดราคากลางไว้

1. การจัดซ้ือจัดจ้างสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เป็น
กรรมการตรวจรับพสัดุและมสิีทธิได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ ?

2. คณะกรรมการก าหนดราคากลางมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ ?

ค าถามที่พบ
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แนวปฏิบัติ  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 
6 กันยายน 2561 ก าหนดค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้างไว้ ดังนี้ 

3.1 หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ไม่เกิน 350.-บาท /คน/งาน
3.2 ผู้ควบคุมงาน ไม่เกิน 300.-บาท /คน/งาน

แนวปฏิบัติ ระเบียบฯ พ.ศ.2560 ข้อ 26 วรรคสาม ไม่ได้ห้าม 
แต่เพื่อให้การบริหารสัญญามีประสิทธิภาพและมีการสอบทานการ
ท างาน จึงไม่ควรแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานโครงการเดียว 

3. การจ่ายค่าตอบแทนผูค้วบคุมงานก่อสร้าง จ่ายไดใ้นอตัราใด ?

4. หน่วยงานสามารถแต่งตั้งผูค้วบคุมงานเป็นคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ค าถามที่พบ
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แนวปฏิบัติ  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 ก าหนดค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างไว้ ดังนี้ 

5.1 ประธานคณะกรรมการ ไม่เกิน 1,500 บาท ต่อครั้ง
ที่มาประชุม

5.2 กรรมการ ไม่เกินคนละ 1,200 บาท ต่อครั้งที่มา
ประชุม

5.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนกรณีที่ออกตรวจ
งานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนดในสัญญา ในอัตรา ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้าง 
350 บาท /คน/งาน

2) หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 350 บาท / คน / งาน
3) ผู้ควบคุมงาน 300 บาท / คน / งาน

5. คณะกรรมการตามระเบียบฯ จ่ายไดใ้นอตัราใด ?
ค าถามที่พบ
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คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างกบัการเป็นผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

ปัญหาที่พบ



การมีส่วนไดส่้วนเสียของคณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง

ประธานกรรมการและกรรมการ จะตอ้งไม่
เป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอหรือคู่สญัญาในการ
ซ้ือหรือจา้งคร้ังนั้น  ทั้งน้ี  การมีส่วนไดเ้สียใน
เร่ืองซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ
และกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิ
ปฏิบติัราชการทางปกครอง

หากประธานหรือกรรมการ
ทราบวา่ตนเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกบั
ผูย้ืน่ขอ้เสนอหรือคู่สญัญาในการซ้ือหรือจา้งคร้ังนั้น ให้
ประธานหรือกรรมการผูน้ั้นลาออกจากการเป็นประธาน
หรือกรรมการในคณะกรรมการ ท่ีตนไดรั้บแต่งตั้งนั้น 
และใหร้ายงานหวัหนา้หน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือสัง่
การตามท่ีเห็นสมควรต่อไป

กองการพสัดุภาครัฐ
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แนวปฏิบัติ  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0402.5/ว 156 

ลงวันที่  27  มีนาคม 2561 เจตนารมณ์ของกฎหมายการ

พิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เจ้าหน้าที่  หัวหน้า

เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการ ตลอดจนผู้มีอ านาจอนุมัติการ

ส่ังซ้ือส่ังจ้างด้วย

ตามระเบียบฯ พ.ศ.2560 ข้อ 27 วรรคส่ี ก าหนดประธานกรรมการและกรรมการ จะต้อง
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกบัผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ในการซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ัน ทั้งนี ้การมี
ส่วนได้เสียในเร่ืองซ่ึงที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ และกรรมการให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กรณีการมีส่วนได้ส่วนเสียพิจารณา
เฉพาะกรรมการ หรือพจิารณาถงึผู้มอี านาจอนุมตัด้ิวยหรือไม่?

ค าถามที่พบ



วธิกีารซือ้หรอืจา้ง

30

มี 3 วธีิ

3. วธีิเฉพาะ
เจาะจง

2. วธีิคดัเลอืก

1. วธีิประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

- วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-market)

- วธีิประกวดราคาอเิลก็-
ทรอนิกส์ (e-bidding)

- วธีิสอบราคา

Workflow เฉพาะเจาะจง.docx
Workflow วิธีคัดเลือก.docx
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การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ

การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะท าการจัดซ้ือจัดจ้างให้
หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค      และวตัถุประสงค์ของการจดัซ้ือ
จดัจา้งพสัดุนั้น และห้ามมิให้ก าหนดคุณลกัษณะของพสัดุให้ใกลเ้คียงกบัยี่ห้อ
ใดยี่ห้อหน่ึง หรือของผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ เวน้แต่พสัดุท่ีจะท าการ
จดัซ้ือจดัจา้งตามวตัถุประสงคน์ั้นมียีห่อ้เดียวหรือจะตอ้งใชอ้ะไหล่ของยีห่อ้ใด 
กใ็หร้ะบุยีห่อ้นั้นได ้  
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แนวปฏบิตั ิระเบยีบฯ พ.ศ.2560 ขอ้ 21 ก ำหนดรำ่งขอบเขตของงำนไวเ้ฉพำะงำนซือ้และงำน
จำ้งทัว่ไป 
ส ำหรบังำนกอ่สรำ้งก ำหนดใหจ้ดัท ำแบบรปูรำยกำรงำนกอ่สรำ้ง 

แนวปฏบิตั ิ โดยหลกัระเบยีบฯ พ.ศ.2560 ขอ้ 21 ก ำหนดใหห้วัหนำ้หน่วยงำนของรฐัแตง่ตัง้
คณะกรรมกำรหรอืมอบหมำยใหเ้จำ้หนำ้ทีจ่ดัท ำรำ่งขอบเขตงำนหรอืรำยละเอยีดคณุ
ลกัษณะเฉพำะ
เวน้แต่ ระเบยีบฯ พ.ศ.2560 ขอ้ 79 วรรคสอง กรณีจ ำเป็นเรง่ดว่น

1. งานกอ่สรา้งตอ้งจดัท ารา่งขอบเขตงานหรอืไม่?

2. การจดัหาพสัด ุกรณีวงเงินไม่เกนิ 500,000.-บาท จ าเป็นตอ้งท ารา่งขอบเขต

ของงานหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะหรอืไม่?

ค าถามที่พบ
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1. การท าสัญญา

ปัญหาที่พบ

2. การแก้ไขสัญญา

3. การก าหนดอตัราค่าปรับในสัญญา

4. การงด ลดค่าปรับ การขยายเวลาการท าสัญญา



1. การลงนามในสญัญาในการซือ้หรอืจา้ง เป็นอ านาจของหวัหน้าหน่วยงาน
ของรฐัการลงนามในสญัญาจะกระท าไดเ้มือ่พน้ระยะเวลาการอุทธรณต์าม
กฎหมายว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560

2.  การแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลงตามมาตรา 97 ตอ้งอยู่ภายในขอบข่ายแห่ง
วตัถุประสงคเ์ดิมของสญัญาหรอืขอ้ตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรฐัตอ้ง
พิจารณาเปรยีบเทียบคุณภาพของพสัดุหรอืรายละเอยีดของงาน รวมทัง้
ราคาของพสัดุหรอืงานตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบัพสัดุทีจ่ะท าการแกไ้ขนัน้
กอ่นแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลงดว้ย

การท าสญัญา
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กำรจดัซือ้จดัจำ้งทีเ่กีย่วกบัควำมมั่นคงแข็งแรง หรอืงำนเทคนิคเฉพำะ
อย่ำง จะตอ้งไดร้บักำรรบัรองจำกวศิวกร สถำปนิกและวศิวกรผูช้  ำนำญกำรหร ื
ผูท้รงคุณวุฒ ิซ ึง่รบัผดิชอบหรอืสำมำรถรบัรอง คุณลกัษณะเฉพำะ แบบและ
รำยกำรของงำนกอ่สรำ้ง หรอืงำนเทคนิคเฉพำะอย่ำงน้ัน แลว้แต่กรณีดว้ยเมือ่
ผูม้อี ำนำจอนุมตัสิ ั่งซ ือ้หรอืสั่งจำ้งแลว้แต่กรณีไดอ้นุมตักิำรแกไ้ขสญัญำหรอื
ขอ้ตกลงแลว้ใหห้วัหนำ้หน่วยงำนของรฐัเป็นผูล้งนำมในสญัญำหรอืขอ้ตกลงที่
ไดแ้กไ้ขน้ัน

การแก้ไขสัญญา
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การก าหนดอตัราค่าปรบัในสญัญา

36



การงด ลดคา่ปรบั หรอืการขยายเวลาการท าสญัญา

37

เหตุเกิดจากความผิด
เกิดจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวิสัย

เหตุเกิดจากพฤตกิารณ์
อันหน่ึงอันใด ที่คู่สัญญา

ไม่ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย

เหตุอื่นตามที่ก าหนดให้
กฎกระทรวง

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้มีอ านาจ ทีจ่ะพจิารณาได้
ตามจ านวนวนัทีม่ีเหตุเกดิขึน้จริงเฉพาะในกรณดีงัต่อไปนี้

ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดงักล่าวภายใน 15 วนั นับถัดจากวนัทีเ่หตุน้ันส้ินสุดลง 
หรือตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาทีก่ าหนดคู่สัญญาจะยกขึน้มากล่าวอ้างในภายหลงัไม่ได้  

เว้นแต่กรณเีกดิจากความผดิ เกดิจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมหีลกัฐานชัดแจ้ง
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดอียู่แล้วตั้งแต่ต้น

กองการพสัดุภาครัฐ
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1. หลกัประกนัการเสนอราคา

ปัญหาที่พบ

2. หลกัประกนัสัญญา

3. มูลค่าหลกัประกนั

4. การคนืหลกัประกนั



หลกัประกนัการเสนอราคา

• เพือ่ประกนัควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกรณีทีผู่เ้สนอรำคำหรอืผูใ้หบ้รกิำร
ไม่ปฏบิตัติำมกระบวนกำรซือ้หรอืจำ้ง หรอืกำรจำ้งออกแบบหรอืควบคมุงำนกอ่สรำ้ง 
ใหห้น่วยงำนของรฐัก ำหนดหลกัประกนักำรเสนอรำคำ ส ำหรบักำรซือ้หรอืจำ้ง
ดว้ยวธิปีระกวดรำคำอเิล็กทรอนิกส ์งำนจำ้งออกแบบหรอืควบคมุงำนกอ่สรำ้ง 
ดว้ยวธิปีระกำศเชญิชวนทัว่ไป ทีม่วีงเงนิซ ือ้หรอืจำ้งเกนิกวำ่ 5,000,000 บำท ดงันี้

• กำรซือ้หรอืจำ้งดว้ยวธิปีระกวดรำคำอเิล็กทรอนิกส ์ใหม้กีำรวำงหลกัประกนั 
กำรเสนอรำคำ โดยใหใ้ชห้ลกัประกนัอยำ่งหน่ึงอยำ่งใด ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เชค็หรอืดรำฟทท์ีธ่นำคำรเซน็สัง่จำ่ย ซึง่เป็นเชค็หรอืดรำฟทล์งวนัทีท่ีใ่ช ้
เชค็หรอืดรำฟทน้ั์นช ำระตอ่เจำ้หนำ้ที ่หรอืกอ่นวนัน้ันไม่เกนิ 3 วนัท ำกำร 

(2) หนังสอืค ำ้ประกนัอเิล็กทรอนิกสข์องธนำคำรภำยในประเทศ
ตำมแบบทีค่ณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด

(3) พนัธบตัรรฐับำลไทย 
(4) หนังสอืค ำ้ประกนัของบรษิทัเงนิทนุหรอืบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย ์

ทีไ่ดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรเงนิทนุ

39



หลกัประกนัสญัญา
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 ใหใ้ชห้ลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดงันี้

1. เงินสด
2. เชค็หรอืดราฟทท์ีธ่นาคารเซน็ส ัง่จา่ย ซึง่เป็น

เชค็หรอืดราฟทล์งวนัทีท่ีใ่ชเ้ชค็หรอืดราฟทน์ัน้ช าระตอ่
เจา้หน้าที ่หรอืกอ่นวนันัน้ไม่เกนิ 3 วนัท าการ 

3. หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารในประเทศ
4. หนงัสอืค า้ประกนัของบรษิทัเงินทุน
5. พนัธบตัรรฐับาลไทย



มูลคา่หลกัประกนัการเสนอราคาและหลกัประกนัสญัญา
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 รอ้ยละ 5 ของวงเงินงบประมาณหรอืราคาพสัดุ
ทีจ่ดัซ ือ้จดัจา้งในคร ัง้นัน้

 เวน้แต ่การจดัหาทีส่ าคญัพเิศษ ก าหนดสูงกวา่
รอ้ยละ 5 แตไ่ม่เกนิรอ้ยละ 10 กไ็ด ้

*  กรณีหน่วยงานของรฐัเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอหรอืเป็น
คูส่ญัญา ไม่ตอ้งวางหลกัประกนั



การคนืหลกัประกนั

42

 หลกัประกนัการเสนอราคา
คนืภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัทีห่วัหน้าหน่วยงานของรฐัได้
พจิารณารายงานผลคดัเลอืกผูช้นะการซือ้หรอืจา้งเรยีบรอ้ยแลว้    
เวน้แต ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายทีค่ดัเลอืกไวซ้ ึง่เสนอราคาต า่สุดไม่เกนิ 3 
ราย ใหค้นืไดต้อ่เมือ่ไดท้ าสญัญาหรอืขอ้ตกลง หรอืผูย้ืน่ขอ้เสนอ
ไดพ้น้จากขอ้ผูกพนัแลว้ 

หลกัประกนัสญัญา 
ใหค้นืแกคู่ส่ญัญา หรอืผูค้ า้ประกนัโดยเรว็  
และอย่างชา้ตอ้งไม่เกนิ 15 วนั  นบัถดัจากวนัทีคู่ส่ญัญา
พน้ขอ้ผูกพนัตามสญัญาแลว้ 
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การคนืหลกัประกนั
หนั ง สื อ ค ้ า ป ร ะ ก ันขอ ง ธนาคา ร  บ ริษัท เ งิ น ทุ น
หรอืบรษิทัเงินทุนหลกัทรพัย ์ในกรณีที่ผูย้ื่นขอ้เสนอ
หรอืคู่สญัญาไม่มารบัภายในก าหนดเวลาขา้งตน้ ให ้รบี
ส่งตน้ฉบบัหนังสือค ้าประกนัใหแ้ก่ผูย้ื่นขอ้เสนอหรอื
คู่สญัญา โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนโดยเรว็พรอ้มกบั
แจ้งให้ธนาคาร  บริษัท เ งิน ทุนหรือบริษัท เ งิน ทุน
หลกัทรพัย ์ผูค้ า้ประกนัทราบดว้ย  
ส าหรบัหนงัสอืค า้ประกนัอเิล็กทรอนิกสข์องธนาคารให้

คืนแก่ธนาคารผูอ้อกหนังสือค ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส ์
ผ่านทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิล็กทรอนิกส ์

การคนืหลกัประกนั (ตอ่)
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1. การบริหารสัญญา

ปัญหาที่พบ

2. การตรวจรับพสัดุ



กองการพสัดุภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

งานซ้ือหรืองานจ้าง ระเบียบฯ
ข้อ 175

งานจ้างก่อสร้าง 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

ระเบียบฯ
ข้อ 176

งานจ้างที่ปรึกษา ระเบียบฯ
ข้อ 179

งานจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง ระเบียบฯ
ข้อ 180
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กองการพสัดุภาครัฐหลกัเกณฑ์การตรวจรับพสัดุ
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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ภา
ยใ
น 
3 ว

นัท
 ำก
ำร

คณะกรรมกา
รตรวจรับ
พัสดุ

(ครบองค์
ประชุม)

มติองค์ประชมุ
: บางคน
ไม่รับมอบ

มตอิงค์ประชุม
: เหน็ว่า ถูกต้อง

มติองค์ประชมุ
: เหน็ว่า ไม่ถูกต้อง

รำยงำนหวัหน้ำหน่วยงำนของรัฐ เพื่อทรำบ

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

: รับพสัดไุว้  ถือวำ่สง่มอบถกูต้อง 
ณ วนัที่สง่ : ส่งมอบพสัดุให้ จนท.  

มตอิงค์ประชุม
: เหน็ว่า ถูกต้อง
เพยีงบางส่วน

รำยงำนหวัหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
เพื่อทรำบและสัง่กำร

ทรำบ
(ตามมต)ิ

สัง่กำร

แจ้ง
คูส่ญัญ
ำ

สัญญา
ไม่ได้ก าหนด
เป็นอย่างอื่น

รับไว้เฉพาะที่ถูกต้อง

รายงาน
หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ

ท าบันทกึความเหน็แย้ง

เสนอหวัหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อส่ังการ

ให้รับ

ไม่รับ

กองการพสัดุ
ภาครัฐ

47

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ งานซ้ือหรือจ้าง



คณะกรรมกา
รตรวจรับ
พสัดุ

งานจ้าง
ก่อสร้าง

(องค์ประชมุ)

ผู้ควบคุม
งาน รายงานหวัหน้าหน่วยงานของ

รัฐ เพื่อทราบ

ท ำใบรับรองผลกำรปฏิบตัิงำน
อยำ่งน้อย 2 ฉบบั

ให้ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1มตอิงค์ประชุม
: เหน็ว่า ถูกต้อง
ทัง้หมด / เฉพาะ

งวด

มตอิงค์ประชุม
: เหน็ว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหวัหน้าหน่วยงานของ
รัฐ 

เพื่อทราบหรือส่ังการ

ทรำบ
(ตามมต)ิ

ส่ังการ

แจ้ง
คู่สัญญ

า

มตอิงค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

ท าบันทกึความเหน็แย้ง

เสนอหวัหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อส่ังการ

ให้รับ

ไม่รับ

: ถือว่าส่งมอบครบถว้น ณ วนัทีส่่ง

กองการพสัดุ
ภาครัฐ
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ งานจ้างก่อสร้าง 
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หนงัสอืแจง้เกีย่วกบั
แนวทางการปฏบิตังิานดา้นพสัดุ



1. หนงัสอืกรมบญัชกีลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.2 (กวจ)/ว 179 ลงวนัที ่9 เมษายน 
2561   เร ือ่ง แนวทางปฏิบตัิในการจดัซือ้น ้ามนัเชือ้เพลิงเพื่อใชใ้นการปฏิบตัิ
ราชการตามภารกจิของหน่วยงานของรฐั 

คณะกรรมการวนิิจฉยัปัญหาการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั  ก าหนด
แนวทางปฏิบตัิในการจดัซือ้น ้ามนัเชือ้เพลิงเพื่อใชใ้นการปฏิบตัิราชการตาม
ภารกจิของหน่วยงานของรฐั ดงันี้

1. ใชบ้งัคบักบัรถรำชกำรและยำนพำหนะอืน่ อุปกรณ ์เคร ือ่งมือ เคร ือ่งใช ้เคร ือ่งจกัรกล 
ครภุณัฑท์ีใ่ชน้ ำ้มนัเช ือ้เพลงิ

2.  จดัซ ือ้น ำ้มนัเช ือ้เพลงิเพือ่ใชใ้นภำรกจิหน่วยงำน
2.1 กำรจดัซือ้น ำ้มนัเช ือ้เพลงิตำม พรบ.ม.56 วรรคหน่ึง (2) (ข)

2.1.1 กรณีไม่มภีำชนะส ำหรบัเก็บรกัษำ
1) กำรรำยงำนขอซือ้
- เจำ้หนำ้ทีท่ ำรำยงำนขอซือ้เสนอหวัหนำ้ตำมขอ้ 22 ภำยในวงเงนิไม่เกนิ 500,000.-บำท 

โดยถอืว่ำรำยงำนดงักล่ำวใชต้ลอดกำรจดัซือ้และเมือ่วงเงนิสะสมใกลค้รบวงเงนิดงักล่ำวใหจ้ดัท ำรำยงำนขอซือ้
ใหม่



2) การด าเนินการ   
2.1) การซือ้น ้ามนักรณีใหเ้ครดติ
- หวัหนำ้เจำ้หนำ้ทีล่งนำมในใบสัง่จำ่ยน ำ้มนั มอบใหส้ถำนีบรกิำรน ำ้มนั
- ภำยหลงัจดัซือ้ใหผู้จ้ดัซ ือ้เขยีนขอ้ควำมในใบบนัทกึรำยกำรขำย (Sales slip)  “ไดร้บัมอบ

น ำ้มนัเช ือ้เพลงิตำมรำยกำรขำ้งตน้ไวค้รบถว้นถกูตอ้งแลว้” และลงชือ่ก ำกบัมอบใหเ้จำ้หนำ้ทีพ่สัดุ
โดยถอืวำ่เอกสำรดงักลำ่วเป็นหลกัฐำนกำรตรวจรบัพสัดุ

2.2) การซือ้น ้ามนักรณีไม่ใหเ้ครดติ 
- ภำยหลงัจดัซือ้น ้ำมนั ใหผู้จ้ดัซ ือ้ขอใหส้ถำนีบรกิำรน ้ำมนัออกใบเสร็จรบัเงินและ

ใบก ำกบัภำษี โดยผูจ้ดัซ ือ้เขยีนขอ้ควำมในเอกสำรว่ำ “ไดร้บัมอบน ้ำมนัเช ือ้เพลงิตำมรำยงำน
ขำ้งตน้ไวค้รบถว้นถูกตอ้งแลว้” และลงชือ่ก ำกบัมอบใหเ้จำ้หนำ้ทีพ่สัดโุดยถอืว่ำเอกสำรดงักล่ำว
เป็นหลกัฐำนกำรตรวจรบัพสัดุ

3) จดัท าทะเบยีนการจดัซือ้น ้ามนั  รำยงำนหวัหนำ้ทกุ 3 เดอืน
4)  การจดัซือ้น ้ามนั (Fleet Card) ปฏบิตัติำมหนังสอื แค 0405.2/ว 89 ลว 18

ธ.ค.2550

1. หนงัสอืกรมบญัชกีลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.2 (กวจ)/ว 179 ลงวนัที ่9 เมษายน 
2561   เร ือ่ง แนวทางปฏิบตัิในการจดัซือ้น ้ามนัเชือ้เพลิงเพื่อใชใ้นการปฏิบตัิ
ราชการตามภารกจิของหน่วยงานของรฐั (ตอ่)



2.1.2 กรณีมภีาชนะในการเกบ็รกัษา
1)  จดัท ารายงานขอซือ้ 

- เจำ้หนำ้ทีท่ ำรำยงำนขอซือ้เสนอหวัหนำ้ตำมขอ้ 22 ภำยในวงเงนิไม่เกนิ 500,000.-บำท 
2)  การด าเนินการ

- ใหห้น่วยงำนรฐัจดัซ ือ้น ำ้มนัจำกสถำนีบรกิำรน ำ้มนัใดก็ได ้
2.2 กรณีการจดัซือ้น ้ามนัตามกฎกระทรวงก าหนดพสัดุทีร่ฐัตอ้งการส่งเสรหืรอื

สนบัสนุนฯ
ใหห้น่วยงำนรฐั (กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย) จดัซือ้น ้ำมนัจำก บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) หรอื

คลงัน ำ้มนั หรอืสถำนีบรหิำรจ ำหน่ำยน ำ้มนั จำก ปตทดว้ยวธิเีฉพำะเจำะง  หรอืเชญิชวนทัว่ไปหรอืคดัเลอืกก็
ได ้
3 การจดัซือ้น ้ามนัเชือ้เพลงิในการเดนิทางไปราชการ

ไม่ตอ้งปฎบิตัติำมระเบยีบฯ พ.ศ.2560
4. การควบคมุการใชร้ถ

หน่วยงำนรฐัถอืปฏบิตัติำมระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืหนังสอืสัง่กำร ทีเ่กีย่วขอ้งของหน่วยงำนน้ัน ๆ

1. หนงัสอืกรมบญัชกีลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.2 (กวจ)/ว 179 ลงวนัที ่9 เมษายน 
2561   เร ือ่ง แนวทางปฏิบตัิในการจดัซือ้น ้ามนัเชือ้เพลิงเพื่อใชใ้นการปฏิบตัิ
ราชการตามภารกจิของหน่วยงานของรฐั (ตอ่)



2. หนงัสอืกรมบญัชกีลาง ดว่นทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ ว 208 ลงวนัที ่2 พฤษภาคม 
2561 เร ือ่ง แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัก าหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
และเอกสารสอบราคา

 ใหก้ ำหนดรำคำขำยเอกสำรประกวดรำคำอเิล็กทรอนิกส ์และเอกสำร
สอบรำคำรำคำใหพ้อสมควรกบัคำ่ใชจ้ำ่ยทีห่น่วยงำนตอ้งเสยีไปในกำร
จดัท ำเอกสำร เชน่ กำรจดัพมิพเ์อกสำรของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกรำยออก
จำกระบบกำรจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัดว้ยอเิล็กทรอนิกส ์

 ไม่รวมค่ำผลติเอกสำรหรอืค่ำใชจ้่ำยอืน่ทีใ่ชจ้่ำยจำกเงนิงบประมำณ  
เชน่ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจำ้งส ำรวจออกแบบ หรอืคำ่จำ้งทีป่รกึษำ

 ไม่แสวงหำก ำไรจำกกำรขำยเอกสำรประกวดรำคำอเิล็กทรอนิกสแ์ละ
เอกสำรสอบรำคำ



3. หนังสอืกรมบญัชกีลาง ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 258 ลงวนัที ่4 มถิุนายน 2561
เร ือ่ง แนวทางในการจดัซือ้จดัจา้ง กรณีทีม่ผูีเ้สนอราคาต า่สุดเท่ากนัหลายราย หรอื
มผูีท้ีไ่ดค้ะแนนรวมสูงสุดเท่ากนัหลายราย

2. วธิสีอบรำคำ หรอืวธิคีดัเลอืก
2.1 เกณฑร์ำคำ

แจง้ผูท้ีเ่สนอรำคำต ่ำสดุทกุรำยมำเสนอรำคำใหม่
พรอ้มกนั ดว้ยวธิยีืน่ซองเสนอรำคำ 

2.2 เกณฑร์ำคำประกอบเกณฑอ์ืน่

พจิำรณำผูท้ีไ่ดค้ะแนนคณุภำพมำกทีส่ดุ

1. วธิปีระกวดรำคำอเิล็กทรอนิกส ์กรณีทีห่น่วยงำนของรฐัเลอืกใชเ้กณฑร์ำคำ         ประกอบ
เกณฑอ์ืน่ หำกปรำกฎวำ่มผูีไ้ดค้ะแนนรวมสงูสดุเทำ่กนัหลำยรำย

ใหพ้จิำรณำผูท้ีไ่ดค้ะแนนคณุภำพมำกทีส่ดุ

กำรพจิำรณำผลกำรจดัซือ้จดัจำ้งกรณีทีม่ผูีเ้สนอรำคำต ำ่สดุเทำ่กนัหลำยรำย หรอืมี
ผูท้ีไ่ดค้ะแนนรวมสงูสดุเทำ่กนัหลำยรำย



4. หนังสอืกรมบญัชกีลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวนัที่ 4 
มถิุนายน 2561  เร ือ่ง ซอ้มความเขา้ใจนิยามความหมาย “งานก่อสรา้ง” ตาม
พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั            พ.ศ. 
2560

การซอ่มแซม หมำยถงึ กำรซอ่ม       กำร
ด ำ เ นินกำร  และหร ือกำร เปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบอนัเป็นโครงสรำ้งของสิง่กอ่สรำ้งหรอื
สิง่ก่อสรำ้งทัง้หมดหรอืบำงส่วน ใหค้งสภำพ
และหรอืใชง้ำนไดต้ำมปกตดิงัเดมิ

การปรบัปรุง หมำยถึง กำรแกไ้ข กำรกระท ำ 
แล ะหร ือกำรด ำ เ นินกำรอื่นใด  อัน เ ป็น
โครงสรำ้งของสิ่งก่อสรำ้งหรอืสิ่งก่อสรำ้ง
ทัง้หมดหรอืบำงส่วน ซึง่ไดก้อ่สรำ้งไวแ้ลว้ใหม้ี
สภำพทีด่ยีิง่ขึน้

การต่ อ เติม  หมำยถึ ง  ก ำ รดัด แปล ง 
เปลีย่นแปลง เพือ่เพิม่เตมิ หรอืขยำย      ซ ึง่
ล ักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน 
น ้ ำห นัก  เ นื้อที่  อ ัน เ ป็นโคร งสร ำ้ งของ
สิ่งก่อสร ำ้งหร ือสิ่งก่อสร ำ้งทั้งหมดหรือ
บำงส่วน ซึง่ไดก้อ่สรำ้งไวแ้ลว้ใหผ้ดิไปจำกเดมิ แต่
มใิชเ่ป็นกรณีของกำรซอ่มแซม

การรือ้ถอน หมำยถงึ กำรร ือ้หรอืกำร
ด ำเนินกำรอืน่ใด เพือ่น ำสว่นประกอบอนัเป็น
โครงสรำ้งของสิง่กอ่สรำ้งหรอืสิง่กอ่สรำ้ง
ทัง้หมดหรอืบำงสว่นออกไป

งาน
กอ่สรา้ง



หน่วยงาน
ของรฐั

หำกมีผลกระทบต่อโครงสรำ้งหลกั   หรอื
มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัย หร ือมี
ควำมจ ำเป็นจะตอ้งมกีำรควบคุมดูแลกำร
ปฏิบัติงำนตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร 
หน่วยงำนของรฐั จะตอ้งด ำเนินกำรจดั
จำ้งในลกัษณะงำนกอ่สรำ้ง 

หำกไม่มีผลกระทบต่อโครงสร ำ้งหลัก 
หร ือไ ม่มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัย 
หรอืไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งมี กำรควบคุมดูแล
กำรปฏบิตังิำนตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร
หน่วยงำนของรฐัสำมำรถด ำเนินกำรจดัจำ้ง
ในลกัษณะอืน่ทีม่ใิชง่ำนกอ่สรำ้งได ้

พจิารณา

4. หนังสอืกรมบญัชกีลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวนัที่ 4 
มถิุนายน 2561  เร ือ่ง ซอ้มความเขา้ใจนิยามความหมาย “งานก่อสรา้ง” ตาม
พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั            พ.ศ. 
2560 (ตอ่)



5.หนังสอืกรมบญัชกีลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 260  ลง
วนัที ่5 มถิุนายน 2561  เร ือ่ง แนวทางปฏบิตัใินการจดัหาผูใ้หบ้รกิาร
ดา้นสาธารณูปโภค

การด าเนินการจดัหาผูใ้หบ้รกิารดา้นสาธารณูปโภค

- การใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต 
- อนิเทอรเ์น็ตการด์และคา่สือ่สารอืน่ๆ
เชน่ คา่เคเบิล้ทวี ี
คา่เชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทยีม 
คา่เชา่ระบบวงจรสือ่สารความเรว็สูง

ถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดั
จา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

- มผูีใ้หบ้รกิารหลายราย
- ไม่ มี หล ัก เกณฑ ์หรือ
ข้อบ ังคบัใดก าหนดให้ต ้อง
จดัหาจาก ผูใ้หบ้รกิารราย
ใดรายหน่ึง



ตวัอย่างทีน่่าศกึษาพรอ้มค าวนิิจฉยั
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EX 1 หน่วยงำนรฐัแห่งหน่ึงจดัประกำศประกวดรำคำซือ้ครภุณัฑย์ำนพำหนะ
และขนส่งรถยนตด์บัเพลิงโดยเอกสำรแนบทำ้ยเอกสำรประกวดรำคำไดก้ ำหนด
รำยละเอยีดคุณลกัษณะเฉพำะของพสัดุทีเ่ป็นส่วนประกอบแต่ละรำยกำรไว ้โดยใน
สว่นของเคร ือ่งสบูน ำ้ดบัเพลงิ – ระบบท่อทำงก ำหนดวำ่ตอ้งผลติจำกโรงงำนทีไ่ดร้บั
กำรรบัรองระบบบรหิำรงำนคุณภำพ (ISO 9001หรอื ISO 9002) และเป็นเคร ือ่ง
สูบน ้ำดับเพลิงที่ไดร้บัอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑจ์ำกส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลติภณัฑอ์ตุสำหกรรม โดยมหีลกัฐำนเป็นหนังสอืกำรทดสอบและรบัรองคณุภำพ

ผลการวนิิจฉัย กำรก ำหนดรำยละเอียดหรอืคุณลกัษณะเฉพำะของพสัดุ
เกีย่วกบักำรเป็นผูผ้ลติและไดร้บัอนุมตัจิดทะเบยีนผลติภณัฑจ์ำกส ำนักมำตรฐำน
ผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรมหรอืไดร้บักำรรบัรองคุณภำพตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑ ์
(ISO) ซึง่มผีลท ำใหม้ผูีป้ระกอบกำรเพยีงรำยเดยีวทีเ่ป็นผูม้คีณุสมบตัเิป็นผูม้สีทิธิ
เสนอรำคำตำมประกำศเป็นกรณีกำรกดีกนัหรอืไม่เปิดโอกำสใหม้กีำรแข่งขนัในกำร
เสนอรำคำอย่ำงเป็นธรรม
* ไม่เป็นไปตาม พรบ.พสัดุฯ ม.9

การก าหนดคณุลกัษณะพสัดไุมช่อบ/ลอ๊คสเปค

กรณศึีกษา
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EX2 หน่วยงำนรฐัแห่งหน่ึงไดอ้อกประกำศจดัซือ้รถบรรทุกน ้ำอเนกประสงค ์
ดว้ยระบบอเิล็กทรอนิกส ์ก ำหนดรำยละเอยีดหรอืคุณลกัษณะเฉพำะในส่วนของ
เคร ือ่งสูบน ้ำว่ำตอ้งเป็นเคร ือ่งสูบน ้ำแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยซ์ ึง่เป็นผลติภณัฑท์ีม่ี
คณุภำพเป็นทีย่อมรบัและแพรห่ลำยในระดบัสำกลตำมมำตรฐำนISO 9001 –
2000 และมตีวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย พรอ้มมบีรกิำรหลงักำรขำยและอะไหล่
ส ำรอง รวมทัง้เป็นผลติภณัฑท์ีผ่่ำนกำรทดสอบและรบัรองมำตรฐำนจำก DIN, 
NEPA, EN, BS หรอื ULสถำบนัใดสถำบนัหน่ึง
ผลการวินิจฉัย กำรก ำหนดเงื่อนไขของเคร ือ่งสูบน ้ำดงักล่ำวเป็นกำรล็อค 

สเป็คใหเ้ป็นเคร ือ่งสูบน ้ำของต่ำงประเทศ มีเจตนำเอือ้ประโยชนใ์หก้บัผูป้ระกอบ
อำชพีบำงรำย และกดีกนัเคร ือ่งสบูน ำ้ภำยในประเทศ
* ไม่เป็นไปตาม พรบ.พสัดุฯ ม.9

การก าหนดคณุลกัษณะพสัดไุมช่อบ/ลอ๊คสเปค

กรณศึีกษา



61

EX3   หน่วยงำนรฐัแห่งหน่ึงประกำศสอบรำคำโดยประกำศดงักล่ำวไดก้ ำหนด
คณุสมบตัผูิม้สีทิธเิสนอรำคำตำมเอกสำรสอบรำคำจำ้งเลขที ่๑๐/๒๕๕๒ ในขอ้ ๒.๕ วำ่ 
“ผูเ้สนอรำคำเป็นนิตบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดำ ตอ้งมีผลงำนก่อสรำ้งประเภทเดียวกบั
งำนทีส่อบรำคำจำ้งในวงเงนิไม่นอ้ยกวำ่ - บำท ( - )”และขอ้ ๕.๒ ก ำหนดว่ำ หำกผูเ้สนอ
รำคำรำยใดมีคุณสมบตัไิม่ถูกตอ้งหรอืยืน่หลกัฐำนไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ครบถว้น หรอืยืน่
ซองสอบรำคำไม่ถกูตอ้ง คณะกรรมกำรเปิดซองจะไม่รบัพจิำรณำรำคำของผูเ้สนอรำคำ
รำยน้ัน ผลปรำกฎว่ำมีผูเ้สนอรำคำหน่ึงรำยไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบตัเิน่ืองจำก
ไม่ไดแ้นบหนังสอืรบัรองผลงำน
ผลการวนิิจฉัย หน่วยงำนมีเจตนำที่จะไม่ก ำหนดคุณสมบตัิของผูเ้สนอรำคำว่ำ

จะตอ้งมหีนังสอืรบัรองผลงำนมำแสดงตัง้แต่ตน้ กำรเสนอรำคำตำมประกำศสอบรำคำ 
จงึไม่จ ำตอ้งมหีนังสอืรบัรองผลงำน และแมจ้ะมขีอ้ก ำหนดในเอกสำรสอบรำคำจำ้งใหส้่ง
ส ำเนำหนังสือรบัรองผลงำนก็ตำมจึงเป็นกำรไม่เปิดโอกำสใหม้ีกำรแข่งขนักันอย่ำง          
เป็นธรรม 
* ไม่เป็นไปตาม พรบ.พสัดุฯ ม 8

การกดีกนัการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

กรณศึีกษา
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EX4  หน่วยงานรฐัแหง่หน่ึงไดร้บังบประมาณในชว่งเดอืนกนัยายน และ
ไดด้ าเนินการประกาศประกวดราคาวนัที่ 4 กนัยายน ต่อมาวนัที่ 29 
กนัยายน ไดเ้สนอหวัหน้าหน่วยงานยกเลิกการประกวดราคาเน่ืองจาก        
ผูเ้สนอราคาผิดเง่ือนไขทุกราย และด าเนินการจดัหาใหม่ดว้ยวธิพีิเศษ 
โดยอา้งเหตุผลว่าด าเนินการวิธอีืน่แลว้ไม่ไดผ้ลดีตามขอ้ 24 (5) และ         
ขอ้ 52 ตามระเบยีบพสัดุฯ พ.ศ. 2535 โดยด าเนินแลว้เสรจ็ภายในวนัที่ 30
กนัยายน เพยีงวนัเดยีว

ผลการวนิิจฉยั แมง้บประมำณจะไดร้บัจดัสรรชว่งใกลส้ิน้ปีงบประมำณ หำก
หน่วยงำนคำดว่ำจะใชง้บประมำณดงักล่ำวไม่ทนัภำยในปีงบประมำณน้ัน และชอบที่
จะใหก้ระทรวงเจำ้สงักดัขอท ำควำมตกลงเพือ่ขอกนัเงนิงบประมำณไวเ้บกิเหลือ่มปี
ตำมขอ้ ๖๓ วรรคสอง ของระเบยีบกำรเบกิจ่ำยเงนิจำกคลงัพ.ศ. ๒๕๒๐ ซึง่หำกไดม้ี
กำรขอกนัเงนิดงักล่ำวแลว้ แมก้ำรประกวดรำคำคร ัง้แรกจะถูกยกเลกิไปก็ยงัสำมำรถ
จดัใหม้กีำรประกวดรำคำคร ัง้ตอ่ไปได ้โดยไม่จ ำตอ้งมกีำรจดัจำ้งโดยวธิพีเิศษแต่อย่ำง
ใด

การด าเนนิการจดัหาพสัดุ

กรณศึีกษา
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EX5 นำยกเทศมนตรีอนุมัติใหจ้ ัดซือ้ที่ดิน  ทั้งที่ทรำบรำคำที่ดินและ              
เป็นผูค้รอบครองทีด่นิมำก่อน และโอนขำยใหก้บัผูซ้ ือ้ทีด่นิ(220,000.-บำท) ก่อนที่
หน่วยงำนของรฐั(ใชอ้ ำนำจในต ำแหน่งนำยกเทศมนตร)ี ซ ือ้ทีด่นิกลบัคนืในรำคำสูงกว่ำ
รำคำทีต่นขำย (1,365,000.-บำท) โดยคณะกรรมกำรจดัซือ้ทีด่นิโดยวธิพีเิศษไม่ไดน้ ำ
ขอ้มูลรำคำประเมินที่ดิน(216,600.-บำท )และรำคำซือ้ขำยที่ดินใกลเ้คียงมำ
ประกอบกำรพจิำรณำ

ผลการวนิิจฉัย  พฤตกิรรมของนำยกเทศมนตรใีนกำรท ำนิตกิรรมอ ำพรำงเมื่อ
กำรจดัซือ้ที่ดินเป็นกำรจดัซือ้เฉพำะแห่งและจดัซือ้โดยวิธีพิเศษ จึงตอ้งปฏิบตัิตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรพสัดุของหน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2535 ขอ้ 21และขอ้ 50แต่คณะกรรมกำรจดัซือ้ทีด่นิโดยวธิพีเิศษไม่ไดน้ ำขอ้มูล
รำคำประเมนิทีด่นิและรำคำซือ้ขำยทีด่นิใกลเ้คยีงบรเิวณทีจ่ะซ ือ้ทีด่นิคร ัง้หลงัสุดจ ำนวน 
3 รำย ทีไ่ดร้บัแจง้จำกส ำนักงำนทีด่นิจงัหวดัมำประกอบกำรพจิำรณำว่ำสมควรทีจ่ะซ ือ้
ทีด่นิแปลงพิพำทตำมรำคำทีเ่สนอหรอืไม่ จงึเป็นกำรใชอ้ ำนำจในต ำแหน่งหนำ้ทีโ่ดยมิ
ชอบในกำรแสวงหำผลประโยชนท์ีไ่ม่ควรไดเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตวั 

กรณศึีกษา

การด าเนนิการจดัหาพสัด ุ(ตอ่)
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EX6  เทศบำลแห่งหน่ึงไดป้ระกำศสอบรำคำจำ้งก่อสรำ้งถนน คสล.พรอ้มคูระบำยน ้ำ ซ ึง่มีผู ้
เสนอรำคำ 2 รำย และผูเ้สนอรำยทีห่น่ึงเขยีนรำคำทีเ่สนอในใบเสนอรำคำเป็นตวัเลขระบุจ านวน
เงิน1,511,000 บาท และเขยีนขอ้ควำมดว้ยลำยมอืระบุต่อทำ้ยใบเสนอรำคำว่ำ ยนิดปีรบัลด
ราคาลงเหลอื 1,320,000 บาท(หน่ึงลา้นสามแสนสองหมืน่บาทถว้น) ลงลำยมือชือ่
หุน้ส่วนผูจ้ดักำรและประทบัตรำหำ้งก ำกบัไวห้ลงัจำกทีม่กีำรต่อรองรำคำแลว้ และคณะกรรมกำร
เปิดซองสอบรำคำมคีวำมเห็นใหผู้เ้สนอรำคำรำยที ่1 เป็นผูไ้ดร้บักำรพจิำรณำคดัเลอืกใหเ้ขำ้ท ำ
สญัญำ แต่เทศบำลกลบัเรยีกผูเ้สนอรำคำรำยที ่2 เขำ้ท ำสญัญำโดยใหเ้หตุผลว่ำ ผูเ้สนอรำคำ
รำยที ่1 ยืน่ใบเสนอรำคำจ ำนวนสองรำคำทีม่ตีวัเลขและตวัหนังสอืไม่ตรงกนั ถอืว่ำไม่ถกูตอ้งตำม
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขของเอกสำรสอบรำคำจำ้งตำมประกำศสอบรำคำจำ้งเหมำกอ่สรำ้งลงวนัที ่
23 มิถุนำยน 2551 และตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ ว 701 ลงวนัที่ 9
มนีำคม 2548
ผลการวินิจฉัย  กรณีที่ผู เ้สนอรำคำรำยที่ 1  เสนอรำคำสองรำคำอันเป็นกำรขัดต่อ
หลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 4.2 ของเอกสำรสอบรำคำจำ้ง ดงัน้ัน กำรที่เทศบำลไม่เรยีก          
ผูเ้สนอรำคำรำยที ่1 เขำ้ท ำสญัญำจำ้ง แต่ไดม้ีหนังสอืเรยีกใหผู้เ้สนอรำคำรำยที่ 2 เขำ้ต่อรอง
รำคำและไดท้ ำสญัญำจำ้ง จงึชอบดว้ยเอกสำรสอบรำคำจำ้งตำมประกำศเทศบำลต ำบลลงวนัที่
23 มถินุำยน 2551 แลว้ เทศบำลจงึมไิดก้ระท าผดิสญัญาสอบราคาดงักล่าวแตอ่ย่างใด
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EX7   หน่วยงำนรฐัแห่งหน่ึงประกำศประมูลรำคำขำยทอดตลำดไมแ้ละวสัดุเก่ำต่ำง ๆ ทีไ่ดจ้ำกกำรร ือ้
ถอนบำ้นพกัขำ้รำชกำร โดยมผูีย้ืน่ซองประกวดรำคำ ๘ รำย นำย ส. เจำ้ของกจิกำรพำณิชยค์ำ้ไม ้ เป็นผู ้
เสนอรำคำสูงสุด และนำง ป.ภรรยำโดยชอบดว้ยกฎหมำยของ นำย ส. เสนอรำคำในล ำดบัที่ ๖ และ
หน่วยงำนรฐั ไดป้ระกำศใหน้ำย ส. เป็นผูช้นะกำรประมูลรำคำและอนุมตัใิหเ้ขำ้ท ำสญัญำ ต่อมำผูเ้สนอรำคำ
ล ำดบัที ่๒ ไดโ้ตแ้ยง้ว่ำกำรประมูลไม่ถกูตอ้งตำมกฎหมำย เน่ืองจำกนำย ส. และนำง ป.เป็นสำมภีรยิำกนัโดย
ชอบดว้ยกฎหมำยและมชี ือ่อยู่ในทะเบยีนรำษฎรใ์นบำ้นเลขทีเ่ดยีวกนั จงึเป็นผูม้ผีลประโยชนร์ว่มกนั และ
ขำดคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิสนอรำคำตำมประกำศ ขอใหท้บทวนคุณสมบตัขิองนำย ส. แต่หน่วยงำนรฐัได ้
ยนืยนัอนุมตัใิหน้ำย ส.เป็นผูช้นะกำรประมูลรำคำเชน่เดมิ

ผลการวนิิจฉยั กรณีพจิำรณำตำมขอ้ ๕ แห่งระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีวำ่ดว้ยกำรพสัดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยขอ้ ๓ แห่งระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีวำ่ดว้ยกำรพสัด ุพ.ศ. ๒๕๔๑ ตำมประกำศ
ดงักล่ำวไดก้ ำหนดคุณสมบตัขิองผูเ้สนอรำคำไวว้่ำ “จะตอ้งไม่เป็นผูม้ผีลประโยชนร์ว่มกนักบั ผูเ้สนอรำคำ
รำยอืน่ทีเ่ขำ้เสนอรำคำกรณีถอืไดว้่ำ นำย ส. และนำง ป. ต่ำงก็เป็นผูม้ีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกจิกำร
ของตนเอง ซ ึง่เป็นบุคคลธรรมดำ โดยเมือ่นำย ส.กบันำง ป. เป็นสำมภีรรยำกนัโดยชอบดว้ยกฎหมำย  และ
ต่ำงเป็นผูม้อี ำนำจในกำรด ำเนินงำนในพำณิชยกจิคำ้ไม ้ จงึเป็นบุคคลธรรมดำทีม่คีวำมสมัพนัธก์นัในเชงิ
บรหิำรเขำ้ข่ำยเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม จงึเป็นผูเ้สนอรำคำทีม่ผีลประโยชนร์ว่มกนั
ตำมนัยบทนิยำม“ผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชนร์ว่มกนั”
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EX8 องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลไดป้ระกำศประมูลจำ้งงำนกอ่สรำ้งอำคำรทีท่ ำกำรดว้ยระบบ
อเิล็กทรอนิกส ์ก ำหนดใหม้กีำรยืน่เอกสำรประมูลกำรจำ้งในวนัที ่๒๓ กุมภำพนัธ ์ ๒๕๕๐ บรษิทั 
ก ไดย้ืน่เอกสำรพรอ้มแนบหนังสือค ำ้ประกนัซองเอกสำรประมูลกำรจำ้งของธนำคำร    มีผล
บงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที ่๖ มีนำคม ๒๕๕๐ ถงึวนัที ่๕ มิถุนำยน ๒๕๕๐ คณะกรรมกำรฯ เห็นว่ำไม่
ถกูตอ้งตรงตำมหลกักำรวำงหลกัประกนัซองทีต่อ้งมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต ่๒๓ กมุภำพนัธ ์๒๕๕๐ ซึง่
เป็นหลกัประกนักำรเสนอรำคำในวนัที ่๖ มีนำคม ๒๕๕๐ จงึเสนอเห็นควรพิจำรณำว่ำบรษิัท ก 
เป็นผูข้ำดคณุสมบตัมิำตรฐำนทำงเทคนิค  
ผลการวนิิจฉัย ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรพสัดุขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. ๒๕๓๘ ก ำหนดใหก้ำรซือ้หรอืกำรจำ้งใหก้ระท ำไดด้ว้ยระบบอเิล็กทรอนิกสต์ำมประกำศ
กระทรวงกำรคลงั เร ือ่ง หลกัเกณฑก์ำรซือ้และกำรจำ้งโดยกำรประมูลดว้ยระบบอเิล็กทรอนิกส ์
ฉบบัลงวนัที ่๑๓ มกรำคม ๒๕๔๘ และตำมประกำศประมูลจำ้งงำนก่อสรำ้งอำคำรทีท่ ำกำรดว้ย
ระบบอเิล็กทรอนิกส ์ลงวนัที ่๕ กุมภำพนัธ ์๒๕๕๐ ก ำหนดใหผู้เ้สนอรำคำตอ้งวำงหลกัประกนั
ซองพรอ้มยืน่ซองเอกสำรกำรประมูลดว้ยระบบอเิล็กทรอนิกส ์จงึเห็นไดว้่ำผูถู้กฟ้องคดไีดม้กีำร
ประกำศก ำหนดเกีย่วกบัหลกัประกนัซองอย่ำงชดัเจนตำมสมควรแลว้ว่ำ ผูเ้สนอรำคำตอ้งวำง
หลกั ประกนัซองพรอ้มกบัยืน่ซองเสนอรำคำ (วนัที ่๒๓ กุมภำพนัธ ์๒๕๕๐) ดงัน้ัน กำรทีผู่ถู้ก
ฟ้องคดไีดป้ระกำศรำยชือ่ผูค้ำ้ทีผ่่ำนกำรคดัเลือกเพื่อเขำ้เสนอรำคำดว้ยระบบอเิล็กทรอนิกส ์
โดยไม่มีรำยชือ่บรษิทั ก จงึเป็นกำรกระท ำทีช่อบดว้ยกฎหมำยแลว้ หลกัประกนัซองตอ้งมีผล
บงัคบัตัง้แต่วนัยืน่ซองและสิน้สุดในวนัสิน้สุดกำรยนืรำคำ มิใชม่ีผลบงัคบัในวนัทีท่ ำกำรประมูล
เพรำะไม่สำมำรถใชไ้ดต้ำมสภำพของกำรเป็นหลกัประกนั
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EX 9 เทศบำลแห่งหน่ึงไดท้ ำสญัญำจำ้ง หจก. ส กอ่สรำ้งสนำมกฬีำตำ้นยำ
เสพตดิ ค่ำจำ้ง 4,560,000 บำท ตำมขอ้ 16 ของสญัญำก ำหนดว่ำ หำกหจก.
ส ไม่สำมำรถท ำงำนใหแ้ลว้เสรจ็ตำมก ำหนดจะตอ้งเสยีค่ำปรบัวนัละ 11,400 
บำท (ในอตัรำรอ้ยละ 0.25 ต่อวนั) หจก. ส ไดท้กัทว้งว่ำสญัญำจำ้งดงักล่ำว
มใิชง่ำนกอ่สรำ้งสำธำรณูปโภคทีม่ผีลกระทบต่อกำรจรำจรกำรก ำหนดค่ำปรบั
ดงักล่ำวไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ 127 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำร
พสัดุของหน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 จงึขอให ้เทศบำล
ลดอตัรำคำ่ปรบัเป็นวนัละ 4,560 บำท ซึง่เท่ำกบัรอ้ยละ 0.10 ของรำคำงำนจำ้ง    

ผลการวนิิจฉยั กำรใชดุ้ลพนิิจก ำหนดค่ำปรบัของเทศบำลขอ้ 127 วรรค
สอง ของระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรพสัดุ ของหน่วยกำรบรหิำร
รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 ซึง่กำรก ำหนด ค่ำปรบัของงำนจำ้งทีต่อ้งกำร
ผลส ำเรจ็ของงำนพรอ้มกนัจะตอ้งไม่เกนิ 0.01 - 0.10 ของรำคำงำนจำ้ง และ
กรณีทีเ่ทศบำลใชด้ลุพนิิจจะตอ้งไม่เกนิกวำ่อตัรำดงักลำ่วดว้ย
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EX10 องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล (อบต.) ไดท้ ำสญัญำจำ้งโครงกำรกอ่สรำ้งปรบัปรุงระบบประปำ 
พรอ้มก่อสรำ้งโรงสูบน ้ำแรงต ่ำพรอ้มท่อส่งน ้ำดบิและปรบัปรุงระบบท่อจ่ำยน ้ำ แบ่งกำรท ำงำนและกำร
จำ่ยเงนิเป็น 2 งวด ก ำหนดแลว้เสรจ็ภำยในวนัที ่24 ธนัวำคม 2547 ในงวดที ่1 ผูร้บัจำ้งส่งมอบกอ่น
สิน้สุดสญัญำ 10 วนั งวดงำนที่ 2 อบต. ตอ้งส่งมอบพืน้ทีส่ ำหรบักำรท ำงำนดว้ย โดยกอ่นกำรสิน้สุด
สญัญำจำ้ง 2 วนั อบต. ไดข้ออนุญำตใชพ้ืน้ทีจ่ำกแขวงกำรทำงเพือ่ดนัท่อลอดและวำงท่อประปำใน
เขตทำงหลวง หลงัจำกทีแ่ขวงกำรทำงอนุญำต จงึมหีนังสอืลงวนัที ่28 เมษำยน 2548 แจง้ใหผู้ร้บัจำ้ง
ทรำบและใหด้ ำเนินกำรในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งระหว่ำงน้ัน ผูร้บัจำ้งขอให ้อบต. ขยำยระยะเวลำกอ่สรำ้ง แต่
ไม่ไดร้บัอนุญำต และผูร้บัจำ้งไดส้่งมอบงำนตำมสญัญำในวนัที่ 29 กนัยำยน 2548  อบต. จงึคิด
ค่ำปรบักำรส่งมอบงำนล่ำชำ้รวม 279 วนั (ตัง้แต่วนัที่ 25 ธนัวำคม 2547 ถึงวนัที่ 29 กนัยำยน 
2548) คำ่ปรบัวนัละ 3,999 บำท รวมเป็นเงนิคำ่ปรบั 1,115,721 บำท จงึไดเ้บกิจำ่ยเงนิคำ่จำ้งในงวดที ่
2 ใหแ้กผู่ร้บัจำ้ง จ ำนวน 1,763,559 บำท 

ผลการวินิจฉัย ขอ้เท็จจรงิ อบต. ไม่ไดบ้อกเลิกสญัญำ ดงัน้ันเมื่อควำมล่ำชำ้เกิดขึน้เพรำะ
ควำมผิดของ อบต.รวมอยู่ดว้ยและมไิดม้กีำรบอกเลกิสญัญำ จงึตอ้งถอืว่ำสญัญำดงักล่ำวยงัมีผลใช ้
บงัคบัอยู่ตอ่ไป อบต.จงึมหีนำ้ทีต่ำมสญัญำทีจ่ะตอ้งขยำยก ำหนดเวลำกำรกอ่สรำ้งใหแ้กผู่ร้บัจำ้ง
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EX 11  หน่วยงำนรฐัแห่งหน่ึงในจงัหวดัภำคใตท้ ำสญัญำจำ้งก่อสรำ้งอำคำรเรยีน โดยเร ิม่ท ำงำนวนัที ่
30 มถินุำยน 2548 ก ำหนดแลว้เสรจ็วนัที ่23 สงิหำคม 2549 ระหวำ่งท ำกำรกอ่สรำ้งตำมสญัญำปรำกฏว่ำ
ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิำยนถงึเดอืนธนัวำคม 2548 ในเขตจงัหวดัพืน้ทีก่อ่สรำ้งเกดิอุทกภยัฝนตกหนักและน ้ำ
ท่วม กำรเดนิทำงโดยรถยนตถ์ูกตดัขำดและจงัหวดัไดป้ระกำศใหเ้ป็นเขตภยัพบิตัฉุิกเฉิน บรษิัท ข เห็นว่ำไม่
สำมำรถท ำงำนได ้จงึมหีนังสอืขอขยำยเวลำตำมสญัญำออกไปอกี 49 วนันับแต่วนัทีค่รบก ำหนดแลว้เสรจ็
ตำมสญัญำจำ้ง แตห่น่วยงำนรฐัไม่อนุมตัใิหข้ยำยเวลำกำรกอ่สรำ้งโดยใหเ้หตผุลวำ่ ในชว่งระยะเวลำดงักลำ่ว
ของทุกปีเป็นฤดูฝนของภำคใต ้กำรเกดิฝนตกและน ้ำท่วมไม่ถอืเป็นเหตุสุดวสิยั ต่อมำ บรษิทั ข ไดส้่งมอบ
งำนกอ่สรำ้งตำมสญัญำจำ้ง หน่วยงำนรฐัไดใ้ชส้ทิธหิกัเงนิคำ่จำ้งไวเ้ป็นคำ่ปรบักรณีสง่มอบงำนลำ่ชำ้

ผลการวนิิจฉยั จำกเหตกุำรณน์ ำ้ท่วมหนักในคร ัง้นีไ้ดม้หีนังสอืพมิพล์งขำ่วถงึควำมเสยีหำยและควำม
เดอืดรอ้นของประชำชนอย่ำงต่อเน่ือง จงึเห็นไดว้่ำเหตุกำรณฝ์นตกหนักน ้ำท่วมในพืน้ทีก่่อสรำ้ง มิใชเ่ป็น
เพียงหนำ้ฝนตำมฤดูกำล    แต่เป็นกำรเกดิอุทกภยัอนัถอืไดว้่ำเป็นเหตุสุดวสิยัทีเ่กดิขึน้จรงิ ผูฟ้้องคดจีงึ
สมควรไดร้บักำรขยำยเวลำปฏบิตัติำมสญัญำตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำขอ้ 19 และตำมขอ้ 139 (2) ของ
ระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำดว้ยกำรพสัดุ พ.ศ. 2535 และจำกรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนรำยวนัของผู ้
ควบคมุงำนปรำกฏวำ่มบีำงวนัเทำ่น้ันทีส่ำมำรถท ำงำนไดเ้ต็มวนัและ

เป็นกำรท ำงำนทีห่นำ้งำน แต่กำรทีม่ีน ้ำท่วมขงัและตอ้งสูบน ้ำออกจำกหลุมตลอดเวลำ ท ำใหไ้ม่สำมำรถ
ท ำงำนทีห่นำ้งำนได ้ท ำใหเ้กดิอปุสรรคไม่สำมำรถท ำงำนไดเ้ต็มควำมสำมำรถ จงึเช ือ่ไดว้ำ่เหตนุ ำ้ท่วมมคีวำม
รนุแรง จงึสมควรขยำยเวลำท ำงำนใหผู้ฟ้้องคด ี49 วนั นับแตว่นัพน้ก ำหนดแลว้เสรจ็ตำมสญัญำ

กรณศึีกษา

การบรหิารสญัญา (ตอ่)
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EX 12 หน่วยงำนรฐัไดท้ ำสญัญำจำ้ง กบับรษิทั ค ใหซ้อ่มทำงหลวงบรเิวณทีถู่กอุทกภยั 
โดย บรษิทั ค ไดใ้ชเ้งนิสดเป็นหลกัประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำ ต่อมำในระหว่ำงกำรรบัประกนั
ควำมช ำรุดบกพร่องพบว่ำทำงหลวงดงักล่ำวถูกน ้ำกดัเซำะฐำนรำกสะพำนช ำรุดเสียหำย
หน่วยงำนรฐัจงึมีหนังสอืแจง้ใหบ้รษิทั ค ท ำกำรแกไ้ข แต่บรษิทั ค เพกิเฉย จนกระทั่งสะพำนได ้
พงัทลำยลง หน่วยงำนรฐัจงึท ำกำรแกไ้ขซอ่มแซมเองค ำนวณคำ่ใชจ้ำ่ยเป็นเงนิ 1,900,000 บำท 
โดยไดย้ดึจำกเงนิค ำ้ประกนัและคงเหลอืเงนิตอ้งชดใชอ้กี 1,816,436 บำท บรษิทั ค โตแ้ยง้ว่ำได ้
ปฏบิตังิำนตำมค ำสัง่ของผูค้วบคมุงำนเน่ืองจำกมอีปุสรรคในกำรกอ่สรำ้งบรเิวณสะพำน จงึไดแ้จง้
ผูค้วบคมุงำนและไดร้บัอนุญำตจำกผูค้วบคมุงำนใหเ้ปลีย่นแปลงรปูแบบได ้
ผลการวนิิจฉยั เอกสำรแนบทำ้ยสญัญำก ำหนดใหท้บุร ือ้ RC. Box Culvert แต ่บรษิทั ค 

ไดก้อ่สรำ้งสะพำนโดยไม่ทบุร ือ้ท่อ RC. Box Culvert ออกใหห้มด แตไ่ดป้รบัดนิถมทบัท่อ RC. 
Box Culvert และกอ่สรำ้งตอม่อฐำนรำกแผ่และดำด ค.ส.ล. บนพืน้ดนิทีป่รบัถมซึง่ไม่ถูกตอ้ง
ตำมแบบรูปรำยกำรและขอ้ก ำหนดในสญัญำ แมก้ำรก่อสรำ้งดงักล่ำวจะไดร้บัอนุญำตจำกผู ้
ควบคุมงำน แต่ก็เป็นกำรปฏบิตังิำนไม่ถูกตอ้งตำมรูปแบบรำยกำร  ดงัน้ัน บรษิทั ค จงึไม่อำจ
ปฏเิสธควำมรบัผิดตำมสญัญำและตอ้งรบัผิดในควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ตำมสญัญำ นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งและผูค้วบคุมงำน ไดร้บัรองว่ำไดทุ้บร ือ้ท่อ RC. Box Culvert
หมดแลว้ และสัง่ใหเ้ปลีย่นแปลงจำกแบบกอ่สรำ้งแบบฐำนเสำตอกมำเป็นแบบฐำนรำกแผ่ จงึเป็น
กำรตรวจกำรจำ้งและควบคุมงำนกอ่สรำ้งไม่เป็นไปตำมแบบรูปรำยละเอยีด         จงึถอืว่ำมีส่วน
ท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยดว้ย และหวัหนำ้หน่วยงำนรฐัในฐำนะผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจกำร
จำ้งและผูค้วบคมุงำน จงึตอ้งรบัผดิในควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ดว้ย

กรณศึีกษา

การบรหิารสญัญา (ตอ่)
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EX 13   นำย ก เจำ้หน้ำที่หน่วยงำนรฐัไดร้บัแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง
โครงกำรบุกเบิกปรบัถมดินทีท่ ำกำรของ (องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล) ไดต้รวจรบังำนจำ้งของ   
ผูว้่ำจำ้งเมื่อเห็นว่ำถูกตอ้งครบถว้นตำมสญัญำ โดยไม่ออกตรวจงำนจำ้งจรงิอำศยัเพียงขอ้
รำยงำนของ    นำย อ. ผูค้วบคุมงำนและเป็นพนักงำนใหม่อยู่ระหว่ำงทดลองงำน แต่หลงัจำกเบกิ
จ่ำยเงนิค่ำจำ้งใหผู้ร้บัจำ้งจงึทรำบว่ำปรมิำณดนิทีน่ ำมำถมในโครงกำรขำดหำยไม่ครบถว้น ตำม
สญัญำ   
ผลการวินิจฉัย ขอ้เท็จจร ิงปรำกฏว่ำในขณะผูร้บัจำ้งก ำลังปฏิบัติงำนตำมสัญญำ           

นำย ก ไม่ไดอ้อกไปตรวจงำนจำ้งเพรำะไดพ้จิำรณำรำยงำนกำรปฏบิตังิำนของผูค้วบคมุงำนแลว้
เห็นว่ำไม่มปีระเด็นขอ้สงสยัตำมขอ้ ๔๘ (๒) ของระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรพสัด ุพ.ศ. 
๒๕๓๘ จึงเป็นกำรกระท ำที่ขำดควำมระมดัระวงัและขำดกำรตรวจสอบที่ถูกตอ้งตำมวิสยัและ
พฤติกำรณข์องบุคคลซึง่ปฏิบตัิหนำ้ทีค่ณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งทีจ่ะตอ้งใชค้วำมระมดัระวงั           
จงึเป็นกำรกระท ำโดยประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรง

กรณศึีกษา

การตรวจรบัพสัดุ



72

EX 14 คณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดลุงลำยมอืชือ่ตรวจรบังำน ทัง้ทีง่ำนซอ่มรถยนตย์งัไม่แลว้
เสร็จและมีกำรส่งมอบงำนล่ำชำ้ แต่มีกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำซ่อมใหก้บัเอกชนผูร้บัจำ้ ง ท ำให ้
หน่วยงำนของรฐัไดร้บัควำมเสยีหำย ถอืไดว้่ำเป็นกำรปฏบิตัหินำ้ทีโ่ดยมชิอบ แมภ้ำยหลงัจะได ้มี
กำรส่งมอบรถยนตท์ีซ่อ่มแลว้เสรจ็ แต่คณะกรรมกำรตรวจรบัไม่ไดเ้สนอใหเ้รยีกค่ำปรบัจำก ผูร้บั
จำ้ง ท ำใหผู้ร้บัจำ้งไดร้บัประโยชนก์รณีเป็นกำรกระท ำผดิวนัิยอย่ำงรำ้ยแรง   

ผลการวนิิจฉัย ตำมระเบยีบส ำนักนำยกรฐัมนตร ีว่ำดว้ยกำรพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕     ขอ้ ๗๑ 
(๒) ก ำหนดให ้“คณะกรรมกำรตรวจรบัพัสดุ มีหน้ำที่ตรวจรบัพัสดใุหถู้กตอ้งครบถว้นตำม
หลกัฐำนทีต่กลงกนัไว ้กรณีทีก่รรมกำรตรวจรบัพสัดไุดล้งลำยมือชือ่ตรวจรบัพสัดุก่อนที ่ ผูร้บั
จำ้งจะท ำงำนแลว้เสรจ็ และตอ่มำผูร้บัจำ้งไดส้่งมอบงำนจนครบถว้น แตล่่ำชำ้เกนิกว่ำก ำหนด เป็น
กำรไม่ปฏบิตัติำมระเบยีบฯ ถอืเป็นกำรปฏบิตัหินำ้ทีห่รอืละเวน้กำรปฏบิตัหินำ้ทีร่ำชกำรโดยมชิอบ
เพือ่ใหต้นเองหรอืผูอ้ืน่ไดร้บัประโยชนท์ีม่คิวรได ้

กรณศึีกษา

การตรวจรบัพสัดุ (ตอ่)



ขอ้ควรระมดัระวงัในการปฏบิตังิาน
และบรหิารพสัดุ



ขอ้ควรระมดัระวงัในการปฏบิตังิานและบรหิารพสัดุ

1. ไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย/ระเบยีบว่ำดว้ยพสัดุ

2. กำรด ำเนินกำรจดัซือ้/จดัจำ้ง เขำ้ลกัษณะแบง่ซือ้แบง่จำ้ง

3. มกีำรจดัซือ้พสัดเุกนิควำมจ ำเป็นทีต่อ้งใชใ้นกำรปฏบิตัริำชกำร

4. ไม่แตง่ตัง้เจำ้หนำ้ทีเ่พือ่ท ำกำรตรวจสอบกำรรบั-จำ่ยพสัด ุและตรวจนับพสัดคุงเหลอื 

ประจ ำปี หรอืมกีำรแตง่ตัง้ไม่ครบถว้น



ขอ้ควรระมดัระวงัในการปฏบิตังิานและบรหิารพสัดุ

7. กำรควบคมุพสัดไุม่รดักมุ เชน่ ไม่มหีมำยเลขก ำกบัครภุณัฑ ์ไม่จดัท ำบญัชวีสัดุ

และทะเบยีนครภุณัฑ ์มวีสัด/ุครภุณัฑ ์เกนิหรอืขำดบญัชี

8. ไม่มกีำรบ ำรงุรกัษำพสัด ุท ำใหพ้สัดใุชก้ำรไดไ้ม่ดเีทำ่ทีค่วร

6. คณะกรรมกำรตรวจรบัพสัดปุฏบิตัหินำ้ทีไ่ม่ครบถว้น ลงชือ่รบัพสัดโุดยไม่ไดไ้ปตรวจสอบ

พสัดตุำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำ

5. ไม่แตง่ตัง้กรรมกำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ เมือ่คณะกรรมกำรตรวจสอบพสัดปุระจ ำปี

รำยงำนพบวสัดชุ ำรดุใชก้ำรไม่ไดห้รอืสญูหำย



ขอ้ควรระมดัระวงัในการปฏบิตังิานและบรหิารพสัดุ

11.มกีำรตอ่สญัญำโดยไม่ชอบดว้ยระเบยีบเป็นเหตใุหท้ำงรำชกำรเสยีหำย

12. จดัท ำใบเสนอรำคำอนัเป็นเท็จ

10. สญัญำจำ้งไม่ปิดอำกรแสตมป์ตำมประมวลรษัฎำกร

9. เบกิจำ่ยพสัดโุดยไม่มหีลกัฐำนกำรขอเบกิและหลกัฐำนกำรจำ่ย
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