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องคป์ระกอบ
ของการบริหารงาน

ภายใต้ 
พรบ. จดัซ้ือจดัจ้าง

• ผูมี้หน้าท่ี
เก่ียวข้อง

• กระบวนการ
งบประมาณ

• การบริหาร
จดัการ

• ระเบียบ 
วิธีปฏิบติั
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หลกัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดภุาครฐั





ภาพรวมการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุ

การยกเว้นไม่ต้องจัดท าและประกาศแผน
- กรณีจ าเป็นเร่งด่วน หรือพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ตามมาตรา 

56(1)(ค) หรือ (ฉ)
- วงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดย

ฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุท่ีจะขายทอดตลาด ตามมาตรา 56(2)(ข)(ง) 
หรือ (ฉ)
- งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือ

จ าเป็นเร่งด่วน หรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ตามมาตรา 
70(3)(ข) หรือ (ฉ)
- การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีมีความจ าเป็น

เร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ตามมาตรา 82(3)

✓ รายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 22 หรือ 23
แล้วแต่กรณี)
✓ รายงานขอเช่าสังหาริมทรัพย์ (ระเบียบฯ ข้อ 92

ประกอบข้อ 22)
✓ รายงานขอเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ระเบียบฯ ข้อ 94)
✓ รายงานขอแลกเปลี่ยน (ระเบียบฯ ข้อ 97)
✓ รายงานขอจ้างท่ีปรึกษา (ระเบียบฯ ข้อ 104)
✓ รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 

(ระเบียบฯ ข้อ 140)

1

2

3

• วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และวิธีคัดเลือก
- เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากรายที่เสนอราคา

ต่ าสุด
- เกณฑ์ราคาและเกณฑ์อ่ืน เช่น ต้นทุนของพัสดุ

ตลอดอายุการใช้งาน / มาตรฐานของสินค้าหรือ
บริการ / บริการหลังการขาย / พัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริม / การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการ / ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอ
อ่ืน โดยพิจารณาจากรายที่ไดค้ะแนนรวมสูงสุด

• วิธีเฉพาะเจาะจง ใช้เกณฑ์ราคา

เกณฑ์การพิจารณา
กรณีเป็นงานประจ า หรืองานที่มีมาตรฐานเชิง
คุณภาพตามหลักวิชาชีพ หรืองานที่ไม่ซับซ้อน 
ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด
กรณีเป็นงานตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐ 
หรืองานที่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่าน
เกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวมด้าน
คุณภาพและด้านราคามากที่สุด
กรณีเป็นงานที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือก 
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพและได้
คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด

เกณฑ์การพิจารณา
พิจารณาจากแนวคิดของผู้ให้บริการท่ีได้คะแนนด้าน

คุณภาพมากที่สุด

เกณฑ์การพิจารณา
สังหาริมทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา 
หรือเกณฑ์ราคาร่วมกับเกณฑ์อ่ืน
อสังหาริมทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคา
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ภาพรวมการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุ

ผู้อ านาจ
การสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

(ร. ข้อ 84-87)
การสั่งจ้างที่ปรึกษา 

(ร. ข้อ 127)

การสั่งจ้าง
ออกแบบฯ 

(ร. ข้อ 158)

หัวหน้า
หน่วยงาน
ของรัฐ

• วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ไม่เกิน 200 ล้านบาท

• วิธีคัดเลือก 
ไม่เกิน 100 ล้านบาท

• วิธีเฉพาะเจาะจง 
ไม่เกิน 50 ล้านบาท

ไม่เกิน 
100 ล้านบาท

ไม่เกิน 
50 ล้านบาท

ผู้มีอ านาจเหนือ
ขึ้นไปหนึ่งชั้น

• วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เกิน 
200 ล้านบาท

• วิธีคัดเลือก เกิน 100 ล้านบาท
• วิธีเฉพาะเจาะจง เกิน 50 ล้าน

บาท

เกินกว่า 
100 ล้านบาท

เกินกว่า
50 ล้านบาท
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องค์ประกอบของการอุทธรณ์
• ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ได้แก่ ผู้ที่ได้ยื่นข้อเสนอเท่าน้ัน
• อุทธรณ์ได้เฉพาะเรื่องที่ไม่ต้องห้าม
• ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์
• ต้องใช้ถ้อยค าสุภาพ ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล
อันเป็นเหตุแห่งการ

อุทธรณ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
• ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายใน 7 วันท า
การ นับแต่วันประกาศผลในระบบกรมบัญชีกลาง

การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ
• ต้องเสร็จภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่
ได้รับอุทธรณ์
• กรณีเห็นด้วย

- ให้ด าเนินการตามความเห็นน้ันภายใน
เวลา
• กรณีไม่เห็นด้วย

- ต้องรายงานไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ภายใน 3 วันท าการ

การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
• วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (ขยายได้ 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน)
• อุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลอย่างมีนัยส าคัญ แจ้งให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการใหม่ หรือเริ่มจาก

ขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร
•  อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นหรือไม่มีผลอย่างมีนัยส าคัญ แจ้งให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการต่อไป
•  การวินิจฉัยถือเป็นที่สุด
•  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
• ถ้าพิจารณาเกินก าหนด ให้ยุติเรื่อง และให้แจ้งผู้อุทธรณ์ / ผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือก /และแจ้ง

หน่วยงานของรัฐ ด าเนินการต่อไป

การลงนามในสัญญา
จะกระท าได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
และไม่มีผู้อุทธรณ์ตาม มาตรา 117 หรือใน
กรณีที่มีการอุทธรณ์แต่คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้ด าเนินการต่อไปได้ 
เว้นแต่

• การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจาเป็น
เร่งด่วน  ตามมาตรา 56(1)(ค) หรือ
• วิธีเฉพาะเจาะจง หรือ
• กรณีที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง (มาตรา 66 วรรคสอง)

การแก้ไขสัญญา
• แก้ไขสัญญาเพื่อเพิ่มวงเงิน หากรวมกับวงเงิน

ตามสัญญาเดมิแลว้มผีลท าให้ผู้มีอ านาจสัง่ซื้อ
หรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป ต้องเสนอผู้มี
อ านาจเหนือขึ้นไป (มาตรา 97 วรรคสี)่

• กรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลด
วงเงินให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่ง จ้าง 
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลง (มาตรา 97 วรรคห้า)

• ต้องประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ 
(มาตรา 98)
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ภาพรวมการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ

(มาตรา 100-105)

การลดหรือลดค่าปรบัหรือการขยายเวลาท าการ
ตามสญัญา (มาตรา 102)

ควบคุมและดูแลพัสดุให้มีการใช้และ
การบริหารพัสดุท่ีเหมาะสม คุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด

(มาตรา 112)

การบอกเลิกสญัญาหรือข้อตกลง
(มาตรา 103)

การประเมินผลผูป้ระกอบการ การตรวจรบัพสัดุ

การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การ
ยืม การตรวจสอบ  การบ ารุงรักษา 
และการจ าหน่ายพัสดุ

(มาตรา 113)
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เหตุแห่งการขอลดหรือลดค่าปรับหรือการขยาย
เวลาท าการตามสัญญา

(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ

(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤตกิารณ์อันหนึ่งอันใดที่

คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
(4) เหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

เหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับ
คู่สัญญา

(1) เหตุตามที่กฎหมายก าหนด
(2) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบ

งานหรือท างานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
(3) เหตุอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินีห้รือใน

สัญญาหรือข้อตกลง
(4) เหตุอื่นตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด

ระเบียบฯ ข้อ 183
▪หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงาน

ของรัฐพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 
▪เว้นแตคู่่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ 

ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าท่ี
จ าเป็น
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การซ้ือหรือจ้างพสัด ุ(ข้อ 84) หวัหน้า
หน่วยงานของรฐั

ผูมี้อ านาจ
เหนือขึน้ไปหน่ึงชัน้

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ไม่เกิน 200 ลบ. เกิน 200 ลบ.
โดยวิธีคดัเลือก ไม่เกิน 100 ลบ. เกิน 100 ลบ.
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 50 ลบ. เกิน 50 ลบ.



การมอบอ านาจ



➢

➢

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

➢

➢

เจ้าหน้าที่



บุคคลหรือคณะกรรมการ กับการจัดซ้ือจัดจ้าง

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢
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จ าเป็นเร่งด่วน
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▪
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งานซื้อ
 ต้องจัดซื้อพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
 ยกเว้น ไม่มีผลิตในประเทศ หรือ 

จ าเป็นต้องใช้พัสดุผลิตต่างประเทศ

งานจ้าง
 คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสด ุหรือครุภัณฑ์

ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่า 
60% ของมูลค่าพัสดุที่ใช้งานจ้างนั้น

งานจ้างก่อสร้าง
 คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสด ุหรือครุภัณฑ์ ที่จะใช้ใน

งานก่อสร้างต้องเป็นพัสดทุี่ผลิตในประเทศไมน่้อยกว่า 60% 
ของมูลค่าพัสดุที่ใช้งานก่อสร้างทั้งหมด
 คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่นอ้ยกว่า 90% 

ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญา

ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ที่ขึ้นบัญชี
ไว้กับ สสว. ไม่น้อยกว่า 30% ของงบประมาณที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้าง
กับ SMEs และให้แต้มต่อในการเสนอราคา e-bidding



▪ พรบ.จดัซ้ือจดัจ้างฯ (ม.4)
▪ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและ
ข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ
▪ ว 206 ลว. 1 พ.ค. 62

➢สอดคล้องงบประมาณและความต้องการของผูใ้ช้ / ไม่เกินความจ าเป็น
➢ไม่ขดักบักฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ มติ ครม. ท่ีเก่ียวข้อง
➢ความหมายชดัเจน ไม่ก ากวม / ศพัทเ์ทคนิคหรือศพัทเ์ฉพาะให้อธิบายความให้ชดัเจน / 

มีความยืดหยุ่น
➢ก าหนดให้ผูย้ื่นข้อเสนอยื่นเอกสารส าหรบัใช้ในการตรวจสอบให้ครบถ้วน

คณุสมบติั
ผูย้ื่นข้อเสนอ

เง่ือนไข
ในการจดัซ้ือ

จดัจ้าง
ราคากลาง

งานซื้อ : รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

งานจ้าง : รายละเอียดของงาน

งานก่อสร้าง : แบบรูป 
รายการละเอียด

พสัด/ุบริการ 
ท่ีมีคณุภาพ

คู่สญัญา
ท่ีมีศกัยภาพ

ประโยชน์สงูสดุ

ท่ีราชการ

จะได้รบั

ราชการ

ไม่ซ้ือ/จ้าง

ราคาสงูเกินจริง



การก าหนดคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ
คุณสมบตัขิองผูย้ ืน่ขอ้เสนอตามแบบประกาศและเอกสารเชญิชวนตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด ประกอบหนงัสอืเวยีนคณะกรรมการวนิจิฉยัปัญหาการ
จดัซือ้จดัจา้งฯ

ว 410 ลว.24 ต.ค. 60
ว 54 – ลว. 1 ก.พ. 62
ว 289 – ลว. 25 ม.ิย. 61
ว 452 – ลว. 12 ก.ย. 62
ว 214 – 18 พ.ค. 63
ว 466 – 25 ก.ย. 63

หนงัสอืเวยีน



การก าหนดคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ



การก าหนดคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ

1. สาขางานก่อสร้างทาง
2. สาขางานก่อสร้างสะพาน
3. สาขางานก่อสร้างชลประทาน
4. สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง
5. สาขางานก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในทะเล
6. สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าชายฝั่งทะเล
7. สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน ้าภายในประเทศ

สาขางานก่อสร้างท่ีต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างกบั
กรมบญัชีกลาง



•

•

การก าหนดคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ



แนวทางปฏิบติัในการก าหนดคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ การก าหนดผลงาน 
การระบคุณุลกัษณะเฉพาะของพสัดหุรือย่ีห้อของพสัด ุและการพิจารณาคณุสมบติัผูย่ื้นข้อเสนอของหน่วยงานของรฐักรณีการก าหนด

ส่ิงท่ีไม่ใช่สาระส าคญั

(1) การก าหนดคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ

หนังสือด่วนท่ีสดุ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563  (ยกเลิก ว 521)

1.1 งานจ้างก่อสร้างและการก าหนดรายการวสัดมุาใช้ในงานก่อสร้าง
1.1.1 กรณีงานจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ใหห้น่วยงานของรฐัก าหนดคุณสมบตัขิองผูย้ ืน่ขอ้เสนอตาม

แบบประกาศและเอกสารเชญิชวนตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 
(ตามหนงัสอื ว 410)  

ส าหรบัวิธีคดัเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ใหห้น่วยงานของรฐัก าหนดคุณสมบตัขิองผูย้ ืน่ขอ้เสนอตามแบบดงักล่าว โดย
อนุโลม

1.1.2 การก าหนดคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้างทีม่วีงเงนิตัง้แต่ 1,000,000 บาทขึน้ไป ใหก้ าหนดวา่ตอ้งเป็น
นิตบิุคคลตามกฎหมาย



แนวทางปฏิบติัในการก าหนดคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ การก าหนดผลงาน 
การระบคุณุลกัษณะเฉพาะของพสัดหุรือย่ีห้อของพสัด ุและการพิจารณาคณุสมบติัผูย่ื้นข้อเสนอของหน่วยงานของรฐักรณีการก าหนด

ส่ิงท่ีไม่ใช่สาระส าคญั

(1) การก าหนดคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ

หนังสือด่วนท่ีสดุ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563  (ยกเลิก ว 521)

1.1 งานจ้างก่อสร้างและการก าหนดรายการวสัดมุาใช้ในงานก่อสร้าง (ต่อ)
1.1.3 ห้ามมิให้ก าหนดเง่ือนไขของผู้ย่ืนข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้าง ดงัต่อไปนี้

(1) จะตอ้งเป็นนิตบิุคคลทีผ่ลประกอบการเป็นก าไร
(2) จะตอ้งยืน่ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมมาแสดงตัง้แต่ขณะเขา้เสนอราคา
(3) ผูย้ ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายและจะตอ้งมหีนงัสอืแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายในครภุณัฑป์ระกอบนัน้ เชน่ เครือ่งปรบัอากาศ  เสาไฟฟ้า  

สายไฟฟ้า  โคมไฟ เป็นตน้  หรอืจะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองอะไหลจ่ากผูผ้ลติหรอืตวัแทนจ าหน่ายทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากผูผ้ลติ
(4) การก าหนดผลงานก่อสร้าง

หากหน่วยงานของรฐัจะก าหนดผลงานกอ่สรา้ง ใหก้ าหนดผลงานไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 50 ของวงเงนิงบประมาณ หรอืวงเงนิประมาณการทีจ่ะจา้ง
กอ่สรา้งในครัง้นัน้ และเป็นผลงานการกอ่สรา้งประเภทเดยีวกนักบังานทีจ่ะด าเนินการจดัจา้งกอ่สรา้ง  ซึง่ผลงานดงักลา่วของผูร้บัจา้งต้องเป็นผลงานในสญัญาเดยีว
เทา่นัน้  และเป็นสญัญาทีผู่ร้บัจา้งไดท้ างานแลว้เสรจ็ตามสญัญา ซึง่ไดม้กีารก าหนดสง่มอบงานและตรวจรบังานเรยีบรอ้ยแลว้



แนวทางปฏิบติัในการก าหนดคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ การก าหนดผลงาน 
การระบคุณุลกัษณะเฉพาะของพสัดหุรือย่ีห้อของพสัด ุและการพิจารณาคณุสมบติัผูย่ื้นข้อเสนอของหน่วยงานของรฐักรณีการก าหนด

ส่ิงท่ีไม่ใช่สาระส าคญั

(1) การก าหนดคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ

หนังสือด่วนท่ีสดุ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563  (ยกเลิก ว 521)

1.1 งานจ้างก่อสร้างและการก าหนดรายการวสัดมุาใช้ในงานก่อสร้าง (ต่อ)
1.1.4 การก าหนดรายการวสัดท่ีุจะน ามาใช้ในงานก่อสร้าง เชน่ ส ีกระเบือ้ง ยาง วสัดุฝ้าเพดาน สขุภณัฑ ์เป็นตน้

(1) กรณทีีม่มีาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม หรอืมมีาตรฐานทีห่น่วยงานของรฐัอื่นทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไว ้กใ็ห้ระบุมาตรฐานนัน้ได้
(2) กรณทีีว่สัดุยงัไมไ่ดก้ าหนดมาตรฐานตาม (1) แต่หน่วยงานของรฐัมคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้สัดุซึง่เหน็วา่มคีณุภาพด ีเป็นทีน่ิยมใชก้นัในขณะนัน้ 

และมคีวามจ าเป็นตอ้งระบุยีห่อ้วสัดุ กใ็หร้ะบุชือ่ยีห่อ้วสัดุได ้ แต่ตอ้งไมน้่อยกวา่ 3 ยีห่อ้  และใหถ้อืเป็นหลกัการวา่วสัดุทีม่คีุณภาพเทยีบเทา่ กบัยีห่อ้ทีร่ะบุกใ็ห้
ใชไ้ดด้ว้ย

ในกรณทีีผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอขอใชว้สัดุทีม่คีุณภาพดกีวา่หรอืเทยีบเทา่กบัสิง่ของตามทีห่น่วยงานของรฐัระบุยีห่อ้ไว ้ให้ผูย้ ืน่ขอ้เสนอพสิจูน์ใหเ้ป็นเป็นที่
เชือ่ถอืและยอมรบัของคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ถา้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุยอมรบัวสัดุสิง่นัน้แลว้ กใ็หย้อมรบัวา่เป็นวสัดุเทยีบเทา่ได ้และความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุใหถ้อืเป็นทีส่ดุเฉพาะคราวนัน้



แนวทางปฏิบติัในการก าหนดคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ การก าหนดผลงาน 
การระบคุณุลกัษณะเฉพาะของพสัดหุรือย่ีห้อของพสัด ุและการพิจารณาคณุสมบติัผูย่ื้นข้อเสนอของหน่วยงานของรฐักรณีการก าหนด

ส่ิงท่ีไม่ใช่สาระส าคญั

(1) การก าหนดคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ

หนังสือด่วนท่ีสดุ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563  (ยกเลิก ว 521)

1.2 งานซ้ือหรืองานจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง
1.2.1 ห้าม Lock Spec.

การจดัซือ้จดัจา้งพสัดุโดยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ในการก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะท าการจดัซือ้จดัจ้าง  หา้มมใิหห้น่วยงาน
ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุทีจ่ะซือ้ใหใ้กลเ้คยีงกบัยีห่อ้ใดยีห่อ้หนึ่ง หรอืของผูข้ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  

1.2.2 ห้ามมิให้ก าหนดเฉพาะเจาะจงแหล่งประเทศผู้ผลิตหรือทวีป
การก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของงานซือ้ หา้มมใิหห้น่วยงานของรฐัก าหนดเฉพาะเจาะจงแหลง่ประเทศผูผ้ลติหรอืทวปี  เชน่  ตอ้ง

เป็นพสัดุทีผ่ลติทีผ่ลติจากอเมรกิา หรอืยโุรป  หรอืตอ้งเป็นสนิคา้ทีผ่ลติจากประเทศเยอรมนั  ประเทศญีปุ่่ น ประเทศเกาหลใีต ้เป็นตน้ 



แนวทางปฏิบติัในการก าหนดคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ การก าหนดผลงาน 
การระบคุณุลกัษณะเฉพาะของพสัดหุรือย่ีห้อของพสัด ุและการพิจารณาคณุสมบติัผูย่ื้นข้อเสนอของหน่วยงานของรฐักรณีการก าหนด

ส่ิงท่ีไม่ใช่สาระส าคญั

(1) การก าหนดคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ

หนังสือด่วนท่ีสดุ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563  (ยกเลิก ว 521)

1.2 งานซ้ือหรืองานจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง (ต่อ)
1.2.3 การก าหนดให้ย่ืนหนังสือแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายของพสัดท่ีุจะจดัซ้ือ

กรณหีน่วยงานของรฐัมคีวามจ าเป็นตอ้งก าหนดเงือ่นไขในการยืน่หนงัสอืแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายของพสัดุทีจ่ะจดัซือ้  ใหก้ าหนดวา่  ตอ้งไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็น
ตวัแทนจ าหน่ายจากผูผ้ลติหรอืตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทย  โดยใหย้ืน่ขณะเสนอราคา

ในกรณพีสัดุทีจ่ะจดัซือ้มสีว่นประกอบ เชน่ ลอ้ พวงมาลยั เบาะรถ เป็นตน้ หรอือุปกรณ์ประกอบ เชน่ สญัญาณไฟฉุกเฉนิ ไฟทา้ยรถ สญัญาณเตอืนถอยหลงั  
เป็นตน้ หา้มมใิหห้น่วยงานของรฐัก าหนดเงือ่นไขวา่ ผูย้ ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรอืจะตอ้งมหีนงัสอืแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายในสว่นประกอบหรอือุปกรณ์
ประกอบของพสัดุนัน้

1.2.4 การก านดผลงานในงานซ้ือหรืองานจ้างท่ีมิใช่งานจ้างก่อสร้าง
หา้มมใิหก้ าหนดผลงานในงานซือ้หรอืงานจา้งทีม่ใิชง่านจา้งกอ่สรา้ง แต่หากหน่วยงานของรฐัมคีวามจ าเป็นจะตอ้งก าหนดผลงาน ใหห้น่วยงานของรฐัก าหนด

ผลงานไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 50 ของวงเงนิงบประมาณ หรอืวงเงนิทีป่ระมาณการทีจ่ะจดัซือ้จดัจา้งในครัง้นัน้



แนวทางปฏิบติัในการก าหนดคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ การก าหนดผลงาน 
การระบคุณุลกัษณะเฉพาะของพสัดหุรือย่ีห้อของพสัด ุและการพิจารณาคณุสมบติัผูย่ื้นข้อเสนอของหน่วยงานของรฐักรณีการก าหนด

ส่ิงท่ีไม่ใช่สาระส าคญั

(2) แนวทางการพิจารณาคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ กรณีท่ีไม่เป็นสาระส าคญั 

หนังสือด่วนท่ีสดุ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563  (ยกเลิก ว 521)

กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอได้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรฐัก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญ

ชวน ดงัต่อไปน้ี ให้ถือเป็นความผิดพลาดเพียงเลก็น้อย และให้พิจารณาผ่อนปรนโดยไม่ตดัสิทธ์ิผู้ย่ืนข้อเสนอรายนัน้

2.1 ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่รบัรองส าเนาถกูต้องในหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษทั ใบ

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือหนังสือรบัรองผลงาน

2.2 ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ติดอากรแสตมป์ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวน รวมไปถึงเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ี

มีเง่ือนไขก าหนดไว้ให้ย่ืนมาพร้อมกบัการย่ืนข้อเสนอ และเอกสารดงักล่าวจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย



แนวทางปฏิบติัในการก าหนดคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ การก าหนดผลงาน 
การระบคุณุลกัษณะเฉพาะของพสัดหุรือย่ีห้อของพสัด ุและการพิจารณาคณุสมบติัผูย่ื้นข้อเสนอของหน่วยงานของรฐักรณีการก าหนด

ส่ิงท่ีไม่ใช่สาระส าคญั

(2) แนวทางการพิจารณาคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ กรณีท่ีไม่เป็นสาระส าคญั 

2.3 หน่วยงานของรฐัก าหนดให้ย่ืนบญัชีผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) แต่ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีผู้มีอ านาจควบคมุ การท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ย่ืนบญัชีผู้มี

อ านาจควบคมุจึงไม่ผิดเง่ือนไขตามท่ีหน่วยงานของรฐัก าหนด

ทัง้น้ี หากหน่วยงานของรฐัจะก าหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนเอกสารใดเพ่ือประกอบการพิจารณาผลวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป หน่วยงานของ

รฐัต้องก าหนดเป็นเง่ือนไขเพ่ิมเติมไว้ในแบบเอกสารเชิญชวนท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด (ตามหนังสือ ว 410) ในข้อ 3.1 ส่วนท่ี 1 หรือข้อ 3.2 

ส่วนท่ี 2 เท่านัน้ รวมทัง้ให้ถือปฏิบติักบัวิธีคดัเลือกโดยอนุโลมด้วย

หนังสือด่วนท่ีสดุ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563  (ยกเลิก ว 521)







ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะ
ที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ 
หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ
กรณีอื่นที่ท าให้มีปัญหาในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง 
หน่วยงานของรัฐอาจก าหนดให้มีการยื่น
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อน
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรค
หนึ่งก็ได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนด
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แนวทางการพิจารณาคณุสมบติัผูย่ื้นข้อเสนอ
ของหน่วยงานของรฐักรณีการก าหนดส่ิงท่ีไม่ใช่สาระส าคญั

(2) แนวทางการพิจารณาคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ กรณีท่ีไม่เป็นสาระส าคญั 

กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอได้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรฐัก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญ

ชวน ดงัต่อไปน้ี ให้ถือเป็นความผิดพลาดเพียงเลก็น้อย และให้พิจารณาผ่อนปรนโดยไม่ตดัสิทธ์ิผู้ย่ืนข้อเสนอรายนัน้

2.1 ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่รบัรองส าเนาถกูต้องในหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษทั ใบ

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) หรือหนังสือรบัรองผลงาน

2.2 ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ติดอากรแสตมป์ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวน รวมไปถึงเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ี

มีเง่ือนไขก าหนดไว้ให้ย่ืนมาพร้อมกบัการย่ืนข้อเสนอ และเอกสารดงักล่าวจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

หนังสือด่วนท่ีสดุ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 



(2) แนวทางการพิจารณาคณุสมบติัของผูย่ื้นข้อเสนอ กรณีท่ีไม่เป็นสาระส าคญั 

2.3 หน่วยงานของรฐัก าหนดให้ย่ืนบญัชีผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) แต่ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีผู้มีอ านาจควบคมุ การท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ย่ืนบญัชีผู้มี

อ านาจควบคมุจึงไม่ผิดเง่ือนไขตามท่ีหน่วยงานของรฐัก าหนด

ทัง้น้ี หากหน่วยงานของรฐัจะก าหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนเอกสารใดเพ่ือประกอบการพิจารณาผลวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป หน่วยงานของ

รฐัต้องก าหนดเป็นเง่ือนไขเพ่ิมเติมไว้ในแบบเอกสารเชิญชวนท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด (ตามหนังสือ ว 410) ในข้อ 3.1 ส่วนท่ี 1 หรือข้อ 3.2 

ส่วนท่ี 2 เท่านัน้ รวมทัง้ให้ถือปฏิบติักบัวิธีคดัเลือกโดยอนุโลมด้วย

หนังสือด่วนท่ีสดุ ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 

แนวทางการพิจารณาคณุสมบติัผูย่ื้นข้อเสนอ
ของหน่วยงานของรฐักรณีการก าหนดส่ิงท่ีไม่ใช่สาระส าคญั
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ผูซ่ึ้งได้ย่ืนข้อเสนอผูซ่ึ้งได้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือท าการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดกุบัหน่วยงานของรฐัมีสิทธิอทุธรณ์เก่ียวกบั
การจดัซ้ือจดัจ้างพสัด ุในกรณีท่ีเหน็ว่าหน่วยงานของรฐัมิได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ

ท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี  เป็นเหตใุห้ตนไม่ได้รบัการประกาศผลเป็นผูช้นะหรือไม่ได้รบัการคดัเลือกเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐั 

ผูมี้สิทธิอทุธรณ์จะยืน่อทุธรณ์ในเรือ่งดงัต่อไปน้ีไม่ได้

(1) การเลือกใช้วิธีการจดัซ้ือจดัจ้างหรอืเกณฑท่ี์ใช้ในการพิจารณา

ผลการจดัซ้ือจดัจ้าง ตามพระราชบญัญติัน้ีของหน่วยงานของ

รฐั 

(2) การยกเลิกการจดัซ้ือจดัจ้างตามมาตรา 67

(3) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ 

หรอืประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ีในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

โดยตรงกบัการจดัซ้ือจดัจ้างในประกาศ เอกสาร หรอืหนังสือ

เชิญชวนของหน่วยงานของรฐั 

(4) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ผูซ่ึ้งได้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือท าการจดัซ้ือจดัจ้างกบัหน่วยงานของรฐัไม่มีสิทธิอทุธรณ์เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดใุนเรื่อง
ดงัต่อไปน้ี

(1) คณุสมบติัของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าร่วมการจดัซ้ือจดัจ้างในครัง้นัน้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป  ด้วยวิธีตลาด
อิเลก็ทรอนิกส์

(2) ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะของพสัดจุากผู้ประกอบการก่อนจะท าการจดัซ้ือจดัจ้าง หากปรากฏว่าผู้ประกอบการซ่ึงเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอใน
การจดัซ้ือจดัจ้างในครัง้นัน้มิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ผู้ประกอบการ
ซ่ึงเป็นผูย่ื้นข้อเสนอในเร่ืองเสนอแนะร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของหน่วยงานของรฐันัน้มิได้

• การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือลง
ลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ 

• ต้องใช้ถ้อยค าสุภาพ และระบุ
ข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่ง
การอุทธรณ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอก
สรหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย

ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อ
หน่วยงานของรัฐน้ันภายใน 7 วัน
ท าการนับแต่วันประกาศผลการ
จัดซ้ือจัดจ้างในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 



•

เมื่อได้รบัรายงานจากหน่วยงาน
ของรฐั

ในกรณทีีค่ณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์เหน็ว่าอุทธรณ์ฟังขึน้
และมผีลต่อการจดัซือ้จดัจา้งอยา่งมนียัส าคญั ใหค้ณะกรรมการ
พจิารณาอุทธรณ์สัง่ใหห้น่วยงานของรฐัด าเนินการให้มกีารจดัซือ้
จดัจา้งใหม ่หรอืเริม่จากขัน้ตอนใดตามทีเ่หน็สมควร ในกรณทีี่
คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์เหน็ว่าอุทธรณ์ฟังไมข่ึน้ หรอืไมม่ี
ผลต่อการจดัซือ้จดัจา้งอย่างมนียัส าคญั ใหแ้จง้หน่วยงานของรฐั
เพื่อท าการจดัซือ้จดัจา้งต่อไป

ค าอทุธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจดัซ้ือจดัจ้าง ค าอทุธรณ์เป็นท่ีสดุ

•
ผูอ้ทุธรณ์ผูใ้ดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา

อทุธรณ์ และเหน็ว่าหน่วยงานของรฐัต้องรบัผิดชดใช้
ค่าเสียหาย ผูนั้น้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงาน

ของรฐัชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการจดัซ้ือจดัจ้างท่ีหน่วยงานของรฐัได้ลงนาม ใน

สญัญาจดัซ้ือจดัจ้างนัน้แล้ว
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ครบองค์ประชุม)

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

มติองค์ประชุม : เห็นว่า 
ถูกต้องเพียงบางส่วน

ทราบ
(ตามมติ)

สั่ง
การ

ให้รับ ไม่รับ

รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือทราบและสั่งการ

รับพัสดุไว้  
ถือว่าส่ง

มอบถูกต้อง 
ณ วันที่ส่ง :
ส่งมอบพัสดุ
ให้ จนท.  

ท าใบตรวจรับ 
อย่างน้อย 2

ฉบับ
ให้ผู้ขาย/ผู้รับ
จ้าง 1 และ 

จนท. 1

รายงาน
หัวหน้า

หน่วยงาน
ของรัฐ 

เพ่ือทราบ

สัญญา
ไม่ได้ก าหนด
เป็นอย่างอื่น

รับไว้เฉพาะที่
ถูกต้อง

รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ

เสนอหัวหน้า
หน่วยงาน

ของรัฐเพ่ือสั่งการ

ท าบันทึก
ความเห็น

แย้ง

แจ้งคู่สัญญา
ภายใน 3 วันท าการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง











คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ครบองค์ประชุม)

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง

มติองค์ประชุม
: เห็นว่า ถูกต้อง 

ทั้งหมด/เฉพาะงวด

มติองค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

ทราบ
(ตามมติ)

สั่งการ ให้รับ ไม่รับ

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือทราบและสั่งการ

ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 
อย่างน้อย 2 ฉบับให้ผู้รับจ้าง 1

และ จนท. 1

รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพ่ือทราบ

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือสั่งการ

ท าบันทึก
ความเห็นแย้ง

แจ้งคู่สัญญา

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง





▪

▪



▪

▪

▪

▪







กรณีสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

• •

หนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว171
ลงวนัท่ี 24 เมษายน 2563



กรณีสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

หนังสือ กค (กวจ) 0405.2/ว423
ลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2563

• ให้ถือว่าวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 (วนัประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน) เป็นวนัท่ีคู่สญัญาได้รบั
ผลกระทบ และเป็นวนัเร่ิมต้นของระยะเวลาการช่วยเหลือเป็นต้นมา

กรณีแบง่ช าระเงินหลายงวด กรณีช าระงวดเดียว เอกสารประกอบการพิจารณา
• สญัญาครบก าหนดแล้วแต่คู่สญัญายงัไม่ได้ส่งมอบงาน

งวดสดุท้าย
• หากเหตุยงัไม่ส้ินสุดและยงัไม่อาจก าหนดวนัส้ินสุดได้

แน่นอน และคู่สญัญาไม่อาจแจ้งเหตไุด้ภายใน 15 วนั นับ
ถดัจากเหตุส้ินสุด เพ่ือให้คู่สญัญาได้รบัความเป็นธรรม
ให้ยกเว้นการปฏิบติัตามระเบียบข้อ 182 (ไม่ต้องแจ้งเหตุ
ภายใน 15 วนั)

• หากเหตุส้ินสุดแล้ว และสามารถพิจารณาจ านวนเงิน
ค่าปรบัได้ ให้หกัค่าปรบัออกจากการจ่ายเงินงวดนัน้ ๆ

• เม่ือเหตส้ิุนสดุ ให้พิจารณาตามจ านวนวนัท่ีมีเหตเุกิดขึ้น
จริง

• กรณีส่งมอบงานงวดเดียว หรือการส่ง
มอบงานงวดสุดท้าย ให้หน่วยงานของ
รฐัพิจารณางด หรือลดค่าปรบั ให้แก่
คู่สญัญาตามจ านวนวนัท่ีมีเหตุเกิดข้ึน
จริง

• ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทัง้ประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น ประกาศอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท างานใน
ราชอาณาจกัรเป็นพิเศษ ประกาศจงัหวดัเก่ียวกบัการ
จ ากดัการเดินทาง เป็นต้น

• หลกัฐานแสดงว่าผูผ้ลิตยกเลิกสายการผลิต
• หนังสือจากคู่สญัญา แจ้งเหตใุห้หน่วยงานของรฐัทราบ

พร้อมแนบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
• รายงานผูค้วบคมุงาน (กรณีงานก่อสร้าง)





▪

▪

▪

▪



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง (ว 83)
เมื่อครบก าหนดก าหนดส่ง
มอบสิ่งของหรืองานจ้าง 
และได้ล่วงเลยก าหนด

ระยะเวลาดังกล่าวแล้วจนมี
ค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว

จ านวนค่าปรับ
จะเกินร้อยละ 
10 ของวงเงิน
ตามสัญญา

หน่วยงานของ
รัฐมีหนังสือ

แจ้งบอกกล่าว
กับคู่สัญญา

• จ านวนค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 แล้ว
• จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไป เว้นแต่

คู่สัญญาจะได้มีหนังสือแจ้งภายในระยะเวลาที่
ก าหนด โดยจะยินยอมเสียค่าปรับแก่
หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

คู่สัญญายินยอมเสียค่าปรับ 
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาหรือ

ข้อตกลงได้เท่าที่จ าเป็น

หน่วยงานของรัฐประเมินความคืบหน้า
การด าเนินการตามสัญญาของคู่สัญญา
ว่าการผ่อนปรนดังกล่าวจะท าให้คู่สัญญา
ด าเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ หรือจะใช้
ดุลพินิจว่าจะบอกเลิกสัญญาหรือไม่

ควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งคู่สัญญาให้รับทราบและด าเนินการ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงโดยเร็ว โดยคู่สัญญาจะต้องก าหนด

แผนและระยะเวลาการด าเนินการแล้วเสร็จให้ชัดเจน

ไม่ผ่อนปรน ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
ไปยังคู่สัญญาโดยเร็ว ทั้งนี้ การแจ้งบอกเลิกสัญญาหรือ

ข้อตกลงจะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับการแจ้ง
การปรับ และริบหลักประกันสัญญาหรือข้อตกลง (ถ้าม)ี

คู่สัญญายินยอมเสียค่าปรับ 
โดยมีเงื่อนไขใด ๆ หรือกรณีคู่สัญญาไม่มี

หนังสือแจ้งความยินยอมภายในระยะเวลาที่
ก าหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลงไปยังคู่สัญญาโดยเร็ว ทั้งนี้ การแจ้งบอก
เลิกสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องท าเป็นลายลกัษณ์

อักษร พร้อมกับการแจ้งการปรับ และริบ
หลักประกันสญัญาหรือข้อตกลง (ถ้ามี)

ควร ไม่ควร



การตรวจสอบความช ารุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา (ว117)

▪ ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลบ ารุงรักษาและตรวจสอบ
ความช ารุดบกพร่องของพัสดุ
▪ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครอง

พัสดุหรือมีหลายหน่วยงาน
ครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าที่มี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาและ
ตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง
ของพัสดุนั้น

ภายในก าหนดระยะเวลา
รับประกันความช ารุด

บกพร่อง

กรณีปรากฏความ
ช ารุดบกพร่อง

ภายในระยะเวลา
รับประกัน

▪ ให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบ รีบ
รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรฐั 
เพื่อแจ้งให้ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้าง
ด าเนินการแก้ไข
หรือซ่อมแซม
ทันที พร้อมทั้ง
แจ้งให้ผู้ค้ า
ประกัน (ถ้ามี) 
ทราบด้วย

ระยะเวลารับประกัน
ไม่เกิน 6 เดือน

ภายใน 15 วัน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา
การรับประกันความช ารุดบกพร่อง

ระยะเวลารับประกัน
เกิน 6 เดือน ขึ้นไป

ภายใน 30 วัน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา
การรับประกันความช ารุดบกพร่อง

ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความช ารุด
บกพร่องของพัสดุ และรายงานหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ อีกคร้ัง

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐรีบแจ้งให้
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไข
หรือซ่อมแซมก่อนสิ้นสดุระยะเวลา
ของประกันความช ารุดบกพร่อง 
พร้อมแจ้งให้ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) 

ทราบด้วย

ปรากฏว่ามีความช ารุดไม่ปรากฏว่า
มีความช ารุด

คืนหลักประกันสญัญา

ด าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซม

ไม่ด าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซม

ริบหลักประกัน /
เรียกค่าเสียหาย




