
ค าถามทีพ่บบ่อย (FAQ) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

 ผู้มีอ านาจมอบหมายและการมอบอ านาจ   
1 ในหน่วยงานซึ่งมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่โดยต าแหน่ง

อยู่แล้ว หัวหน้าหน่วยงานจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้
เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อีกจะได้หรือไม่ 

1. ตามระเบียบมิได้ก าหนดจ านวนบุคลากรในการ
ท าหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ กรณีนี้จึงเป็น
ดุลย พินิ จของหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐที่ จะ
พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ แต่อย่างไรก็ดี 
การแต่งตั้ งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดั งกล่าวจะต้อง
พิจารณาถึงความเหมาะสม เช่น ปริมาณงานที่มี
จ านวนมาก เป็นต้น โดยจะต้องระบุหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ชัดเจน 
2.  เมื่อมีค าสั่ งแต่ งตั้ งหั วหน้าเจ้ าหน้าที่ พัสดุ       
ตามข้อ 1 สามารถลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าที่พัสดุ 
เพ่ิมอีกตามค าสั่งที่แต่งตั้งดังกล่าวได้ 

27 มิถุนายน 2562 

 การก าหนดคุณลักษณะ   
1 การจ้างก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์  มีครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ จะสามารถระบุยี่ห้อไว้ใน 
TOR ได้หรือไม ่

ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก พรบ.การจัดซื้อ
จั ดจ้ างฯ มาตรา  9 ก าหนดไว้ ว่ า  การก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง  
ห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้
ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เว้นแต่พัสดุที่จะจัดหา
ตามวัตถุประสงค์มียี่ห้อเดียว 

24 กันยายน 2561 

2 การก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกข้อเสนอเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดใด 

ตามระเบียบพัสดุฯ 2560 ข้อ 21 ในการซื้อหรือ
จ้างที่ไม่ใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือ
จะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบ
ในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 

24 กันยายน 2561 

3 การก าหนด TOR ต้องอ้างอิงระเบียบพัสดุฯ 
2560 ข้อใด 

การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 21 

24 กันยายน 2561 

4 การจัดหาพัสดุ กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 
บาท จะต้องท าขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะหรือไม ่
 

โดยหลักการต้องจัดท า ตามข้อ 21 เว้นแต่การ
จัดหาตามระเบียบข้อ 79 วรรคสอง กรณีจ าเป็น
เร่งด่วนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมาย
ไว้ก่อนได้และด าเนินการตามปกติไม่ทัน 

15 พฤษภาคม 2561 

6 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา  ที่ กค
(กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 
2561 ก าหนดให้แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

งานจ้างก่อสร้างจ าเป็นต้องให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ เป็นผู้รับรองแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง เนื่องจากต้องเป็นไปตามกฎหมายที่

15 พฤษภาคม 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
จะต้องผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ แต่กองช่องของ อปท. ไม่มีผู้ที่
ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว  เป็นผู้ รับรองจะ
สามารถใช้แบบรูปรายการดังกล่าวด าเนินการ
จัดจ้างได้หรือไม่ 

เกี่ยวข้อง คือพรบ.วิศวกร พ.ศ. 2542 หาก อบต.
ไม่มีผู้ออกแบบหรือรับรองแบบ ตามระเบียบฯ ข้อ 
131 ให้ขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและ    
ผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มี
หน่วยงานออกแบบก่อนก็ได้ แต่ถ้าไม่ได้รับความ
ร่วมมือก็สามารถจ้างเอกชนออกแบบได้ตาม
ระเบียบฯ ข้อ 132 - 160 

7 งานก่อสร้างจะต้องท าร่างขอบเขตงานด้วย
หรือไม ่

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 ก าหนดร่างขอบเขต
งานของงานไว้เฉพาะงานซื้อและงานจ้างทั่วไป 
ส าหรับงานก่อสร้ างก าหนดให้จัดท าแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง  ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐ         
มีกองช่าง กองออกแบบ ก็สามารถมอบให้จัดท า
แบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ ส าหรับหน่วยงาน
ใดไม่มีกองช่าง กองออกแบบ หน่วยงานอาจขอ
ความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร 
หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีกองช่าง กองออกแบบ หรือ
จะจ้างเอกสารออกแบบตามหมวด 4 ของระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ก็ได้ 

26 มีนาคม 2561 

8 หน้าที่ของคณะกรรมการจัดท ารูปแบบรายการ
งานก่อสร้าง มีหน้าที่อย่างไร ตามระเบียบข้อ 
21 ในกรณีจ้างก่อสร้าง 

จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
พัสดุไปก าหนดไว้ในรายงานขอซื้อขอจ้างตาม
ระเบียบ ข้อ 22 (2) 

26 มีนาคม 2561 

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี   
1 การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างต้อง

ประกาศยอดรวมทุกวงเงิน หรือว่าประกาศ
เฉพาะโครงการที่มีวงเงินในการจัดหาเกิน 
500,000 บาทข้ึนไป 

การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้อง
พิจารณาจากวิธีการจัดซื้อจัดจัดจ้างไม่ได้พิจารณา
จากวงเงินงบประมาณโครงการ ดังนั้น หากจัดซื้อ
จัดจ้างวิธี e-bidding วงเงิน 500,000 บาท หรือ
ต่ ากว่า 500,000 บาท จะต้องด าเนินการประกาศ
เผยแพร่แผนฯ ก่อนที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพราะตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 11 ซึ่งได้
ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ประกาศแผนฯ        
มีดังนี้ มาตรา 56 (1) (ค) และ (ฉ) มาตรา 56(2) 
(ข) (ง) (ฉ) มาตรา 70 (3) (ข) และ (ฉ) มาตรา 
82 (3) เท่านั้น 

27 มิถุนายน 2562 

 คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง   
1 กรณีงานจ้างก่อสร้างที่วงเงินเล็กน้อย  (กรณี

เฉพาะเจาะจง) ไม่ต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานได้
หรือไม ่

ระเบียบฯ ข้อ 177 งานก่อสร้างแต่ละครั้งที่มี
ขั้นตอนการด าเนินการเป็นระยะ ๆ จ าเป็นต้องมี
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการ
จ่ายเงินเป็นงวดงานตามความก้าวหน้าของงาน 

27 มิถุนายน 2562 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
จะต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความช านาญ
ทางด้านช่างตามลักษณะของงานโดยไม่ได้ดูวงเงิน
ของการจัดหา หรือดูวิธีการจัดหาแต่อย่างใด 

2 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0402/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์
ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น บุ ค ค ล ห รื อ
คณะกรรมการ กรณีผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
สามารถเบิกย้อนหลังได้วันละ  300  บาท
หรือไม ่

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  
ตาม ว.85 มีผลตั้งแต่วันที่แจ้งเวียนโดยไม่มีผล
ย้อนหลัง ส าหรับสัญญาสิ้นสุดแล้วก่อนที่ ว.85  
จะมีผลบังคับใช้ให้เบิกจ่ายได้ในอัตรา  1 ,200 
บาทต่องานเท่านั้น (ตาม ว.156) แต่กรณีสัญญา
ยังไม่สิ้นสุดและมีการควบคุมงานคาบเกี่ยวมาถึง
ปัจจุบัน การควบคุมงานก่อนวันที่ 6 กันยายน 2561 
ให้เบิกได้ในอัตรา 1,200 บาทต่องาน แล้วตั้งแต่
วันที่ 6 กันยายน 2561 ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราวันละ 
300 บาทต่อวัน ไปจนสิ้นสุดสัญญา 

27 มิถุนายน 2562 

3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง ขณะนี้สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ 
และอ้างระเบียบหรือหนังสือเวียนฉบับใด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง ขณะนี้สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ และอ้าง
ระเบียบหรือหนังสือเวียนฉบับใด 

3 พฤษภาคม 2562 

4 ถ้าประธานคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขต
ของงาน ติดประชุมต่างประเทศ ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้  จะต้องเปลี่ยนประธานตาม
ระเบียบฯ  หรือตามวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง และตามระเบียบฯ ข้อ 27 ใช้บังคับ
กับคณะกรรมการตามข้อ  25  หรือว่ าทุก
คณะกรรมการตามระเบียบฯ พัสดุ 

ตามระเบียบฯ ข้อ 27 ได้แก่ คณะกรรมการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การประชุม 
มติของคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมาก หากประธาน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ  แต่งตั้ งประธานกรรมการคนใหม่เป็น
ประธานกรรมการแทน 

24 กันยายน 2561 

5 การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ แต่งตั้งก่อนท า
แผนได้หรือไม่ หรือต้องจัดท าแผนให้เรียบร้อย
ก่อน จึงจะแต่งตั้งคณะกรรมการได้ 

หน่วยงานสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการที่ด าเนินการ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการ
ก าหนด TOR คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง เป็นต้น ก่อนจัดท าแผนการจัดซื้อจัด
จ้างได ้เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง 

24 กันยายน 2561 

6 หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ก าหนด 
ต้องด าเนินการอย่างไร  ขยายวันพิจารณา
หรือไม่ อ้างระเบียบใด 

ให้เสนอหัวหน้าหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น ตามระเบียบข้อ 25 
วรรคสอง 

24 กันยายน 2561 

7 กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ได้รับการ
แต่งตั้ง ได้รับการเลื่อนระดับสูงขึ้นในต าแหน่งที่
เป็นคณะกรรมการชุดดั งกล่ าวด้วย หรือ
โยกย้ายหน่วยงาน จะต้องด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการใหม่หรือไม่ 

ต้องด าเนินการแก้ไขค าสั่งคณะกรรมการตรวจ         
ให้ครบองค์ประกอบตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ 
ข้อ 26 ตามข้อเท็จจริง ส าหรับในระบบ  e-GP 
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีขั้นตอนการแก้ไขกรรมการ 
ดังนั้น จึงให้หน่วยงานน าค าสั่งกรรมการฯ ที่แก้ไข
มาประกอบการตรวจรับของการจัดซื้อจัดจ้าง

15 มิถุนายน 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
โครงการดังกล่าว 

8 กรณีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา มีประเด็นต้องรอค าตอบด้านเทคนิค  
หรือผลทดสอบจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้ไม่สามารถพิจารณาผลด้านคุณสมบัติได้
ภายในก าหนดเวลา  5 วันท าการตามค าสั่ง
แต่งตั้งกรรมการ ต้องด าเนินการอย่างไร 

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ สามารถขอขยายเวลา
ตามความจ าเป็น ตามระเบียบฯ ข้อ 25 วรรคสอง 
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงาน
ผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงาน
ล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น 

15 พฤษภาคม 2561 

9 การนับระยะเวลาด าเนินการของคณะกรรมการ
พิจารณาผล ที่ก าหนดระยะเวลาให้ด าเนินการ
แล้วเสร็จกี่วันนั้น จะเริ่มนับเมื่อไหร่และสิ้นสุด
วันใด 

คณะกรรมการพิจารณาผลจะต้องด าเนินการ
รายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐทราบ ให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา (วันที่) ที่ก าหนดไว้ในค าสั่ง
แต่งตั้ง โดยเริ่มนับถัดจากวันที่เสนอราคาเป็นต้นไป 
ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบฯ  ข้อ  25  หน่วยงานจะต้องก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการไว้ด้วย 

15 พฤษภาคม 2561 

10 กรณีจั ดจ้ า งล่ าม ในต่ า งประ เทศ  ด้ วยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง สามารถตรวจรับพัสดุงานนั้น           
ในต่างประเทศได้หรือไม ่

ตามระเบียบฯ ข้อ 175 (1) คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานซื้อหรือจ้าง มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ณ          
ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้
ในสัญญาหรือข้อตกลง  การตรวจรับพัสดุ  ณ 
สถานที่ อ่ืน  ในกรณีที่ ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง 
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 

26 มีนาคม 2561 

11 สามารถแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้หรือไม่ 

ตามระเบียบฯ ข้อ 26 วรรคสาม ไม่ได้ห้าม แต่เพ่ือให้
การบริหารสัญญามีประสิทธิภาพ และมีการสอบทาน
การท างาน  เนื่องจากหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน       
ตามระเบียบฯ ข้อ 178 มีหน้าที่หลักในการควบคุม
งานก่อสร้างและรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบเป็นระยะ 
และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้างตามระเบียบฯ ข้อ 176 มีหน้าที่หลัก
ในการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้รับจ้างที่ผู้ควบคุมงานรายงานมาและตรวจรับพัสดุ
เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน 
ดังนั้นโดยหลักการจึงไม่ควรเป็นคน ๆ เดียวกัน 

26 มีนาคม 2561 

12 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จะไปเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ หรือไม่ แค่ตีความ
ว่าถ้าไปเป็น จะไม่ได้รับค่าตอบแทน 

สามารถแต่ งตั้ งหั วหน้ า เจ้ าหน้ าที่ พั สดุ และ
เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
หากแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่
พัสดุเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะไม่มีสิทธิ์
ได้ รั บค่ าตอบแทนตามมาตรา  100  วรรคสี่ 
เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน

26 มีนาคม 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ 

 การจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-market   
1 การซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 10 รายการ วงเงิน 6 

ล้านบาท หากมีครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 
วงเงินเกิน 5 แสนบาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่ใน
ระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) จะต้องแยก
ออกแล้วจัดหาโดยวิธี e-market หรือสามารถ
จัดซื้อพร้อมกันโดยวิธี e-bidding ได้เลย 

หากการซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว มีจ านวน 1 รายการ 
ซึ่งเป็นสินค้าท่ีอยู่ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) 
และมีวงเงินเกิน 5 แสนบาท หน่วยงานของรัฐ
สามารถแยกออกมาด าเนินการจัดหาโดยวิธี        
e-market ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 

15 พฤษภาคม 2561 

 การจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding   
1 กรณี e-bidding หากผู้เสนอราคาไม่ได้ยื่น

เอกสารการลงทะเบียน e-GP มาพร้อมกับการ
เสนอราคา จะตัดตกคุณสมบัติได้หรือไม่ 

กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้ยื่นเอกสารการลงทะเบียน
ในระบบ e-GP ถือว่าผิดในส่วนที่ไม่เป็นสาระส าคัญ 
เพราะหน่วยงานสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว
ในระบบ e-GP ได ้

27 มิถุนายน 2562 

2 กรณีผู้ยื่นเสนอราคา ระบุระยะเวลาส่งมอบงาน
ไม่ตรงกับเอกสารประกาศราคาฯ เช่น ในเอกสาร
ประกวดราคาฯ  ก าหนดระยะเวลาส่งมอบ 
250 วัน แต่ผู้ยื่นเสนอราคา ระบุระยะเวลา       
ส่งมอบเป็น 365 วัน สามารถให้ผู้ยื่นเสนอ
ราคาท าหนังสือยืนยันก าหนดส่งมาใหม่ได้
หรือไม่หรือต้องยกเลิก 

ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้ างฯ       
ข้อ 77 กรณีที่หน่วยงานของรัฐก าหนดระยะเวลา
ส่งมอบไว้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอให้เป็นไป
ตามที่ประกาศเชิญชวนก าหนด ดังนั้น ก าหนด       
ส่งมอบถือเป็นสาระส าคัญ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใด 
ยื่นข้อเสนอไม่ เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนด กรณีต้องพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้น 

27 มิถุนายน 2562 

3 กรณีที่หน่วยงานน าร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ประกาศเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
และมีผู้แสดงความคิดเห็นเข้ามา หากหน่วยงาน
ของรัฐ ไม่ปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าวจะต้อง
แจ้งให้ผู้แสดงความคิดเห็นทราบด้วยหรือไม่ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ        
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 47 (2) ก าหนดว่า กรณีหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศ
และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท ารายการงาน
พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ       
เพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้ง
ผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 

27 มิถุนายน 2562 

4 กรณีมีผู้เสนอราคาต่ าสุด แต่ราคาสูงกว่าวงเงิน
งบประมาณ และต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล        
จะท าการยกเลิกโครงการเพ่ือท าใหม่ต้อง
ด าเนินการอย่างไร สามารถยกเลิกประกาศ 
เชิญชวนได้เลยหรือไม ่

ตามระเบียบฯ ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาฯ กรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะ
การเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตาม
ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ 

27 มิถุนายน 2562 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
หากผู้ที่ เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่น      
ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 
ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่
ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อย
ละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคา
ดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
 (๒) ถ้าด าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้ง
ผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือ
จ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอ
ราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
ก าหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไม่ยื่น      
ใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม 
หากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดในการเสนอราคาครั้งนี้
เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูง
กว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่
เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคา
รายนั้น 
 (๓) ถ้าด าเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิก
การซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือลดรายการ 
ลดจ านวน หรือลดเนื้องาน หากการด าเนินการ
ดังกล่าวท าให้ล าดับของผู้ชนะการเสนอราคา
เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม  ถือว่าก่อให้ เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิก
การซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้
ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ 
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน         
ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดท า



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
รายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ 

5 กรณีวิธี e-bidding งานซื้อ พิจารณาราคาต่อ
รายการ กรณีท่ีหน่วยงานจะยกเลิกบางรายการ
ได้หรือไม่ เนื่องจากรายการนั้นมีการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่คลาดเคลื่อน 

ตามระเบียบฯ ข้อ 53 โดยหลักการ การเผยแพร่
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งใด หากหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดรายละเอียด
ของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 
ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการด าเนินการซื้อหรือ
จ้างในครั้งนั้น แล้วด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป 
ดังนั้น กรณีประกวดราคาฯ พิจารณาราคาแต่ละ
รายการ หากในขั้นตอนประกาศประกวดราคาฯ 
พบว่ า ก าหนดคุณลั กษณะ เฉพาะผิ ดพลาด
คลาดเคลื่อนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ สามารถ
ยกเลิกเฉพาะรายการดังกล่าวได้ 

27 มิถุนายน 2562 

6 e-bidding งานก่อสร้างหน่วยงานสามารถ
ก าหนดให้มีการดูสถานที่ก่อสร้างได้หรือไม่ 

การจัดจ้างงานก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานไม่สามารถ
ก าหนดให้ดูสถานที่ก่อสร้างได้  แต่อย่างไรก็ดี 
หน่วยงานสามารถเพ่ิมเติมรูปภาพสถานที่ก่อสร้าง
ในเอกสารแนบท้ายของเอกสารประกวดราคาได้ 

27 มิถุนายน 2562 

7 การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ซึ่งราคา 
ที่เสนอต่างกัน 10 สตางค์ แต่ผู้เสนอราคาสูงกว่า 
เสนอคุณลักษณะการใช้งานของพัสดุที่มีคุณภาพ
ดีกว่า กรณีเช่นนี้คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาฯ จะพิจารณาให้ผู้เสนอราคา
สูงกว่า เป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้หรือไม่ 

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเลือกใช้เกณฑ์ราคา หน่วยงานจะต้องพิจารณา
ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ถูกต้องตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาฯ และพิจารณาเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่เสนอราคาต่ าสุดเป็นผู้ชนะ ซึ่งหน่วยงาน
ไม่สามารถเลือกรายต่ าถัดไปให้เป็นผู้ชนะ โดยน า
คุณภาพมาเปรียบเทียบใหม่ได ้

27 มิถุนายน 2562 

8 ในกรณีที่จ านวนเงินในใบเสนอราคาที่ เป็น
แบบฟอร์ม PDF กับราคาในใบแจ้งปริมาณงาน
(BOQ) และราคาที่เสนอในระบบ e-GP ไม่ตรงกัน 
คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างไร 

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว149 
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณ
งานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน ก าหนด 
ดังนี้ 
 1. กรณีที่ตรวจสอบใบเสนอราคาและบัญชี
แสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและ
ราคา (BOQ) แล้ว ปรากฏว่า ราคาสุทธิไม่ตรงกัน 
ให้ถือเอาใบเสนอราคาเป็นหลัก 
 2. กรณีที่ราคาสุทธิตามใบเสนอราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอที่เสนอราคาต่ าสุด มีวงเงินสูงกว่าราคา
สุทธิในบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง
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ปริมาณงานและราคา (BOQ) จะต้องตรวจสอบ
ปริมาณงานและราคา รวมทั้งรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และก าไรตามบัญชี
รายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา
ของผู้ยื่นข้อเสนอว่าถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน
หรือไม่ หากปรากฏว่า ยื่นปริมาณงานและราคา
ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้แล้ว 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ให้ต่อรอง
ราคาตามใบเสนอราคาก่อนด าเนินการต่อไป 
 3. กรณีที่ราคาสุทธิตามใบเสนอราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอที่เสนอราคาต่ าสุด มีวงเงินต่ ากว่าราคา
สุทธิในบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา (BOQ) ให้แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอ
รายดังกล่าวด าเนินการปรับลดราคาสุทธิรวมทั้ง
ราคาแต่ละรายการในบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง
หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา  (BOQ) ให้มี
วงเงินสอดคล้องกับใบเสนอราคา ก่อนด าเนินการ
ต่อไป 
 ทั้งนี้  ก่อนการท าสัญญาหน่วยงานของรัฐ
จะต้องท าการประเมินราคา ให้ราคาตามใบเสนอ
ราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา (BOQ) เท่ากัน แต่ต้องไม่
เกินกว่าราคาที่เสนอในใบเสนอราคา 

9 กรณีวิธี e-bidding ตรวจพบว่าผู้ค้าไม่ได้ยื่น
แบบฟอร์มใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF เข้ามา
ในระบบ ซึ่งในประกาศประกวดราคาก าหนดให้
ยื่น จะต้องพิจารณาอย่างไร 

คณะกรรมการพิจารณาผล สามารถพิมพ์ใบเสนอ
ราคาจากระบบ e-GP มาพิจารณาได้ ซึ่งโดยปกติ
จะยึดข้อมูลใบเสนอราคาจากระบบ e-GP เป็นหลัก
ในการพิจาณาผลด้านราคา ซึ่งผู้ค้าฯ ไม่จ าเป็นต้อง
แนบใบเสนอราคาเข้ามาในระบบ e-GP เพราะระบบ 
e-GP จะด าเนินการจัดท าใบเสนอราคาให้อัตโนมัติ 
กรณีนี้ ไม่ถือว่า ผู้ยื่นข้อเสนอผิดเงื่อนไขการเสนอ
ราคาแต่อย่างใด ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/010323 ลงวันที ่13 มีนาคม 2561 

22 พฤศจิ กายน 
2561 

10 กรณีวิธี e-bidding พบว่าการก าหนดคุณสมบัติ 
ผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศและเอกสารซื้อหรือ
จ้าง กับร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ตรงกัน 
จะต้องด าเนินการอย่างไร 

ตามระเบียบฯ ข้อ 53 การก าหนดรายละเอียดของ
ประกาศหรือเอกสารประกวดราคาครั้งใดที่ได้
เผยแพร่ไปแล้ว ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ที่เป็น
สาระส าคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้หน่วยงาน
ยกเลิกการด าเนินการซื้อหรือจ้างครั้งนั้นแล้ว
ด า เนินการใหม่ ให้ ถู กต้อง  กรณีการก าหนด
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คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอถือเป็นสาระส าคัญที่จะ
ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาให้เป็นผู้ผ่านหรือไม่
ผ่านคุณสมบัติในการพิจารณาข้อเสนอด้านราคา
ต่อไป ต้องยกเลิกและด าเนินการใหม ่

11 หน่วยงานของรัฐได้รับเอกสารการรับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังจาก
สิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว 
กรณีดังกล่าว ต้องด าเนินการอย่างไร 

เนื่องจาก ระเบียบฯ ไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติกรณี
ดังกล่าวไว้  หากข้อเท็จจริงหน่วยงานยังไม่ได้
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาในระบบ e-GP ตาม
ข้อ 48 ก็ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานรัฐ  
โดยอาจปฏิบัติตามข้อ 47 โดยอนุโลม หรือไม่รับ
พิจารณาก็ได้ แต่หากเผยแพร่ประกาศเรียบร้อยแล้ว 
ให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดต่อไป โดยไม่
ต้องพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 
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12 การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-
bidding ซึ่งในช่วงเวลารับฟังความคิดเห็นได้
ตรวจสอบพบว่า ได้ท าการเผยแพร่ร่างเอกสาร
ดังกล่าวไม่ครบถ้วนถูกต้อง หน่วยงานต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือ
จ้าง ตามข้อ 46 หรือที่ด าเนินการตามข้อ 47 แล้ว 
ต้องเป็นร่างเอกสารที่มีรายละเอียดสาระส าคัญ
เดียวกับประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง  ที่จะ
เผยแพร่ตามข้อ 48 ดังนั้น หากพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง หน่วยงานสามารถปรับปรุงร่างเอกสาร
ดังกล่าว และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอ
ความเห็นชอบและน าร่างดังกล่าวเผยแพร่อีกครั้ง 

22 พฤศจิกายน 2561 

13 กรณีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเลือกใช้เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ ซึ่งหน่วยงาน
เลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน จ าเป็นต้อง
รับฟังเพ่ือปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
จัดซื้อหรือจ้างหรือไม่อย่างไร 

การรับฟังความคิดเห็นหรือค าวิจารณ์ ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ก าหนดให้เป็นดุลพินิจของ
หน่วยงานของรัฐ ที่จะพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไข
ตามความคิดเห็นหรือค าวิจารณ์นั้นหรือไม่ก็ได้ 
ทั้งนี้ โดยหน่วยงานจะต้องพิจารณาจากคุณภาพ 
คุณสมบัติ  และวัตถุประสงค์การ ใช้ งานของ
หน่วยงานของรัฐ เป็นส าคัญ 
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14 การเจรจาต่อรองราคากับผู้ชนะการเสนอราคา
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ต้องด าเนินการ
อย่างไร 

เมื่อผ่านขั้นตอนการบันทึกผลการพิจารณาคัดเลือก
พัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ถูกต้องและ
ระบบได้ประมวลผลการจัดเรียงล าดับผู้ที่เสนอ
ราคาต่ าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุดไว้แล้วไม่เกิน 
3 ราย หากราคาที่เสนอสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้างตามข้อ  22 ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ต่อรองราคา แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
1. กรณีเกณฑ์ราคา 
 1.1 แจ้งให้ผู้เสนอราคาต่ าสุดล าดับแรกเพ่ือ
เสนอราคาใหม่ผ่านระบบ e-GP 
 1.2 หากด าเนินการตามข้อ 1.1 ไม่เป็นผล 
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จะต้องแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายเสนอราคาใหม่
ผ่านระบบ e-GP 
 1.3 หากด าเนินการแล้วไม่เป็นผลตามข้อ 1.2 
ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐขอ
เงินเพ่ิมหรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการ
จัดหาใหม่ รายละเอียดตามระเบียบฯ ข้อ 57 
2. กรณีเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน  ให้แจ้ง
ต่อรองราคากับผู้เสนอราคาที่มีคะแนนรวมสูงสุด
เสนอราคาใหม่ หากด าเนินการแล้วไม่เป็นผล         
ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐขอ
เงินเพ่ิมหรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการ
จัดหาใหม่ รายละเอียดตามระเบียบฯ ข้อ 58 

15 กรณีท่ีมีผู้เสนอราคารายเดียวหรือถูกต้องรายเดียว 
หรือไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ยกเลิกการประกวดราคาฯ อยากทราบว่าผู้ที่มี
หน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ยกเลิก
การประกวดราคาในครั้งนั้นคือใคร 

ตามระเบียบฯ ข้อ 56 กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง
รายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงเงื่อนไขเพียงรายเดียว  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผล เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้ งนั้ น  แต่ถ้ าคณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร
ที่ จะด า เนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

28 กันยายน 2561 

16 กรณีหน่วยงานประกาศเผยแพร่ร่างฯ เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็น  ไม่น้อยกว่า  3 วันท าการ 
จ าเป็นหรือไม่ที่หน่วยงานต้องประกาศเชิญชวน
จริงในวันถัดไป 

ระเบียบฯ ไม่ได้ก าหนดว่าเมื่อสิ้นสุดการน าร่าง
จะต้องน าประกาศและเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่ภายในกี่วัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 

24 กันยายน 2561 

17 กรณีหน่วยงานได้มีการประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และมีขายเอกสารประกวดราคาฯ 
ต่อมาหน่วยงานได้ยกเลิกการประกวดราคาใน
ครั้งนั้น เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้น
ไม่ได้รับการคัดเลือก หรือกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอ
เพียงรายเดียว แล้วด าเนินการจัดหาใหม่ด้วยวิธี
คัดเลือก ตามมาตรา 56 (1) (ก) หน่วยงาน
ต้องคืนเงินให้กับผู้ซื้อเอกสารฯ ทุกรายหรือไม ่

กรณีหน่วยงานของรัฐยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคาแล้ว  ไม่มีการ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบ
ราคาใหม่ ผู้ซื้อมีสิทธิขอคืนค่าซื้อเอกสารได้ ตาม
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ด่วนที่สุด ที่ 
กค (กวจ) 0405.2/ว 155 ลงวันที่ 23 มีนาคม 
2561 

24 กันยายน 2561 

18 กรณีที่มีผู้ขอดูเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอราคา
หน่วยงานของรัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ได้หรือไม่อย่างไร 

หน่วยงานสามารถปฏิเสธ ถ้าการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวเป็นข้อห้ามตาม  พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 
มาตรา 10 ซึ่งก าหนดไว้ว่า ห้ามหน่วยงานของรัฐ
เปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่น
ข้อเสนอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ

24 กันยายน 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น หรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย  หรือการด าเนินการตาม
กฎหมาย 

19 กรณีที่บริษัทฯ ยื่นเอกสารเข้ามาในระบบไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท
สามารถขอยื่นเอกสารเพ่ิมเติมได้หรือไม่ 

ตามระเบียบฯ ข้อ 55 (2) วรรคสอง ก าหนดว่า  
ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถาม
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้   
แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ 
ที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ
ตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอราคารายนั้นออกจาก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น 

14 พฤษภาคม 2561 

20 กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอด้วยวิธี e-bidding จ านวน 
2 ราย ปรากฏว่าไม่ผ่านการพิจารณา จ านวน 
1 ราย กรณีนี้หน่วยงานสามารถเรียกผู้เสนอ
ราคามาลงนามในสัญญา โดยไม่ต้องรอให้ล่วงพ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์ ตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาฯ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 
453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ได้หรือไม ่

กรณีดังกล่าว หน่วยงานของรัฐต้องรอให้ล่วงพ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ หรือใน
กรณีที่มีการอุทธรณ์เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ให้ท าการ
จัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ ตามมาตรา 66 วรรคสอง 
ก่อน จึงจะเรียกผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกไว้
มาลงนามในสัญญาได้ ส่วนการด าเนินการตาม
หนั งสือดั งกล่ าวนั้น  เป็นกรณีที่ มีผู้ เข้ ามายื่น
ข้อเสนอเพียงรายเดียวและผ่านการพิจารณาเพียง
รายเดียวและหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็น
ควรให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ 
จึงไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 

26 มีนาคม 2561 

21 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี  e-bidding วงเงิน 
600,000 บาท หน่วยงานต้องน าร่างประกาศ
และเอกสารประกวดราคาฯ ขึ้นเผยแพร่เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ 
เนื่องจากต้องเร่งก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายใน
เดือนมีนาคม 2561 

ตามระเบียบฯ ข้อ 45 (1) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 
บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ที่จะมีการเผยแพร่เ พ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ 

26 มีนาคม 2561 

22 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หน่วยงาน
สามารถก าหนดให้ผู้เสนอราคาน าพัสดุที่เสนอ
มาแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบได้หรือไม่ และ
ต้องก าหนดให้น ามาก่อนหรือหลังวันเสนอราคา
กี่วัน และสามารถก าหนดให้น ามาเสนอได้

ตามระเบียบฯ ข้อ 44 การซื้อหรือจ้างที่มีความ
จ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะก าหนด
เงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างให้ผู้ยื่นข้อเสนอน า
ตัวอย่างพัสดุที่ เสนอมาแสดงเพ่ือทดลองหรือ
ทดสอบหรือน าเสนองานได้ ตามวันและเวลา ณ 

26 มีนาคม 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
มากกว่า 1 วันหรือไม ่ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด โดยให้ก าหนด

เป็นวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันท าการนับถัดจากวัน
เสนอราคา เว้นแต่ไม่อาจด าเนินการวันใดวันหนึ่ง
ได้ให้ก าหนดมากกว่า 1 วันท าการได้ แต่จ านวนวัน
ดังกล่าวต้องไม่เกิน 5 วันท าการนับถัดจากวัน
เสนอราคา 

23 กรณีประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี  e-bidding 
จ านวน 1 โครงการ แล้วเลือกพิจารณาราคาต่อ
รายการ จ านวน 2 รายการ ปรากฏว่ารายการที่ 
1 มีผู้มายื่นข้อเสนอรายเดียว  และผ่านการ
พิจารณา ส่วนรายการที่ 2 มีผู้มายื่นเสนอราคา 
3 ราย ผู้ชนะคือ คนที่ผ่านการพิจารณาและ
เสนอราคาต่ าสุด กรณีนี้ ต้องรอให้พ้นระยะเวลา
การอุทธรณ์ ๗ วันท าการนับจากวันประกาศ      
ผู้ชนะราคาพร้อมกันหรือไม่ จึงจะเรียกผู้ชนะ
ทั้ง 2 รายการมาท าสัญญาได ้

ไม่ต้องรอท าสัญญาพร้อมกัน สามารถเรียกผู้ชนะ
รายการที่ 1 มาลงนามในสัญญาได้เลย เนื่องจาก
เป็นผู้ที่เข้ามายื่นข้อเสนอรายเดียวและผ่านการ
พิจารณา จึงไม่ต้องรออุทธรณ์ ส่วนรายการที่ 2 
ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใด
อุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงาน
ของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และข้อร้องเรียน ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อไปได้ จึงจะเรียกมาลงนามในสัญญาได้ 

26 มีนาคม 2561 

24 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หากปรากฏ
ว่ามีผู้ยื่นเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอ
หลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด
เพียงรายเดียวและราคาที่ เสนอไม่สู งกว่า
งบประมาณ หากคณะกรรมการพิจารณาผลฯ 
พิจารณาแล้ว เห็นว่ามี เหตุผลสมควรที่จะ
ด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวด
ราคาฯ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต้องเรียก 
ผู้เสนอราคารายดังกล่าวมาต่อรองราคาก่อน 
ทุกครั้งหรือไม่ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุฯ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้กรณี
ดังกล่าวต้องมีการต่อรองราคา ไม่ว่าราคาที่เสนอ
สูงหรือต่ ากว่าวงเงินงบประมาณ 

19 กมุภาพันธ์ 2561 

25 กรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณา
เพียงรายเดียวและหน่วยงานของรัฐพิจารณา
แล้วเห็นควรให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเข้าเป็น
คู่สัญญา หน่วยงานของรัฐต้องรอให้ล่วงพ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์  ตาม
มาตรา 117 ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 66 วรรคสอง
ก่อนหรือไม่ จึงจะเรียกมาลงนามในสัญญา 

กรณีดังกล่าว  ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 161 วรรคสอง โดยให้หน่วยงานของ
รัฐสามารถลงนามในสัญญาได้ โดยไม่ต้องรอให้  
ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ แจ้งเวียนตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ด่วนที่สุด ที่ กค 
0405.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

19 กุมภาพันธ์ 2561 

26 กรณีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยงานควรก าหนดราคาอย่างไร และเมื่อมี
การยกเลิกการประกวดราคาฯ และด าเนินการ
จัดหาใหม่หน่วยงานต้องคืนเงินให้กับผู้ซื้อ
เอกสารรายเดิมหรือไม ่

1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุฯ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 49 ในกรณีที่มีการขาย ให้ก าหนด
ราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐเสีย
ไปในการจัดท าเอกสารนั้น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย
ส่วนอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
เพ่ือด าเนินการดังกล่าว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้าง

19 กุมภาพันธ์ 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
ส ารวจออกแบบ หรือค่าจ้างท่ีปรึกษา 
2. ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาฯ ครั้งนั้น และ
มีการประกวดราคาฯ ใหม ่ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสาร
ประกวดราคาฯ ครั้ งก่อนมีสิทธิขอรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอีก 

 การจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือก   
1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก กรณีตรวจสอบแล้ว 

ผู้ค้าไม่ผ่ านคุณสมบัติข้อเสนอทางเทคนิค 
กรรมการมีมติไม่ พิจารณาด้านราคา  จึงไม่
ประสงค์จะเปิดซองใบเสนอราคา ขั้นตอนใน
ระบบ e-GP ต้องมีการกรอกราคาของผู้เสนอ
ราคา (ถึงแม้จะไม่ผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิค) 
จะมีวิธีการด าเนินการอย่างไร) 

ตามระเบียบฯ ข้อ 74 (4) ก าหนดให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอและตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ใน       
ใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคา
ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น ดังนั้น ถึงหน่วยงานจะมี
การก าหนดให้แยกยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคและ
ซองใบเสนอราคา เมื่อเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิคแล้ว 
พิจารณาไม่ผ่าน คณะกรรมการก็ต้องเปิดซองใบเสนอ
ราคา เพ่ือน าราคาไปบันทึกในระบบ e-GP และ
ต้องมีการลงนามในใบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
เพ่ือให้เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนดไว้ เว้นแต่กรณี
การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีคัดเลือก หากเลือกใช้เกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ตามระเบียบฯ ข้อ 
83 (3) ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิคเท่านั้น แล้วจึง
พิจารณาใบเสนอราคา ดังนั้น หากผู้ยื่นข้อเสนอ     
ไม่ผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิค กรณีจึงไม่ต้องพิจารณา
ใบเสนอราคาแต่อย่างใด 

27 มิถุนายน 2562 

2 กรณีหน่วยงานด าเนินการงานจ้างก่อสร้าง       
เงินงบประมาณ 49 ล้านบาท ซึ่งจัดหาโดยวิธี
คัดเลือก หน่วยงานสามารถขายเอกสารหรือไม่ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 49 
และข้อ 64 ก าหนดให้มีการขายเอกสารได้จ านวน 
2 วิธี คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
และวิธีสอบราคา เท่านั้น 

27 มิถุนายน 2562 

3 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือก มีก าหนด
ระยะเวลาในการให้เสนอราคาหรือไม่  ถ้ามี      
ต้องก าหนดระยะเวลากี่วัน ต้องก าหนดในเวลา
ราชการ 08.30-16.30 น. 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 73 
(3) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก มิได้ก าหนด 
ระยะเวลาการยื่นซองข้อเสนอ ดังนั้น การก าหนด
ระยะเวลาในการยื่นซองข้อเสนอดังกล่าว จึงเป็น
ดุลพินิจของหน่วยงานตามความจ าเป็นหรือเหมาะสม 

27 มิถุนายน 2562 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
เพ่ือให้ผู้เสนอราคามีระยะเวลาในการเตรียมตัวต่อ
การค านวณราคาและการยื่นข้อเสนอ 

4 การท าหนังสือเชิญชวนให้เข้าเสนอราคากับ
หน่วยงานภาครัฐ ในวิธีคัดเลือก สามารถเชิญ
ผู้ประกอบการที่อยู่คนละจังหวัดกับพ้ืนที่ด าเนิน
โครงการ หรือจังหวัดที่ตั้งหน่วยด าเนินการ   
เข้าเสนอราคาได้หรือไม ่

ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 
55 (2) ก าหนดให้เชิญผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้า
ยื่นข้อเสนอ  ซึ่ งมิ ได้ก าหนดข้อห้ามไม่ ให้ เชิญ
ผู้ประกอบการนอกพ้ืนที่ให้เข้าเสนอราคา ดังนั้น
หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินการได้
ตามความเหมาะสม 

15 พฤษภาคม 2561 

5 การจัดหาด้วยวิธีคัดเลือก ด าเนินการถึงขั้นตอน
ก า ร เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เ ส น อ ร า ค า ข อ ง ผู้ ค้ า ต่ อ
คณะกรรมการแล้ว หากหน่วยงานจะเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการพิจารณาในบางประเด็นจะสามารถ
ท าได้หรือไม ่

วิธีคัดเลือก เมื่อได้ส่งหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่น
ข้อเสนอแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เงื่ อนไขได้  ยกเว้น  กรณีที่ จ า เป็นต้องยกเลิก
โครงการแล้วด าเนินการใหม่ก็สามารถก าหนด
เงื่อนไขใหม่ได้ 

15 พฤษภาคม 2561 

6 การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก ผู้เสนอราคาต้องยื่น
เอกสารผ่านทางระบบ e-GP หรือไม่อย่างไร 

การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก ผู้เสนอราคาไม่ต้องยื่น
เอกสารผ่านระบบ e-GP โดยตามระเบียบข้อ 74 
(2) การยื่นซองข้อเสนอให้ด าเนินการตามระเบียบฯ 
ข้อ 68 โดยอนุโลม คือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับหนังสือ
เชิญชวนจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้น และส่งถึง
หน่วยงานของรัฐ ผู้ด าเนินการจัดหา โดยยื่นโดยตรง
ต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐาน
ที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ว่าเอกสาร
ดังกล่าว ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

26 มีนาคม 2561 

 การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง   
1 การจัดซื้อนมโรงเรียนของเทศบาลซึ่งมีอยู่  3 

โรงเรียน สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีใด 
ส าหรับการจัดซื้อนมโรงเรียนหน่วยงานของรัฐ
สามารถด าเนินการได้ 2 กรณี คือ หากการจัดซื้อ
ไม่เกิน 500,000 บาท หน่วยงานสามารถใช้วิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) ได้ ตาม ว.123 
แต่หากการจัดซื้อเกิน  500 ,000  บาทขึ้นไป       
ให้หน่วยงานปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่
รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  และก าหนด
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธี
เฉพาะเจาะจงหน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลเพ่ือจัดซื้อพัสดุตามข้อ 2 (1) จัดซื้อ
ด้วยเงินดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56 (2) (ซ) 
จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

27 มิถุนายน 2562 

2 กรณีจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง งานก่อสร้าง เราสามารถ
ท าหนังสือเชิญชวนให้บริษัทหลายรายให้มา

วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐ 
เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม

27 มิถุนายน 2562 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
เสนอราคาได้หรือไม่ เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่ง

ให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้าเจรจาต่อรองราคา 
และตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคแรก ก าหนดให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มี
อาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง ดังนั้น จึงต้อง
เชิญผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
เพียงรายเดียว 

3 รถยนต์ส่วนกลางใช้งานไม่ได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 
จะต้องน ารถเข้าศูนย์ เพ่ือท าการซ่อมแซมและ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ และออกใบส่งของวันที่ 1 
ตุลาคม อยากทราบว่า จะใช้ระเบียบข้อ 79 
วรรคสองได้หรือไม่หรือต้องท าจัดซื้อจัดจ้าง
ตามปกติ 

การด าเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง 
จะต้องเป็นกรณีดังนี ้
1. ที่มีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท 
2. เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
3. เป็นกรณีที่ไม่อาจคาดหมายไว้ก่อนล่วงหน้า 
และ 
4. เป็นกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน 
โดยพิจารณาตามข้อเท็จจริง ดังนั้น หน่วยงาน
จะต้องพิจารณาว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์เข้า
ลักษณะดังกล่าวหรือไม่ 

27 มิถุนายน 2562 

4 กรณี พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง 
(2) (ข) ตามระเบียบฯ ข้อ 79 ให้เจ้าหน้าที่
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง  แล้วให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ตามข้อ 24 กรณีดังกล่าวจะต้องจัดท ารายงาน
ผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
อีกหรือไม ่

โดยหลักการเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้         
ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างแล้ว จึงเปรียบเสมือน
ว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้มอบอ านาจให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ สามารถพิจารณาผลการซื้อหรือ
จ้างได้ โดยไม่จ าเป็นต้องจัดท ารายงานผลการ
พิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

27 มิถุนายน 2562 

5 กรณีที่หน่วยงานได้เช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหาร ตามระเบียบเดิม (ระเบียบพัสดุ 2535) 
ก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี วงเงิน 300,000 
บาท ซึ่งใกล้ครบก าหนดการเช่า สิ้นสุดเดือน
กันยายน 2561 โดยหน่วยงานมีนโยบายที่จะ
เช่าต่อเนื่อง จะต้องด าเนินการด้วยวิธีใด 

หากข้อเท็จจริง หน่วยงานต้องการเช่าจากผู้ประกอบการ
รายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมที่ยังไม่สิ้นสุด
ระยะเวลาส่งมอบ โดยราคาต่อหน่วยที่เช่าเท่ากับ
สัญญาเดิมหรือราคาต่ ากว่า หรือราคาเดิมภายใต้
เงื่อนไขที่ดีกว่า หรือเงื่อนไขเดิม ซึ่งเป็นไปตามที่
ก าหนดในระเบียบ ข้อ 78 (1) (ค) ก็ให้จัดหาด้วย
วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (จ) 

22 พฤศจิกายน 2561 

6 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากรัฐวิสาหกิจหรือนิติ
บุคคลในเครือของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน 
หมายถึงการซื้อพัสดุจากบริษัทลูก/บริษัท       
ในเครือ หรือไม่ และหาก ทอท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ
ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะซื้อ
พัสดุจากการบินไทย  หรือ  อสมท.  ซึ่ ง เป็น

การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหากิจในเครือเดียวกัน 
มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง
รัฐวิสาหกิจในเครือเดียวกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกับ
นิติบุคคลที่อยู่ในเครือเดียวกัน และระหว่างนิติ
บุคคลในเครือเดียวกันของหน่วยงานของรัฐ สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ 

24 กันยายน 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังถือหุ้น    
อยู่ด้วย ทอท. จะสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามกฎกระทรวงได้หรือไม่ 

มิ ได้หมายรวมถึง  การจัดซื้ อจัดจ้ างระหว่าง
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้สังกัด
กระทรวงเดียวกันแต่อย่างใด 

7 การแจ้งผลการคัดเลือกวิธี เฉพาะเจาะจง 
จ าเป็นต้องท าเป็นหนังสือแจ้งผลให้ได้รับการ
คัดเลือกทราบหรือไม่ 

เนื่องจากในระเบียบมิได้ก าหนดให้ต้องแจ้งผลเป็น
หนังสือ โดยระบบ e-GP จะแจ้งผลทาง e-mail 

24 กันยายน 2561 

8 การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงิน     
ไม่เกิน 5 แสนบาท ตามระเบียบฯ จะต้องจัดท า
หนังสือเชิญชวนผู้ค้าหรือผู้ประกอบการให้เข้า
มาเสนอราคาหรือไม ่

ตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคแรก ก าหนดให้เจ้าหน้าที่
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรง ดังนั้น จึงอยู่ในดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ว่ าจะจัดท าเป็นหนังสือหรือไม่ก็ ได้    
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (กวจ) 0405.2/ 
ว 217 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 

24 กันยายน 2561 

9 การจ้างพิมพ์หนังสือ วงเงิน 1 แสนบาท จะท า
เป็นใบสั่งจ้างหรือหนังสือข้อตกลงได้หรือไม่ 

สามารถท าได้ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 
มาตรา 96 (1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 (2) (ข) 

24 กันยายน 2561 

10 การจัดซื้อหนังสือแบบเรียนของโรงเรียน วงเงิน 
1,000,000 บาท ต้องด าเนินการจัดหาด้วย
วิธีใด 

หากพัสดุ (แบบเรียน) ที่จะจัดหาเข้าความหมาย
เป็นพัสดุส่งเสริมการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง เรื่องก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุนฯ ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา          
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ต้องด าเนินการด้วย
วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ซ) และ
มาตรา 56 วรรคสอง ก าหนดให้ด าเนินการจัดหา
กับองค์กรที่กฎกระทรวงก าหนดก่อน หากไม่ได้ผล 
ถึงจะด าเนินการจัดหาจากผู้ค้ าทั่ ว ไปด้วยวิธี       
e-bidding 

20 กันยายน 2561 

11 กรณีหน่วยงานจ าเป็นต้องซื้ออะไหล่  ซึ่งโดย
สภาพต้องใช้ยี่ ห้อที่ ใช้ประกอบได้ เท่ านั้น      
ซึ่งยี่ห้อดังกล่าวมีตัวแทนจ าหน่ายรายเดียวใน
ประเทศท่ีทางบริษัทสาขาผู้ผลิตให้สิทธิการขาย
กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานจะต้องด าเนินการ
จัดหาด้วยวิธีใด 

การจัดหาพัสดุในกรณีที่มีข้อจ ากัดทางเทคนิค
จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ  และยี่ห้อ
ดังกล่าวมีผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายเพียงรายเดียว 
กรณีนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการจัดหา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ค) 

15 พฤษภาคม 2561 

12 กรณีหน่วยงานของรัฐ  ได้ด า เนินการจ้ า ง
มหาวิทยาลัย พัฒนาโปรแกรมใช้ในงานของ 
หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะ จ านวน 2 โปรแกรม 

หากเป็นการด าเนินการเพ่ิมเติมจากพัสดุเดิมที่เคย
จัดซื้อจัดจ้างไว้แล้ว หน่วยงานสามารถด าเนินการ
จั ดหาตาม  พรบ . พัสดุ  พ.ศ .  2560  โดยวิ ธี

15 พฤษภาคม 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
โดยการจ้างดังกล่าวได้ด า เนินการภายใต้
ระเบียบพัสดุเดิม และขณะนี้มีความจ าเป็นต้องจ้าง
ด าเนินการ Phase 2 ต่อเนื่องจากโปรแกรมเดิม 
และต้องมีการจ้างดูแลระบบ และImplement 
พัฒนาในบางส่ วนต่ อ เนื่ อ งทุ กปี  จะต้ อ ง
ด าเนินการจ้างตามระเบียบเดิมหรือใหม่อย่างไร 

เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (จ) ได้ ทั้งนี้ 
มูลค่าของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติม 
จะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้าง     
ครั้งก่อน แต่หากมูลค่าการจัดหาครั้งใหม่สูงกว่า
ต้องด าเนินการจัดหาด้วยเหตุผลอ่ืน  ที่เข้าตาม
ข้อก าหนดไว้ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง 

13 การจัดซื้อที่ดิน เพ่ือจัดท าบ่อฝังกลบขยะมูล
ฝอยวงเงินงบประมาณ  600 ,000  บาท       
ซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง ต้องจัดซื้อวิธีอะไร 
และมีขั้นตอนวิธีด าเนินการอย่างไร 

ด าเนินการจัดหาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 
56 (2) (ช) ด าเนินการเจรจาต่อรองโดยคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบฯ
ข้อ 25 (4) ซึ่งแนวทางปฏิบัติให้ด าเนินการตามที่
ก าหนดในระเบียบฯ ข้อ 78 (1) จ 

15 พฤษภาคม 2561 

14 กรณีที่หน่วยงานของรัฐจะซื้อแบตเตอรี่ ซึ่งเป็น
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนวงเงิน
เกิน 5 แสน จะต้องด าเนินการโดยวิธีใด 

หากเป็นการจัดซื้อแบตเตอรี่ตามกฎกระทรวง 
สามารถจัดซื้อโดยตรงกับโรงงานแบตเตอรี่ทหารได้ 
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ซ)       
แต่หากไม่ประสงค์จะซื้อกับโรงงานแบตเตอรี่ทหาร
ก็สามารถใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือคัดเลือก
ก็ได้ แล้วแต่กรณี 

15 พฤษภาคม 2561 

15 อปท.จ าเป็นต้องซื้อวัสดุ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดเหตุวาตภัย วงเงิน 2 แสนบาท จะต้อง
ด าเนินการตามมาตรา 56 (2) (ข) หรือ (ง) 

ในกรณีที่มีวงเงินในการจัดหาครั้ งหนึ่งไม่ เกิน 
500,000 บาท หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) 
(ข) ก็ได้ 

15 พฤษภาคม 2561 

16 การจัดหาพัสดุ ส าหรับการเตรียมการรับเสด็จ 
ต้องปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอะไร 

หากมีรายการที่ต้องด าเนินด าเนินการในวงเงิน     
ไม่เกิน 10,0000 บาท ให้ด าเนินการจัดหาตาม
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ     
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค 
(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ได้ 
หากมี ว ง เ งิ น เกิ น  10 ,000  บาท  แต่ ไม่ เ กิ น 
500,000 บาท สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ตาม
มาตรา 56 (2) (ข) 

15 พฤษภาคม 2561 

17 การซื้อจ้างครั้ งหนึ่ งไม่ เกิน  10 ,000 บาท 
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 22 ให้ใช้ได้
กับการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทหรือไม่ 

การจัดซื้อจัดจ้างกรณีวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท 
ที่ได้การยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามระเบียบฯ  
ข้อ 22 ให้ใช้กับรายการที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการจัดประชุมของหน่วยงานของรัฐ ตามรายการ
ที่ก าหนดไว้ในตาราง 1 ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
 

15 พฤษภาคม 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
18 งานจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท 

ผู้รับจ้างต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานท่ีจ้างก่อสร้างหรือไม่ 

โดยหลักการ การก าหนดผลงานการก่อสร้างห้าม
ก าหนด เว้นแต่ มีความจ าเป็นจะก าหนดผลงาน
งานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างในวงเงิน
ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณหรือ
ประมาณการ 

26 มีนาคม 2561 

19 กรณีเดินทางไปราชการด้วยรถยนต์ของทาง
ราชการแล้วเกิดยางรั่ว ต้องปะยาง ถือเป็นกรณี
เร่งด่วนหรือไม่ และต้องท ารายงานขอซื้อขอจ้าง
และแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุหรือไม่ 

หากเป็นการซื้อในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้น   
โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจด าเนินการ
ตามปกติได้ทัน ให้ด าเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 
79 วรรคสอง คือ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบใน
การปฏิบัติ งานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบ
รายงานของความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบแล้ ว  ให้ ถือว่ ารายงานดั งกล่ าว เป็น
หลักฐานการตรวจรับโดยอนุ โลม ดังนั้นกรณีนี้       
จึงไม่ต้องจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ 

26 มีนาคม 2561 

 งานจ้างท่ีปรึกษา   
1 กรณีงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน

ทั่ ว ไป  มี ผู้ ยื่ นข้ อเสนอจ านวน  1  ราย  และ
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ  ได้
ด าเนินการเปิดซองพิจารณาตามระเบียบจัดซื้อ
จัดจ้างฯ ข้อ 114 ปรากฏว่าผ่านการพิจารณา 
แต่หากคณะกรรมการเห็นสมควรที่จะยกเลิก 
เนื่องจากมีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอรายเพียง
รายเดียว ท าให้ไม่ให้เกิดการแข่งขัน สามารถ
ยกเลิก และจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนอีกครั้ง  
ได้หรือไม ่และในกระบวนการด าเนินการโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนใหม่ ต้องด าเนินการจัดท า
ตั้งแต่รายงานขอจ้างใหม่หรือไม่ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ   
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 115 วรรคแรก เมื่อคณะกรรมการด าเนินงาน
จ้ างที่ปรึกษาโดยวิ ธีประกาศเชิญชวนทั่ ว ไป
พิจารณาแล้ว มีที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว
และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรยกเลิก
ประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนใหม่ได้โดย
จะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ 

27 มิถุนายน 2562 

2 การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ต้องท าบันทึก
การตรวจรับงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ด้วยใช่ไหม 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา       
มีหน้าที่รายงานผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง     
ที่ปรึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 179 (4) 

27 มิถุนายน 2562 

3 การจ้ า งที่ ป รึ กษาด้ ว ยวิ ธี เ ฉพาะ เจาะจ ง 
จ าเป็นต้องจ้างเฉพาะที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียน
ไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาหรือไม่ 

ตามมาตรา 73 ก าหนดให้ ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วม
การเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นที่
ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจาก
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีที่

22 พฤศจิกายน 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้นหรือเป็นงาน
จ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 
ดังนั้น การจ้างที่ปรึกษาไม่ว่าจะด าเนินการจัดหา
โดยวิธีใด การจ้างที่ปรึกษาก็จะต้องจ้างที่ปรึกษา      
ที่ ไ ด้ ขึ้ นทะ เบี ยน ไว้ กั บศูนย์ ข้ อมู ลที่ ป รึ กษา 
กระทรวงการคลัง 

4 กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่ได้ท าหนังสือเชิญที่
ปรึกษาไปแล้วจะสามารถเชิญให้ที่ปรึกษามาฟัง
ค าชี้แจงอธิบายรายละเอียด เกี่ยวกับขอบเขต
ของงานได้หรือไม ่

สามารถด าเนินการได้ โดยต้องก าหนดไว้ในร่าง
ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ตามระเบียบฯ ข้อ 
103 และรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบฯ 
ข้อ 104 

24 กันยายน 2561 

5 กรณีที่ บ ริษัท เอกชนจ้ า ง ให้หน่ วยงานใน
มหาวิทยาลัยท างานวิจัย หากหน่วยงานที่รับ
งานจะต้องจัดซื้อจัดจ้างเพื่อท างานวิจัยตามที่ได้
รับจ้าง จะต้องด าเนินการตามพรบ.จัดซื้อ     
จัดจ้างภาครัฐหรือไม่ 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือน ามาใช้ในการวิจัยและ
พัฒนา ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ท าการวจิัยเอง
หรือรับจ้างท าการวิจัย หรือเป็นผู้ให้บริการทาง
วิชาการ ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560 (หนังสือซ้อมความเข้าใจ ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวจ) 0405.2/ว 122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561) 

24 กันยายน 2561 

6 กรณีจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เจ้าหน้าที่จะ
สามารถเชิญที่ปรึกษาเข้ามาชี้แจงก่อนท า
หนังสือเชิญชวนได้หรือไม ่

การด าเนินการดังกล่าว เป็นกระบวนการก่อนเข้าสู่
การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นดุลยพินิจของหน่วยงานที่จะ
พิจารณาด าเนินการ 

24 กันยายน 2561 

7 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ในงานจ้างที่ปรึกษา ตามมาตรา 75 ที่ก าหนดให้
พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ตาม (1) – (6) 
ต้องเลือกอย่างไรมีเกณฑ์บังคับหรือไม่ และ
เกณฑ์ข้อเสนอด้านการเงิน จะต้องพิจารณา
อย่างไร 

การก าหนดเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา  75       
ในงานจ้างที่ปรึกษาหน่วยงานของรัฐต้องก าหนด
เลือกใช้เกณฑ์ตามมาตรา 75 (1) (2) (3) (4) (5) 
และ (6) โดยหน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใด
เกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์  
ก็ได้ เพ่ือก าหนดน้ าหลักการให้คะแนนข้อสอบด้าน
คุณภาพให้สอดคล้องโดยตรงกับงานที่ได้ก าหนดใน
ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาส าหรับการพิจารณา
ข้ อ เ สนอด้ านการ เ งิ น ให้ เ ป็ นดุ ล ย พินิ จ ของ
คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา พิจารณาว่า
แผนการจัดการด้านการเงินส าหรับโครงการจ้าง
ดังกล่าวที่ที่ปรึกษาเสนอมาว่ามีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมหรือขั้นตอนการศึกษาที่ที่ปรึกษาจะ
ด าเนินการหรือไม่อย่างไร เพ่ือให้โครงจ้างที่ปรึกษา
ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ 

24 กันยายน 2561 

8 กรณีท่ีหน่วยงานต้องการจ้างให้มหาวิทยาลัยท า
การส ารวจและประเมินความพึงพอใจให้กับ

ให้พิจารณาจากขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการ
จัดหาดังกล่าว หากผลผลิตของหน่วยงาน คือ เมื่อ

24 กันยายน 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจ าทุกปี 
โดยท าในลักษณะเป็นรายงานผลการส ารวจ
วิจัยที่เป็นรูปเล่ม จะต้องด าเนินการจัดหาเป็น
การจ้างเหมาบริการ หรอืการจ้างที่ปรึกษา 

ท าการส ารวจการประเมินผลความพึงพอใจแล้ว 
จะต้องท าการวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินการและจัดท ารายงานผลเป็นรูปเล่มให้กับ
หน่วยงานด้วย ซึ่งลักษณะดังกล่าว เข้าความหมาย
ของ “งานจ้างที่ปรึกษา” ตามมาตรา 4 ต้องด าเนินการ
จัดหาในลักษณะการจ้างที่ปรึกษา 

 การเช่า   
1 กรณีคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้อนุมัติผ่อนผัน

การไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 94 โดยให้
สัญญาหรือข้อตกลงมีผลย้อนหลังไปนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 การด าเนินการเช่า
ต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ ต้องจะต้องท า
รายงานขอความเห็นชอบหรือไม่ 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีเจาะจงกับผู้ให้เช่า
โดยตรง ก่อนด าเนินการเช่า ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
ตามรายการข้อ 94 (1)-(4) 

27 มิถุนายน 2562 

2 การเช่าสถานที่สอบบรรจุข้าราชการ จากสถาบัน
ราชภัฏต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.
พัสดุ 2560 หรือไม่ 

การเช่าถือเป็นการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ 
ดังนั้น จะต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 

27 มิถุนายน 2562 

3 การเช่าต้องจะก าหนดราคากลางหรือไม่ จะต้องก าหนดราคากลาง  เนื่องจากการเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ ระเบียบฯ ข้อ 94 ก าหนดก่อน
ด าเนินการเช่า  ให้ เจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ      
ซึ่งก าหนดรายการไว้เป็นการเฉพาะเพ่ือใช้ในการ
เปรียบเทยีบข้อเสนอของผู้ให้เช่า เช่น ราคาเช่าครั้ง
หลังสุด อัตราค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีขนาดและ
สภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า (ถ้ามี) ดังนั้น จึงใช้ราคา
ดังกล่าวแทนราคากลาง  ซึ่ งใครเป็นผู้มีหน้าที่
ด าเนินการอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานจะ
แต่งตั้งหรือมอบหมาย 

27 มิถุนายน 2562 

4 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ที่ต้องการเช่าจาก 
ผู้รับจ้างรายเดิมที่เคยด าเนินการอยู่ในปีที่ผ่านมา 
เพ่ือเช่าต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป จะท าได้
หรือไม่อย่างไร และในการเช่าต่อเนื่องดังกล่าว 
ผู้รับจ้างจ าเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนให้กับคู่สัญญา
หรือไม ่

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรค (2) (จ) 
บัญญัติว่า "พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุ 
ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 
และมีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติม
เพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น 
โดยมูลค่าของพัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติม
จะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้
ก่อนแล้ว" ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ก าหนดวิธีปฏิบัติไว้ว่า การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (จ) 

22 พฤศจิกายน 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพ่ือขอให้มี
การซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต่ ากว่า
ราคารายเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม 
โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 
กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีเหตุผลความจ าเป็นต้อง
เช่าพัสดุจากผู้เช่ารายเดิมต่อเนื่อง ย่อมสามารถเช่า
จากผู้ให้เช่ารายเดิมได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2) (จ) แห่งพระราชบัญญัติฯ และ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ    
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 
เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความ
จ าเป็นต่อเนื่อง 

 การท าสัญญา   
1 กรณีการจัดซื้อพัสดุประเภท  "บ ารุงรักษา" 

เครื่องจัดเก็บข้อมูล Server สามารถช าระเงิน
ล่วงหน้าได้หรือไม่ โดยรอบการให้บริการตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
ซึ่งจะช าระเงินครั้งแรกเม่ือได้รับใบสั่งซื้อ 

การจ่ายเงินล่วงหน้า ตามระเบียบฯ ข้อ 89-91 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ล่ ว งหน้ า ไว้  หน่ วยงานจึ งต้ อง พิจารณาตาม
หลัก เกณฑ์และเงื่ อนไขที่ ระเบี ยบฯ  ก าหนด       
ซ่ึงเง่ือนไขการการจ่ายเงินล่วงหน้าจะต้องระบุไว้ใน
เอกสารประกวดราคาฯ หรือหนังสือเชิญชวนไว้
ตั้งแต่ต้น 

27 มิถุนายน 2562 

2 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวน ที่ใช้
เงินงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ต้องลงนามในสัญญาภายในวันที่ 30 กันยายน 
2561 แต่เนื่องจากหน่วยงานได้ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคาแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอที่
ไม่ผ่านการพิจารณาได้อุทธรณ์มายังหน่วยงาน
และผลการพิจารณาของหน่วยงานไม่เห็นด้วย
กับอุทธรณ์ จึงคาดว่าหน่วยงานจะไม่สามารถ
ลงนามได้ทันแล้วเงินจะตกไป กรณีนี้หน่วยงาน
สามารถเรียกให้ผู้ชนะการเสนอราคามาลงนาม
ก่อนได้หรือไม ่

ไม่ได้ เนื่องจากตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฯ 
มาตรา 117 – 119 มีวัตถุประสงค์จะให้หน่วยงาน
ของรัฐหยุดขั้นตอนกระบวนการขั้นตอนต่อไป       
เพ่ือด าเนินการพิจารณาอุทธรณ์ผลการประกวด
ราคา/คัดเลือก ให้มีความโปร่งใสก่อน จะด าเนินการ
ขั้นตอนเชิญผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งในเข้าท า
สัญญา ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงไม่สามารถเชิญ 
ผู้ชนะการเสนอราคามาลงนามตามเจตนารมณ์
ข้างต้น แต่อย่างไรก็ดี คณะกรรมการวินิจฉัยได้มี
หนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1 ลงวันที่ 2 มกราคม 
2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการน าผล
การจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้

27 มิถุนายน 2562 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
กับเงินงบประมาณในปีใหม่  หน่วยงานของรัฐ       
จึงต้องถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการข้างต้น 

3 หน่วยงานของรัฐจะจัดจ้าง  ท าถุงผ้าวงเงิน 
18 ,190 บาท สามารถก าหนดเงื่อนไขการ
จ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ 50 ได้หรือไม ่

การจ่ายเงินล่วงหน้า จะกระท าได้เฉพาะกรณีและ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบ  ข้อ 89 
เท่านั้น ส าหรับการจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ 50  
จะจ่ายได้เฉพาะกรณีที่จัดหาจากหน่วยงานของรัฐ
เท่านั้น 

27 มิถุนายน 2562 

4 วงเงินสัญญาจ้าง 50 ล้านบาทขึ้นไป หลักเกณฑ์
คิดค่าปรับ  หน่วยงานจะคิดค่าปรับ  0.01      
ได้หรือไม ่

อัตราค่าปรับไม่น าวงเงินสัญญามาเป็นใช้ในการ
ก าหนดอัตราค่าปรับแต่อย่างใด ซึ่งอัตราค่าปรับจะ
เป็นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 162 แบ่งไว้ 4 ประเภท ดังนี้  
1. การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนอกจาก
การจ้างที่ปรึกษา อัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.01-
0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ  
2. การจ้างซึ่งต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมด
พร้อมกัน อัตราค่าปรับ 0.01 - 0.10 ของราคา
งานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ ากว่า วันละ 100 บาท  
3. งานก่อสร้าง สาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อ
การจราจร อัตราค่าปรับ 0.25 ของงานจ้าง 
4. กรณีจ้างที่ปรึกษา อัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.01 
- 0.10 ของราคางานจ้าง ซึ่งหน่วยงานจะต้อง
พิจารณาว่าสัญญาที่จะด าเนินการมีลักษณะการ
ด าเนินการเป็นแบบใด จะได้เลือกใช้อัตราค่าปรับที่
ถูกต้อง 

27 มิถุนายน 2562 

5 ในการพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาใน
สัญญา  ใครเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติและต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 102 ประกอบ
กับระเบียบฯ ข้อ 182 ก าหนดให้การงดหรือลด
ค่าปรับ หรือขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณา
ได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง ได้ด้วยเหตุดังนี้ 
คือ 
1. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ
หน่วยงาน  
2. เหตุสุดวิสัย 
3. เหตุพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับ
ผิดตามกฎหมาย  
4. เหตุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง      
ท าให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองาน
ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญาได้โดย

22 พฤศจิกายน 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
หน่วยงานของรัฐจะต้องระบุเงื่อนไขไว้ในสัญญา
หรือข้อตกลง ซึ่งคู่สัญญาจะต้องแจ้งเหตุให้หน่วยงาน
รัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้
สิ้นสุด เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของหน่วยงานซึ่ งมีหลักฐานชัดแจ้ ง     
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ 
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่
จะต้องเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

6 แบบสัญญาที่พิมพ์จากระบบ จ าเป็นหรือไม่ที่
ต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า 

การลงนามในเอกสารสัญญาทั้งที่พิมพ์จากระบบ 
หรือจัดท านอกระบบ คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายต้องลง
ลายมือชื่อก ากับเอกสารทุกแผ่น  ส าหรับพยาน       
ลงนามเฉพาะหน้าสุดท้ายในช่องท่ีก าหนดเท่านั้น 
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7 กรณีผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้แปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

ส่วนราชการสามารถเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาได้       
โดยแก้ ไข เปลี่ ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง       
จากผู้ประกอบการรายเดิมที่เป็นคู่สัญญา ให้เป็น
นิติบุคคลใหม ่ตามมาตรา 97 (2) 
(หนังสือซ้อมความเข้าใจด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0405.2/ว 380 ลงวันที 24 สิงหาคม 2561) 
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8 กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 
บาท และสามารถส่งมอบของได้ภายใน 5 วัน
ท าการ ไม่ต้องท าสัญญาตามแบบได้หรือไม ่

ไม่ท าสัญญาตามแบบที่ก าหนดในมาตรา 93 ก็ได้ 
โดยสามารถเลือกที่จะท าข้อตกลงเป็นหนังสือตาม
มาตรา 96 (3) ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาความ
เหมาะสมตามลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้าง 

24 กันยายน 2561 

9 ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่องการจัดท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณี อ่ืน  ฉบับที่  2       
ที่ระบุถึงการจัดซื้อพัสดุโดยตรงจากต่างประเทศ 
ใช้ส าหรับการซื้อพัสดุอย่างเดียว ไม่รวมถึงการ
จ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างใช่หรือไม่ 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดท าข้อตกลง
เป็นหนังสือในกรณีอ่ืนตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 
2560 (ฉบับที่ 2) ข้อ 3 ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง
อาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบ
สัญญาตามแบบสัญญาตามมาตรา 93 ก็ได้ ดังนี้ 
(1)  การจัดซื้อ โดยตรงจากต่างประเทศหรือ
ด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศท่ีผู้ขาย
ก าหนดให้ต้องท าตามเงื่อนไขของผู้ขายและเป็น
มาตรฐานที่ใช้อยู่เป็นการทั่วไปกับผู้ซื้อรายอื่น 
(2) การเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของผู้ให้เช่าเป็นส าคัญ และเป็นเงื่อนไขที่ใช้
อยู่เป็นการทั่วไปกับผู้เช่ารายอ่ืน โดยผู้เช่าไม่มี
อ านาจต่อรอง ซึ่งไม่อาจใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกได้  
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ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
ดังนั้น ไม่รวมถึงการจ้างที่ปรึกษาและการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

10 หากหน่วยงานท าสัญญาซื้อขาย มีข้อความใน
สัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด
แต่เรียงข้อสลับกัน เช่น น าหัวข้อการใช้เรือ
ขึ้นมาก่อน หัวข้อการตรวจรับ และมีการรวบ
ข้อ การส่งมอบรวมกับการรับรองคุณภาพ และ
ก าหนดวันส่งมอบ ภายใน 30 วันนับถัดจากวัน
ท าสัญญา โดยที่สัญญาตามแบบ การส่งมอบ
ก าหนดเป็น วัน เดือน ปี ไว้ แบบนี้ใช้ท าสัญญา
ได้หรือไม ่

การก าหนดเงื่อนไขในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ 
นโยบายก าหนดไว้เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเจตนารมณ์ของคู่สัญญานั้น หากกรณีการแก้ไข
ดังกล่าวไม่ เป็นสาระส าคัญหน่วยงานของรัฐ
สามารถด าเนินการแก้ไขได้ แต่หากเป็นกรณีที่การ
แก้ไขนั้นเป็นสาระส าคัญหน่วยงานจะต้องส่งร่าง
สัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาร่าสัญญา
ก่อน ส าหรับกรณีการก าหนดเงื่อนไขการส่งมอบ
โดยก าหนดส่งเป็นวันนั้น  หน่วยงานสามารถ
ก าหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานของ
หน่วยงานได ้
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11 โครงการจ้างก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย คณะกรรมการได้ท าการตรวจรับ
พร้อมรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐทราบ
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง 
หากผู้รับจ้างขอให้ออกหนังสือรับรองผลงาน
โครงการดังกล่าว จะถือว่าผู้รับจ้างได้ด าเนินการ
ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาแล้วหรือไม่ และจะ
สามารถออกหนังสือรับรองผลงานให้ได้หรือไม่ 

ระเบียบฯ ข้อ 176 (6) ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างเห็นว่า ผู้รับจ้างได้ด าเนินการ
ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่า 
ผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงาน
จ้างนั้น... หากหน่วยงานได้จัดท าใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว     
ก็สามารถออกหนังสือรับรองผลงานให้กับผู้รับจ้างได้ 
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12 หน่วยงานของรัฐท าสัญญาจ้างการประปานคร
หลวงโดยตามสัญญามีเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ล่วงหน้าร้อยละ 50 แต่การประปานครหลวง
จะขอไม่หักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพ่ือชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญาได้หรือไม่ 
 

กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่
คู่สัญญาแล้ว หน่วยงานต้องมีการหักเงินที่ได้จ่าย
ล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างในแต่ละงวดด้วย 
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13 การคิดค่าปรับอัตราของงานที่หวังผลส าเร็จของ
งานพร้อมกัน อัตราตายตัวในอัตราร้อยละ 
0.01-0.10 ของราคางานจ้างต่อวันแต่จะต้อง
ไม่ต่ ากว่า 100 บาท กรณีคิดค่าปรับในอัตรา
ตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01-0.20 ของราคา
พัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ จะต้องระบุว่าไม่ต่ ากว่า 
วันละ 100 บาท หรือไม่ 

ตามระเบียบฯ ข้อ 162 การจ้างซึ่งต้องการผลส าเร็จ
ของงานทั้งหมดพร้อมกัน  ก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 
0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ า
กว่าวันละ  100  บาท  แต่ส าหรับการก าหนด
ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างอัตรา
ร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 
ไม่ต้องระบุอตัราขั้นต่ าไม่น้อยกว่าวันละ 100 บาท 
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14 กรณีที่หน่วยงานมีหนังสือแจ้งให้ผู้ รับจ้าง      
เข้าท างานตั้งแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา      
แต่ข้อเท็จจริงผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาท างานเลย 
ต่อมาหน่วยงานมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุด

1. ภายหลังจากหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้ง    
ให้เข้าท างานและหากในหนังสือมีการก าหนดให้
เข้าท างานภายในวันใดและหากคู่สัญญาไม่เข้า
ท างานภายในระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยงานของรัฐ

24 กันยายน 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
งานเป็นเวลา 30 วัน ด้วยเหตุที่ว่า ไม่มี ผอ.
กองช่าง ซึ่งปัจจุบันสัญญาจ้างก าลังจะสิ้นสุดลง 
ผู้รับจ้างจะเอาการสั่งหยุดงานดังกล่าวมาเป็น
เหตุขอขยายเวลาท าการตามสัญญาได้หรือไม่ 

ควรพิจารณาใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาอัน
เนื่องมาจากคู่สัญญาผิดสัญญา 
2. หากการสั่งให้คู่สัญญาหยุดงาน เป็นผลโดยตรง
ให้คู่สัญญาไม่อาจปฏิบัติปฏิบัติตามสัญญาได้ กรณี
ดังกล่าวหน่วยงานของรัฐอาจพิจารณาตามนัย 
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 102 ต่อไป 

15 โครงการจ้างก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย คณะกรรมการได้ท าการตรวจรับ
พร้อมรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐทราบ
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับ
จ้าง หากผู้รับจ้างขอให้ออกหนังสือรับรอง
ผลงานโครงการดังกล่าว จะถือว่าผู้รับจ้างได้
ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาแล้ว
หรือไม่ และจะสามารถออกหนังสือรับรอง
ผลงานให้ได้หรือไม่ 

ระเบียบฯ ข้อ 176 (6) ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างเห็นว่า ผู้รับจ้างได้ด าเนินการ
ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่า
ผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่ง
งานจ้างนั้น... หากหน่วยงานได้จัดท าใบรับรองผล
การปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว 
ก็สามารถออกหนังสือรับรองผลงานให้กับผู้รับจ้างได้ 

24 กันยายน 2561 

16 กรณีที่ผู้เสนอราคา ไม่ได้ถูกคัดเลือกไว้ 3 ราย 
ผู้เสนอราคาสามารถท าเรื่องขอคืนหลักประกัน
การเสนอราคาได้หรือไม่ ช่วงเวลาใด 

ตามระเบียบฯ ข้อ 170 (1) หน่วยงานของคืน
หลักประกันการเสนอราคาให้แก่ผู้ยื่นข้อ เสนอ 
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือก     
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่ ง เสนอราคาต่ าสุด
ตามล าดับ 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
การคืนหลักประกันที่เป็น บริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาไม่มารับภายในก าหนดเวลาข้างต้น จะส่ง
ต้นฉบับหนังสือค้ าประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว 
พร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ผู้ค้ าประกันทราบด้วย ส าหรับ
หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืน
แก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยผู้เสนอราคาไม่ต้องท าหนังสือขอคืนหลักประกัน
การเสนอราคามาถึงหน่วยงานของรัฐ 

24 กันยายน 2561 

17 กรณีจัดท าสัญญา แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 
หน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องระบุค่า  K หรือ
จ าเป็นต้องใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ หรือไม ่

กรณีการท าสัญญาจ้างก่อสร้างจะต้องก าหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) ตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้งตามหนังสือส านัก

15 พฤษภาคม 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109       
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณา
ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง และเมื่อ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหนังสือเวียนข้างต้นแล้ว 
ให้หน่ วยงานของรั ฐด า เนินการตามหนั งสื อ
คณะกรรมการวินิจฉัย ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง 
ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ใน
สัญญาจ้างก่อสร้าง โดยให้ก าหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ ไว้ในประกาศ 
เอกสารประกวดราคาฯ  และหนังสือเชิญชวน
รวมถึงระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างเพ่ิมเติมในแบบ
สัญญาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 

18 ในแบบฟอร์มสัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร 
ข้อ 5.51 (14) ที่ให้ระบุค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 
จ าเป็นหรือไม่ สามารถระบุเป็นอัตราที่ เรา
ก าหนดแทนได้หรือไม่ เนื่องจากงานจ้างมีหลายวุฒิ 
ราคาค่าปรับหากต้องระบุเป็นจ านวนเงิน จะไม่
เท่ากัน ท าให้ต้องแจกแจงแยกย่อย และต้องรอ
ราคาหลังการประมูล จึงจะมาค านวณค่าปรับได้ 

การก าหนดค่าปรับในสัญญาจ้างท าความสะอาด 
ต้องเป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 162 ก าหนด กรณีจ้างเหมาท าความ
สะอาดที่จ้างบุคคล  ต้องจัดท าสัญญาแยกเป็น
รายบุคคล และการก าหนดค่าปรับถ้าก าหนดเป็น
อัตราต้องระบุเป็นจ านวนเงินด้วย และค่าปรับต้อง
ก าหนดขั้นต่ าวันละ 100 บาทข้ึนไป 

15 พฤษภาคม 2561 

19 ใครคือผู้ลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  และลงนาม     
ในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ 
(๒) (ข) 

การลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) ตาม
ระเบียบฯ  ข้อ ๗๙  วรรคแรกเป็นอ านาจของ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งเป็นอ านาจตามระเบียบฯ 
ไม่ได้เกิดจากการมอบอ านาจโดยหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ลง
นามเองก็ได้ ส าหรับการลงนามในประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคาทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นอ านาจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

26 มีนาคม 2561 

20 ในสัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์ ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ 
ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายต้องก าหนดภายในกี่
วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้าง 

การก าหนดวัน  ให้ อยู่ ที่ ดุ ล พินิ จของหั วหน้ า
หน่วยงานของรัฐ ที่จะก าหนดตามความเหมาะสม 

26 มีนาคม 2561 

21 ใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หรือสัญญาเวลาสั่งพิมพ์
ต้องมีครุฑหรือไม ่

ขึ้นอยู่ดุลพินิจของหน่วยงาน เนื่องจากคณะกรรมการ 
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไม่ได้ก าหนดรูปแบบ
สัญญาลดรูป 

26 มีนาคม 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
22 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบ
สัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 มีการก าหนดสัญญา
โดยความเห็นชอบของอัยการสูงสุด จ านวน 14 
สัญญา แต่ไม่ได้ก าหนดแบบสัญญาจ้างทั่วไปไว้ 
ดังนั้นกรณีงานจ้างทั่วไปหน่วยงานจะต้องใช้
สัญญาแบบใด 

แบบสัญญาใดที่คณะกรรมการนโยบายยังไม่ได้
ก าหนด ให้ใช้แบบสัญญาเดิมทีเคยปฏิบัติต่อไปก่อน 
จนกว่าคณะกรรมการนโยบายจะก าหนดแบบสัญญา
เพ่ิมเติม โดยเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 418 
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

19 กุมภาพันธ์ 2561 

23 กรณีมีการลงนามในสัญญาตามแบบเดิม       
ก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงาน
ภาครัฐต้องแก้ไขสัญญาให้ เป็นไปตามแบบ
สัญญาที่คณะกรรมการนโยบายฯ ประกาศ
ก าหนดหรือไม ่

ถ้ามีการลงนามในสัญญา ก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2561 ให้หน่วยงานภาครัฐใช้แบบสัญญาเดิมนั้น
ได้ต่อไป แต่ถ้ามีการลงนามในสัญญาตั้งแต่วันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป หน่วยงานต้อง
ใช้แบบสัญญาใหม่ตามที่คณะกรรมการนโยบาย
ประกาศก าหนด 

19 กุมภาพันธ์ 2561 

 หลักประกัน   
1 การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา  กรณีที่

โครงการด าเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยัง
อยู่ระหว่างการประกันความช ารุดบกพร่อง 2 
ปี ผู้รับจ้างสามารถน าหลักประกันสัญญามา
เปลี่ยนจากเงินสดเป็นหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารในประเทศ ได้หรือไม่ 

การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา หน่วยงาน
สามารถใช้ดุลพินิจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่   
หากเห็นสมควรก็ ให้ด า เนินการแก้ ไขสัญญา      
เพ่ือเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญาได้ 

27 มิถุนายน 2562 

2 การจ้างรักษาความปลอดภัย  จากองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ต้องวางหลักประกัน
สัญญา หรือไม ่

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นหน่วยงานของรัฐ
ได้รับยกเว้นไม่ต้องวางหลักประกันตามระเบียบฯ 
ข้อ 169 
 
 

27 มิถุนายน 2562 

3 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท 
หน่วยงานต้องท าเป็นสัญญา หรือใบสั่งซื้อสั่ง
จ้างหรือบันทึกข้อตกลง และต้องมีหลักประกัน
สัญญาหรือไม่ 

ตามมาตรา 96 (1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 (2) (ข) หน่วยงานของรัฐอาจจัดท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยไม่ท าเป็นสัญญาก็ได้ 
ดังนั้นอยู่ที่ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ      
ที่จะเลือกท าเป็นสัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายฯ 
ก าหนด หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือก็ได้ หากเลือก
ท าเป็นสัญญาฯ ก็ต้องมีหลักประกันสัญญา ร้อยละ 
5 ของวงเงินที่ท าสัญญาด้วย 

26 มีนาคม 2561 

 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ   
1 การแก้ไขก าหนดส่งมอบ เนื่องจากมีปัญหาและ

อุปสรรค ต้องรอแบบจากหน่วยงานอ่ืน โดยก าหนด
ส่งมอบตามสัญญาเดิมเป็น 270 วัน นับจาก
วันลงนามในสัญญา จะแก้ไขเป็น 270 วันนับจาก

เป็นดุลยพินิจของหน่วยงานที่จะพิจารณาตาม 
ความจ าเป็นและเหมาะสม ซึ่งหากเป็นกรณีที่กระทบ
ต่อระยะเวลาการด าเนินงานตามสัญญาของ
คู่สัญญาโดยที่มิได้มีการแก้ไขในรายละเอียดหรือ

27 มิถุนายน 2562 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
วันที่ คณะกรรมการตรวจรับแจ้งให้เริ่มงาน        
ได้หรือไม ่

เงื่อนไขของสัญญาแล้ว กรณีนี้ให้หน่วยงานพิจารณา
ด าเนินการตาม มาตรา 102 

2 หน่วยงานจัดจ้างติดตาข่ายกันนก  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง แต่เนื่องจากหน่วยงานต้อง
ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อนซึ่งจะต้องมีการ
รื้อของเดิมออกก่อน ถ้าติดตาข่ายอาจท าให้     
ตาข่ายขาดเสียหายได้ซึ่งส่วนราชการไม่สามารถ
ให้ผู้รับจ้างเข้าท างานได้ ตามระยะเวลากรณี
ดังกล่าวหากผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาใน
สัญญาได้หรือไม่ 

กรณีที่ราชการเป็นเหตุไม่สามารส่งมอบพ้ืนที่      
ให้ผู้รับจ้างด าเนินการได้ เมื่อผู้รับจ้างขอขยาย
ระยะเวลาในสัญญามา ให้พิจารณาตามมาตรา 
๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการ
ขยายเวลาท าการตามสัญญา หรือข้อตกลงให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาได้ตามจ านวน
วันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้ (๑) 
เหตุ เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ
หน่วยงานของรัฐ (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย (๔) เหตุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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3 ผู้ รับจ้ าง  สามารถบอกเลิกสัญญากับทาง
ราชการ ได้หรือไม ่

ผู้รับจ้างไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้ เนื่องจากตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 ก าหนดให้การ
บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นดุลยพินิจของผู้มีอ านาจที่จะบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา  
(1) เหตุตามที่กฎหมายก าหนด 
(2) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถ
ส่งมอบงานหรือท างานให้ แล้วเสร็จได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
(3) เหตุอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 
(4) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด  
วรรคสอง การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลงให้ผู้มีอ านาจพิจารณา ได้เฉพาะใน
กรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรง 
หรือประโยชน์ สาธารณะ  หรื อ เ พ่ือแก้ ไขข้ อ
เสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐ  ประกอบกับ
รูปแบบสัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐไม่ได้
ก าหนดให้ผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาได ้
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4 กรณีที่สัญญาเกินก าหนดระยะเวลาในสัญญาแล้ว 
แต่ผู้รับจ้างยังด าเนินการส่งมอบงานได้แล้ว
เสร็จตามเงื่อนไขของสัญญา และต้องลดค่างาน
ส าหรับค่าเสาเข็มที่ไม่ต้องด าเนินการ ซึ่งไม่ได้
หักไว้ตั้งแต่งวดแรก หน่วยงานต้องท าบันทึก

กรณีดังกล่าว หากข้อเท็จจริงมีการงดตอกเสาเข็ม
และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแล้วปรากฏว่างานค่า
ตอกเสาเข็มมีมูลค่าสูงกว่า จ าเป็นจะต้องลดค่างาน
ส่วนต่างลง แต่ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน     
ค่างานงวดที่มีงานเสาเข็มให้ผู้รับจ้างไปแล้ว และ
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แก้ไขสัญญาแนบท้ายหรือไม่อย่างไร สัญญาครบก าหนดระยะเวลาแล้ว แต่สัญญายังไม่

สิ้นสุดเนื่องจากผู้รับจ้างยังส่งงานไม่ครบถ้วน       
ก็สามารถที่จะด าเนินการแก้ไขสัญญาเพ่ือเรียกคือ
ส่วนต่างค่าเสาเข็มที่ไม่ต้องจ่าย จากผู้รับจ้างหรือ
ขอหักจากค่างานที่ยังไม่ได้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม
มาตรา 97 (3) โดยคณะกรรมการตรวจรับต้อง
ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการแจ้งหักลดส่วนต่าง
ดังกล่าวในรายงานตรวจรับพัสดุส าหรับงวดงานที่มี
งานเสาเข็ม และให้เป็นดุลยพินิจของของผู้มีอ านาจ
ที่จะสั่งให้ด าเนินการต่อไป 

5 หน่วยงานของรัฐที่ไม่มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง
หรือ โร ง พิม พ์ที่ มี อยู่ ในความควบคุมของ
หน่วยงานของรัฐ  สามารถจ้างโรงพิมพ์ของ
หน่วยงานของรัฐอ่ืน  เช่น โรงพิมพ์องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) โรงพิมพ์อาสา
รักษาดินแดน เป็นต้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
มาตรา 56 (2) (ซ) ตามกฎกระทรวงก าหนด
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและ
ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือก
และวิธีเฉพาะเจาะ พ.ศ. 2560 หมวด 3 พัสดุ
ส่งเสริมการเรียนการสอน ข้อ 9(8) (ก) ได้หรือไม ่

ตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุนและก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะ พ.ศ. 2560 
หมวด 3 พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน ข้อ 9(8) 
(ก) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถจ้างโรงพิมพ์
ของตนเอง หรืออยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐเท่านั้น ท าให้หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนที่ไม่มี
โรงพิมพ์เป็นของตนเองหรืออยู่ในความควบคุม 
จ้างโรงพิมพ์ดังกล่าวด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่ได้  
แต่มีหน่วยงานของรัฐที่มีโรงพิมพ์ของตนเอง ได้ท า
หนังสือขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว จ านวน 7 หน่วยงาน ดังนี้ 
1. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) 
2. โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 
3. ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
4. โรงพิมพ์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
5. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
อยู่ในการควบคุมดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
6. องค์การค้าของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) 
7. ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ท าให้หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนที่ไม่มีโรงพิมพ์เป็น
ของตนเองหรืออยู่ในความควบคุมจ้างโรงพิมพ์ทั้ง 
7 แห่ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ซ)  
หากมีวง เงินจัดจ้ างต่ ากว่ า  500 ,000  บาท 
สามารถด าเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 
56 (2)(ข) ตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการ
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วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ที่ กวจ. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ 
ว 123 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 

 ประกาศคณะกรรมการตาม พรบ.   
1 กรณีข้อตกลงคุณธรรม หน่วยงานต้องด าเนินการ

อย่างไร  ท าในกรณีไหนบ้าง  มีหนังสือหรือ
ระเบียบอะไรประกอบหรือไม่ 

การจัดท าข้อตกลงคุณธรรม ก็ต่อเมื่อโครงการ
จัดซื้อจัดจ้าง 1,000 ล้านบาทขึ้นไป และเป็น
โครงการที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน   
การทุจริต พิจารณาคัดเลือกให้ด าเนินการ ซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องด าเนินการดังนี้ 
 1. เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่
จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 
1,000 ล้านบาทขึ้นไป แจ้งให้คณะกรรมการ     
ค.ป.ท. ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับ
ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณเพ่ือพิจารณา
คัดเลือก 
 2. เมื่อได้รับคัดเลือกให้จัดท าข้อตกลงคุณธรรม 
ให้ก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมในขอบเขตของงานและ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ว่าผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการ
เสนอราคาในโครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม 
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามประกาศ
คณะกรรมการ ค.ป.ท. เรื่อง แนวทางและวิธีการใน
การด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลง
คุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์  และการ
จัดท ารายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 และหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 54 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
ส าหรับในระบบ e-GP ในขั้นตอนการจัดท าร่าง
เอกสารประกวดราคาฯ ระบบจะมีให้เลือกว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องลงนามข้อตกลงคุณธรรมหรือไม่ 
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2 มาตรฐานขั้นต่ าของนโยบายและแนวทางป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ 
ตามมาตรา 19 ของพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ก าหนดวงเงินอย่างไร และจะหน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการอย่างไรบ้าง 

ตามข้อ 4 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริต  เรื่ อง  มาตรฐานขั้นต่ าของ
นโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตาม
มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนด
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วงเงินโครงการที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 
500 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งผู้ประกอบการต้องจัดให้มี
นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม และระบุเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน และต้องแนบเอกสารดังกล่าว 
เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดเงื่อนไขในขอบเขต
ของงาน และประกาศจัดซื้อจัดจ้างว่า คุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาจะต้องมีนโยบายและแนว
ทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
พร้อมทั้ง ต้องแนบเอกสารหลักฐาน และแบบ
ตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วม
การเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 
ล้านบาทขึ้นไป ประกอบเป็นเอกสารการเสนอ
ราคา โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการด าเนินการ
ตามแบบตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อจึงจะผ่าน
การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง   
1 การจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง ยังสามารถ

ด าเนินการจัดหาได้หรือไม่ ถ้าได้อ้างหนังสือ
ฉบับไหน 

การจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง กวจ. ได้มีหนังสือ
ซ้อมความเข้าใจการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
รถประจ าต าแหน่ง  ตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198 
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
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2 กรณีที่บุคคลหรือคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทน แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทน
ในช่วงการปฏิบัติงานก่อนวันที่  6 กันยายน 
2561  และงานสิ้นสุดไปแล้ว  จะสามารถ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ตามหลักเกณฑ์ใด 

หากบุคคลหรือคณะกรรมการที่ มีสิทธิ ได้ รั บ
ค่าตอบแทน แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนในช่วง
การปฏิบัติ งานก่อนวันที่  6  กันยายน  2561       
ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 
กันยายน 2560 

22 พฤศจิกายน 2561 

3 กรณีที่ผู้ควบคุมงานที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 
แต่ยังไม่ได้ เบิกจ่ายค่าตอบแทนในช่วงการ
ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 6 กันยายน 2561 และ
งานยังไม่สิ้นสุด จะสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
ได้ตามหลักเกณฑ์ใด 

กรณีนี้ให้แยกเบิกเป็น 2 ช่วง คือ 
 ช่วงแรก ก่อนวันที่ 6 กันยายน 2561 ให้เบิก
ค่าตอบแทนตามตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 
กันยายน 2560 ในอัตราไม่เกินคนละ 1,200 ต่องาน 
 ช่วงสอง ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2561 จนสิ้นสุด
โครงการ ให้เบิกค่าตอบแทน 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค 
0402.5/ว 85 ลงวันที ่6 กันยายน 2561 ในอัตรา
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ไม่เกิน 300 บาท (ผู้ปฏิบัติการ) หรือ 350 บาท 
(หัวหน้า) ต่อวันต่องาน แล้วแต่กรณี  
อนึ่ง หากหน่วยงานประสงค์จะเบิกอัตราเดียว    
ไม่เกิน 300 บาท หรือ 350 บาท ต่อวันต่องาน 
ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ให้ขอท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง 

 อ่ืนๆ   
1 กรณีจัดโครงการ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเครื่องบิน 

จ ะ ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ต า ม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือไม ่

ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เนื่องจาก 
 1.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0409.7/ว 25 ลงวันที่ 22 มกราคม 2547 
เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็น
หลักฐานประกอบการจ่ ายเป็นการอนุมัติ ให้        
ผู้ เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ วคราวใช้
ใบ เสร็ จรับ เ งินของบริษั ททั วร์ เป็นหลักฐาน
ประกอบการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ ดังนั้น 
ผู้ เ ดิ นทาง ไปราชการต่ า งประ เทศชั่ ว ค ราว           
จึงสามารถให้บริษัททัวร์ด าเนินการเกี่ยวกับการซื้อ
บัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นเนื่องจากการ
เดินทางไปราชการและเบิกค่าใช้จ่ายตามที่บริษัท
ทัวร์เรียกเก็บได้ แต่การเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้อง
ไม่ เกินสิทธิที่ผู้ เดินทางพึงได้รับตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการดังกล่าวถือเป็นสิทธิเฉพาะตัว
ของผู้เดินทางเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับ 
 2.  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2549 ข้อ 26 
ก าหนดให้กรณีส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม
ประสงค์จะจ้างจัดฝึกอบรมในโครงการหรือหลักสูตร
ฝึกอบรมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ด าเนินการได้
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ 
โดยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของ  
ผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย ซึ่งส่วนราชการ
ผู้จัดการฝึกอบรมจะจ้างฝึกอบรมโดยจ้างจัด        
ทั้งโครงการหรือเฉพาะส่วนไปดูงานต่างประเทศก็ได้ 
ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ 
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2 บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ

กรณีวงเงินเล็กน้อย (ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) 
จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ 

ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เนื่องจากตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/        
ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 ให้สิทธิเฉพาะ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเท่านั้น 

22 ธันวาคม 2561 

3 หากหน่วยงานของรัฐใดมีอัตราเจ้าหน้าที่ในสาย
งานที่เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมี
หน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยเฉพาะอยู่แล้ว และได้รับการแต่งตั้ง
ให้ เ ป็ น ผู้ ค วบคุ ม ง าน อี ก  จะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนด้วยหรือไม่ 

จ้างด้วย แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ที่จะก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่าย
และการบริหารงบประมาณของหน่วยงานตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม ตามนัยข้อ ๖ ของหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/      
ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 

22 ธันวาคม 2561 

4 หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างถึงขั้นตอน
การพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ประกาศผู้ชนะเนื่องจากรอผลการอนุมัติ
วงเงินงบประมาณเพ่ิมเติม และระยะเวลายืน
ราคาใกล้ครบก าหนดแล้ว จะต้องด าเนินการ
อย่างไร 

เมื่อได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว หน่วยงานของรัฐ  
ก็ต้องประกาศผลผู้ชนะตามมาตรา 66 และกรณีที่
ใกล้จะพ้นก าหนดระยะเวลายืนราคาให้หน่วยงาน
ของรัฐแจ้งให้ผู้เสนอราคายืนราคาเพ่ิมเติมเป็นเวลา
ตามท่ีเห็นว่าเหมาะสมและจ าเป็น และเมื่อประกาศ
ผลผู้ชนะแล้วกรณีที่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้อัน
เนื่ องมาจากเงินงบประมาณที่ ได้ รั บจั ดสรร        
ไม่เพียงพอหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 67 ได ้
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5 หน่วยงานของรัฐสามารถจัดหาพัสดุที่เคยผ่าน
การใช้งานมาแล้ว (ของเก่า) ได้หรือไม่ เช่น เรือไม ้

ระเบียบกระทรวงการคลังฯ มิได้ห้ามด าเนินการ
กรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อของที่ใช้งานแล้ว 
หากหน่วยงานของรัฐมีเหตุผลความจ าเป็นก็ให้เป็น
ดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐ โดยพิจารณาตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือความคุ้มค่า
และประโยชน์ของราชการเป็นส าคัญ 
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6 กรณีผู้เสนอราคาหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้เสนอ
ราคาในงานโครงการของหน่วยงานรัฐ ต้องการ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคาของผู้ที่ได้รับ
การประกาศเป็นผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้
เสนอราคารายอื่น มีวิธีปฏิบัติอย่างไร 

หากการขอทราบข้อมูลมีเจตนาตามที่ก าหนดไว้
ตามสาระส าคัญของ มาตรา 10 กล่าวคือ ข้อมูลที่
เป็นข้อเสนอของผู้ ยื่ นข้อเสนอในส่ วนที่ เป็น
สาระส าคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่น
ข้อเสนอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืน หน่วยงานจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ 
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมาย หรือการด าเนินการตามกฎหมาย   
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการด้วย ดังนั้น นอกจากข้อก าหนดวิธีปฏิบัติ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว หน่วยงานยังต้องปฏิบัติตาม 
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พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการด้วย 

7 หากในการเสนอราคาในคราวเดียวกันมีบริษัท
ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อเดียวกันในจังหวัด
เดียวกันมายื่นเสนอราคา ถือว่ามีผลประโยชน์
ร่วมกันหรือไม่ 

ตามระเบียบฯ ข้อ 4 “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” 
หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
หน่วยงานของรัฐใดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอ่ืนที่ เข้าเสนอราคา  หรือเข้ายื่น
ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
โดยในการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน      
ให้พิจารณาว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้  
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร (2) มีความสัมพันธ์
กันในเชิงทุน (3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้
กันระหว่าง (1 )และ (2) ทั้งนี้ ในการตรวจสอบผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันให้ตรวจสอบถึงคู่สมรสหรือ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) 
หรือ (3) ด้วย 
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8 กรณีบริษัท A เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
โดยบริษัท A ได้ว่าจ้างให้บริษัท B ด าเนินการ
งานก่อสร้างในลักษณะของการจ้างช่วง ถามว่า
บริษัท B จะสามารถขอหนังสือรับรองผลงาน
จากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจ้างช่วงต่อจาก
บริษัท A ได้หรือไม ่

การออกหนังสือรับรองผลงานของหน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นเจ้าของโครงการ จะต้องออกให้กับบุคคล
หรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
กรณีดั งกล่าว  การออกหนังสือรับรองผลงาน
หน่วยงานของรัฐต้องออกให้กับบริษัท A เท่านั้น 
ทั้งนี้ การจ้างช่วงจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
ก่อนถึงด าเนินการจัดจ้างได ้

22 พฤศจิกายน 2561 

9 การพิจารณาว่าเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง
หรือไม่ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร 
เพ่ือให้ถกูต้องตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด 

การจะพิจารณาว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่ 
จะต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังนี้  กล่าวคือ       
มีการแบ่งวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ในครั้งเดียวกัน
ออกเป็นส่วนๆ โดยไม่มีเหตุผลความจ าเป็น ท าให้ 
 (1) วิธีการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป  เช่น 
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างซึ่งจะต้องด าเนินการโดยการ
เชิญชวนทั่วไปแล้วไปด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เป็นต้น หรือ 
 (2) อ านาจในการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป 
เช่น แบ่งวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว วิธีการซื้อหรือ
จ้างในแต่ละครั้ง ยังคงเป็นวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปอยู่ แต่อ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ในแต่ละครั้ง
เปลี่ยนจากผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง มาเป็น
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นต้น 
ทั้งนี้  การแบ่งวงเงินในการซื้อหรือจ้างในครั้ ง
เดียวกันออกเป็นส่วนๆ ซึ่งมี ผลท าให้การซื้อหรือ

22 พฤศจิกายน 2561 
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จ้างเปลี่ยนแปลงไปนี้ หรือมีผลท าให้อ านาจในการ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปนี้ จะต้องพิจารณา
ในขณะที่เริ่มด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง มิใช่
พิจารณาจากผลของการด าเนินการ 
 (3) ค าว่า “ในครั้งเดียวกัน” ตามนัยระเบียบฯ 
ข้อ 20 วรรคหนึ่ง นั้น มุ่งหมายถึง การจัดหาพัสดุ
ควรจะจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งเดียว ดังนั้น กรณีการ
ได้รับอนุมัติจัดสรร เงินงบประมาณในครั้งเดียวกัน 
หากไม่มีเหตุผลประการใดที่ท าให้หน่วยงานของรัฐ 
ไม่สามารถด าเนินการในครั้ งเดียวกันได้แล้ว  
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้ง
เ ดี ย วกัน  หากหน่ วยงานของรั ฐ ได้ แยกการ
ด า เนินการจนมีผลท าให้ วิ ธี การซื้ อหรื อจ้ า ง
เปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ือให้อ านาจสั่งซื้อหรือ       
สั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป กรณีจะเป็นการด าเนินการ
ที่ไม่ชอบด้วยระเบียบฯ 

10 กรณีบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างพร้อมกันหลายโครงการ กรณีนี้จะมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนวันละ 1 โครงการ หรือมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนทุกโครงการที่มีการออก
ตรวจงานจ้าง 

หากในวันหนึ่งผู้ควบคุมงานมีการออกตรวจงาน
หลายโครงการซึ่งเป็นคนละช่วงเวลากัน  กรณีนี้
สามารถเบิกค่าควบคุมงานได้ทุกโครงการที่มีการ
ออกตรวจ (ข้อ 4.2 ก าหนดให้เบิกได้ในอัตรา    
ไม่เกิน 300 บาท (ผู้ปฏิบัติการ) หรือ 350 บาท 
(หัวหน้า) ต่อวันต่องาน) 

22 พฤศจิกายน 2561 

11 กรณีบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง หากในวันหนึ่ง
มีการออกตรวจงานจ้างมากกว่าหนึ่งโครงการ 
จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนทุกโครงการหรือไม่ 

กรณีนี้ จะมีสิทธิได้รับค่าตอนแทนเพียงวันละ 350 
บาท เท่านั้น 

22 พฤศจิกายน 2561 

12 กรณีบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง หากในวันนั้นมี
การประชุมตรวจรับพัสดุและมีการออกตรวจ
งานจ้างด้วย จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใน
อัตราเท่าใด 

ในวันเดียวกันหากมีการประชุมและมีการออก
ตรวจงานจ้างด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ      
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ประธานกรรมการไม่เกิน 
1 ,500  บาท  กรรมการ  ไม่ เกิน  1 ,200  บาท         
ต่อการประชุมในครั้งนั้น และหากมีการออกตรวจ
งานจ้างด้วย จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการ
ตรวจการจ้างอีก ในอัตราไม่เกินวันละ 350 บาท
ต่อคนด้วย 

22 พฤศจิกายน 2561 

13 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ด่วนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2561 การด าเนินการตาม ว 119 ในวงเงิน 
ไม่เกิน 10,000 บาท หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ด าเนินการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามหนังสือเวียน ว 119 ยกเว้นเฉพาะการปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ ข้อ 22 วรรคหนึ่ง ไม่ต้องด าเนินการ 
ในระบบ e-GP แต่หน่วยงานยังต้องด าเนินการ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

24 กันยายน 2561 
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หรือผู้ได้รับการคัดเลือกอีกหรือไม ่ มาตรา 66 โดยในเบื้องต้นให้หน่วยงานประกาศที่

เว็บไซต์ หน่วยงานก่อน ส าหรับในระบบ e-GP 
จะแจ้งแนวทางปฏิบัติต่อไป 

14 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ด่วนที่สุด 
ที่ กค  (กวจ) 0405.2/ว  119  ลงวันที่  7 
มีนาคม 2561 ตาราง 2 รายการเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ที่ไม่ใช่การจัดซื้อ 
จัดจ้างตาม พรบ. ในรายการที่ 12 ค่าสาธารณูปโภค 
ยกตัวอย่างเช่น ค่าบริการไปรษณีย์ ฯลฯ กรณี
หน่วยงานมีการจัดส่งปฏิทินผ่านทางไปรษณีย์ 
วงเงินเกิน 1 ล้านบาท ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานตามตาราง 2 ที่ไม่ใช่การจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ หรือไม่ 

ค่าไปรษณีย์  ไม่ต้องด าเนินการจัดซื้ อจัดจ้ าง         
ตามหนังสือดังกล่าว การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 4 
แห่ง  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ  หมายความว่า       
การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยการซื้อ จ้าง 
เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

24 กันยายน 2561 

15 กรณี อปท. จะจ้างทนายฟ้องคดีเกี่ยวกับภาษี 
จะต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. และระเบียบข้อ
ใดบ้าง และจ้างโดยวิธีใด 

การจ้างทนาย เข้าข่ายงานบริการ ตามความหมาย 
งานจ้างบริการ ตามค านามของ พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างฯ มาตรา ๔ ดังนั้น ต้องด าเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป 

24 กันยายน 2561 

16 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเกี่ยวกับงานวิจัยหรือ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกษตรกับมหาวิทยาลัย
ของรัฐจากเดิมใช้วิธีกรณีพิเศษ แต่ระเบียบใหม่
จะต้องจัดหาโดยวิธีใด 

กฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน และก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 
หมวด 4 พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือ
การให้บริการทางการศึกษา ถ้าให้ส่งเสริมหรือ
สนับสนุนกับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งการจ้าง         
ที่ปรึกษา การจ้างวิจัยหรือการให้บริการทาง
ก า รศึ กษ า  หาก กรณี ดั ง กล่ า ว  เ ป็ น ไ ปต า ม
กฎกระทรวงฯ ก็ย่อมสามารถจัดจ้างได้โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

24 กันยายน 2561 

17 กรณีที่หน่วยงานประกาศผลผู้ชนะการเสนอ
ราคาตามมาตรา 66 แล้ว แต่ลืมปิดประกาศ ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน  จะต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาต้องด าเนินการ 
ให้ครบถ้วนทั้ง 3 จุดคือ ประกาศผ่านทางระบบ  
e-GP ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 
กรณีที่ด าเนินการไม่ครบ ให้ด าเนินการให้ครบถ้วน
โดยเร็ว 

24 กันยายน 2561 

18 การซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ ส าหรับรถของ
หน่วยงานต้องท าตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 
หรือไม ่

คณะกรรรมการวินิจฉัยได้มีแนวทางวินิจฉัยว่า      
การซื้อประกันทุกประเภทเป็นกรณีที่มีกฎหมาย
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น การซื้อประกัน      
จึงไม่อยู่ภายใต้การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฯ 
แต่อย่างใด 
 

24 กันยายน 2561 
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19 การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในงานราชการ 

จะต้องตั้งงบไม่เกิน 500,000 บาท แล้วท า
ทะเบียนคุมหรือไม่ และผู้มีอ านาจในการเซ็น
บิลเบิกน้ ามันเป็นอ านาจของหัวหน้าฝ่ายพัสดุ
หรืออ านาจผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 

ให้จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างเป็นรายครั้ง ครั้งละ 
500,000 บาท และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็น
ผู้อนุมัติเบิกจ่ายน้ ามัน ส าหรับแนวทางปฏิบัติให้ถือ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/       
ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 

24 กันยายน 2561 

20 การก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นเสนอ
ราคาในงานก่อสร้างวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้น
ไป จ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องก าหนดให้ผู้ เสนอ
ราคาต้องเป็น นิติบุคคล เท่านั้น 

จ าเป็น เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐได้ก าหนดแบบประกาศ
และเอกสารประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างด้วย        
วิ ธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)       
โดยแบบเอกสารดังกล่าวได้ก าหนดให้การประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 
1,000,000 บาท ขึ้นไป ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมาย (ตามหนังสือ ว. 410 ลงวันที่ 
24 ตุลาคม 2560) 

15 มิถุนายน 2561 

21 การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 
บาท จะต้องเปิดเผยราคากลางหรือไม่ อย่างไร 

ตามหนังสือแจ้ง เวียน  ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 
0405.3/ว 132 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 
เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางส าหรับ       
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ก าหนดให้ 
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ไม่ต้องเปิดเผยราคากลาง 
แต่ยังคงต้องบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ 
e-GP ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยไม่
ต้องแนบแบบ ปปช 01-07 แต่อย่างใด 

15 พฤษภาคม 2561 

22 การจัดท ารายงานขอความเห็นชอบ ตามระเบียบ
ข้อ 22 ช่องราคากลางถ้าไม่ต้องเผยแพร่ราคา
กลางจะต้องใส่วงเงินราคากลางด้วยหรือไม่ 

รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ตามระเบียบฯ ข้อ 22  
(3) ก าหนดให้มีราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
ดังนั้น ในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีราคากลาง
ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงิน ส าหรับการ
เปิดเผยราคากลางกรมบัญชีกลางได้ปรับวงเงินการ
เปิดเผยราคากลางจากเดิมวงเงินการจัดหาเกิน 
100 ,000  บาท  เ ป็ นว ง เ งิ นกา รจั ดหา เกิ น 
500,000 บาท และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 132 ลงวันที่ 14 
มีนาคม 2561 

15 พฤษภาคม 2561 

23 กรณีจัดประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการเบิกค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ได้รับการยกเว้น ตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/      
ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่อนุโลมให้
ไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 

การด าเนินการจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ไม่ถือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องปฏิบัติตามพรบ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0402.5/ว 395 ลงวันที่ 
10 ตุลาคม 2560 ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการ

15 พฤษภาคม 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
2560 ด้วยหรือไม่ วินิจฉัย ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 

ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ก็ได้ก าหนดการจัดหา
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับกรณี
ดังกล่าวไว้ในตาราง 2 ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ต้องปฏิบัติ
ตามพรบ.ฯ แต่อย่างใด 

24 การจ้ างบ ารุ งรักษาลิฟต์  การจ้ างรื้ อถอน
เครื่องปรับอากาศ ถือเป็นการจ้างด าเนินการ 
ในงานก่อสร้างตามความหมายที่ก าหนดใน      
ว.112 หรือไม ่

การจ้างบ ารุงรักษาลิฟต ์เจตนาคือบ ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพใช้งานได้ปกติ หรือการรื้อถอนครุภัณฑ์
ต่าง ๆ รวมถึงการจ้างในลักษณะดังกล่าว ที่ไม่ใช่
การซ่อมแซมปรับปรุง ต่อเติม เพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์ที่มากขึ้นกว่าเดิม ถือเป็นการจ้างเหมา
บริการ ไม่เข้าความหมายของงานจ้างก่อสร้างตาม 
ว.112 

15 พฤษภาคม 2561 

25 กรณีการเช่าอาคารที่มีค่าบริการส่วนกลางด้วย 
จะต้องด าเนินการอย่างไร 

ค่าบริการส่วนกลางถือเป็นค่าบริการอ่ืนเกี่ยวกับ
การเช่า ดังนั้น หากหน่วยงานมีการเช่าอสังหาริมทรัพย์
และมีค่าบริการส่วนกลางรวมอยู่ด้วย ให้ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ     
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 95 

15 พฤษภาคม 2561 

26 ค่ารับรองในกรณีที่มีบุคคลภายนอกเข้ามา
ศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมหน่วยงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ต้องด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ         
จัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 หรือไม ่

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ด่วนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 
2561 ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
รับรองบุคคลภายนอก ตามตาราง 1 ล าดับ 14  
เป็นรายการที่ต้องด าเนินการภายใต้พรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างฯ พ.ศ. 2561 แต่เนื่องจากค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มส าหรับกรณีหน่วยงานอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมหน่วยงาน
ของรัฐ ตามตาราง 2 ล าดับ 2 เป็นรายการที่ไม่
ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 
พ.ศ. 2560 จึงไม่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ตามพระราชบัญญัติฯ ส่วนค่าอาหารที่เกิดจากการ
รับรองดังกล่าว ซึ่งไม่ได้เกิดจากการจัดอบรมหรือ
จัดประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหารนั้นต้องด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ ตาม พรบ.ฯ ด้วย 

26 มีนาคม 2561 

27 การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงกรณีไม่เกิน 10,000
ลิตร และไม่มีภาชนะจัดเก็บที่มีวงเงินตั้งแต่ 
5,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
ยังคงใช้แนวทางปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด        
ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 462 ลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2555 หรือไม่และต้องด าเนินการ
ในระบบ e-GP หรือไม ่

การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงก่อนวันที่  9 เมษายน 
2561 ยังคงใช้แนวทางปฏิบัติตามหนังสือฉบับ
ดังกล่าว ซึ่งการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงกรณีไม่เกิน 
10,000 ลิตร และ ไม่มีภาชนะจัดเก็บ ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องด าเนินการในระบบ e-GP ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/322 ลงวันที่ 
24 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ หากด าเนินการจัดซื้อ

26 มีนาคม 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 จะต้องปฏิบัติตาม
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

การปฏิบัติงานในระบบ e-GP   
 การลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ   

1 หากเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานลงทะเบียน
การใช้งานใหม่  เพราะจ ารหัสผู้ ใช้ เดิมและ     
e-mail ไม่ได ้ข้อมูลโครงการจะหายไปหรือไม่ 

ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจะสัมพันธ์กับข้อมูล
หน่วยงานที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หากเจ้าหน้าที่
พัสดุหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลงทะเบียนภายใต้
หน่วยงาจัดซื้อเดิม เมื่อลงทะเบียนใหม่ภายใต้
หน่วยจัดซื้ อ เดิมจะพบข้อมูลโคร งการเดิมที่
ด าเนินการอยู่ และจะสามารถด าเนินการต่อได้เลย 

27 มิถุนายน 2562 

2 กรณีลงทะเบียนเป็นหัวหน้าเจ้าที่พัสดุ  หรือ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบ 
e-GP ได้ เนื่องจากจ ารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเข้า
ระบบ e-GP ไม่ได้ และ e-mail ที่สมัครไว้ใน
ระบบก็ไม่สามารถเปิดเช็คข้อมูล e-mail ได้
หน่วยงานจะต้องด าเนินการแก้ไขอย่างไร 

ถ้า e-mail ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบไม่สามารถ
เปิด เช็คข้อมูลได้  ให้ท าการลงทะเบียนใหม่       
โดยเลือกเปลี่ยนแปลงบุคคลแทนตนเอง และให้
ระบุ e-mail ใหม่ที่ถูกต้องและสามารถใช้งาน       
ซึ่ง e-mail ที่ระบุนั้นจะต้อง e-mail ที่มี โดเมน
(Domain) เป็นของหน่วยงาน ไม่สามารถใช้ Free 
Mail แล้วส่งแบบแจ้งการลงทะเบียน พร้อมส าเนา
บัตรประชาชนส่งให้กรมบัญชีกลาง/ส านักงานคลัง
จังหวัดอนุมัติต่อไป 

27 มิถุนายน 2562 

3 กรณีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ถูกยืมตัวไปปฏิบัติงานที่อ่ืน
โดยไม่ได้โอนย้าย และผู้มีอ านาจได้ท าการแต่งตั้ง
รักษาการแทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ กรณีดังกล่าว
จะต้องมีการลงทะเบียนเป็นหัวหน้าพัสดุใหม่
หรือไม่อย่างไร 

ผู้ที่รักษาราชการแทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุต้อง
ด าเนินการลงทะเบียนเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
แทนหัวหน้าคนเดิมให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 

22 พฤศจิกายน 2561 

4 หัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่สามารถ
ใช้รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน เนื่องจากลืมรหัสผ่าน 

ไปที่หน้าเว็บไซต์ระบบ e-GP แทนที่จะคลิกเข้าสู่ระบบ 
ให้คลิกที่ ลืมรหัสผ่าน โดยเลือกระบบลงทะเบียน
หน่วยงานภาครัฐ ระบบจะให้ระบุเลขประจ าตัว
ประชาชน และ e-mail (ที่ระบุไว้ในลงทะเบียน
ครั้งแรก) ระบบจะส่งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่     
ไปให้ที่ e-mail ดังกล่าว ถ้าจ า e-mail ดังกล่าว
ไม่ได้ ให้ลงทะเบียนใหม่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี โดยเลือกเปลี่ยนบุคคล 
(แทนตัวเอง) ซึ่งจะต้องระบุ e-mail ให้ถูกต้อง 
และส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนให้ส านักงานคลัง
จังหวัดหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วแต่กรณี 

26 มีนาคม 2561 
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อนุมัติการลงทะเบียน เพ่ือให้ระบบส่งรหัสผู้ใช้ 
รหัสผ่านให้ใหม่อีกครั้ง 

5 e-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ
ต้องเป็นแบบใด 

e-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐต้องใช้ 
e-mail ส่วนบุคคลโดยเป็น Domain ของหน่วยงาน
ภาครั ฐเท่ านั้น ไม่สามารถใช้  Free mail ได้  เช่น 
Hotmail หรือ Gmail เป็นต้น 

26 มีนาคม 2561 

6 เข้าใช้งานในระบบ e-GP แต่ระบบแจ้งให้ตั้ ง
รหัสผ่านใหม่ (Reset Password) เป็นเพราะเหตุใด 

กรณีที่ระบบให้ตั้งรหัสผ่านใหม่  (Reset Password) 
เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน       
ในระบบ โดยระบบจะก าหนดให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ทุก ๆ  
6 เดือน ซึ่งรหัสผ่านที่จะตั้งต้องไม่ซ้ ากับรหัสผ่านเดิม
ที่เคยตั้งมาแล้ว หากต้องการใช้รหัสเดิมได้ จะต้อง
ด าเนินการ Reset Password ให้เรียบร้อย และ
เมื่อ log in เข้าระบบได้ สามารถไปเปลี่ยนรหัสผ่าน
เป็นรหัสเดิมได ้ที่เมนูเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน 
ทั้งนี้ การก าหนดให้ตั้งรหัสผ่านใหม่จะใช้ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐเท่านั้น 

26 มีนาคม 2561 

 การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ   
1 การลงทะเบียนใช้งานในระบบ e-GP ของผู้ประกอบการ

เพ่ือเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ เมื่อกรอกข้อมูลสมัครใน
ระบบ e-GP ผ่านทาง www.gprocurement.go.th 
เรียบร้อยแล้ว จะได้รับรหัสเข้าใช้งานในระบบ
ทันทีหรือไม่อย่างไร 

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับ
ภาครัฐ เมื่อกรอกขอ้มูลสมัครในระบบ e-GP แล้ว ให้ส่ง
เอกสารหลักฐานตามที่ระบบก าหนด ให้กรมบัญชีกลาง
หรือส านักงานคลังจังหวัด ภายใน 15 วัน หลังจาก
ลงทะเบียนในระบบแล้ว เพ่ือท าการตรวจสอบและ
อนุมัติยืนยันการใช้งานในระบบ เมื่อได้รับการอนุมัติ
ยืนยันการสมัครแล้ว ระบบจะส่ง User และ Password 
ใช้งาน ให้ผู้ประกอบการทาง e-mail ตามที่แจ้งไว้ใน
ขั้นตอนการสมัครทันที ผู้ค้าจะต้องเข้าไปยืนยันการใช้
งานเมื่อยืนยันแล้วถึงจะสามารถใช้งานในระบบได้ 

27 มิถุนายน 2562 

2 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ค้าภาครัฐ เช่น ที่อยู่ 
เบอร์ โ ทรศัพท์  หรื อรายชื่ อผู้ ถื อหุ้ น ใหญ่ 
ภายหลังจากที่ได้มีการอนุมัติและมีสถานะการ
ใช้งานแล้ว 

1. กรณีเปลี่ยนข้อมูล เช่น ที่อยู่/ที่ตั้ง ข้อมูลการ
ติดต่อ รายชื่อกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ข้อมูลสาขา (ยกเว้นเปลี่ยนเบอร์) 
 ผู้ค้าฯ สามารถแก้ไขเองได้ โดย login เข้าสู่ระบบ 
e-GP ไปที่เมนูหลัก (ขีด 3 ขีด)/เมนูลงทะเบียน/
เมนูข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐ/เมนูพิมพ์แบบแสดงการ
ลงทะเบียน/ข้อมูลผู้ค้าฯ =>ระบบแสดงข้อมูลที่
ผู้ค้าฯ ลงทะเบียนไว้ สามารถแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ 
และกดปุ่มบันทึก  โดยไม่ต้องส่ ง เอกสารมาที่
กรมบัญชีกลางหรือสนง.คลังจังหวัด อนุมัต ิ
2. กรณีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ e-mail 
ด าเนินการแก้ ไขในระบบ  และส่งเอกสารให้
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ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
กรมบัญชีกลางอนุมัติ เนื่องจากเป็นข้อมูลส าคัญ        
มีผลต่อการเสนอราคา โดยให้ผู้ค้าฯ log in เข้าสู่
ร ะบบ  e-GP ไปที่ เ มนูหลั ก  ( ขี ด  3  ขีด ) / เมนู
ลงทะเบียน/เมนูข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐ/เปลี่ยนแปลง
ข้อมูล e-mail และหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)  
และเลือกหัวข้อที่ต้องการแก้ไขข้อมูล คือ โทรศัพท์ 
เคลื่อนที ่(มือถือ) e-mail วัตถุประสงค์ 
 หากต้องการแก้ไขโทรศัพท์เคลื่อนที่/e-mail 
แต่ไฟล์หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลมีอายุ
เกิน 60 วัน จะต้องเลือกแก้ไขวัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุง
ไฟล์ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน  เมื่อกรอกข้อมูลที่
ต้องการแก้ไข แนบไฟล์เอกสารแล้ว ให้พิมพ์แบบ
แจ้งการลงทะเบียน พร้อมหลักฐานดังนี้ 
- กรณีนิติบุคคล ส าเนาหนังสือรับรองไม่เกิน 60 
วัน หนังสือบริคณห์สนธิ และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
- กรณีบุคคลธรรมดา ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
(ผู้ค้ าที่ จดทะเบียนพาณิชย์ )  และส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
ทั้งนี้ เอกสารทุกหน้าให้ลงนามและประทับตรา       
(ถ้ามี) ส าหรับไฟล์เอกสารแนบในระบบห้ามขีด
คร่อมข้อความ น ามายื่นด้วยตนเองหรือส่งทาง
ไปรษณีย์ มายังกรมบัญชีกลางหรือสนง.คลังจังหวัด 
เพ่ือด าเนินการอนุมัติต่อไป 
3. กรณีเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ ชื่อเว็บไซต์
ของสถานประกอบการให้ผู้ค้าฯส่งแบบแจ้งปัญหา
การใช้งานกรณีขอเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงข้อมูลสถาน
ประกอบการ (e-GP02-134) โดยสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.gprocurement.go.th/หัวข้อดาวน์โหลด
แนะน า/แบบแจ้งปัญหาการใช้งาน/ส าหรับผู้ค้ากับ
ภาครัฐ=>กรณีขอเ พ่ิม/เปลี่ยนแปลงข้อมูลฯ     
โดยส่งแบบแจ้งปัญหาฯ พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 
- กรณีนิติบุคคล ส าเนาหนังสือรับรองไม่เกิน 60 
วัน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจ
ลงนาม 
- กรณีบุคคลธรรมดา ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
(ผู้ค้ าที่ จดทะเบียนพาณิชย์ )  และส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
ทั้งนี้ เอกสารทุกหน้าให้ลงนามและประทับตรา  



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
(ถ้ามี) ส่งมาทาง e-mail : guarantee@cgd.go.th 
เ พ่ือให้กรมบัญชีกลางหรือสนง.คลั งจั งหวัด 
ด าเนินการแก้ไขให้ 

3 วิสาหกิจชุมชนต้องลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
อย่างไร ต้องใช้เอกสารประกอบการลงทะเบียน
อะไรบ้าง 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 
2548 การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้มี
การส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้าง
รายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันการพัฒนา
ความสามารถในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบ
ของวิสาหกิจชุมชนมีผลให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้
และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
และเป็นการรับรองสถานะในการรวมกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้นเท่านั้น ไม่ได้
มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพตามกฎหมาย
แต่อย่างใด เช่น  
- วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เป็น
นิติบุคคลแล้ว เมื่อจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนั้น   
ก็ยังคงเป็นนิติบุคลเช่นเดิม การบริหารจัดการก็คง
เป็นไปตามรูปแบบของนิติบุคคลนั้น  
- วิสาหกิจชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคล
ธรรมดาไม่ได้เป็นนิติบุคคลเมื่อจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชนดังกล่าวจะมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา 
ดังนั้นการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐของกิจการที่
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้ลงทะเบียนและใช้
เอกสารประกอบตามประเภทของกิจการนั้น  ๆ 
ยกตัวอย่าง 
นิติบุคคล  เช่น  สหกรณ์  มูลนิ ธิ  เอกสารที่ ใช้
ลงทะเบียน ได้แก่ ส าเนาหนังสือจัดตั้ง ส าเนาบัตร
ประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้มี
อ านาจลงนาม และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ผู้มีอ านาจลงนาม 
บุคคลธรรมดา ที่เป็นคณะบุคคล เช่น กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มแม่บ้าน เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน ได้แก่ ส าเนา
หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล ส าเนาบัตรประจ าตัว      
ผู้เสียภาษีอากร และส านาบัตรประจ าตัวประชาชน
ผู้จัดการคณะบุคคลผู้มีอ านาจลงนาม 

15 พฤษภาคม 2561 

4 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ค้าภาครัฐ เช่น ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์ หรือรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ภายหลัง
จากที่ได้มีการอนุมัติและมีสถานะการใช้งานแล้ว 

1. กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ที่อยู่/ที่ตั้ง ข้อมูล
การติดต่อ รายชื่อกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ข้อมูลสาขา (ยกเว้นเปลี่ยนเบอร์) 
 ผู้ค้าฯ สามารถแก้ไขเองได้ โดย login เข้าสู่ระบบ 
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ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
e-GP ไปที่เมนูหลัก (ขีด 3 ขีด)/เมนูลงทะเบียน/
เมนูข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐ/เมนูพิมพ์แบบแสดงการ
ลงทะเบียน/ข้อมูลผู้ค้าฯ =>ระบบแสดงข้อมูล     
ที่ผู้ค้าฯ ลงทะเบียนไว้ สามารถแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้อง
และกดปุ่มบันทึก  โดยไม่ต้องส่ ง เอกสารมาที่
กรมบัญชีกลางหรือสนง.คลังจังหวัด อนุมัติ 
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 
- e-mail 
- วัตถุประสงค์ 
 หากต้องการแก้ไขโทรศัพท์เคลื่อนที่/e-mail 
แต่ไฟล์หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลมีอายุ
เกิน 60 วัน จะต้องเลือกแก้ไขวัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุง
ไฟล์ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน เมื่อกรอกข้อมูลที่ต้องการ
แก้ไข แนบไฟล์เอกสารแล้ว ให้พิมพ์แบบแจ้งการ
ลงทะเบียน พร้อมหลักฐานดังนี้ 
- กรณีนิติบุคคล ส าเนาหนังสือรับรองไม่เกิน 60 วัน 
หนังสือบริคณห์สนธิ และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
- กรณีบุคคลธรรมดา ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
(ผู้ค้ าที่ จดทะเบียนพาณิชย์ )  และส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
ทั้งนี้ เอกสารทุกหน้าให้ลงนามและประทับตรา  
(ถ้ามี) ส าหรับไฟล์เอกสารแนบในระบบห้ามขีด
คร่อมข้อความ น ามายื่นด้วยตนเองหรือส่งทาง
ไปรษณีย ์มายังกรมบัญชีกลางหรือสนง.คลังจังหวัด 
เพ่ือด าเนินการอนุมัติต่อไป 
2. กรณีเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ ชื่อเว็บไซต์
ของสถานประกอบการ 
 ให้ผู้ค้าฯ ส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานกรณีขอ
เพ่ิม/เปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานประกอบการ (e-GP 
0 2 -1 3 4 )  โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ด้ ที่
www.gprocurement.go.th/หั ว ข้ อ ด า ว น์ โ ห ล ด
แนะน า/แบบแจ้งปัญหาการใช้งาน/ส าหรับผู้ค้ากับ
ภาครัฐ=>กรณีขอเ พ่ิม/เปลี่ยนแปลงข้อมูลฯ      
โดยส่งแบบแจ้งปัญหาฯ พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 
- กรณีนิติบุคคล ส าเนาหนังสือรับรองไม่เกิน 60 วัน 
และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มีอ านาจลงนาม 
- กรณีบุคคลธรรมดา ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
(ผู้ค้ าที่ จดทะเบียนพาณิชย์ )  และส าเนาบัตร



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
ประจ าตัวประชาชน 
ทั้งนี้ เอกสารทุกหน้าให้ลงนามและประทับตรา        
(ถ้ามี) ส่งมาทาง e-mail : guarantee@cgd.go.th 
เ พ่ือให้กรมบัญชีกลางหรือสนง.คลั งจั งหวัด 
ด าเนินการแก้ไขให้ 

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ แยกเป็น 

3 แผน แล้วขั้นตอนการเพ่ิมโครงการจะรวมเป็น 1 
โครงการได้หรือไม ่

ไม่สามารถน าแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลาย ๆ แผน 
มาจัดเพ่ิมโครงการจัดซื้อจัดจ้างเดียวกันได้ ดังนั้น 
ถ้าจะจัดซื้อจ้างโครงการเดียวกัน จะต้องจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมกัน ได้รหัสแผน 1 รหัส 
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2 การสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 
สามารถที่จะน าแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลาย ๆ แผน 
มาสร้างไว้ในโครงการเดียวกันได้หรือไม่ 

เบื้องต้นการสร้างโครงการในระบบ e-GP สามารถใช้
แผนการจัดซื้อจัดจ้างได้เพียง 1 แผน ต่อ 1 โครงการ 
ในอนาคตจะมีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติมเพ่ือให้
สามารถเลือกได้หลายแผนต่อหนึ่งโครงการ 

24 กันยายน 2561 

3 การจัดท าแผนและการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานรัฐ ที่ก าหนดให้ต้องด าเนินการ
ตามมาตรา 11 และกรณีจัดหาวงเงินเกิน 5 แสน
บาท จะต้องด าเนินการและไม่ต้องด าเนินการกรณี
ใดบ้าง 

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ก าหนด 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิด
ประกาศโดยเปิด เผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศ       
ของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่ 
(1) วิธีคัดเลือก กรณีความจ าเป็นเร่งด่วนใช้ใน
ราชการลับ 
(2) วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
กรณีฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติ
ภัยและเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด 
(3) จ้างที่ปรึกษา กรณีวงเงินตามกฎกระทรวง 
หรือจ าเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
(4) จ้างออกแบบและควบคุมงาน  กรณีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ 

15 พฤษภาคม 2561 

4 ได้จัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีเรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้รับงบประมาณ
เพ่ิมเติมในรายการดังกล่าวจะต้องด าเนินการ
อย่างไร 

ถ้าแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกาศเผยแพร่ไปแล้ว      
มีข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริ งที่ เป็นสาระส าคัญ
หน่วยงานของรัฐสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ  
จัดจ้างที่ประกาศเผยแพร่แล้วได้  โดยด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องขออนุมัติ     
ผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบ พร้อมชี้แจงเหตุผลของ     
การเปลี่ยนแปลงแผนดังกล่าว เพ่ือน าแผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างฯ ประกาศเผยแพร่ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  
โดยด าเนินการในระบบ e-GP ที่เมนูหลัก (ขีด 3 ขีด)/

15 พฤษภาคม 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
เมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง => เมนูเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่แล้ว/เมนูเปลี่ยนแปลง 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่แล้ว/ให้เลือกแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ด าเนินการ
บันทึกข้อมูลและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง เพ่ือจัด
หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแผน และประกาศเปลี่ยนแปลง
แผนฯ ท าให้ครบทุกข้ันตอนตามระบบ 

5 กรณีท่ีมีการจัดท าและประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธี e-bidding แล้วต่อมามีการยกเลิก
โครงการ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้น 
ไม่ได้รับการคัดเลือก หากหน่วยงานเปลี่ยนไปใช้
วิธีคัดเลือก หน่วยงานสามารถน าแผนเดิมมาใช้ใน
การสร้างโครงการใหม่ได้หรือไม่ หรือต้องจัดท า
และประกาศเผยแพร่แผนฯ ใหม่อีกครั้ง 

หน่วยงานสามารถน าแผนเดิม (รหัสแผนเดิม) มาใช้
สร้างโครงการใหม่ได้ 

19 กุมภาพันธ์ 2561 

 การจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-market   
1 กรณีจัดหาโดยวิธี e-market หน่วยงานสามารถ

ตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้าได้หรือไม่ 
หน่วยงานสามารถตรวจสอบคุณลักษณะสินค้าได้ 
3 ช่องทาง ดังนี้  
1. ตรวจสอบคุณลักษณะก่อนด าเนินการจัดหาก 
สามารถตรวจสอบได้จากหน้าเว็บไซต์การจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th หัวข้อ 
ดาวน์โหลดแนะน า/คู่มือ/รายการสินค้าในระบบ 
e-Market 
2. ตรวจสอบคุณลักษณะสินค้าในขั้นตอนเพ่ิมโครงการ 
เมื่อหน่วยงานเพ่ิมรายการสินค้าหรือบริการใน
ระบบ e-GP วิธี e-Market หน่วยงานสามารถคลิก
ดูรายละเอียดสินค้าได้ที่แถบเมนู e-Market คอลัมก์ 
ดูรายละเอียด ที่มีสัญลักษณ์  
3. ตรวจสอบคุณลักษณะสินค้าที่ผู้ค้าได้เสนอราคาแล้ว  
สามารถตรวจสอบได้ในขั้นตอนที่ 3 จัดท าหนังสือ
อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง และให้คลิกที่ รายละเอียดแก้ไข 
ในขั้นตอนย่อยที่ 1 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
เพ่ือเข้าไปตรวจสอบคุณลักษณะและยี่ห้อขอสินค้า
ที่ผู้ค้าแต่ละรายเสนอ 

27 มิถุนายน 2562 

2 วิธี e-market ระบบ e-GP มีการจัดท าแบบแจ้ง
ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ เหมือนกับวิธีคัดเลือก   
หรือวิธี e-bidding หรือไม ่

กรณ ีe-market ระบบยังไม่ได้ท าแบบแจ้งผลการจัดซื้อ
จดัจ้างฯ ให้อัตโนมัติ หากหน่วยงานต้องการหรือใช้ 
ให้หน่วยงานส่งแบบแจ้งผลฯ นอกระบบก่อน (ส่วน
ทางระบบ e-GP จะพัฒนาจัดท าแบบแจ้งอัตโนมัติ 
ต่อไป) 
 

27 มิถุนายน 2562 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
 การจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding   

1 วิธี e-bidding เมื่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ในระบบแล้ว ระบบ e-GP จะแจ้งผลให้กับผู้เสนอ
ราคาทุกรายทราบโดยอัตโนมัติหรือไม่  หรือ
หน่วยงานจะต้องส่ง e-mail ให้ผู้เสนอราคาเอง 

ระบบจะท าการแจ้งผลการเสนอราคาให้ผู้เสนอ
ราคาทุกรายทราบโดยอัตโนมัติผ่านทาง e-mail 
ของผู้ค้าภาครัฐที่ลงทะเบียนไว้  เมื่อด าเนินการ
ประกาศผู้ชนะข้ึนเว็บไซต์ 

27 มิถุนายน 2562 

2 กรณีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาผลการประกวดราคา        
ไม่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง จะต้องด าเนินการอย่างไร 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องจัดท าบันทึกถึงสาเหตุที่ท าให้
การรายงานล่าช้า และขอขยายระยะเวลาในการ
พิจารณาผล โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
เพ่ือเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาตามความจ าเป็น ส าหรับในระบบ e-GP 
ไม่ต้องด าเนินการอะไร 

27 มิถุนายน 2562 

3 กรณีการแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ยื่น
ข้อเสนอ ของวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) มีขั้นตอนตอนการด าเนินการ
อย่างไรในระบบ e-GP 

การแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ของวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จะอยู่ใน
ขั้นตอน "จัดท าและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา" 
ซึ่งอยู่ล าดับที่ 4 ของรายการเอกสาร "แบบแจ้งผล
การพิจารณา" ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ
ทุกรายในโครงการนั้น ๆ ให้ผู้ใช้งานเข้าไปด าเนินการ
บันทึกข้อมูลผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จทุกราย 
โ ด ย ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า คู่ มื อ ไ ด้ ที่  เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.gprocurement.go.th หัวข้อดาวน์โหลดแนะน า/
การปรับปรุงระบบ e-GP/การปิดปรับปรุงระบบ
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 

22 พฤศจิกายน 2561 

4 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  
ได้มีการน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ราคาขึ้นเผยแพร่วิจารณ์ และเมื่อสิ้นสุดการ
วิจารณ์แล้ว จะน าประกาศเชิญชวนขึ้นเผยแพร่
หน้าเว็บ ปรากฏว่าผู้ลงนามในการประเชิญชวน
ไม่อยู่ หากต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงนาม   
ในประกาศเชิญชวน ควรต้องด าเนินการอย่างไร
ในระบบ e-GP 

สามารถด าเนินการได้ที่ขั้นตอนปรับปรุงร่างเอกสาร 
โดยกดปุ่ม “ปรับปรุงร่างเอกสาร  e-bidding” 
ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานผลการปรับปรุงร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่หั วข้อ  มีข้อ เสนอแนะหรือการวิจารณ์ของ
สาธารณชนหรือไม่ ให้เลือก “ไม่มี” และที่หัวข้อ 
เงื่อนไขการปรับปรุง ให้เลือกว่า “มีการปรับปรุง
เอกสาร” และเลือก “เอกสารผิดพลาดไม่เป็น
สาระส าคัญ” ระบบจะแสดงปุ่ม “ปรับปรุงร่างฯ” 
ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกค่าพารามิเตอร์
ของการจัดท าร่างประกาศและร่างเอกสารฯ 
ผู้ใช้งานจะสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงนามใน
ประกาศเชิญชวนได้ 

15 พฤษภาคม 2561 

5 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผล  ด าเนินการ
พิจารณาผลผู้ยื่นข้อเสนอครบถ้วนแล้วและ
จัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอต่อหัวหน้า

ระเบียบฯ  ข้อ  55  ก าหนดให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคา

15 พฤษภาคม 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
หน่วยงานรัฐแล้ว การบันทึกผลการพิจารณา  
ลงในระบบ e-GP ใครจะต้องเป็นผู้ด าเนินการ 

ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ e-GP เท่านั้น 
ส าหรับการบันทึกผลการพิจารณาในระบบ e-GP 
เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสด ุ

6 วิธี  e-bidding ผู้ ยื่นข้อเสนอผ่ านการตรวจ
คุณสมบัติผ่านทุกรายแล้ว หากคณะกรรมการ
จะพิจารณาโดยเปลี่ยนจากเกณฑ์ราคาต่ าสุด 
เป็นใช้ เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา  (Price 
Performance) จะสามารถด าเนินการได้หรือไม ่

คณะกรรมการพิจารณาผลต้องใช้เกณฑ์การพิจารณา
ตามท่ีหน่วยงานรัฐได้ก าหนดไว้ในประกาศเชิญชวน 
เท่านั้น จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การพิจารณา
ไม่ได้  

15 พฤษภาคม 2561 

7 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป (e-bidding) ที่เลือกใช้เกณฑ์
ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน (ประสิทธิภาพต่อราคา) 
หากหน่วยงานก าหนดค่าน้ าหนักเกณฑ์ราคา
ร้อยละ 60 และเกณฑ์อ่ืนร้อยละ 40 คณะกรรมการ 
พิจารณาผลจะคิดค่าคะแนนให้ผู้เสนอราคา          
แต่ละรายอย่างไร 

ค่าน้ าหนักเกณฑ์ราคา ระบบ e-GP จะค านวณคะแนน 
ให้ อัตโนมัติ  โดยให้ผู้ เสนอราคาต่ าที่สุด  มีค่า
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้เสนอราคาต่ าล าดับที่ 
2 และราคาต่ าล าดับต่อ ๆ ไป โดยเทียบจากราคา
ที่ผู้เสนอราคาต่ าที่สุด มีสูตรดังนี้ 
คะแนนของผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ราคาต่ าสุด = 100 
- ((ผลต่างราคาของผู้เสนอ กับราคาผู้เสนอราคา
ต่ าสุด/ราคาผู้เสนอราคาต่ าสุด) *100)  
 ทั้งนี้ ส าหรับคะแนนประเมินของตัวแปรอ่ืนที่
หน่วยงานก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาผล 
พิจารณาการให้คะแนนตามเอกสารที่ผู้เสนอราคา
เสนอมา โดยก าหนดให้ค่าน้ าหนักคะแนนเต็ม         
ในแต่ละหัวข้อเท่ากับ 100 คะแนน 

15 พฤษภาคม 2561 

8 หน่วยงานของรัฐจัดหาด้วยวิธี e-bidding และ
มีการจ าหน่ายเอกสารประกวดราคา ต่อมามี
การยกเลิกประกาศเชิญชวน (ยกเลิกโครงการ) 
หน่วยงานของรัฐ และผู้ค้ากับภาครัฐจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

ตามรูปภาพ 

 

15 พฤษภาคม 2561 

9 การยกเลิกประกาศเชิญชวน (ยกเลิกโครงการ) 
ส าหรับวิธี e-bidding ในระบบ e-GP จะต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

1. log in เข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
2 .  คลิ กที่ เ มนู  ( ขี ด  3  ขี ด )  และคลิ ก ที่ เ ม นู 
“ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง” (รูปที่ 1) 
3. คลิกที่เมนู “เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกประกาศ” 
และคลิกที่เมนู “ยกเลิกประกาศเชิญชวน (ยกเลิก
โครงการ)” (รูปที่ 2) 
4 .  ค้ น ห า โ ค ร ง ก า ร ที่ ต้ อ ง ก า ร  แ ล ะ ค ลิ ก ที่ 
“รายละเอียด/แก้ไข” (รูปที่ 3) 
5. กรอกข้อมูลในการยกเลิกโครงการ  (ยกเลิก
ประกาศเชิญชวน) ให้ถูกต้อง โดยเฉพาะในหัวข้อ 

15 พฤษภาคม 2561 
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“ต้องการจัดท าโครงการใหม่หรือไม่” เนื่องจากจะ
มีผลต่อการสร้างโครงการใหม่ และการคืนเงินค่า
ซื้อเอกสารประกวดราคา e-bidding ให้กับผู้ค้ากับ
ภาครัฐ (ดูข้อ 1 ประกอบ) (รูปที ่4) 

 
 

 
 

 
 

 
 

10 หากหน่วยงานของรัฐ ยกเลิกประกาศเชิญชวน 
(ยกเลิกโครงการ) ส าหรับวิธี e-bidding และ
เลือกในหัวข้อ “ต้องการจัดท าโครงการใหม่
หรือไม่” ในระบบ e-GP ผิดพลาด เช่น ที่ถูกต้อง 
ต้องการเลือกว่า “ต้องการ” แต่เลือกผิดเป็น 
“ไม่ต้องการ” หรือ ที่ถูกต้อง ต้องการเลือกว่า 
“ไม่ต้องการ” แต่เลือกผิดเป็น  “ต้องการ” 
จะต้องด าเนินการอย่างไร 

กรณีที่ 1 ที่ถูกต้อง ต้องการเลือกว่า “ต้องการ” 
แต่เลือกผิดเป็น “ไม่ต้องการ” 
 1.1 หน่วยงานของรัฐ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1.1.1 คืนเงินค่าซ้ือเอกสารประกวดราคา 
e-bidding ให้ผู้ค้ ากับภาครัฐที่ซื้อเอกสารของ
โครงการที่ยกเลิก 
 1.1.2  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี       
e-bidding ใหม ่
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 1.2 ผู้ค้ากับภาครัฐ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1.2.1 รับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคา 
e-bidding ของโครงการที่ยกเลิกคืน 
 1.2.2 หากต้องการเข้าร่วมเสนอราคา
ของโครงการ e-bidding ที่หน่วยงานของรัฐประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างใหม่ และโครงการนั้นมีการจ าหน่าย
เอกสาร ผู้ค้ากับภาครัฐจะต้องซื้อเอกสารประกวด
ราคา e-bidding ของโครงการใหม ่
กรณีที่ 2 ที่ถูกต้อง ต้องการเลือกว่า “ไม่ต้องการ” 
แต่เลือกผิดเป็น “ต้องการ” 
 1.1 หน่วยงานของรัฐ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1.1.1 ส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานใน
ระบบ e-GP มาให้กรมบัญชีกลางเพ่ือขอเปิดรายงาน
การตรวจสอบสถานะการซื้อซองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.1.2 คืนเงินค่าซ้ือเอกสารประกวดราคา 
e-bidding ให้ผู้ค้ ากับภาครัฐที่ซื้อเอกสารของ
โครงการที่ยกเลิก 
 1.1.3 หน่วยงานของรัฐจะประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างใหม่หรือไม่ก็ได้ 
 1.2 ผู้ค้ากับภาครัฐ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1.2.1 รับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคา 
e-bidding ของโครงการที่ยกเลิกคืน 
 1.2.2 หากหน่วยงานมีการประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างใหม่ ผู้ค้ากับภาครัฐสามารถเข้าร่วมเสนอ
ราคาได้ตามแนวทางปฏิบัติของวิธีการจัดหานั้น ๆ 

 การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 
56 (2) (ข) 

  

1 จัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  ถึงขั้นตอน
จัดท าร่างสัญญา แต่จะแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการ
ต้องท าอย่างไร เนื่องจากแต่งตั้งพร้อมรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง  แล้วหัวหน้าเจ้าหน้าที่อนุมัติ
ประกาศผู้ชนะขึ้นเว็บไซต์แล้ว  จะต้องย้อน
ขั้นตอนหรือไม่ 

กรณีคณะกรรมการตรวจรับมีการโยกย้าย/ลาออก/
เกษียณอายุราชการ ต้องการเปลี่ยนแปลงค าสั่ง 
ระบบ e-GP ไม่มีระบบงานการเปลี่ยนแปลง
รายชื่อกรรมการ ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลง
รายชื่อกรรมการที่เคยแต่งตั้งไว้แล้วในระบบ e-GP 
ให้ด าเนินการท าค าสั่งเปลี่ยนแปลงไว้นอกระบบ e-GP 

27 มิถุนายน 2562 

2 การซื้อจ้างตามหนังสือ ว 119 จะต้องประกาศ
ผลผู้ชนะหรือไม่ 

ต้องมีการประกาศผลผู้ ชนะตามมาตรา  66        
ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที ่กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2562 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศผล         
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น

13 พฤษภาคม 2562 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
หนังสือ โดยให้จัดท าเป็นรายไตรมาส โดยจัดท า
แบบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
สุดท้ายของแต่ละไตรมาส แล้วจัดส่งข้อมูลผ่าน
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย เพ่ือขึ้นประกาศ      
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ 

3 การจัดจ้างงานก่อสร้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ต า ม ม า ต ร า  ๕ ๖  ( ๒ )  ( ข )  ว ง เ งิ น ไ ม่ เ กิ น 
500,000 บาท ผู้รับจ้างจ าเป็นต้องลงทะเบียน
เป็นผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP หรือไม ่

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีที่ไม่
มีการแข่งขัน ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ซึ่งไม่มีการเสนอราคา
ผ่านระบบ  e-GP ซึ่ งหน่วยงานจะเป็นผู้บันทึ ก
ข้อมูลของผู้ค้าฯ เอง โดยเมื่อหน่วยงานบันทึกเลข
ประจ าตัวผู้ เสียภาษีและคลิกแว่นขยายระบบ      
จะตรวจสอบว่าผู้ค้าฯ ลงทะเบียนในระบบ e-GP     
ในระบบ หรือไม่ ถ้าลงทะเบียนแล้ว ระบบจะน า
ข้อมูลดังกล่าวมาแสดงให้ แต่ถ้าไม่ได้ลงทะเบียน
หน่วยงานจะต้องกรอกข้อมูลผู้ค้าฯ  เองตาม
ข้อเท็จจริง 

26 มีนาคม 2561 

 การจ้างท่ีปรึกษา   
1 การจ้างที่ปรึกษา ไม่สามารถแนบไฟล์ร่าง TOR 

เข้าไปในระบบได้ เป็นเพราะสาเหตุใด 
เนื่องจากชื่อไฟล์ มีจ านวนตัวอักษรมากเกินไป         
จึงต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้สั้นลงจึงจะแนบไฟล์ร่าง 
TOR ได ้

26 มีนาคม 2561 

 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง   
1 การจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง สามารถบันทึก

ข้อมูลในระบบ e-GP ได้หรือไม ่
ปัจจุบันวิธีจ้างออกแบบที่ยังไม่สามารถด าเนินการ
ในระบบ e-GP จ านวน 4 วิธี ดังนี้ 
- จ้างออกแบบหรือควบคุมงานวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป 
- จ้างออกแบบหรือควบคุมงานวิธีคัดเลือก 
- จ้างออกแบบหรือควบคุมงานวิธีเฉพาะเจาะจง              
- จ้างออกแบบหรือควบคุมงานวิธีประกวดแบบ  
ดังนั้น ในช่วงเวลาพัฒนาระบบ e-GP เพ่ือรองรับ
วิธีดังกล่าวให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. หน่วยงานของรัฐเพ่ิมโครงการในระบบ e-GP 
(สถานะโครงการเป็น “เพ่ิมโครงการ” และขั้นตอน
การท างานเป็นเครื่องหมายถูก/ 
2. หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. เมื่อหน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่ประกาศราคากลาง 
(ถ้ามี) หรือประกาศเชิญชวน (ถ้ามี) ให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการดังนี้ 
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 3.1 จัดท าประกาศราคากลางและประกาศ
เชิญชวนและจัดเก็บในรูปแบบ .PDF 
 3.2 ส่ง “แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ 
e-GP กรณีขอน าประกาศจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้าง และวิธีประกวดราคานานาชาติ ที่อยู่
ระหว่ างการพัฒนาเผยแพร่ที่ เ ว็บ ไซต์ ระบบ        
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  (e-GP 01-0139)” 
พร้อมทั้งแนบไฟล์ ตามข้อ 3.1 ส่งมาที่ e-mail : 
opm@cgd.go.th ก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐจะ
เผยแพร่ประกาศที่ เว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ       
เ พ่ือกรมบัญชีกลางจะได้น าประกาศดังกล่าว
เผยแพร่ที่เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(www.gprocurement.go.th) เป็นวันเดียวกับที่
หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ที่เว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ 
4. เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ ดังนี้ 
 4.1 จัดท าประกาศราคากลางและจัดเก็บใน
รูปแบบ PDF 
 4.2 ส่ง “แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP 
กรณีขอน าประกาศจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง และวิธีประกวดราคานานาชาติ ที่อยู่
ระหว่างการพัฒนาเผยแพร่ที่เว็บไซต์ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP 01-0139)” พร้อมทั้ง
แนบไฟล์ ตามข้อ 3.1 ส่งมาที่ e-mail : opm@cgd.go.th 
ก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศที่
เว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ เพ่ือกรมบัญชีกลางจะได้
น าประกาศดังกล่าวเผยแพร่ที่เว็บไซต์ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) 
เป็นวันเดียวกับที่หน่วยงานของรัฐ เผยแพร่ที่
เว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ  
5. หน่วยงานของรัฐที่ เบิกจ่ายเงินผ่านระบบ 
GFMIS เมื่อมีความประสงค์จะจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
(PO) ในระบบ GFMIS ให้ส่ง “แบบแจ้งปัญหาการ
ใช้งานในระบบ  e-GP กรณีการจัดท าใบสั่ งซื้อ       
สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS โดยไม่เชื่อมโยงข้อมูล
จากระบบ e-GP (e-GP 01-0140)” และเมื่อ
กรมบัญชีกลางได้รับแบบแจ้งฯ แล้ว กรมบัญชีกลาง 
จะแจ้งวัน และเวลา เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ จัดท า
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS โดยไม่ต้อง
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เ ชื่ อม โ ย งข้ อมู ลกั บ ร ะบบ  e-GP ต่ อ ไป  ทั้ ง นี้      
เมื่อระบบ e-GP พัฒนาแล้วเสร็จ กรมบัญชีกลาง
จะแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทราบ เพ่ือด าเนินการ
บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ ต่อไป 

 การท าสัญญาและหลักประกัน   
1 ระบบ e-GP จะจัดส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลง

เป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0433/ว 49 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 
อย่างไร และหน่วยงานจะต้องด าเนินการถึงขึ้น
ตอนไหน 

กรมบัญชีกลางจึงไดก าหนดวิธีการจัดส่งส าเนา
สัญญาหรือข้อตกลงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์     
โดยหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง      
ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
(e-GP) ไม่ต้องจัดส่ง เอกสารดังกล่าวให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรต่อไปอีก 
เนื่องจากระบบ  e-GP จะจัดส่งข้อมูลดังกล่าว    
ให้แทน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2562 เป็นต้นไป  
เมื่อหน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ระบบ e-GP และด าเนินการถึงขั้นตอนน าข้อมูล
สาระส าคัญของสัญญาประกาศขึ้ น เว็บ ไซต์ 
(ขั้นตอนข้อมูลสาระส าคัญของสัญญาเป็นสีฟ้าและ
มีเครื่องหมายถูก) ระบบจะส่งข้อมูลสัญญาดังกล่าว
ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อสิ้นวันที่ด าเนินการ รวมทั้ง 
ข้อมูลการแก้ไขสัญญาด้วย 

27 มิถุนายน 2562 

2 กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่มาลง
นามในสัญญา จึงเรียกผู้เสนอราคารายถัดไปให้
มาท าสัญญา จะต้องด าเนินการในระบบ e-GP 
อย่างไร 

- ด าเนินการเปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะ โดยเข้า
ระบบ e-GP ไปที่เมนูหลัก (ขีด 3 ขีด)>ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง>เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ประกาศ>
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะ)  เลือกโครงการที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง  ระบุ เหตุผลที่ ต้องการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้ชนะไม่มาท าสัญญา และ
ด าเนินการจนประกาศผู้ชนะรายใหม่ เผยแพร่ขึ้น
เว็บไซต์ฯ  
- ยึดหลักประกันการเสนอราคา (ถ้ามี) โดยเข้า
ระบบไปที่ เมนูหลัก  (ขีด  3  ขีด )/สัญญาและ
หลั กป ร ะกั น สั ญญ า /หลั ก ป ร ะกั น ซอ ง / ยึ ด
หลักประกันซอง  

15 มิถุนายน 2561 

3 ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการเลือกพิจารณาราคาต่อ
รายการ เมื่อได้ผู้ชนะในแต่ละรายการแล้ว     
ในขั้นตอนของการจัดท าร่างสัญญาจะต้องท า
อย่างไร 

การจัดท าสัญญาขึ้นอยู่ว่าหน่วยงานต้องการท า
สัญญาแยกรายการตามรายการพิจารณาหรือท า
สัญญาเดียว หากต้องการแยกสัญญาระบบ e-GP 
สามารถแยกท าสัญญาตามรายการที่พิจารณาได้ 
โดยให้เข้าไปแก้ไขยอดเงินในช่องราคารวมทั้งสิ้น 
ให้เป็นไปตามยอดเงินตามสัญญาในรายการที่ 1 
แล้วให้คลิกเครื่องหมายบวก ระบบจะเพ่ิมสัญญา
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ขึ้นอีก 1 สัญญา ให้บันทึกยอดเงินตามสัญญาใน
รายการที่ 2 และให้ท าจนกว่าจะครบสัญญาตาม
รายการที่พิจารณา 

4 การบันทึกข้อมูลเพ่ือแก้ไขสัญญาในระบบ e-
GP มีข้ันตอนปฏิบัติอย่างไร 

การแก้ไขสัญญาในระบบ e-GP แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท  
1. กรณีแก้ไขงวดงานงวดเงิน มีข้ันตอนดังนี้ 
เมนูหลัก (ขีด 3 ขีด)/เมนูสัญญาและหลักประกัน>
เมนูบริหารสัญญา/เมนูแก้ไขสัญญา=>รายละเอียด/
แก้ไข เลือกโครงการที่จะท าการแก้ไข>เลือกแก้ไข
งวดงานงวดเงิน>เลือกการแก้ไขข้อมูล เช่น การแก้ไข
มูลค่าสัญญา และท าการแก้ไขสัญญาตามข้อเท็จจริง 
2. กรณีแก้ไขสัญญารายละเอียดอ่ืน ๆ  เช่น การแก้ไข
บัญชีการรับเงินค่าจ้างของคู่สัญญา 
เมนูหลัก (ขีด 3 ขีด)/เมนูสัญญาและหลักประกัน/
เมนู บริ หารสั ญญา/เมนู แก้ ไขสั ญญา=>เลื อก
รายละเอียด/แก้ไข โครงการที่จะท าการแก้ไข>
เลือกแก้ไขสัญญาและรายละเอียดอื่น >เลือกหมวด
สัญญาที่ต้องการแก้ไข โดยเลือกหัวข้อการช าระ
เงินและด าเนินการแก้ไขตามที่ระบบก าหนด  
 ทั้งนี้ ในการแก้ไขสัญญาต้องเข้าเหตุตาม มาตรา 
97 แห่ง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 เท่านั้น
ถึงจะด าเนินการแก้ไขได้ 
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5 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างใดที่จะต้องมีหลักประกัน
การเสนอราคา 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ
วิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างด้วยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อหรือจ้างหรือ
วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เกิน 5 ล้านบาท 
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6 ผู้เสนอราคาสามารถขอน าหลักประกันซองหรือ
หลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกัน
สัญญา สามารถท าได้หรือไม ่(กรณีวิธี e-bidding) 

หากผู้เสนอราคาได้น าเช็คหรือ ดราฟท์ที่ธนาคาร
เซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือ ดราฟท์ ลงวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น
ไม่เกิน 3 วันท าการ ซึ่งหน่วยงานได้น าเข้าบัญชีเงินฝาก 
ประเภทเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานนั้นแล้ว 
หากต่อมาผู้เสนอราคารายนั้นได้รับการคัดเลือกให้
เข้าท าสัญญากับทางราชการ และมีความประสงค์
จะน าหลักประกันการเสนอราคา (หลักประกันซอง) 
ดังกล่าวมาใช้เป็นหลักประกันสัญญาต่อไป  ก็ให้
สามารถกระท าได้ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า ในวันท า
สัญญา หน่วยงานภาครัฐคู่สัญญาจะต้องด าเนินการ
จัดให้มีการน าหลักฐานการคืนหลักประกันการ
เสนอราคา  พร้อมทั้ งจัดท าหลักฐานการวาง
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หลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา ให้เสร็จสิ้นภายใน
วันเดียวกันกับวันท าสัญญาด้วย โดยคู่สัญญาต้องน า
หลักประกันการเสนอราคา (เพ่ิม ลด) มาวางให้
เท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญา (ตามแนว ว 130 
ลงวันที ่20 ตุลาคม 2549) 

7 การคืนหนังสือค้ าประกันการเสนอราคาจะ
สามารถด าเนินการคืนได้เมื่อใด 

หน่วยงานของรัฐต้องคืนหลักประกันให้ผู้ เสนอ
ราคา ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือก
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน 
3 ราย ให้คืนได้เมื่อท าสัญญาหรือข้อตกลง 
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8 วิธีการคืนหลักประกันการเสนอราคาด าเนินการ
อย่างไร 

การคืนหนังสือค้ าประกันการเสนอราคาในระบบ 
(หลักประกันซอง) สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
1. หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายใน ให้เข้าเมนูหลัก (ขีด 3 ขีด) )/ไปเมนูสัญญา
และหลักประกัน/เลือกหัวข้อหลักประกันซอง 
เลือกคืนหลักประกันซอง/ค้นหาโครงการที่ต้องการ
คืน/รายละเอียดแก้ไข/ด าเนินการบันทึกข้อมูล
ตามที่ระบบก าหนด ทั้งนี้ การคืนหลักประกันซอง
ประเภทหนังสือค้ าประกันธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยงานต้องด าเนินการคืนในระบบ e-GP เพ่ือ
ระบบฯ จะส่งข้อมูลไปยังธนาคารและให้ธนาคาร
คืนวงเงินสินเชื่อให้กับผู้ยื่นเสนอราคา 
2. กรณีใช้เช็คหรือ ดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย 
พันธบัตรรัฐบาลไทย หนังสือค้ าประกันของบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย หากผู้ยื่นข้อเสนอหรือไม่มารับ
ภายในก าหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือ
ค้ าประกันให้กับผู้ยื่นเสนอราคา  และมาบันทึก    
การคืนในระบบ e-GP ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 1  
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9 ส่วนราชการค้นหารายชื่อผู้ค้าฯ ที่ต้องการคืน
หนังสือค้ าประกันฯ ไม่พบ 

1. ตรวจสอบโครงการว่าบันทึกข้อมูลถึงข้ันตอนใด 
- กรณีบันทึกข้อมูลถึงประกาศผู้ชนะการเสนอ
ราคา จะไม่สามารถท าคืนหนังสือค้ าประกันการ
เสนอราคาฯ ให้ผู้ที่ เสนอราคาต่ าสุด  3 รายได้ 
จนกว่าส่วนราชการจะบันทึกขั้นตอนร่างสัญญา
เรียบร้อยแล้ว 
- กรณีผู้ค้าฯ เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจะสามารถ
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ท าคืนหนังสือค้ าประกันฯ ให้กับผู้ค้าฯ ได้เมื่อส่วน
ราชการบันทึกข้อมูลยื่ นหลักประกันสัญญา
เรียบร้อยแล้ว 
2. ตรวจสอบว่าได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงประกาศ
ผู้ชนะส าหรับผู้ค้าฯ รายนี้หรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ประกาศผู้ชนะระบบจะส่งรายชื่อผู้ค้าฯ รายนี้ไปที่
เมนูงาน ยึดหลักประกันซอง เนื่องจากไม่ได้มาท า
สัญญา 
3. ตรวจสอบรหัสส านักงานในระบบ e-GP ของ
เคยเปลี่ยนรหัสส านักงานหรือไม่ หากเคยมีการ
เปลี่ ยนรหัสฯ  ให้ ส่ งแบบแจ้ งกรณีปัญหาคืน
หลักประกันซอง/หลักประกันสัญญา (e-GP 04-
0137) ส่งมาที่ email : egpservice@cgd.go.th 
พร้อมระบุรหัสฯ เดิมมาด้วย 

10 บันทึกข้อมูลท ารายการคืนหนังสือค้ าประกันฯ 
เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วระบบแสดงจ านวน
เงินขึ้นเป็น 0.00 บาท 

สาเหตุเกิดจากการท ารายการคืนหนังสือค้ าประกันฯ 
ในระบบไม่ส าเร็จระบบ e-GP ส่งข้อมูลไปไม่ถึง
ธนาคาร ให้ไปยกเลิกรายการคืนหลักประกัน      
ที่แสดงจ านวนเงิน 0.00 บาท แล้วไปบันทึกการคืน
หนังสือค้ าประกันฯ ใหม ่
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11 ธนาคารไม่เห็นรายการแจ้งคืนหนังสือค้ าประกันฯ 
และสถานะหนังสือค้ าประกันฯ ที่หน้าจอผู้ค้าฯ 
เป็นคืนแล้ว หรือหมดภาระผูกพัน 

สาเหตุเกิดจากการท ารายการคืนหนังสือค้ าประกันฯ 
ในระบบไม่ส าเร็จระบบ e-GP ส่งข้อมูลไปไม่ถึง
ธนาคาร ให้ยกเลิกการคืนหลักประกันฯ  และ
ด าเนินการท าคืนใหม่ หากปุ่มยกเลิกรายการคืน      
ไม่สามารถกดยกเลิกได้ให้ส่งแบบแจ้งกรณีปัญหา
คืนหลักประกันซอง/หลักประกันสัญญา (e–GP 
04-0137 ส่งมาที่ email : egpservice@cgd.go.th 
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 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ   
1 ในงานจ้างเหมาบริการ จะสามารถบันทึก

ขั้นตอนการส่งมอบงานในระบบ e-GP ก่อน
การส่งมอบพัสดุจริง ได้หรือไม่ 

การบันทึกข้อมูลในระบบ  e-GP จะต้องบันทึก
ข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จจริงของการส่งมอบงาน 
เพ่ือให้ได้เอกสารจัดซื้อจัดจ้างที่พิมพ์ออกมาจาก
ระบบถูกต้องและใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิง
ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีดังกล่าวต้องบันทึก
ในวันที่คณะกรรมการตรวจรับด าเนินการตรวจรับ
ไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
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2 ในขั้นตอนที่ 8 บริหารสัญญา เมื่อบันทึกข้อมูล
ตรวจรับ ส่งมอบงาน และอนุมัติเบิกจ่ายแล้ว 
ท า ไมขั้ นตอนนี้ ยั ง เป็ นสี เหลื องและมี รู ป
แผ่นดิสก์อยู่ 
 

กรณี ที่ มี ห ลั กป ร ะกั น สั ญญา  ต้ อ งมี ก า ร คื น
หลักประกันสัญญาในระบบก่อน  ขั้นตอนที่  8        
จึงจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 

26 มีนาคม 2561 
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 ปัญหาการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอ   

1 การยื่นใบเสนอราคาของผู้ค้าฯ วิธี e-bidding 
จะต้องด าเนินการอย่างไรถึงจะถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

ขั้ นตอนการยื่ นข้อ เสนอของผู้ ประกอบการ 
ก าหนดให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมข้อเสนอ 
ได้แก่ ราคาที่ต้องการเสนอ และเอกสารการยื่น
เสนอราคาทั้งหมดได้ก่อนถึงวันก าหนดการเสนอ
ราคา โดยผู้ประกอบการสามารถเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะมีการยืนยันการเสนอราคา
ตามก าหนดเวลาที่หน่วยงานของรัฐก าหนด ทั้งนี้ 
สามารถดาวน์โหดลดคู่มือการยื่นเสนอราคาได้ที่ 
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th/หัวข้อดาวน์โหลด
แนะน า/คู่มือ/คู่มือส าหรับผู้ค้ าภาครัฐ/คู่มือ          
e-bidding 
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2 วิธี e-bidding ถ้าผู้เสนอราคาระบุราคาในใบ
แจ้งปริมาณงานไม่ตรงกับใบเสนอราคาในระบบ 
หน่วยงานต้องพิจารณาอย่างไร 

ยึดใบเสนอราคาที่ระบบ e-GP ขึน้เป็นหลัก 15 พฤษภาคม 2561 

3 ถ้าหากผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องการทราบผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล ว่าไม่
ผ่านข้อใดบ้างเพ่ือจะได้ด าเนินการยื่นอุทธรณ์ 
จะต้องด าเนินการอย่างไร 

ปัจจุบันเมื่อมีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
ของกรมบัญชีกลาง ระบบจะมีการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) แจ้งผลการคัดเลือกให้     
ผู้เสนอราคาทราบทุกรายพร้อมแนบแบบสรุปผล
การพิจารณาและแบบอุทธรณ์ผลการผลการ
พิจารณา เพ่ือให้ผู้ยื่นเสนอราคาสามารถอุทธรณ์ผล
การพิจารณาได้ภายใน  7 วันท าการหลังจาก
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว 
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4 งานก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถใช้ BOQ 
ของทางหน่วยงาน (ไม่ต้องเขียน BOQ ขึ้นมาใหม่) 
โดยเขียนก ากับ พร้อมประทับตรายางบริษัท
ราคาที่ต้องการเสนอ ได้หรือไม ่

ในการก าหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นแบบ  BOQ  
ซึ่งต้องจัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคาในบัญชี
รายการก่อสร้างให้ครบถ้วน กรณีที่ผู้เสนอราคาใช้
แบบ BOQ ของหน่วยงานที่ เผยแพร่โดยเขียน
ก ากับพร้อมประทับตรา หากรายการปริมาณวัสดุ
ถูกต้องตรงตามที่ก าหนดก็ถือว่าผู้เสนอราคาได้
เสนอรายการ BOQ ถูกต้องครบถ้วน 

15 พฤษภาคม 2561 

5 สามารถช าระเงินซื้อเอกสาร e-bidding ได้ที่
ธนาคารใด และช่องทางใดบ้าง 

ปัจจุบันมีธนาคารให้บริการ จ านวน 9 ธนาคาร 
ได้แก่ 
 1. ธนาคารกรุงไทย 
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 3. ธนาคารกสิกรไทย 
 4. ธนาคารกรุงเทพ 
 5. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 
 6. ธนาคารธนชาต 
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 7. ธนาคารทหารไทย 
 8. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 9. ธนาคารยูโอบี 
ส่วนใหญ่จากผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร ดูรายละเอียด
รายชื่อและช่องทางการช าระเงินได้ที่หน้าเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th/หัวข้อดาวน์ โหลด
แนะน า/คู่มือ/คู่มือส าหรับผู้ค้ากับภาครัฐ/รายชื่อ
ธนาคารที่ให้บริการช าระค่าซื้อและยื่นขอหนังสือ
ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 

6 ผู้ค้าฯ ช าระเงินไม่ได้ - สิ่งที่ต้องตรวจสอบเบื้องต้น 
1. ช าระเงินถูกธนาคารหรือไม่  – ในใบ pay in 
slip จะมี logo ธนาคารอยู่ ของธนาคารไหนต้อง
จ่ายที่ธนาคารนั้น 
2. พิมพ์ pay in slip ออกมาหลายธนาคาร จะใช้ได้
เฉพาะธนาคารที่พิมพ์ออกมาใบสุดท้ายเท่านั้น 
3. หมดเวลาซื้อซองแล้วหรือไม่ – ดูที่เลข Ref2. 8 
หลักหน้าซึ่งจะบอก ปีเดือนวัน ของวันสุดท้ายที่
สามารถซื้อเอกสารได้ และหากเป็นวันสุดท้ายจะ
สามารถซื้อได้ถึง 16.30 น. เท่านั้น เช่น Ref2. 
คือ 20170105702478 วันสุดท้ายที่สามารถ
ซื้อเอกสารคือ วันที่ 5 เดือนมกราคม 2517 
- โครงการนั้นมีการยกเลิกโครงการไปแล้วหรือไม่  
- ถ้าหน่วยงานยกเลิกโครงการ/ยกเลิกประกาศ    
จะไม่สามารถซื้อเอกสารได ้
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7 ธนาคารรับช าระเงินไม่ได้ หากตรวจสอบ เบื้ อ งต้ นแล้ ว  ยั งช า ระ ไม่ ไ ด้          
ให้สอบถามธนาคารว่าขึ้น Error อะไร 
 1. Error 99 : Communication Error เกิดขึ้น
เนื่องจาก Network ของกรมบัญชีกลาง 
  - ให้แจ้งกองการพัสดุภาครัฐ   (กพภ. ) 
ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง  ต ร ว จ ส อ บ  Network ข อ ง
กรมบัญชีกลาง 
  - ให้ ธนาคารตรวจสอบ  Network ของ
ธนาคาร 
 2. Error 100 : Unable to process transaction 
  - ให้แจ้ง กพภ. ตรวจสอบสาเหตุ 
 3.  Error 104 :  Invalid reference เกิดขึ้น
เนื่องจากจ่ายผิดธนาคาร/จ่ายที่ธนาคารที่ไม่ใช่ใบ
สุดท้ายที่พิมพ์ออกมา 
  - ตรวจสอบตามข้อ 2 - 3 
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 4. Error 106 : Transaction number duplicate 
e-GP error 
  - ให้ธนาคารตรวจสอบระบบภายในว่ารับ
ช าระส าเร็จหรือไม่ หากรับช าระไม่ส าเร็จหรือมีการ
ยกเลิกรายการไปแล้ว ให้รีบแจ้ง กพภ. เพ่ือระงับ
สิทธิการดาวน์โหลดเอกสารของผู้ค้าฯ รายนั้น 
 5. Error อ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ ให้แจ้ง กพภ. 
(ขอรายละเอียด Error มาด้วย) 

8 ผู้ค้าฯ ช าระเงินแล้ว ปุ่มดาวน์โหลดเอกสาร        
ไม่เปิดให้ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

1. ให้ผู้ค้าฯ ตรวจสอบวันที่ยื่นเสนอราคา 
 1.1 หากยังไม่ถึงวันที่ยื่นเสนอราคา ให้ผู้ค้า
ตรวจสอบที่เมนู e-bidding หากปุ่มดาวน์โหลด
เอกสารไม่เปิด (ปุ่มเป็นสีเทา) ให้ส่งแบบแจ้งปัญหา
การใช้งานระบบ e-GP (ส าหรับผู้ค้ากับภาครัฐ) 
กรณีปัญหาซื้ อซอง /หนั ง สื อค้ า ประกั นทา ง
อิ เล็กทรอนิกส์  e-GP 02 -0135  พร้อมแนบ
เอกสารดังนี้ 
 ใบ pay in slip ที่พิมพ์ออกจากระบบ e-GP 
 ใบเสร็จการช าระเงินที่ได้รับจากธนาคาร 

 1.2 หากเป็นวันที่ยื่นเสนอราคา เบื้องต้นคาด
ว่าผู้ค้าฯ ไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารก่อนวันยื่นเสนอ
ราคา ซึ่งจะไม่สามารถดาวน์โหลดในวันที่ยื่นเสนอ
ราคาได้แล้ว  
2. ให้ผู้ค้าฯ แจ้งธนาคารตรวจสอบการช าระเงินว่า
ท ารายการถูกต้องตามเงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง
หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
 2.1 กรณียังไม่ครบก าหนดวันช าระเงินให้
ธนาคารท ารายการรับช าระเงินใหม่ให้ถูกต้องตาม
เงื่อนไขของกรมบัญชีกลาง 
 2.2 กรณีเลยวันครบก าหนดวันช าระเงินแล้ว  
ผู้ค้าฯ จะไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้  และ
ผู้ค้าฯ ต้องไปติดต่อรับเงินคืนจากธนาคารสาขาที่
ผู้ค้าฯ ไปช าระเงินค่าซื้อเอกสาร 
 หมายเหตุ :  รายชื่อพร้อมเบอร์ติดต่อ
ธนาคารที่เปิดให้บริการซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
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รายช่ือธนาคาร เบอร์ติดต่อ 
1. ธนาคารกรุงไทย 02-111-1111 
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 02-296-2777, 

02-296-2776 
3. ธนาคารกสิกรไทย 02-888-8888 
4. ธนาคารกรุงเทพ 02-680-9500 
5. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 02-626-7777 
6. ธนาคารธนชาต 1770 
7. ธนาคารทหารไทย 1558 
8. ธนาคารไทยพาณิชย์ 02-777-7777 
9. ธนาคารยูโอบี 02-285-1555  

 

9 ผู้ค้าฯ ไปช าระเงินที่ธนาคาร และธนาคารแจ้ง
ว่าช าระเงินไม่ได้ แต่เมื่อเข้ามาในระบบ e-GP 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ 

1. ให้ผู้ค้าฯ ตรวจสอบโครงการที่ต้องการช าระเงิน
นั้นหน่วยงานเคยประกาศจัดหาแล้วผู้ค้าฯ ได้ช าระ
เงินแล้วหรือไม่ เนื่องจากกรณีเป็นโครงการที่ส่วน
ราชการเคยประกาศจัดหาแล้วมีการยกเลิกโครงการ 
ต่อมาหน่วยงานด าเนินการจัดหาใหม่ ผู้ค้าฯ ที่เคย
ช าระเงินแล้วจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้       
โดยไม่ต้องช าระเงินใหม่ 
2. กรณีไม่ใช่สาเหตุตามข้อ 1 คาดว่าเกิดจาก
ธนาคารรับช าระเงินเรียบร้อยแล้ว (ส่ง Service 
Payment มาแล้ว) และยกเลิกรายการไป ซึ่งตามปกติ
ต้องยกเลิกรายการไม่ได้ ให้ผู้ค้าฯ ส่งแบบแจ้งให้ส่ง
แบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP (ส าหรับ
ผู้ค้ากับภาครัฐ) กรณีปัญหาซื้อซอง/หนังสือค้ า
ประกันทางเล็กทรอนิกส์ e-GP 02-0135 พร้อม
แนบเอกสารดังนี้ 
 เลขที่โครงการ 
 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ชื่อผู้ค้า 
 ชื่อธนาคาร 
 สาขาธนาคาร 
 เลขอ้างอิง 2 (Ref.2) ในใบ Pay-In 
 จ านวนเงิน 
 วันที่ช าระเงิน 
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10 กรณีโครงการที่หน่วยงานของรัฐเคยประกาศ
จัดหาแล้วมีการยกเลิกโครงการ ต่อมาหน่วยงาน
ด าเนินการจัดหาใหม่ ผู้ค้าฯ ที่เคยช าระเงินแล้ว
จะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดยไม่ต้อง

ในขั้นตอนบันทึกข้อมูลยกเลิกประกาศเชิญชวน 
ระบบ e-GP มีก าหนดให้ระบุว่าต้องการจัดท า
โครงการใหม่หรือไม่  ให้ส่วนราชการเลือกว่า
ต้องการ เมื่อส่วนราชการด าเนินการจัดท าโครงการ

15 พฤษภาคม 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
ช าระเงินใหม่ได้อย่างไร ใหม่แล้ว ให้ส่งแบบแจ้งปัญหากรณีผู้ค้าดาวน์โหลด

เอกสารโดยไม่ต้องช าระเงิน  e-GP 01-0114 
เพ่ือให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงข้อมูลให้ 

11 สามารถยื่นขอหนังสือค้ าประกันฯได้ที่ธนาคาร
ใดบ้าง 

ตรวจสอบรายชื่อและช่องทางการช าระเงินได้ที่
หน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th/หัวข้อ
ดาวน์โหลดแนะน า/คู่มือ/คู่มือส าหรับผู้ค้ากับ
ภาครัฐ/รายชื่อธนาคารที่ให้บริการช าระค่าซื้อและ
ยื่นขอหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
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12 ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือค้ าประกันฯ ต้องท า
อย่างไรบ้าง 

สามารถดูได้ที่คู่มือหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th/ 
หัวข้อดาวน์โหลดแนะน า/คู่มือ/คู่มือส าหรับผู้ค้ากับ
ภาครัฐ/ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ 
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13 ผู้ค้าฯ ยื่นขอหนังสือค้ าประกันฯ ไม่ได้ ขึ้นข้อความ
ปฏิเสธ (error) 

ให้ผู้ค้าตรวจสอบว่าขึ้น Error อะไร 
 ถ้าเป็น error ที่เกิดจากธนาคารส่งมา จะขึ้น error 
และข้อความ “ให้ติดต่อธนาคาร” ให้ผู้ค้าฯ ติดต่อ
ธนาคารตามเบอร์ติดต่อท่ีระบบฯ ระบ ุ
 ถ้าเป็น error ที่เกิดจากระบบ e-GP จะไม่มี
ข้อความว่า “ให้ติดต่อธนาคาร” ให้แจ้ง กองการ
พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง. ตรวจสอบสาเหตุ 
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14 ผู้ ค้ าฯ  ยื่ นขอหนั งสื อค้ าประกันฯ ไปแล้ ว 
(สถานะเป็น Draft) แต่ธนาคารไม่สามารถตอบ
กลับไม่ได้ 

ให้ธนาคารส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ         
e-GP ส าหรับธนาคาร กรณีปัญหาเรื่องการเชื่อมโยง
กับธนาคาร ส่งมาที่  e-mail : gpservice@cgd.go.th 
แจ้ งเลขที่ โครงการ  เลขประจ าตัวผู้ เสี ยภาษี 
รายละเอียด error ที่เกิดขึ้น,รูปภาพหน้าจอที่เกิด 
error 
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15 ผู้ค้าฯ ยื่นขอหนังสือค้ าประกันฯ ไปแล้ว และ
ธนาคารตอบกลับมาแล้ว (Approve/Reject) 
แต่ผู้ค้าฯ ยังเห็นเป็น Draft อยู่ 

ให้ผู้แจ้งปัญหา (ผู้ค้าฯ หรือธนาคาร) ส่งแบบแจ้ง
ปัญหาการใช้งานระบบ e-GP กรณีปัญหาซื้อซอง/
หนังสือค้ าประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (ส าหรับผู้ค้า
กับภาครัฐ) (e-GP 02-0135) หรือกรณีปัญหา
เรื่องการเชื่อมโยงกับธนาคาร (ส าหรับธนาคาร) e-GP 
04-0137 ส่งมาที่ e-mail : egpservice@cgd.go.th 
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16 ผู้ ค้ าฯ  ยื่ นขอหนั งสื อค้ าประกันฯ  ไปแล้ ว 
(สถานะเป็น Draft) ต้องการยกเลิกรายการท า
อย่างไร 

1. ให้ผู้ค้าฯ ติดต่อธนาคารที่ตนเลือกผิดเพ่ือให้ทาง
ธนาคารท าการ reject การยื่นขอหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์รายการนี้  (สามารถค้นหาเบอร์
ติดต่อธนาคารได้ที่ www.gprocurement.go.th/
หัวข้อดาวน์โหลดแนะน า/คู่มือ/คู่มือส าหรับผู้ค้ากับ
ภาครัฐ/รายชื่อธนาคารที่ให้บริการช าระค่าซื้อและ
ยื่นขอหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์) 
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2. เมื่อทางธนาคารตอบ Reject มายังระบบ e-GP แล้ว 
ให้ผู้ค้าฯ ท าการยกเลิกรายการที่ท าขอหนังสือค้ า
ประกันอเิล็กทรอนิกส์ 

17 ผู้ค้าฯ ยื่นขอหนังสือค้ าประกันฯ ไปแล้ว และ
ธนาคารตอบ Approve กลับมาแล้ว แต่ต้องการ
ยกเลิกและขอใหม่ (ทั้งนี้กรณีเป็นหนังสือค้ า
ประกันฯ นั้นต้องยังไม่ได้ใช้ยื่นเสนอราคากับ) 

- เมื่อผู้ค้าฯ เห็นสถานะ Approve แล้ว ให้ผู้ค้าฯ 
เข้าไปที่เมนูค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างและเสนอ
ราคา/เมนูกิจกรรมส าหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง/
คืนหนังสือค้ าประกันซองอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดู
ได้ ที่ คู่ มื อหน้ าเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th/
ดาวน์โหลดแนะน า/คู่มือ/คู่มือส าหรับผู้ค้ากับ
ภาครัฐ/การยื่นขอ/คืน หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์/
การขอคืนหนังสือค้ าประกันซอง (ส าหรับผู้ค้ากับ
ภาครัฐ) 
- เมื่อคืนเรียบร้อยแล้ว  ผู้ค้าฯ จะเห็นสถานะ 
หลักประกันอยู่ในสถานะคืน ให้คลิกรายละเอียด/
แก้ไขเข้าไปกดปุ่ม “ยกเลิกรายการ” และสามารถ
ยื่นขอหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ได้ (ทั้งนี้ 
ต้องให้ธนาคารตอบ สถานะ 06 - หลักประกันอยู่
ในสถานะคืนหลักประกัน มายังระบบ e-GP ปุ่ม
ยกเลิกรายการจึงจะเปิดให้ด าเนินการ) 

15 พฤษภาคม 2561 

18 การขอคืนหนังสือค้ าประกันฯ ต้องท าอย่างไร 1. กรณีผู้ค้าฯ ได้ท าการเสนอราคาไปแล้ว ให้เป็น
ผู้ท าคืนหนังสือค้ าประกันการเสนอราคาฯ โดยไปที่
เมนู “สัญญาและหลักประกัน” /“หลักประกัน
ซอง”/ “คืนหลักประกันซอง” (ขณะท ารายการคืน 
เพ่ือให้ระบบ e-GP ส่งข้อมูลให้ธนาคารครบถ้วน
สมบูรณ์ เมื่อบันทึกข้อมูลการคืนหลักประกันฯ 
แล้วต้องรอให้ขึ้นข้อความว่า “ส่งข้อมูล LG เลขที่ 
XXXXXXXXXXX ไปยังธนาคารเรียบร้อยแล้ว” 
ขึ้นก่อนจึงค่อยกดกลับสู่หน้าหลักหรือท ารายการอ่ืน) 
2. กรณีผู้ค้าฯไม่ได้ท าการเสนอราคาให้ผู้ค้าฯ      
ท าคืนเองโดยไปที่เมนู “กิจกรรมส าหรับโครงการ
จั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง”/“คื นหนั ง สื อค้ า ป ระกั นซอง
อิเล็กทรอนิกส์”ทั้ งนี้สามารถดู ได้ที่คู่ มือหน้า
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ดาวน์โหลด
แนะน า/คู่มือ/คู่มือส าหรับผู้ค้ากับภาครัฐ/การยื่น
ขอ/คืน หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์/ขั้นตอน
การคืนหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
ผู้ค้ากับภาครัฐ  
หมายเหตุ : กรณีผู้ค้าฯ เลือกเงื่อนไขการยื่นขอ
หนังสือค าประกันฯ แบบรวมรายการและได้ท าการ

 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
เสนอราคาแล้ว หากต้องการขอคืนบางรายการจะ
ท าไม่ได้ 

19 สถานะของหนังสือค้ าประกันฯ แต่ละขั้นตอน  
ที่แสดงในระบบ e-GP มีอะไรบ้างและความหมาย
อย่างไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 

สรุปสถานะของหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ใน
แต่ละข้ันตอนในระบบ e-GP ได้ดังนี ้

ข้ันตอน สถานะในระบบ e-GP 
ผู้ค้าฯ บันทึกขอหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ 

Draft - 

ธนาคารตอบกลับระบบ e-GP Approve/Rejec
t 

- 

ผู้ค้าฯ ยื่นเสนอราคา ผูกพัน ผูกพัน 
ส่วนราชการบันทึกคืนหนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ 

คืนแล้ว คืนแล้ว 

ส่วนราชการกดปุ่มด าเนินการข้ันตอน
ต่อไปในเมนูคืนหลักประกันซอง 

หมดภาระผูกพัน หมดภาระ
ผูกพัน  
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20 การขอหนังสือค้ าประกันฯ กรณีโครงการเป็น
การพิจารณาต่อรายการ หากต้องการยื่นเสนอ
ราคาเพียงบางรายการขอหนังสือค้ าประกันฯ 
อย่างไร 

ในระบบ e-GP การขอหนังสือค้ าประกันฯ สามารถ
เลือกเงื่อนไขการขอได้ว่าต้องการเป็นรวมรายการ 
หรือแยกรายการ ซึ่งหากต้องการเสนอราคาเพียง
บางรายการ ต้องเลือกการขอแบบแยกรายการและ
ให้ผู้ค้าฯ เลือกรายการที่ต้องการเสนอราคา 
หมายเหตุ: ตัวอย่างความหมายรวมรายการและ
แยกรายการของการยื่นขอหลักประกันซองอิเล็กทรอนิกส์ 
(ดังรูปภาพ) 
 รวมรายการ หมายถึง ในการยื่นเสนอราคาครั้งนี้
ขอยื่นหนังสือค้ าประกันฯ 1 ฉบับโดยมีรายละเอียด
วงเงินที่ค้ าประกัน ประกอบด้วย 
 รายการที่ 1 จ านวนวงเงินค้ าประกันฯ 
105,000 บาท 
 รายการที่ 2 จ านวนวงเงินค้ าประกันฯ 
110,000 บาท โดยระบบ e-GP จะแสดงหนังสือ
ค้ าประกันฯ 1 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละ
รายการอยู่ในเอกสารฉบับนั้น และมีเลขที่หนังสือ
ค้ าประกันฯ เพียง 1 เลขที่หนังสือค้ าประกันฯ 
 แยกรายการ หมายถึง ในการยื่นเสนอราคาครั้งนี้
ขอยื่นหนังสือค้ าประกันฯ เป็นรายฉบับ โดยแยก
ตามรายการพิจารณาที่จะยื่นเสนอราคาเช่น  2 
รายการ จะแยกเป็นรายการ ดังนี้ 
 รายการที่ 1 จ านวนวงเงิน ค้ าประกันฯ 
105,000 บาท 1 ฉบับ 
 รายการที่ 2 จ านวนวงเงินค้ าประกันฯ 
110,000 บาท อีก 1 ฉบับ 
ซึ่งในกรณีนี้จะมีเลขที่หนังสือค้ าประกันฯ ก ากับ
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เป็นรายฉบับ 
 

 
 

21 ผู้ค้ากับภาครัฐ ที่ต้องการจะเข้ามาเสนอราคา
ด้วยวิธี e-bidding จะเข้าไปดาวน์โหลดเอกสาร
ในระบบได้อย่างไร 

ผู้ค้ากับภาครัฐ ต้องเข้ามาลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับ
ภาครัฐในระบบก่อน และเมื่อได้รหัสแล้วให้ เข้าสู่
ระบบ โดยต้องเข้าที่เมนู e-bidding โดยมีเงื่อนไข
ดังนี้ 
1. กรณีแจกจ่าย สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้
ตั้งแต่วันที่หน่วยงานประกาศเชิญชวนถึงก่อนวัน
เสนอราคา (ได้ถึง 24.00 น.) 
2. กรณีที่มีการจ าหน่ายเอกสาร ผู้ค้าฯ ต้องพิมพ์
ใบช าระเงินในระบบเพ่ือไปช าระเงินที่ธนาคารก่อน 
จึงจะกลับมาดาวน์โหลดเอกสารจากระบบได้ 
ตั้งแต่วันที่ช าระเงินจนถึงก่อนวันเสนอราคา (ได้ถึง 
24.00 น.) 
3. กรณีไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารก่อนวันเสนอราคา 
ปุ่มดาวน์โหลดเอกสารจะปิด และผู้ค้าฯ จะไม่
สามารถดาวน์โหลดเอกสารออกไปจากระบบได้ 
ระบบจะแสดงสถานะไม่สามารถเสนอราคาได้ 
หมดระยะเวลาการขอรับเอกสารแล้ว 
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 อ่ืนๆ   
1 การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP เข้าเว็บไซต์

หน่วยงาน เมื่อตรวจสอบข้อมูลที่ link มาเว็บไซต์
หน่วยงานแล้ว มีแค่ประกาศประกวดราคาและ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเท่านั้น ไฟล์ราคากลาง
เอกสารประกวดราคาเอกสารร่างประกาศประกวด 
ไม่ link มาที่เว็บไซต์หน่วยงาน ถ้าต้องการให้
แสดงทั้งหมด ต้องด าเนินการอย่างไร 

หากต้องการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS โดยให้
แสดงข้อมูลทุกวิธีการจัดหา และทุกประเภท
ประกาศ จะต้องเขียน รูปแบบ URL โดยต้องระบุ 
ประเภทประกาศทุกรหัสประเภทประกาศ หากหน่วยงาน
ของรัฐเขียน URL ถูกต้องตามเงื่อนไข แต่ระบบ    
ไม่ แสดงข้ อมู ลประกาศที่ หน้ า เ ว็ บ ไซต์ ของ
หน่วยงานของรัฐ เกิดจาก 2 กรณ ีดังนี้ 
1. หน่วยงานของรัฐเริ่มใช้ RSS วันนี้ แต่ลงประกาศ
ในระบบ e-GP ก่อนวันที่ เริ่มใช้ RSS โดยข้อมูล
ประกาศต่าง ๆ จะแสดงเฉพาะ 20 รายการล่าสุด
ต่อวันที่มีการประกาศในระบบ  e-GP กรณีที่
ประกาศในวันนั้น ๆ ไม่ถึง 20 รายการ ระบบจะ
แสดงรายการย้อนหลั ง ให้  7  วันจนครบ  20 
รายการ ทั้งนี้หากวันที่หน่วยงานของรัฐท าการ
เชื่อมโยงข้อมูล ในรูปแบบ RSS แต่วันดังกล่าวไม่มี
ข้อมูลประกาศใด ๆ ในระบบ e-GP การเรียกข้อมูล

27 มิถุนายน 2562 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
ในวันนั้นระบบจะไม่แสดงข้อมูลประกาศ ที่หน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ  ยกตัวอย่างเช่น 
หน่วยงานของรัฐมีการประกาศเชิญชวนในระบบ 
e-GP วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 แต่หน่วยงานเริ่ม
เขียนโครงสร้าง URL และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการ
เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS (เริ่มใช้ RSS) ใน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ในกรณีนี้เมื่อหน่วยงาน
ของรัฐท าการเรียก ข้อมูลในรูปแบบ RSS ระบบจะ
ไม่แสดงประกาศของวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  
ที่หน้าเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ 
2. หน่วยงานของรัฐลงประกาศในระบบ e-GP 
ในช่วงเวลา 9.00 - 12.00 หรือ 13.00 - 17.00 
ท าให้ข้อมูลไม่ update หน้าเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
ของรัฐ 
ทั้งนี้ สามารถศึกษาได้จากคู่มือการเชื่อมโยงประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงาน
ของรัฐในรูปแบบ RSS และค าถามที่พบบ่อย (FAQ) 
ได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หัวข้อ
ดาวน์โหลดแนะน า/คู่มือ/การเชื่อมโยงข้อมูล/คู่มือ
การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP 
ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS และ 
ค าถามท่ีพบบ่อย (FAQ) 

2 ระบบ e-GP มีการจัดส่งประกาศ และเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานของรัฐให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๐ 
แล้วหรือไม่ 

กรมบัญชีกลางได้ เปิด ให้ สิทธิ เจ้ าหน้ าที่ ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าระบบ 
e-GP เพ่ือค้นหาและตรวจสอบข้อมูลประกาศ และ
เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ สตง. ที่ได้รับ
มอบหมาย จะต้องลงทะเบียนเพ่ือขอใช้งานระบบ 
e-GP ผ่านทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

27 มิถุนายน 2562 

3 หน่วยงานของรัฐยกเลิกประกาศผู้ชนะในระบบ 
e-GP ผิดโครงการ ต้องแก้ไขอย่างไร 

กรณีโครงการที่ยกเลิกประกาศผู้ชนะผิดโครงการ
สามารถประกาศผู้ชนะใหม่ได้ ซึ่งการประกาศหน้า
เว็บไซต์ของโครงการดังกล่าว  จะแสดงประกาศ       
ผู้ชนะฯ ฉบับแรกที่ด าเนินการผิด ประกาศยกเลิก
ประกาศผู้ชนะฯ และประกาศผู้ชนะฯ ใหม่ เพราะ
ระบบไม่ได้ปรับสถานะเป็นยกเลิกโครงการเหมือน
การยกเลิกประกาศเชิญชวน 

27 มิถุนายน 2562 

4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องประกาศใน
ระบบ e-GP ทุกวิธีหรือไม่ 

ตามมาตรา 66 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐประกาศผล
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ทางระบบ e-GP เว็บไซต์
ของหน่วยงาน และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 

13 พฤษภาคม 2562 
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สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐนั้น ส าหรับ
รายการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องบันทึกข้อมูล    
ลงระบบ e-GP ตามหนังสือ ว. 322 ให้ประกาศ   
ผู้ชนะฯ เป็นรายไตรมาส ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที ่กค 0405.2/ว. 62 ลงวันที ่5 กุมภาพันธ์ 
2562 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศผล        
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
โดยให้จัดท าเป็นรายไตรมาส โดยจัดท าแบบประกาศ
ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส 
แล้วจัดส่งข้อมูลผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือขึ้นประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐ 

5 การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ ากว่า 5 พันบาท สามารถ
บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ได้หรือไม ่

ตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่ กค 0405.4/ว 322       
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ก าหนดข้อยกเว้นที่
ไม่ต้องบันทึกในระบบ e-GP กรณีราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนท้องถิ่น 
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต่ ากว่า ๕ พันบาท หน่วยงาน
ไม่ต้องด าเนินการในระบบ e-GP แต่หากหน่วยงาน
จะบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP กรณีวงเงินต่ ากว่า 
๕ พันบาท ก็สามารถบันทึกได้ 

24 กันยายน 2561 

6 ในระบบ e-GP ขั้นตอนเพ่ิมโครงการ ได้บันทึก
ข้อมูลครบถ้วนแล้ว แต่เมื่อไประบุรายละเอียด 
ไม่สามารถ  ค้นหาหน่วยนับได้  ต้องแก้ ไข
อย่างไร 

ขณะนี้ระบบ e-GP มีการผูกเรื่องของสินค้าหรือ
บริการ ตามรหัส UNSPSC กับหน่วยนับ  ซึ่งถ้า
เลือกประเภทของสินค้า ต้องมีความสัมพันธ์กับ
หน่วยนับที่จะใช้งานด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์นมหน่วย
นับคือ ถุงหรือกล่อง เป็นต้น 

24 กันยายน 2561 

7 ส่วนราชการต้องการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้
อย่างไร 

ให้เข้าไปที่เมนูสามขีด แล้วเลือกหัวข้อรายงาน>> 
รายงานรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง>> รายงาน
รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

24 กันยายน 2561 

8 หน่วยงานต้องการแก้ไขเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
จะต้องด าเนินการอย่างไร 

หน่วยงานต้องส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานใน
ระบบ e-GP โดยดาวน์โหลดที่ เมนูดาวน์โหลด
แนะน า หัวข้อแบบแจ้งปัญหาการใช้งานเลือก
หัวข้อย่อยส าหรับหน่วยงานภาครัฐ กรณีปรับปรุง
ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานย่อย (หน่วยจัดซื้อ) 

24 กันยายน 2561 

9 ท าไมในระบบ e-GP ไม่มีข้อมูลหรือรายงาน
ของคณะกรรมการพิจารณาผล  (e-bidding) 

ปัจจุบันในระบบ e-GP ยังไม่มีขั้นตอนบันทึกรายงาน
ของคณะกรรมการพิจารณาผล ดังนั้น ให้หน่วยงาน

24 กันยายน 2561 
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ตามระเบียบฯ ข้อ 55 (4) จัดท ารายงานผลดังกล่าวนอกระบบ 

10 การซื้อจ้างตามหนังสือ ว 119 จะต้องประกาศ
ผลผู้ชนะหรือไม่ 

ต้องมีการประกาศผลผู้ชนะตามมาตรา 66 ทุกวิธี
แต่ในวิธีปฏิบัติยังไม่สามารถประกาศผลในระบบ 
e-GP ได้และหน่วยงานสามารถท าได้ 2 ช่องทาง 
1. เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2. บอรด์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

24 กันยายน 2561 

11 แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP 
ต้องบันทึกเลขที่ และวันที่ อย่างไรในระบบ 

เมื่ อหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว 
หน่วยงานก็ออกเลขตามระบบสารบรรณของ
หน่วยงานนั้น ๆ ส าหรับวันที่ให้ออกวันเดียวกับวัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

24 กันยายน 2561 

12 วิธี e-bidding เมื่อหน่วยงานประกาศผู้ชนะแล้ว 
หน่วยงานต้องจัดพิมพ์แบบแจ้งผลการจัดซื้อ
จัดจ้างออกมา และลงนามก่อนส่งผู้เสนอราคา
ทุกรายหรือไม่ หรือระบบ e-GP จัดส่งทางอีเมล์
ให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ 

ในระบบ e-GP จะก าหนดให้หน่วยงานแนบผลการ
พิจารณาผลให้กับผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ 
โดยแบบดังกล่าวหน่วยงานต้องให้หัวหน้าเห็นชอบ
และเมื่อมีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเผยแพร่
ขึ้นเว็บไซต ์ระบบ e-GP จะส่งให้ผู้เสนอราคาทราบ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) อัตโนมัติ 
พร้อมจัดส่งแบบอุทธรณ์ฯ ให้ผู้เสนอราคาด้วย 

24 กันยายน 2561 

13 ผู้ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา       
คือใคร 

การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเป็นอ านาจของ
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ 

24 กันยายน 2561 

14 กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง บันทึก
ข้อมูลถึงข้ันตอนบริหารสัญญา ปรากฏว่าบันทึก
รหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินผิดจะ
แก้ไขได้อย่างไร 

หน่วยงานสามารถแก้ไขรหัสงบประมาณและรหัส
แหล่งของเงินได้ในขั้นตอนการบริหารสัญญา ดังนี้ 
เลื อกขั้ นตอน“บริ หารสั ญญา” กดปุ่ ม “ข้ อมู ล
งบประมาณ” ท าการเปลี่ยนรหัสงบประมาณ ให้ถูกต้อง 
จากนั้น กดปุ่ม กลับสู่หน้าหลัก และกดรายละเอียด
เข้าไป เลื่อนลงมาด้านล่างสุด  กดปุ่ม “ข้อมูล
งบประมาณ” และเข้าไปแก้ไขรหัสงบประมาณ 
รหัสแหล่งของเงินให้ถูกต้องต่อไป 

24 กันยายน 2561 

15 การจัดท าใบตรวจรับงานฯ จะต้องใช้เอกสาร
จากในระบบ e-GP มาด าเนินการขั้นตอนต่อไป
หรือไม่อย่างไร เนื่องจากใบตรวจรับจากใน
ระบบไม่สมบูรณ์มีข้อความไม่ครบถ้วน และไม่
สามารถแก้ไขในเทมเพลตได ้

หน่วยงานสามารถเลือกใช้ใบตรวจรับฯ จากใน
ระบบ e-GP หรือไม่ก็ได้ หรือจะจัดท าเอง (ท ามือ) 
ข้างนอกก็ได้ เพ่ือความครบถ้วน สมบูรณ์ 

24 กันยายน 2561 

16 กรณีหน่วยงานบันทึกประเภทการเบิกจ่ายเงิน
ในระบบ e-GP จากผ่าน GFMIS เป็น ไม่ผ่าน 
GFMIS จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร 

ให้หน่วยงานส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ  
e-GP ทั่วไป (e-GP 01-0110) เพ่ือให้กรมบัญชีกลาง
ด าเนินการแก้ไข โดยในระบบ e-GP หน่วยงาน
ต้องไม่มีการบันทึกข้อมูลในขั้นตอนร่างสัญญา 

15 พฤษภาคม 2561 

17 กรณีการจัดซื้อของสดเพ่ือประกอบอาหารให้
นักเรียน และด าเนินการจ้างเหมาบุคคลมา

การจ้างเหมาบุคคลธรรมดามาประกอบอาหาร
เพียงอย่างเดียว ไม่ถือว่าเป็นการจ้างเหมาบริการ

15 พฤษภาคม 2561 
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ประกอบอาหารเพียงอย่างเดียว ถือว่าเป็นการ
จ้างเหมาบริการที่เข้าข้อยกเว้นตาม หนังสือเวียน 
ว.322 ที่ไม่ต้องปฏิบัติในระบบ e-GP หรือไม ่

ตามหนังสือเวียน ว.322 ดังนั้น ต้องบันทึกข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ลักษณะของการ
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาตาม ว.322 คือ การจ้าง
เหมาบุคคลเพื่อมาปฏิบัติงานในลักษณะจ้างท างาน
ประจ าเพ่ือทดแทนต าแหน่งทางราชการที่ยุบเลิกไป 
เช่น พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น 

18 การจัดหาที่เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 7 (1) 
ของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 
ไม่มีเมนูให้เลือกปฏิบัติงานในระบบ e-GP 

การจัดหาที่เข้าข้อยกเว้นตาม มาตรา 7 ไม่ต้อง
ปฏิบัติงานในระบบ e-GP เนื่องจาก พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ได้บังคับให้ต้องด าเนินการ 
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19 กรณีที่ตั้งโครงการที่ก าหนดในพ้ืนที่จริงอยู่ใน
เขตรับผิดชอบของ อปท.เจ้าของโครงการ แต่
ไปค้นหาพิกัดในระบบ แสดงที่ตั้งโครงการระบุ
ว่าอยู่ ในพ้ืนที่ต าบลอ่ืนนอกเขตรับผิดชอบ 
จะต้องด าเนินการอย่างไร 

- กรณีดังกล่าวเนื่องจากฐานข้อมูลในระบบ e-GP 
อาจคลาดเคลื่อน ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
- การระบุพิกัดของสถานที่ตั้งโครงการแล้ว ละติจูด 
ลองติจูดไม่ตรงกับที่เลือกไว้ หน่วยงานสามารถ
แก้ไขละติจูด ลองติจูด ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
และให้ไประบุสถานที่ตั้งโครงการในเอกสารประกวด
ราคาให้ครบถ้วน  
 ดังนั้น เมื่อผู้ค้ากับภาครัฐต้องการดูสถานที่ตั้งโครงการ
ก็สามารถดูสถานที่ตั้งของโครงการจากแผนที่ประกอบ
กับข้อมูลสถานที่ตั้งโครงการในเอกสารประกวดราคา 
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20 การเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS มีโครงสร้าง 
URL อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้าง URL ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
1. URL ตั้งต้นหมายถึง http://process3.gprocurement 
.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml? 
2. deptId หมายถึง รหัสหน่วยงานหลัก 
 (สามารถค้นหารหัสของหน่วยงานของท่านได้
ตามข้อ 5.) deptsubId หมายถึง รหัสหน่วยงานย่อย 
3. methodId หมายถึง วิธีการจัดหา โดยวิธีการ
จัดหามี 12 ประเภท ดังนี้ 

รหัสวิธีการ
จัดหา 

วิธีการจัดหา 

02 สอบราคา 
15 e-market 
16 e-bidding 
18 คัดเลือก 
19 เฉพาะเจาะจง 
20 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
21 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
22 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
23 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญ

ชวนทั่วไป 
24 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
25 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
26 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 

4. announce Type หมายถึง ประเภทประกาศ  
โดยประเภทประกาศมี 9 ประเภท ดังนี้ 

 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสประเภท
ประกาศ 

ประเภทประกาศ 

P0 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
15 ประกาศราคากลาง 
B0 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสาร

ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 
D0 ประกาศเชิญชวน 
W0 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับ

การคัดเลือก 
D1 ยกเลิกประกาศเชิญชวน 
W1 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้

ได้รับการคัดเลือก 
D2 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน 
W2 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

 
 

21 การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ 
e-GP ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐใน
รูปแบบ RSS คืออะไร 

RSS (Really Simply Syndication) คือ การเชื่อมโยง
ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้
บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ  e-GP ไปยัง
เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐโดยอัตโนมัติ โดยที่
หน่วยงานของรัฐไม่ต้องน าข้อมูลประกาศมา
เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐอีก 
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22 ถ้าต้องการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ  RSS 
จะต้องท าอย่างไร 

หากหน่วยงานของรัฐต้องการเชื่อมโยงข้อมูลใน
รู ปแบบ  RSS ผู้ ดู แ ลและพัฒนา เว็ บ ไซต์ ของ
หน่วยงานของรัฐต้องท าการปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานของรัฐตามรูปแบบและคู่มือที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 
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23 หากหน่วยงานของรัฐไม่มีความพร้อม จะไม่ท า
การเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS ได้หรือไม ่

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433/ว 37    
ลงวันที ่22 มกราคม 2561 ไม่ได้บังคับว่าหน่วยงาน
ของรัฐจะต้องท าการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS 
ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจะท าหรือไม่ท าการเชื่อมโยง
ข้อมูลในรูปแบบ RSS ก็ได้ แต่หากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ท าการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องท าการลงประกาศทั้งในระบบ e-GP 
และที่ หน้ า เว็ บ ไซต์ของหน่ วยงานตามปกติ
เหมือนเดิม 
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24 ไม่ทราบรหัสหน่วยงานหลัก (deptId) และหรือ

รหัสหน่วยงานย่อย (deptsubId) ของหน่วยงาน
ตนเอง (ระบบ RSS) 

หน่วยงานภาครัฐสามารถศึกษาการค้นหารหัส
หน่วยงานหลัก (deptId) และหรือรหัสหน่วยงานย่อย 
(deptsubId) หน่วยงานของรัฐได้จาก “คู่มือการค้นหา
รหัสหน่วยงานภาครัฐและรหัสหน่วยจัดซื้อย่อย” 
โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) 
>คู่มือ> รหัสต่าง ๆ>คู่มือการค้นหารหัสหน่วยงาน
ภาครัฐและรหัสหน่วยจัดซื้อย่อย  คลิกที่นี่ เพื่อ
ศึกษาคู่มือ 
ทั้ งนี้  รหัสหน่ วยงานหลัก  (deptId) และรหัส
หน่วยงานย่อย (deptsubId) ของแต่ละหน่วยงาน
จะมีจ านวนหลักไม่เท่ากัน 
ดังนั้น หน่วยงานไม่ต้องตัดจ านวนหลักหรือเพ่ิม
จ านวนหลักเพ่ือให้เหมือนกับในคู่มือ ขอให้ท่านใส่
รหัสหน่วยงานของท่านตามข้อเท็จจริง 
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25 เงื่อนไขในการเขียนโครงสร้าง URL เป็นอย่างไร 1. ทุกหน่วยงานจะต้องมี URL ตั้งต้นตามรูปแบบ
ที่ก าหนดเหมือนกัน คือ 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROC
RssFeedWeb/egpannouncerss.xml? 
2. ทุกหน่วยงานจะต้องมีโครงสร้างอย่างน้อย คือ 
URL ตั้ ง ต้ น  +  deptId ห รื อ  deptsubId ข อ ง
หน่วยงานตนเอง 
3. หน่วยงานจะต้องเขียน URL ตั้งต้น + deptId 
ห รื อ  deptsubId ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ต น เ อ ง  + 
.................... โดยมีเง่ือนไข ตามรปูภาพ 
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26 หากหน่วยงานของรัฐต้องการเชื่อมโยงข้อมูล  
ในรูปแบบ RSS โดยให้แสดงข้อมูลทุกวิธีการ
จัดหา และทุกประเภทประกาศ จะต้องเขียน 
URL อย่างไร 

หากหน่วยงานของรัฐต้องการเชื่อมโยงข้อมูลใน
รูปแบบ RSS โดยให้แสดงข้อมูลทุกวิธีการจัดหา 
และทุกประเภทประกาศ  จะต้องเขียนรูปแบบ 
URL “URL ตั้งต้น &deptId และหรือ deptsubId 
& anounceType” โดยก าหนด  anounceType 
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ทุกรหัสประเภทประกาศ ดังนี้ 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROC
RssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=
0304&anounceType=P0 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROC
RssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=
0304&anounceType=15 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROC
RssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=
0304&anounceType=B0 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROC
RssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=
0304&anounceType=D0 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROC
RssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=
0304&anounceType=W0 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROC
RssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=
0304&anounceType=D1 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROC
RssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=
0304&anounceType=W1 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROC
RssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=
0304&anounceType=D2 
http://process3.gprocurement.go.th/EPROC
RssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=
0304&anounceType=W2 

27 หน่วยงานของรัฐเขียน URL ถูกต้องตามเงื่อนไข  
ที่ต้องการแล้ว แต่ระบบไม่แสดงข้อมูลประกาศ
ใด ๆ ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ 

หากหน่วยงานของรัฐเขียน URL ถูกต้องตามเงื่อนไข 
แต่ระบบไม่แสดงข้อมูลประกาศที่หน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
เกดิจาก 2 กรณ ีดังนี้ 
1. หน่วยงานของรัฐเริ่มใช้ RSS วันนี้ แต่ลงประกาศ
ในระบบ e-GP ก่อนวันที่เริ่มใช้ RSS 
โดยข้อมูลประกาศต่าง  ๆ จะแสดงเฉพาะ  20 
รายการล่าสุดต่อวันที่มีการประกาศในระบบ e-GP 
กรณีที่ประกาศในวันนั้น  ๆ ไม่ถึง 20 รายการ 
ระบบจะแสดงรายการย้อนหลังให้ 7 วันจนครบ 
20 รายการ ทั้งนี้ หากวันที่หน่วยงานของรัฐท า
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การเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS แต่วันดังกล่าว
ไม่มีข้อมูลประกาศใด ๆ ในระบบ e-GP การเรียก
ข้อมูลในวันนั้นระบบจะไม่แสดงข้อมูลประกาศที่
หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ 
 ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงานของรัฐมีการประกาศ
เชิญชวนในระบบ e-GP วันที่ 1 พฤษภาคม 2561          
แต่หน่วยงานเริ่มเขียนโครงสร้าง URL และเงื่อนไข
ต่างๆ ในการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS (เริ่มใช้ 
RSS) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ในกรณีนี้ เมื่อ
หน่วยงานของรัฐท าการเรียกข้อมูลในรูปแบบ RSS 
ระบบจะไม่แสดงประกาศของวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
ที่หน้าเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ 
2. หน่วยงานของรัฐลงประกาศในระบบ  e-GP 
ในช่วงเวลา 9.00 - 12.00 หรือ 13.00 - 17.00 
ท าให้ข้อมูลไม่ update หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 
โดยการเชื่อมโยงข้อมูลประกาศจากระบบ e-GP 
ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS 
จะมีระยะเวลาในการปิด-เปิดการเชื่อมโยงข้อมูล 2 
ช่วงเวลา ดังนี้ 

ระยะเวลาปิดการเชือ่มโยง ฯ ระยะเวลาเปิดการเชือ่มโยง ฯ 
09.00 - 12.00 น. 12.01 - 12.59 น. 
13.00 - 17.00 น. 17.01 - 08.59 น 

ดังนั้น หากหน่วยงานมีการลงประกาศในระบบ e-GP 
ในช่วงเวลาที่ปิดการเชื่อมโยง ระบบจึงยังไม่มีการ 
update ข้อมูลประกาศดังกล่าวในทันทีที่หน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ แต่จะ update ให้ใน
ระยะเวลาที่เปิดการเชื่อมโยงคือ 12.01 - 12.59 
และ 17.01 - 8.59 น. ข้อมูลที่หน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงานของรัฐจึงจะได้รับการ update ข้อมูล
ตามท่ีประกาศในระบบ e-GP 
 ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงานลงประกาศในระบบ 
e-GP เวลา 10.00 น. ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ของรัฐจะยังไม่มีประกาศดังกล่าว  แต่ประกาศ
ดังกล่าวจะแสดงในช่วงเวลา 12.01 - 12.59 น. 

28 หน่วยงานของรัฐเขียน URL ถูกต้องตามเงื่อนไข  
ที่ต้องการแล้ว แต่ระบบแสดงข้อมูลเป็นภาษา
ต่างดาว 

1. ให้ด าเนินการเรียกข้อมูลผ่าน Browser Internet 
Explorer (หากด าเนินการผ่าน Browser Google 
Chrome ระบบจะแสดงข้อมูลในรูปแบบ Xml) 
2. คลิกขวา และคลิกที ่“Encoding” 
3. คลิกเลือก “Unicode (UTF-8)” 
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(ตามรูปภาพ) 

 
29 สามารถศึกษาเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลใน

รูปแบบ RSS ได้จากที่ไหน 
หน่วยงานภาครัฐสามารถศึกษาการเชื่อมโยงข้อมูล
ในรูปแบบ RSS ได้จาก “คู่มือการเชื่อมโยงประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในรูปแบบ RSS” โดยสามารถดาวน์โหลด
คู่มือได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(www.gprocurement.go.th)>คู่มือ>การเชื่อมโยง
ข้อมูล>คู่มือการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจาก
ระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานในรูปแบบ 
RSS คลิกท่ีนี่เพื่อศึกษาคู่มือ 
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30 ผู้ชนะการเสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า ด าเนินการ
ประกาศจนได้ผู้ชนะแล้ว ต้องการท าสัญญาใน
ระบบฯ  แต่ไม่สามารถท าได้  ระบบฟ้องว่า 
กรุณาเปลี่ยนเลขประจ าตัวผู้ เสียภาษีอากร   
โดยกดที่ปุ่มเปลี่ยน TIN กิจการร่วมค้า ต้องท า
อย่างไร 

ให้ส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบฯ กรณี
บันทึกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรผิด พร้อมแนบ
เอกสารดังนี้ 
1. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของกิจการร่วมค้า ที่จด
ทะเบียนภาษีกับกรมสรรพากร 
2. บันทึกข้อตกลงกิจการร่วมค้า 
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของนิติ
บุคคลที่เป็นกิจการร่วมค้า 
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31 การแต่งตั้งผู้จัดท าหรือคณะกรรมการจัดท าร่าง
ขอบเขตของงาน/คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง แล้วแต่กรณี ตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๒๑ จะต้องแต่งตั้งในระบบ e-GP 
หรือไม ่

บุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือคณะกรรมการที่ถูก
แต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามระเบียบฯ 
ดังกล่าว ให้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งนอกระบบฯ เนื่องจาก
ในระบบฯ จะไม่มีเมนูให้แต่งตั้งค าสั่งดังกล่าว 
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32 การขอเพ่ิมรหัสหน่วยงานย่อยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากส่ง
แบบแจ้งฯ ไปแล้วกรมบัญชีกลางยังไม่ได้เพ่ิมให้ 
ต้องด าเนินการอย่างไร 

ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่
ระหว่างด าเนินการยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัด  อปท.  โดยร่าง
ระเบียบดังกล่าว ก าหนดให้กองการศึกษาของ
อปท. เป็นหน่วยจัดซื้อและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ้าไม่มีกองการศึกษา   
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ให้กองคลังเป็นผู้ด าเนินการ)  ดังนั้น ในขณะนี้ 
กรมบัญชีกลางจะไม่เพ่ิมหน่วยงานย่อยให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอีกต่อไป ในช่วงก่อนระเบียบฯ จะมี
ผลใช้บังคับ จึงให้ อปท.ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

33 กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจ วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
เท่าใด จึงต้องบันทึกในระบบ e-GP 

วงเงินเกิน 1 แสนบาทขึ้นไป เนื่องจากตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่
ต้องด าเนินการในระบบ e-GP ของรัฐวิสาหกิจ คือ
วงเงนิการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 แสนบาท เท่านั้น 
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ราคากลาง   
 การค านวณราคากลาง งานก่อสร้าง   

1 กรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการ
เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางค านวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 
ตามประกาศของคณะกรรมการราคากลาง      
มีวิธีการค านวณอย่างไร 

ให้ใช้ราคาของผู้ เสนอราคารายที่ส่วนราชการ
เห็นสมควรจ้าง เป็นฐานในการค านวณ ก็คือเอา
ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควร
จ้าง ลบ ด้วยราคากลางที่ค านวณได้ หารด้วยราคา
ของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง
คูณด้วย 100 
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2 กรณีตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 
กค 0405.3/ว 386 เรื่องการขยายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ระบบค านวณราคา
กลางด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีวงเงินเกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้าน
บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้น ครอบคลุม
หน่วยจัดซื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทุกหน่วยจัดซื้อหรือไม่ 

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ระบบ
ค านวณราคากลางด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 
20 ล้านบาทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  
ครอบคลุมหน่วยจัดซื้อทุกแห่งภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้น หน่วยจัดซื้อประเภท
สถานพยาบาล และสถานศึกษา 
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3 กรณีหน่วยงานมีโครงการงานก่อสร้าง ในการ
บันทึกสร้างโครงการ จะต้องเลือกประเภทพัสดุ
ที่จะจัดหาอย่างไร 

จะต้องเลือกประเภทพัสดุที่จัดหาให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่
ก าหนดค านิยามงานก่อสร้างของแต่ละประเภทไว้  
เช่น งานก่อสร้างอาคาร เลือกประเภทพัสดุที่จัดหา  
คือ “จ้างก่อสร้างอาคาร” หรือ งานก่อสร้างสนาม
กีฬา เลือกประเภทพัสดุที่จัดหา คือ “จ้างก่อสร้าง
อาคาร” เป็นต้น ส าหรับพัสดุที่จัดที่ระบุว่า “จ้าง
ก่อสร้างอ่ืน ๆ นอกเหนือหลักเกณฑ์” หมายถึง 
งานจ้างก่อสร้างที่ไม่อยู่ในความหมายตามค านิยาม
ของงานก่อสร้างแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ของคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
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4 กรณีโครงการงานก่อสร้างใช้ เงินกู้ เป็นค่า
ก่อสร้าง หรือใช้เงินกู้ร่วมกับเงินงบประมาณ
สมทบเป็นค่าก่อสร้างการค านวณราคากลาง
งานก่อสร้าง จะเลือกใช้ตาราง Factor F อย่างไร 

1. ตามเอกสารหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้าง ได้ก าหนดการใช้ตาราง  Factor F 
ดังนี้ 
 1.1 กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืน
ซึ่งไม่ต้องช าระภาษี ทั้ง 100 % เป็นค่าก่อสร้าง    
ให้ใช้ค่า Factor F ในช่อง “รวมในรูป Factor”   
(ที่ยังไม่รวม VAT) 
 1.2 กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืน
ซึ่งไม่ต้องช าระภาษีและมีเงินงบประมาณสมทบ 
เป็นค่าก่อสร้างด้วย  ให้ใช้ค่า Factor F ส าหรับ
กรณีใช้เงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช าระภาษี 
(ช่อง “รวมในรูป Factor”) และค่า Factor F ส าหรับ
กรณีการใช้เงินงบประมาณ (ช่อง “Factor F”) 
ตามสัดส่วน 
 ทั้งนี้ เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่ง
ไม่ต้องช าระภาษี หมายถึง เงินกู้ตามโครงการเงินกู้
หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตามมาตรา 
80/1 (4) แห่งประมวลรัษฎากร และตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับ
ที่ 28) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2535 เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขายสินค้าหรือ
การให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการเงินกู้
หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศตามมาตรา 
80/1 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งก าหนดให้ใช้
อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม” 
2. กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เงินกู้ตามมาตรา 80/1 
(4) แห่งประมวลรัษฎากร และตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 28) 
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2535 เป็นค่าก่อสร้าง ให้ใช้ค่า 
Factor F ในช่อง  “รวมในรูป  Factor” (ที่ยั งไม่
รวม VAT) 
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3. ส าหรับกรณีหน่วยงานของรัฐใช้เงินกู้ร่วมกับเงิน
งบประมาณสมทบเป็นค่าก่อสร้าง ซึ่งเงินกู้ดังกล่าว
ไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระภาษีตามข้อก าหนด 
1.1 ดังกล่าว ต้องใช้ค่า Factor F ในช่อง Factor F 
ปกต ิ

5 กรณีที่มีการลด – เพ่ิมปริมาณงาน เนื่องจาก
การแก้ไขสัญญา เมื่อคิดปริมาณงานและราคา
ค่าของด าเนินการและค่าแรงตามราคาต่อหน่วย
สัญญาแล้ว จ าเป็นต้องเอาราคาต่อหน่วยไปคูณ
ค่า Factor F หรือไม ่

การค านวณค่า Factor F จะใช้กับการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งทางราชการใช้ในการ
ค านวณราคากลางเพ่ือให้ได้ราคาที่ใช้เปรียบเทียบ
กับราคาที่ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ เมื่อได้ตัว  
ผู้รับจ้างแล้วราคาที่ท าสัญญาก็เป็นไปตามที่ตกลงจ้าง 
กรณีการแก้ไขสัญญาลดหรือเ พ่ิมปริมาณงาน    
การค านวณค่างานต้องค านวณตามข้อเท็จจริง ณ 
ขณะนั้น 
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6 กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
ราคากลางแล้ว จะต้องน าไปประกาศจัดซื้อ    
จัดจ้างภายในระยะเวลากี่วัน 

ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   
การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้ นทะ เบี ยน
ผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด
ราคากลางงานก่อสร้าง) ข้อ 18 กรณีที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลาง
งานก่อสร้าง ที่คณะกรรมการราคากลางได้ค านวณ
ไว้แล้ว และยังไม่ประกาศประกวดราคาฯ ประกาศ
ร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่ก าหนดส าหรับการ
จัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ภายใน 30 วันนับ
ถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความ
เห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น 
พิจารณาทบทวนราคากลาง ให้มีความเป็นปัจจุบัน 
แล้วน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนการประกาศประกวดราคาฯ 
ประกาศร่างขอบเขตของงาน  หรือตามก าหนด
ส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืนต่อไป 

26 มีนาคม 2561 

7 การค านวณราคากลางของผู้เสนอราคารายที่
เห็นสมควรจ้ างแตกต่างจากราคากลางที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ค านวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป มีวิธีการ
ค านวณอย่างไร 

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 2.1.17 
ก าหนดว่าในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วน
ราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจาก ราคากลางที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณไว้ ตั้งแต่
ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา 

26 มีนาคม 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานใน
การค านวณ ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องแจ้งรายละเอียดการค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างนั้นให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบโดยเร็ว 

 การเปิดเผยราคากลาง   
1 ตามหนังสือเวียนแนวทางการประกาศรายละเอียด

ข้อมูลราคากลางฯ (ว 206) ให้หน่วยงานของ
รัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ ส าหรับ
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท 
ถ้าวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จะต้องจัดท า
ราคากลางหรือไม่ 

ตามระเบียบ ข้อ 22 ก าหนดว่า ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกวิธี จะต้องจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง และอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย ข้อความดังต่อไปนี้ (1)... 
(2).... (3) ราคากลาง ดังนั้นทุกวงเงินของการจัดซื้อ
จัดจ้าง จะต้องมีราคากลางตามค านิยามใน พ.ร.บ. 
มาตรา 4 แต่จะเปิดเผยราคากลาง เมื่อวงเงินการ
จัดหาเกิน 500,000 บาท 

27 มิถุนายน 2562 

2 การซื้อพัสดุโดยใช้วิธีคัดเลือก โดยสืบราคาจาก
ท้องตลาดซึ่งเป็นผู้ประกอบการมาหลายราย 
จะใช้หลักการค านวณราคากลางอย่างไร 

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.206 เรื่อง แนวทาง  
การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ บทที่ 3 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 3.6 การเปิดเผยราคา
กลางและการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
ที่มิใช่งานก่อสร้าง และค าอธิบายประกอบการบันทึก
ข้อมูล ข้อ 5.4 กล่าวคือ กรณีใช้ราคาที่ได้จากการ
สืบราคาจากท้องตลาด ให้สืบไม่น้อยกว่า 3 ราย 
เว้นแต่ กรณีมีน้อยกว่า ให้สืบเท่าทีมี และเมื่อสืบ
แล้วหากเป็นการใช้วิธีคัดเลือกให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็น
ราคาอ้างอิง 

27 มิถุนายน 2562 

3 การเปิดเผยราคากลางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.206 ลงวันที่ 1 
พฤษภาคม 2562 จะต้องให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐลงนามในแบบ บก. หรือไม่ 

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  (บก.01 -06)  ไม่ได้
ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องลงนามใน
แบบดังกล่าว แต่ต้องมีรายละเอียดตามที่ก าหนดให้
ครบถ้วน 

27 มิถุนายน 2562 

 คณะกรรมการก าหนดราคากลาง   
1 กรณีที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่  ได้รับการแต่งตั้ ง      

ให้เป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ต้อง
ลงทะเบียนใหม่หรือไม่ หรือใช้รหัสของหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ด าเนินการในระบบค านวณราคา
กลางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย 

ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
ในระบบ e-GP ให้แล้วเสร็จ (บันทกึเลขท่ี และวันที่
ของค าสั่งแล้ว) ระบบจะส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
พร้อมทั้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ไปให้ทาง e-mail 
ที่ระบุไว้ตอนท าค าสั่ง ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้อง
ตรวจสอบค าสั่งทาง e-mail เพ่ือเข้าไปค านวณ
ราคากลางในระบบค านวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ 

27 มิถุนายน 2562 

2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ด าเนินการ
สร้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบ

กรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้างแล้ว แต่บันทึกข้อมูลคณะกรรมการฯ 

27 มิถุนายน 2562 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
ประปาหมู่บ้าน ด้วยวิธีe-bidding และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลางในระบบพร้อม
ทั้งก าหนดสิทธิให้ คกก. เข้าไปค านวณราคากลาง
แล้ว ปรากฏว่า ระบุแต่งตั้งคณะกรรมการฯ     
ในระบบ e-GP จะต้องแก้ไขอย่างไร 

ผิด ต้องการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง จะต้อง
ด าเนินการยกเลิกโครงการ และสร้างโครงการใหม่ 
เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ไปที่เมนูรายการโครงการ หาโครงการที่ต้องการ
ยกเลิก  สถานะโครงการจะต้อง  “อยู่ระหว่าง
พิจารณาราคากลาง” 
2. คลิกให้เกิดเครื่องหมายถูกหน้าโครงการที่
ต้องการยกเลิกโครงการ 
3. คลิกปุ่มยกเลิกรายการโครงการ ดังภาพ 
 

 
 

3 การลงทะเบียนคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
จะต้องลงทะเบียนตามค าสั่งทั้งหมด  5 คน 
ประธาน 1 คน กับกรรมการ 1 คน 

การลงทะเบียนเพื่อไปค านวณราคากลางในระบบฯ 
ให้ลงเฉพาะประธาน กับกรรมการอีก 1 คน ที่จะ
เป็นผู้ค านวณราคากลางในระบบค านวณราคากลาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

27 มิถุนายน 2562 

4 กรณีงานก่อสร้างวงเงินการจัดหาเกิน 2 ล้านบาท 
เจ้าหน้าที่พัสดุของ อปท.ไม่สามารถแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ 
ระบบขึ้นข้อความว่า ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล 
จะต้องด าเนินการอย่างไร 

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง จะต้องลงทะเบียนบทบาทเป็นคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางในระบบ e-GP ก่อน และสถานะ
ของการลงทะเบียนจะต้อง เป็น ใช้ งานแล้ว  
เจ้าหน้าที่พัสดุจึงสามารถบันทึกข้อมูลกรรมการ
ดังกล่าว ในขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
ราคากลางได ้

27 มิถุนายน 2562 

5 กรณี เจ้ าหน้ าที่ ที่ ได้ รับการแต่ งตั้ ง ให้ เป็น
คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างได้
โยกย้ ายมาจากหน่วยงาน อ่ืน  และได้ เคย
ลงทะเบียนเป็นคณะกรรมการก าหนดราคา
กลางงานก่อสร้างในระบบค านวณราคากลาง
อิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้วที่หน่วยงานเดิม เจ้าหน้าที่
รายดังกล่าวต้องลงทะเบียนคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางที่หน่วยงานใหม่อีกหรือไม่ 

ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เจ้าหน้าที่ที่เคยลงทะเบียน
เป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลางในระบบ e-GP ไว้ 
ต่อมาได้ย้ายสังกัด และเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถ
บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางในหน่วยงานใหม่ได้เลย ซึ่งระบบ
จะส่งค าสั่งฯ  และรหัสผู้ ใช้และรหัสผ่านไปให้ 
จะต้องเปิด e-mail เพ่ือดูค าสั่งฯ และรหัสฯ ซึ่งจะ
เป็นรหัสเดิมที่เคยใช้ และจะสามารถเข้าใช้งานใน
ระบบค านวณราคากลางได้เลย 

27 มิถุนายน 2562 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
6 กรณีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ

ก าหนดราคากลาง จะศึกษาหลักเกณฑ์ในการ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างได้จากที่ใด 

การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป   
โดยสามารถศึกษารายละเอียดคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลา งฯ  ได้ ที่ ช่ อ งทาง เ ว็ บ ไซต์ 
www.gprocurement.go.th หัวข้อดาวน์ โหลด
แนะน า หัวข้อย่อยคู่มือส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ระบบค านวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ 

24 กนัยายน 2561 

7 ในงานก่อสร้ างที่ มี วงเงินเล็ กน้อย  (ไม่ เกิน 
100,000 บาท) สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางคนเดียว  หรือมอบหมาย
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ก าหนดราคากลางได้
หรือไม ่

การก าหนดราคากลางในงานก่อสร้าง ทุกวงเงิน
หน่วยงานจะต้องแต่งตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการ 
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 2.1.17 ในการ
จ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  โดยมี
องค์ประกอบ คือ ประธานซึ่งเป็นข้าราชการหรือ
เทียบเทา่ 1 คน และให้มีกรรมการอย่างน้อย 2 คน 

15 พฤษภาคม 2561 

 อ่ืนๆ   
1 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมีการเผยแพร่ร่างขอบเขต

ของงาน (TOR) แล้วมีผู้วิจารณ์ และคณะกรรมการ
จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะมีการปรับปรุง  TOR เป็นผลให้
ราคากลางเปลี่ยนแปลง จะสามารถกลับไปแก้
ตารางราคากลางที่เคยเผยแพร่ไว้ ได้อย่างไร 

เมื่อได้ท าการเสนอให้ผู้มีอ านาจเห็นชอบ TOR ใหม่แล้ว 
ให้แจ้งคณะกรรมการราคากลางทบทวนการค านวณ
ราคากลางใหม่ และท าการแก้ไขในระบบ e-GP 
โดยไปที่เมนูหลักซ้ายมือไปที่ => ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
=> แก้ไขราคากลาง => เลือกโครงการที่ต้องการ 
=> คลิกที่รายละเอียด/แก้ไข => ระบุจ านวนเงิน
ในช่องราคากลาง => เปลี่ยนแปลงไฟล์ที่แนบ 

22 พฤศจิกายน 2561 

2 กรณีงานซื้อมีผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ ากว่า
ราคากลางร้อยละ 15 จะต้องแจ้งรายละเอียด
การค านวณราคากลางกับส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) หรือไม ่

กรณีผู้ค้าเสนอราคาต่ ากว่าหรือสูงกว่าราคากลาง 
ตั้งแต่ร้อยละ 15 ให้คณะกรรมการก าหนดราคา
กลางหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทราบ มิได้ก าหนดกรณี
ซื้อหรือจ้าง มีเฉพาะงานก่อสร้างเท่านั้นที่ก าหนดไว้
ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ ข้อ 2.1.17 

24 กันยายน 2561 

ผู้ทิ้งงาน   
 การแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน   

1 การแจ้งผู้ทิ้งงานหลังจากที่บอกเลิกสัญญาไปแล้ว 
มีระยะเวลาแจ้งหรือไม่ว่าภายในกี่วัน 

การแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน ระเบียบไม่ได้ก าหนดระเวลา
ว่าจะต้องแจ้งภายในระยะเวลาใด แต่ทางปฏิบัติก็
ต้องรีบด าเนินการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว 

27 มิถุนายน 2562 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
2 การด าเนินการทิ้งงานท าอย่างไร ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ

หน่วยงานของรัฐกระท าอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน
ตามความในมาตรา 109 ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอคู่สัญญาหรือผู้รับจ้างช่วง
ที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือที่
ปรึกษา หรือผู้ให้บริการออกแบบหรือควบคุมงาน
เป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแต่กรณี นั้น ก่อนที่หน่วยงานของ
รัฐจะเสนอความเห็นของตนเสนอไปยังปลัด
กระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
 1. รวบรวมเอกสารในการจัดหาทั้งหมดว่าหน่วยงาน
ด าเนินการโดยวิธีใดจนกระทั้งได้ผู้ชนะการเสนอ
ราคา 
 2.  รวมรวมเอกสารโต้ตอบทั้ งหมดพร้อม
ไปรษณีย์ตอบรับ 
 3. ขั้นตอนการเปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผลก่อน
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานถ้าเป็นกรณีไม่มาท าสัญญา 
ให้เปิดโอกาสหลังจากท่ีหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็น
ว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคาไม่มาลงนามในสัญญาในเวลา
ที่ก าหนด ส่วนกรณีท าสัญญาแล้ว ให้หน่วยงานเปิด
โอกาสหลักจากที่บอกเลิกสัญญาแล้ว การท าหนังสือ
เปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่เป็นนิติบุคคล    
ให้ท าหนังสือ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มีไปถึงนิติบุคคล 
ฉบับที่ 2 มีไปถึงผู้บริหารผู้ซึ่งมีอ านาจผูกพันนิติ
บุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมไปรษณีย์ตอบรับทั้ง 
2  ฉบับ  กรณีที่ หนั งสือ ไปรษณีย์ ส่ งคืนผู้ ฝ าก
เนื่องจากย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ หรือไม่มีชื่อตามจ่าหน้า 
กรณีนี้ให้หน่วยงานตรวจสอบที่อยู่อีกครั้งว่าเป็นที่
อยู่เดิมหรือไม่ ถ้าเป็นที่อยู่เดิมก็ไม่ต้องท าหนังสือ
เปิดโอกาสให้ชี้แจงซ้ า แต่ถ้าเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ให้
หน่วยงานท าหนังสือเปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผลไป
ยังที่อยู่ใหม่อีกครั้ง เมื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงเหตุผล
แล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอราคาหรือ
คู่สัญญาชี้แจงกลับมาขอให้หน่วยงานพิจารณาค า
ชี้แจงว่ารับฟังได้หรือไม่อย่างไร ถ้าพิจารณาเห็นว่า
ค าชี้แจงไม่อาจรับฟังได้ ให้รวมรวมเอกสารทั้งหมด
พร้อมแนบแจ้งผู้ทิ้งงานตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

15 มิถุนายน 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 496 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การก าหนด
แบบแจ้งผู้ทิ้งงาน เสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง 
เพ่ือสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานต่อไป ทั้งนี้ กรณีที่มีการใช้
สิทธิทางศาลก็ขอให้แนบค าฟ้องหรือค าพิพากษา
มาด้วย 

3 หากผู้รับจ้างที่ชนะการเสนอราคา ซึ่งก าลังจะ
เข้ามาลงนามเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
หรือลงนามไปแล้ว เพ่ิงถูกประกาศแจ้งรายชื่อ
เป็นผู้ทิ้งงาน โดยกระทรวงการคลัง หน่วยงาน
ของรัฐต้องด าเนินการอย่างไร 

กรณีดังกล่าว ตามระเบียบฯ ข้อ 192 วรรคสอง 
ให้หน่วยงานของรัฐตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออก
จากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระท าก่อน
การสั่งของปลัดกระทรวงการคลัง เว้นแต่ในกรณีที่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างยิ่ง หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าว
ออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือจะ
ไม่ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจะไม่ยกเลิกการลง
นามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระท าก่อนการสั่ง
ของปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ 

26 มีนาคม 2561 

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง   
1 การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบ

คุณสมบัติดังกล่าว จะประกาศครั้งเดียวหรือ   
ไม่อย่างไร 

การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ 
ดังกล่าว จะทยอยประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างจะด าเนินการประกาศเป็นรอบๆ 
ตามล าดับการยื่นขึ้นทะเบียนและผลการตรวจสอบ
ครบถ้วนแล้ว แล้วถึงจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐอีกครั้ง 

10 กันยายน 2563 

2 หากผู้ประกอบการไม่มีรายชื่อในประกาศ
รายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน จะถูกตัดสิทธิในการ
เสนอราคาหรือไม่ และจะใช้สิทธิอุทธรณ์ได้
หรือไม ่

เนื่องจากการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนยังไม่ใช่การ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ 
รวมทั้ งกรมบัญชีกลางยั ง ไม่ ได้มีหนั งสือแจ้ ง
ผู้ประกอบการว่า ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียน ดังนั้น   
จึงยังไม่มีผลกับการถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา 
รวมทั้งสิทธิอุทธรณ์ก็ยังไม่เกิดขึ้น 

10 กันยายน 2563 

3 เมื่อเข้าตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ ระบบแจ้งว่า “อยู่ระหว่างการ
พิจารณา” หมายถึงอะไร และต้องไปด าเนินการ
อย่างไร 

เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ตรวจสอบเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ส่งผลการตรวจสอบ
และ/หรือส่งคืนแก้ไข ให้ผู้ประกอบการด าเนินการ
แก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด 
 

10 กันยายน 2563 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
4 กรณีผู้ประกอบการตรวจสอบแล้ว ไม่มีรายชื่อ

ในประกาศรายชื่ อผู้ ที่ ผ่ านการตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน  จะต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

1. ขอให้ผู้ประกอบการเข้าไปตรวจสอบสถานะการ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามคู่มือ
เอกสารประกอบค าบรรยายระบบขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ต.ค.61 หน้า 70 – 78 
2. สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ www.gprocurement.go.th 
หัวข้อ คู่มือ/คู่มือส าหรับผู้ค้ากับภาครัฐ/คู่มือการ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง/การตรวจสอบ
สถานะการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  
3. หากเข้าตรวจสอบแล้วพบสถานะ “ตรวจสอบ
เอกสาร/ส่งคืนแก้ไข” ขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบ
ข้อมูลที่กรมบัญชีกลางส่งคืนแก้ไขใน e-mail ของ
ผู้ประกอบการที่เคยแจ้งไว้ในขั้นตอนการขอลงทะเบียน
ผู้ค้ากับภาครัฐ แล้วด าเนินการแก้ไขข้อมูลหรือส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมตามที่กรมบัญชีกลางไว้ใน e-mail 
ดังกล่าว 

10 กันยายน 2563 

5 การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบ
คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ต้ อ ง ห้ า ม ข อ ง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิขอขึ้น
ทะเบียน หมายถึง การประกาศขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างใช่หรือไม่ และเริ่มมี
ผลบังคับใช้เมื่อไหร่ 

1.1 การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติฯ ดังกล่าว ยังมิใช่เป็นการประกาศการ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นเพียง
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเท่านั้น 
1.2 ส าหรับผู้ประกอบการรายใดยังไม่มีชื่อใน
ประกาศสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการ
ตรวจสอบในระบบ e-GP ได ้

10 กันยายน 2563 

6 แบบเอกสารการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ สาขา
ชลประทาน กรมบัญชีกลาง แบบฟอร์มของ
บุคลากรและเครื่องจักร มีการก าหนดหลักเกณฑ์
อย่างไรบ้าง 

กรณีแบบฟอร์มของบุคลากร แบบ ทก.6-2 เช่น   
มีลูกจ้างหลายคนให้น า แบบ ทก.6-2 ถ่ายเอกสาร
เพ่ือให้ลูกจ้างกรอกรายละเอียดประกอบด้วย    
ส่วนเครื่องจักร ให้ใช้ แบบ ทก.7 โดยมีเอกสาร
ประกอบแบบ ได้แก่ (1) ส าเนาทะเบียนประจ า
เครื่องมือเครื่องจักร ทุกฉบับต้องระบุกรรมสิทธิ์/
สิทธิครอบครองเป็นชื่อนิติบุคคล (2) แนบหลักฐาน
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครอง  ได้แก่ 
ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช่าซื้อ (3) ภาพถ่ายสี เครื่องมือ
เครื่องจักรและอุปกรณ ์

27 มิถุนายน 2562 

7 ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนสาขางานก่อสร้าง 
“ชลประทาน” ไว้กับกรมบัญชีกลาง สามารถ
ติดตามประกาศรายชื่อหรือสามารถตรวจสอบ
รายชื่อได้ที่ไหนบ้าง 

การประกาศเป็นผู้ค้ากับภาครัฐที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมบัญชีกลาง สามารถตรวจสอบสถานะการ
ด าเนินการได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
เมนู ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ/ตรวจสอบสถานะ 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 

24 กันยายน 2561 

8 ผู้ค้าสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างได้หรือไม่อย่างไร 

ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ประสงค์จะขอขึ้น
ทะเบียนจะต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

15 พฤษภาคม 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
ภาครัฐ (e-GP) เป็นผู้ค้ากับภาครัฐก่อน เมื่อได้รหัส
ผู้ใช้ รหัสผ่าน สามารถเข้าไปด าเนินการยื่นค าขอ
ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง หรือ
เลื่อนชั้น ตามประเภทสาขางานก่อสร้างตามที่
คณะกรรมการราคากลาง ในระบบ e-GP โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 log in เข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 
ขั้นตอนที ่2 เลือกเมนู “ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ” 
ขั้นตอนที่ 3 เลือกสาขา ล าดับชั้น และประเภท
หลักเกณฑ์ที่ต้องการขึ้นทะเบียน หรือเลื่อนชั้น 
ขั้นตอนที่ 4 บันทึกข้อมูลตามขั้นตอนที่ก าหนด 
พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารตามที่ระบุไว้ในแต่ละ
ขั้นตอน และกดยืนยันข้อมูลในระบบ 
ขั้นตอนที่ 5 พิมพ์แบบใบช าระเงินค่าธรรมเนียม 
น าไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และน าหลักฐาน
การช าระเงินดังกล่าวแนบไฟล์ในระบบ  e-GP 
พร้อมทั้งกดยืนยันข้อมูลในระบบ 
ขั้นตอนที่ 6 จัดพิมพ์แบบค าขอขึ้นทะเบียน (แบบ 
ทก.1) แบบ ทก.4 กรณียื่นค าขอขึ้นทะเบียนตาม
หลักเกณฑ์ทั่วไป หรือพิมพ์แบบ ทก.2 แบบ ทก.4 
และแบบ ทก.7 กรณียื่นค าขอขึ้นทะเบียนตาม
หลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ 
ขั้นตอนที่ 7 ลงลายมือชื่อในแบบ  ทก.1 และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมาที่กรมบัญชีกลาง 
ทั้งนี้ ผู้ค้าฯ สามารถศึกษาได้จากหนังสือเวียน   
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 91 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2561 เรื่อง การก าหนดระยะเวลายื่นค าขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 
เป็นขั้นตอนปฏิบัติในการขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น 
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง) 

9 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตาม
หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ 
ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย 2 ของประกาศฯ 
ทุกสาขางานก่อสร้างสามารถยื่นค าขอขึ้น
ทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
พร้อมกันใช่หรือไม่ 

การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการาคากลาง 
ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้ประกอบการยื่นค าขอขึ้น
ทะเบียนไม่พร้อมกัน ดังนี้ 
1) สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล สาขา
งานก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝั่ง
ทะเล สาขาก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ า

19 กุมภาพันธ์ 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
ภายในประเทศ  ยื่นค าขอฯ  ได้ตั้ งแต่วันที่  20 
กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 
2) สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 
ยื่นค าขอฯ  ได้ตั้ งแต่วันที่  20  มีนาคม 2561    
เป็นต้นไป 
3) สาขางานก่อสร้างชลประทาน ยื่นค าขอฯ ได้
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
4) สาขางานก่อสร้างทาง สาขาก่อสร้างสะพาน 
และสาขาก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ ยื่นค าขอฯ 
ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 

10 กรณีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่เคยอยู่ใน
บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี
คุณสมบัติเบื้องต้นของหน่วยงานของรัฐ  โดย
ทะเบียนเดิมได้หมดอายุก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2560 หรือทะเบียนก าลังจะหมดอายุตั้งแต่
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ไม่เกินวันที่ 
21 พฤษภาคม 2561 ต้องด าเนินการอย่างไร 

ให้ผู้ประกอบการ ด าเนินการดังนี้ 
1) กรณีได้ยื่นค าขอต่อทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ
ไว้แล้วก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ให้หน่วยงาน
ของรัฐนั้นสามารถพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 
2) กรณีมิได้ยื่นค าขอต่อทะเบียนกับหน่วยงานของ
รัฐนั้น ก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 หากมี
ความประสงค์จะยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างกับกรมบัญชีกลาง ตามสาขางานก่อสร้าง
ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการราคากลาง     
ให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2561 เป็นต้นไป 
 ทั้งนี้ กรณีจะหมดอายุตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2561 แต่ไม่เกินวันที่ 21 พฤษภาคม 2561   
ต้องน าหลักฐานการขึ้นทะเบียนเดิมมายื่นเพ่ือ
ประกอบการขอขึ้นทะเบียนด้วย 

19 กุมภาพันธ์ 2561 

11 ในช่วงระหว่างที่กรมบัญชีกลางรับขึ้นทะเบียน 
แต่ยังไม่ประกาศรายชื่อ หน่วยงานสามารถใช้
บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท าไว้แล้วต่อไป
ได้หรือไม ่

ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 12.2 ของประกาศคณะกรรมการ
ราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข   
ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างฯ    
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ก าหนดกรณีที่
หลักเกณฑ์ฯ  ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว  หาก
กรมบัญชีกลางไม่ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่
ขึ้นทะเบียน หน่วยงานของรัฐนั้น สามารถใช้บัญชี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่
หน่วยงานของรัฐได้จัดท าไว้แล้วต่อไปได้ จนกว่า
กรมบัญชีกลางจะมีการประกาศรายชื่อผู้ ขึ้ น
ทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 

19 กุมภาพันธ์ 2561 

อุทธรณ์/ร้องเรียน   
1 หนังสือน าส่ง แจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การส่ งหนั งสื อพร้อมเอกสารที่ เ กี่ ยวข้อ ง ให้ 27 มิถุนายน 2562 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
ของผู้อุทธรณ์ (อธ.2) ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และข้อร้องเรียนใช้จ านวนกี่ชุด 

คณะกรรมการอุทธรณ์ หน่วยงานของรัฐจะต้องส่ง
จ านวน 1 ชุด 

2 กรณีมีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
หน่วยงานของรัฐ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับ
เรื่องอุทธรณ์แล้ว อยากทราบว่าใครจะเป็นผู้
พิจารณาการอุทธรณ์ 

เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะ
มอบหมายให้บุคคลใดหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้ นมา เ พ่ือ พิจารณา อุทธรณ์ โ ดย เฉพาะก็ ได้        
โดยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันท าการ นับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์   
ก็ให้ด าเนินการตามความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลา 
ตาม พ.ร.บ. มาตรา 119 

27 มิถุนายน 2562 

3 หากผู้ อุทธรณ์ ไม่ ได้ท าหนั งสือตามแบบที่
คณะกรรมการอุทธรณ์ก าหนด  (แบบ อธ.2) 
หน่วยงานของรัฐต้องรับพิจารณาอนุโลมหรือไม่
รับพิจารณา 

ตามมาตรา 116 และ 117 ก าหนดให้การอุทธรณ์
ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์และยื่น
ต่อหน่วยงานภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหากผู้อุทธรณ์ไม่ได้ท าแบบ 
อธ.2 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อ
ร้องเรียน ก็รับพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม 

1 5  พ ฤ ษ ภ า ค ม 
2562 

4 กรณีหน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัย
อุทธรณ์ฯ แล้วเห็นด้วยกับอุทธรณ์ ที่ผู้มีสิทธิ
อุทธรณ์ยื่นมาภายในเวลาที่ก าหนด หน่วยงาน
ของรัฐต้องด าเนินการอย่างไร 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ หมวด ๑๔ 
มาตรา 118 วรรคแรก ในกรณีที่อุทธรณ์ฟังขึ้น
และเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ก็ให้ด าเนินการตาม
ความเห็นนั้น ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ส าหรับ
การปฏิบัติในระบบ e-GP ให้ไปด าเนินการยกเลิก
ประกาศผลผู้ชนะ เพ่ือแก้ไขผลการพิจารณาและ
ประกาศผลผู้ชนะใหม่ และต้องรอให้พ้นระยะเวลา
อุทธรณ์ 7 วันท าการ จึงจะท าสัญญาได ้

13 พฤษภาคม 2562 

5 กรณีหน่วยงานประกาศผลผู้ชนะแล้ว มีผู้อุทธรณ์ 
แล้วหน่วยงานพิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับผู้ที่
อุทธรณ์ จึงยกเลิกประกาศผลผู้ชนะ และประกาศ
ให้ผู้ที่อุทธรณ์เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในกรณีนี้ 
ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ อีก 7 วัน
ท าการหรือไม่ 

การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครั้งใหม่ หลังจาก
หน่วยงานพิจารณาอุทธรณ์แล้วฟังขึ้นต้องรอ
ระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันท าการ จึงจะลงนามใน
สัญญาได ้

13 พฤษภาคม 2562 

6 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เมื่อประกาศ    
ผู้ชนะการพิจารณาราคาแล้ว ต้องรอผลการ
อุทธรณ์หรือไม่ 

เมื่อหน่วยงานประกาศผู้ชนะการพิจารณาราคา 
ตามมาตรา 66 แล้ว  ต้องรอให้พ้นระยะเวลา
อุทธรณ์ตามที่ก าหนดในมาตรา 117 คือภายใน
เจ็ดวันท าการนับแต่วันประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบ e-GP เว้นแต่ ตามมาตรา 66 วรรคสอง 
การจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือก กรณีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อที่มีวงเงินเล็กน้อย
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 96 
วรรคสอง (ไม่เกิน 100,000 บาท ตามที่ก าหนด

22 พฤศจิกายน 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 96 วรรคสอง 
และกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้ยื่นข้อเสนอและ
ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียวและเป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐสามารถลงนามในสัญญาได้โดย
ไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (หนังสือ 
กวจ. ด่วนที่สุดที่ กค 0405.2/ว 453 ลงวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2560) 

7 เรื่อง การอุทธรณ์ หน่วยงานสามารถจัดส่ง อธ.1 
ให้กรมบัญชีกลางทางอีเมล์ได้หรือไม่ 

หน่วยงานภาครัฐ ท าหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง    
โดยเรียนคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การจัดซื้อ
จัดจ้าง พร้อมแนบแบบ อธ.1 และเอกสารอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องฯ 

24 กันยายน 2561 

8 หากหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตาม มาตรา 
118 กรณีที่หน่วยงานไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ 
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายในสามวันท าการ
นับแต่วันที่ครบก าหนดตามวรรคหนึ่ง กรณีนี้
หน่วยงานต้องด าเนินการอย่างไร 

สามารถด าเนินการตามหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ 
กค (กอร) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
เรื่อง การก าหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์
ของหน่วยงานของรัฐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน
ความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ  (โดยใน
หนังสือเวียนดังกล่าวได้แจ้งภาคผนวก 1 
ก. เอกสารประกอบข้อมูลทั่วไป (ของผู้อุทธรณ์ 
และผู้ชนะการเสนอราคา)  
ข. เอกสารประกอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นที่เกี่ยวกับการพิจารณา
อุทธรณ์ พร้อมทั้งมี “ตัวอย่างการกรอกแบบ” ด้วย 

15 พฤษภาคม 2561 

9 ใครเป็นผู้มีอ านาจในการลงนามแบบรายงาน
ความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ 15 พฤษภาคม 2561 

การบริหารพัสดุ   
1 หน่วยงานต้องการน าประกาศขายทอดตลาด

ขึ้น เผยแพร่ที่ เ ว็บไซต์ระบบ  e-GP จะต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

ให้หน่วยงานจัดท าหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (โดย
เรียนอธิดีกรมบัญชีกลาง) พร้อมแนบประกาศขาย
ทอดตลาด เพ่ือให้กรมบัญชีกลางน าประกาศ     
ก า ร ข า ย ท อด ต ล า ด เ ผ ย แ พร่ ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางต่อไป 

24 กันยายน 2561 

2 การจ าหน่ายครุภัณฑ์  กรณีจะจ าหน่ายรถ
ประจ าต าแหน่ง สามารถด าเนินการได้ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือไม ่
หรือจะต้องขออนุญาตจากส านักงบประมาณก่อน 

สามารถด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 3 
ส่วนที่ 4 การตรวจสอบ และการจ าหน่ายพัสดุ 
หรือระเบียบฯ ข้อ 213 – 219 โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตจากส านักงบประมาณ 

24 กันยายน 2561 

3 วิธีการจ าหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระเบียบฯ 
ข้อ 215 (1) (ค) ต้องมีการตรวจสอบตามข้อ 

การจ าหน่ายพัสดุ ต้องด าเนินการตรวจสอบพัสดุ
ตามระเบียบข้อ 215 ก่อนว่าหมดความจ าเป็นแล้ว 

15 พฤษภาคม 2561 



ข้อ ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
215 วรรคแรก ก่อนใช่หรือไม่ เนื่องจากผู้ใช้
คนเดิมย้ายไปแล้วแต่ประสงค์ซื้อ โดยที่หน่วยงาน
ยังไม่ได้ตรวจสอบพัสดุตามข้อ 213 

และได้รับความเห็นชอบให้จ าหน่าย แล้วจึงด าเนินการ
จ าหน่ายตามที่ได้รับความเห็นชอบต่อไป 

เงินเพิ่มเหตุพิเศษ ต าแหน่งด้านพัสดุ   
1 กรณีที่ข้าราชการผ่านการอบรมและได้รับ

วุฒิบัตรจากกรมบัญชีกลางแล้ว ตามหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลหากปัจจุบันไม่ได้
ปฏิบัติงานด้านพัสดุแล้วจะมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมฯ 
ตามระเบียบฯ เงินเพ่ิมฯ หรือไม่อย่างไร 

เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรวิชาชีพฯ ตามบทเฉพาะกาล หากปัจจุบัน
ผู้นั้นได้มีการเปลี่ยนสายงาน หรือไม่ได้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือพ้น
จากต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมฯ หรือพ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินเพ่ิมฯ 
ตามระเบียบฯ นี้ 

5 มิถุนายน 2562 

2 เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพฯ ตามบทเฉพาะกาล 
จะได้รับเงินเพิ่มฯ ตั้งแต่เม่ือใด 

ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพฯ ตามบทเฉพาะกาล 
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 
จะมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมฯ ตั้งแต่วันที่ระเบียบฯ มีผล
ใช้บังคับ คือ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 
 ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพ่ิม 
กรมบัญชีกลางจะมีหนังสือแจ้งเวียนแนวทาง
ปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

5 มิถุนายน 2562 

3 การจ่ายเงินเพ่ิมฯ ให้กับข้าราชการจะสามารถ
เบิกจ่ายได้ตั้งแต่เม่ือใด 

ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ข้าราชการดังกล่าว มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และไม่ก่อนวันที่ระเบียบฯ มีผลใช้บังคับ 
โดยระเบียบฯ นี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 
2562 เป็นต้นไป 

5 มิถุนายน 2562 

4 บุคคลใดบ้างที่จะมีสิทธิได้รับเงินเ พ่ิม  ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินเพ่ิม ส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 
2562 เป็นอย่างไร 

บุคคลที่ จะมีสิทธิ ได้ รับ เงิน เ พ่ิมตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ต้องเป็นข้าราชการพลเรือน 
ซึ่ ง ได้รับแต่งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ     
ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ไม่ว่า
จะเป็นราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค  
ซึ่งข้าราชการดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
และปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุในหน่วยงาน 
2. ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด และได้รับวุฒิบัตรด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ จากกรมบัญชีกลาง 
3. เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

5 มิถุนายน 2562 

ที่มา : ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 


