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คํานํา 
 
 คณะทํางานพิจารณาและจัดทํา อทร.ดานการสงกําลังบํารุง ไดพิจารณาปรับปรุงแกไข อทร.
๔๐๐๕ ( คูมือการจัดซื้อ/จาง ) ใหม เปนแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห โดยการรวบรวมเนื้อหาสาระจากระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเติม   รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจน
หนังสือซักซอมความเขาใจที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยตาง ๆ ของ ทร. ใชเปนคูมือประกอบใน
การปฏิบัติ     เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จาง ภายใต กฎ ระเบียบที่กําหนดไว ไดอยางชัดเจนซึ่งจะสงผลใหการ
บริหารงานที่จะใหไดมาซึ่งพัสดุที่มีคุณสมบัติที่ถูกตองหรืองานจางที่มีรายการละเอียดที่ถูกตอง ในจํานวนที่ตก
ลงใจถูกตอง ในจังหวะหรือเวลาที่ถูกตอง ในราคาที่ถูกตอง จากผูขายหรือผูรับจางที่ถูกตอง และนําไปสงใน
ตําบลที่ที่ถูกตองนั้น       เปนหนาที่ที่สําคัญมาก สําหรับผูบริหารงานพัสดุของ ทร.  รวมทั้งจะสงผลดีตอการ
บริหารงบประมาณของ ทร. อีกดวย 
          อนึ่ง   คณะทํางานฯ  หวังเปนอยางยิ่งวา “ อทร.๔๐๐๕ ( คูมือการจัดซื้อ/จาง ) ”  ฉบับนี้ จะเปน
ประโยชนตอหนวยงานตาง ๆ ของ ทร.  หากมีขอบกพรองในสวนใด คณะทํางานฯ ขอรับไว และจะเปน    
พระคุณอยางยิ่ง หากทานพบขอบกพรอง พรอมที่จะแจงใหคณะทํางานฯ ทราบ เพื่อจะไดปรับปรุงแกไขใน
โอกาสตอไป   จึงขอขอบพระคุณอยางสูงไว  ณ โอกาสนี้ดวย 
 
 
     คณะทํางานพิจารณาและจัดทํา อทร.ดานการสงกําลังบํารุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 

หมวดที่                 หนา 
หมวด ๑   ขอความทั่วไป                  ๑ 
      กลาวโดยทั่วไป                 ๑ 
      นิยามศัพทที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จาง                   ๒ 

หมวด ๒  การจัดซื้อ/จาง                  ๗ 
      สวนท่ี ๑   การดําเนินการกอนการจัดซื้อ/จาง                 ๗ 
           แผนการจัดซื้อ/จาง                                          ๗ 
           การเตรียมการที่เกี่ยวของ                  ๑๐ 
      สวนท่ี ๒  การดําเนินการจัดซื้อ/จาง                             ๑๔ 
          วิธีการจัดซื้อ/จาง                                                      ๑๔ 
           การจัดซื้อ/จางโดยวิธีตกลงราคา                             ๑๔ 
           การจัดซื้อ/จางโดยวิธีสอบราคา                  ๑๕ 
           การจัดซื้อ/จางโดยวิธีประกวดราคา                             ๒๐ 
           การจัดซื้อ/จางโดยวิธีพิเศษ                                        ๒๘ 
           การจัดซื้อ/จางโดยวิธีกรณีพิเศษ                             ๔๐ 
           การจัดซื้อ/จางโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e – Auction)                  ๔๑ 
          การจัดทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ                           ๔๔ 
      สวนท่ี ๓  การดําเนินการภายหลังการลงนามในสัญญา                 ๔๗ 
          การสงสําเนาสัญญาให สตง. และกรมสรรพากร                                                 ๔๗ 
          การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา                                          ๔๗ 
          สิทธิการบอกเลิกสัญญาจางและการตกลงเลิกสัญญา                ๔๘ 
          การบอกเลิกสัญญากรณีคาปรับจะเกินรอยละ ๑๐ และการผอนปรน             ๔๘ 
          การงดหรือลดคาปรับหรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา             ๔๘ 
          การใชสิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอกฎหมาย              ๔๙ 
          การตรวจรับพัสดุ                             ๔๙ 
          วิธีปฏิบัติในการบอกเลิกสัญญาซื้อ/จาง                            ๕๑ 

หมวด ๓  การจางกอสราง                     ๕ ๓                   
บรรณานุกรม                       ๗๓ 
 



หมวด ๑  ขอความท่ัวไป 

กลาวโดยทั่วไป 
การจัดซื้อ/จางเปนสวนหนึ่งของการจัดหา  ซ่ึงเปนขั้นตอนหนึ่งของการสงกําลัง   หนวยงาน

ตาง ๆ   จึงมีสวนเกี่ยวของกับการจัดซื้อ/จางอยูเสมอ จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับภารกิจ   หนาที่และความ      
รับผิดชอบของหนวยงาน      ซ่ึงในกระบวนการจัดซื้อ/จางจะมีการดําเนินการหลายขั้นตอน      และในแตละ
ขั้นตอนก็มีรายละเอียดการดําเนินการคอนขางมาก นอกจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ที่
หนวยงานตาง ๆ ตองยึดถือเปนหลักและปฏิบัติตามอยางเครงครัดในการจัดซื้อ/จางแลว  ปจจุบันยังมีกฎ 
ระเบียบ  ขอบังคับ และคําสั่งตาง ๆ เขามาเกี่ยวของอีกมาก อาทิ พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา         
ตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒  พ.ร.บ.วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณประจําปของรัฐบาล  ในสวน
ของ กห. ยังมีคําสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๓๙/๓๙ เร่ืองการพัสดุ และคําสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๑/๔๖ เร่ือง การ
ดําเนินการ   จัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e – Auction)  บังคับใชอีกดวย    
ดังนั้นการดําเนินการจัดซื้อ/จางจึงมีความยุงยาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซื้อ/จางรายการใหญ ๆ  และมี
วงเงินสูง ๆ หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ/จางตองมีการวางแผนการจัดซื้อ/จางที่ดี  มีความรู และความ
เขาใจ     รวมทั้งมีประสบการณในการจัดซื้อ/จาง จึงจะทําใหการจัดซื้อ/จางสําเร็จตามวัตถุประสงค เปนไป
ตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ และคําสั่งที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะสงผลใหหนวยงานไดรับประโยชนสูงสุด 

เพื่อใหเกิดความสะดวกและงายตอการนํา อทร.๔๐๐๕ (คูมือการจัดซื้อ/จาง) ฉบับนี้ มาใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน   จึงไดแบงเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้ ออกเปน ๓ หมวด  ดังนี้ 

๑.  หมวด ๑   ขอความทั่วไป 
๒.  หมวด ๒  การจัดซื้อ/จาง 

 ๒.๑  สวนที่ ๑.  การดําเนินการกอนการจัดซื้อ/จาง จะเริ่มตั้งแตการจัดทําแผนการจัดซื้อ/จาง 
การแตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและเจาหนาที่พัสดุ       รวมทั้งการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ      
จัดซื้อ/จาง   ตลอดจนการเตรียมการในเรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ/จาง 

๒.๒  สวนที่ ๒.  การดําเนินการจัดซื้อ/จาง    ไดแก  การรายงานขอซื้อขอจาง การประกาศ 
การติดตอขอใหเสนอราคา การรับและการเปดซองเสนอราคา การพิจารณาการเสนอราคา การทําสัญญา หรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ  และการลงนามในสัญญา หรือขอตกลงในการจัดซื้อ/จาง 

๒.๓  สวนที่ ๓.  การดําเนินการภายหลังการจัดทําสัญญา    เปนการดําเนินการภายหลังการ
ลงนามในสัญญาหรือขอตกลงในการจัดซื้อ/จาง หรืออาจเรียกวา เปนชวงการบริหารสัญญา หรือขอตกลงใน
การจัดซื้อ/จาง โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ไดแก  การเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกสัญญา  การดําเนินการ
ภายหลังยกเลิกสัญญา   รวมทั้งการตรวจรับพัสดุ/การตรวจการจาง 

๓.  หมวด ๓  การจางกอสราง 



แมวาการจัดซื้อ/จาง จะมีการดําเนินการหลายขั้นตอน แตเอกสารฉบับนี้ ไดแบงการจัดซื้อ/จาง 
ซ่ึงอยูในหมวด  ๒  ออกเปน  ๓  สวน ตามขอ ๒. และเนื่องจากการจางกอสรางมีขั้นตอนการปฏิบัติ
คอนขางมาก รวมทั้งมีบางประเด็นแตกตางจากการจัดซื้อ/จางทั่วไป จึงไดแยกการจางกอสรางไวตางหาก ใน
หมวด ๓  ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นภาพการจัดซื้อ/จาง และการจางกอสราง ทั้งกระบวนการไดงายขึ้น และเปนไป
ตามลําดับ ขั้นตอนการจัดซื้อ/จาง และการจางกอสรางในแตละวิธี     อยางไรก็ตามเอกสารฉบับนี้ไมรวมถึง
การจัดหาพัสดุที่ไดรับการชวยเหลือทางทหารกับตางประเทศ  (โดยวิธี FMS)   และการจัดหาพัสดุระหวาง
รัฐบาลกับรัฐบาลโดยตรง 
นิยามศัพทท่ีสําคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จาง  

นิยามศัพทที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จาง  ในสวนที่สํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดไว  ดังนี้ 1 
“ การพัสดุ ”  หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบ

และควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่น ๆ  ที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ 

“ พัสดุ ”  หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่กําหนดไวในหนังสือการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ  หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจาก
ตางประเทศ 

“ การซื้อ ”    หมายความวา  การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง  ทดลอง   และบริการที่     
เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ   แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

“ การจาง ” ใหหมายความรวมถึงการจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และการจางเหมาบริการ  แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง   การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป   
ราชการ  การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน  และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 

“ การจางที่ปรึกษา ” หมายความวา การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจางออกแบบ
และควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

“ การจางออกแบบและควบคุมงาน ”  หมายความวา การจางบริการจากนิติบุคคล หรือบุคคล
ธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

         “ เงินงบประมาณ ”  หมายความวา งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
และเงินซึ่งสวนราชการไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหไมตองสงคลัง  
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ แตไมรวมถึงเงินกู และเงินชวยเหลือตามระเบียบนี้ 

        “ เงินกู ”  หมายความวา เงินกูตามกฎหมายวาดวยการใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจาก
ตางประเทศ 
                                                           
1 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕ 



“ เงินชวยเหลือ ” หมายความวา เงินที่ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ องคการ
ระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาล และที่มิใช
ระดับ   รัฐบาล  มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ 

“ อาคาร ” หมายความวา ส่ิงปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่ทํา
การ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารอง หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน 
และรวมตลอดถึงสิ่งกอสรางอื่น ๆ ซ่ึงสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ  เชน เสาธง  ร้ัว  
ทอระบายน้ํา  หอถังน้ํา  ถนน   ประปา   และสิ่งอื่น  ๆ  ซ่ึงเปนสวนประกอบของตัวอาคาร  เชน 
เครื่องปรับอากาศ ลิฟต เฟอรนิเจอร ฯลฯ 

“ พัสดุท่ีผลิตในประเทศ ”  หมายความวา ผลิตภัณฑที่ผลิตสําเร็จรูปแลว โดยสถานที่ผลิต
ตั้งอยูในประเทศไทย 

“ กิจการของคนไทย ” หมายความวา กิจการที่เปนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
สัญชาติไทย 

“ ท่ีปรึกษา ”  หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถ
ใหบริการเปนที่ปรึกษาทางวิศวกรรม  สถาปตยกรรม  เศรษฐศาสตร หรือสาขาอื่น รวมทั้งใหบริการดาน
ศึกษา   สํารวจ  ออกแบบและควบคุมงาน  และการวิจัย       แตไมรวมถึงการใหบริการออกแบบและ
ควบคุมงาน        กอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

“ ท่ีปรึกษาไทย ” หมายความวา ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย และไดจดทะเบียนไวกับศูนย
ขอมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง 

“ สวนราชการ ”  หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของ
รัฐ   ทั้งในสวนกลาง   สวนภูมิภาค  หรือในตางประเทศ   แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ  หนวยงานตาม
กฎหมาย       วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 

“  รัฐวิสาหกิจ ”  หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

    “ ปลัดกระทรวง ”  หมายความรวมถึง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงดวย 
    “ หัวหนาสวนราชการ ” 

  - สําหรับราชการบริหารสวนกลาง  หมายความวา อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนนิติบุคคล 

  - สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค   หมายความวา ผูวาราชการจังหวัด 
  “ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ ” หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบ
กองซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด หรือขาราชการอื่น
ซ่ึง  ไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ แลวแตกรณี 



“ เจาหนาท่ีพัสดุ ”  หมายความวา เจาหนาที่ซ่ึงดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผู
ไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ  

“ ผูอํานวยการโครงการ ”  หมายความวา ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหมีหนาที่        
รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกูหรือโครงการเงินชวยเหลือ 

“ โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ”  หมายความวา  โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๒ในกิจการและขอบขายที่ไดรับการรับรองจาก
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหนวยงานที่
กระทรวงอุตสาหกรรมใหการรับรองระบบงาน (accreditation)  

“ ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน ”  หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขา
เสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ หรือเขาเสนองาน เพื่อ       
รับจางเปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงานใหแกสวนราชการใด เปนผูมีสวนไดเสีย ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแก
สวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 

การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน
ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร 
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือ
สามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง    หรือ   
หลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 

(๒)  มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือผูเปนหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด  หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน  
คําวา “ ผูถือหุนรายใหญ ”  ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้นหรือใน
อัตราอื่นตามที่ กวพ. เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(๓)  มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นใน
คราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 



การดํารงตําแหนง   การเปนหุนสวน  หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส  หรือบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) , (๒) หรือ (๓) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง  การเปนหุนสวนหรือ
การถือหุนของบุคคลดังกลาว 

ในกรณีบุคคลใดใชช่ือบุคคลอื่นเปนผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ   กรรมการผูจัดการ   ผูบริหาร  
ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน    โดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวน หรือผูถือ
หุนที่แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวนหรือ
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราว
เดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (๑) , (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี 

“ การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ”     หมายความวา  การที่ผูเสนอราคา  หรือผู
เสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ  อันเปนการขัดขวางหรือเปนอุปสรรค หรือไมเปด
โอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานตอสวนราชการ  ไมวาจะกระทํา
โดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให  หรือรับวาจะให เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดหรือใชกําลังประทุษรายหรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษรายหรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือ
กระทําการใดโดยทุจริต     ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญา
กับสวนราชการนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบ       
สวนราชการ  โดยมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

“ เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ ”  หมายความวา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
ตามขอ ๔๒   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ตามขอ ๕๐    คณะกรรมการดําเนินการจางที่
ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก ตามขอ ๘๖     คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก ตามขอ ๑๐๓            
คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด  ตามขอ ๑๐๖   หรือผูวาจางในกรณีการ
จางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษ  ที่เปนการวาจางโดยการประกวดแบบ ตามขอ ๑๐๗ (๒) 

“ งานกอสรางสาธารณูปโภค ”   หมายความวา   งานกอสรางซอมแซม  และบํารุงรักษางาน   

อันเกี่ยวกับการประปา  การไฟฟา  การสื่อสาร  การโทรคมนาคม  การระบายน้ํา  ระบบการขนสงปโตรเลียม  
โดยทางทอ   ทางหลวง   ทางรถไฟ   และการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือ
เหนือพื้นดิน  นิยามศัพทที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จาง  ในสวนที่  กห. กําหนดไว  ดังนี้ 2 

“ สวนราชการ ”        หมายความวา     สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม     กรมราชองครักษ    
กองบัญชาการทหารสูงสุด   กองทัพบก   กองทัพเรือ   กองทัพอากาศ   หรือ หนวยงานที่ไดรับจัดสรร        
งบประมาณรายจาย    

                                                           
2 กระทรวงกลาโหม,  คําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๓๙/๓๙ เรื่อง การพัสดุ  ลง ๕ มี.ค.๓๙  



“ หัวหนาสวนราชการ ”   หมายความวา  หัวหนาสวนราชการ ตาม  “ สวนราชการ ”  หรือ ผูที่
ไดรับงบประมาณรายจาย  

“ พัสดุ ”  หมายความวา  ส่ิงของหรือวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางใด ๆ ที่ใชในทางธุรการ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางทหาร 

“ ยุทธภัณฑ ”  หมายความวา  ส่ิงทั้งมวล (รวมถึงเรือรบ รถถัง อาวุธอัตตาจร อากาศยาน ฯลฯ  
และอะไหลที่เกี่ยวของ ช้ินสวนอะไหล ช้ินสวนซอมและอุปกรณสนับสนุน แตไมรวมถึงอสังหาริมทรัพย   
สถานที่ตั้งและสาธารณูปโภค)   อันจําเปนเพื่อปฏิบัติการ  เพื่อดํารงและสนับสนุนการปฏิบัติการรบของ
หนวยทหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๒  การจัดซื้อ/จาง 
สวนท่ี ๑  การดําเนินการกอนการจัดซื้อ/จาง 

ในสวนนี้   จะเริ่มตั้งแตการจัดทําแผนการจัดซื้อ/จาง   การเตรียมการจัดซื้อ/จาง  การแตงตั้ง
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุและเจาหนาที่พัสดุ  (กรณีที่หนวยยังไมมีหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและเจาหนาที่พัสดุโดย
ตําแหนง)  รวมทั้งการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อ/จาง  ตลอดจนการเตรียมการในเรื่องอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ/จาง 

แผนการจัดซื้อ/จาง 
แผนการจัดซื้อ/จางเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจําป จัดทําขึ้นตามระเบียบกองทัพเรือ

วาดวยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๒  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการใชจายงบประมาณในการจัดซื้อ/จาง
ของหนวยที่ไดรับจัดสรรงบประมาณใหเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับกําหนดการดานงบประมาณ
ของ ทร. และสวนราชการที่เกี่ยวของ 

แผนการจัดซื้อ/จาง เปนแผนในการดําเนินการดานงบประมาณที่มีการกําหนดระยะเวลาเริ่มตน 
และระยะเวลาสิ้นสุดของงานงบประมาณที่ใช ขั้นตอนการดําเนินงาน และกําหนดระยะเวลาเริ่มตน และ
ระยะเวลาสิ้นสุดของแตละขั้นตอน 3 

๑.  การจัดทําแผนการจัดซื้อ/จาง 
เมื่อหนวยทราบยอดวงเงินจัดสรรงบประมาณจาก  สปช.ทร.  แลว             ใหหนวยรับผิดชอบ

งบประมาณ  หรือหนวยถืองบประมาณจัดทําแผนการจัดซื้อ/จางประจําป  เสนอ ทร. ผาน กบ.ทร.  ในฐานะ
กรมฝายอํานวยการที่รับผิดชอบในการพิจารณาความเหมาะสมของแผน ฯ และผาน สปช.ทร.ในฐานะหนวย
ที่รับผิดชอบในการพิจารณาดานงบประมาณ 4 

การจัดทําแผนการจัดซื้อ/จาง  ใหใชแบบฟอรมที่ ทร. กําหนด5 สําหรับการจัดซื้อ/จางทํา
พัสดุและการจางกอสราง โดยแบบ งป.ทร.๐๓ ผ. จะเปนสรุปแผนการจัดซื้อ/จางประจําป มี งป.ทร. ๐๓-๑ 
และ งป.ทร.๐๓-๒ เปนรายละเอียดประกอบกรณีการจัดหาพัสดุและการซอมทําพัสดุดวย  โดยแผนการ
จัดซื้อ/จางจะมีหัวขอและประเด็นที่สําคัญ ไดแก แผนงาน งาน ผลผลิต กิจกรรม งบรายจาย ยอดคาใชจาย  
รหัสหนวยรับผิดชอบงบประมาณ  ราคาซื้อ/จางครั้งสุดทาย เปนตน  

๒.  การเสนอแผนการจัดซื้อ/จาง 
หลังจากหนวยจัดทําแผนการจัดซื้อ/จาง เสร็จเรียบรอยแลว  ใหเสนอแผนการจัดซื้อ/จาง  

 ตอ ทร. ผาน กบ.ทร. ในฐานะกรมฝายอํานวยการ ที่รับผิดชอบในการพิจารณาความเหมาะสม ภายในเวลา   
ที่กําหนดไวในปฏิทินบริหารงบประมาณประจําป ที่ สปช.ทร.กําหนด เมื่อ กบ.ทร. พิจารณาแผนการ          

                                                           
3 กองทัพเรือ,  ระเบียบกองทัพเรือวาดวยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๒  
4 กองทัพเรือ,  คําสั่ง ทร. ที่ ๑๘๗/๒๕๔๔ ลง ๓ ธ.ค.๔๔ เรื่อง การมอบอํานาจสั่งการและทําการแทน ในนาม ผบ.ทร. 
5 สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ, บันทึก สปช.ทร. ที่ กห ๐๕๐๙/๕๐๐๕ ลง ๒๐ มิ.ย.๔๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทํา  
และการเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจําป    



จัดซื้อ/จางแลว จะเสนอผลการพิจารณาแผนการจัดซื้อ/จาง ให สปช.ทร.  จากนั้น สปช.ทร.จะทําการ
พิจารณาแผนการจัดซื้อ/จางในดานงบประมาณ   เมื่อเห็นวาเหมาะสม ก็จะเสนอ ทร. เพื่อขออนุมัติแผนการ
จัดซื้อ/จางและโอนงบประมาณใหหนวยถืองบประมาณ และเมื่อ ทร.อนุมัติแผนการจัดซื้อ/จาง แลว หนวยจึง
จะสามารถไปดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ/จาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพสัด ุพ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้ง กฎระเบียบที่เกี่ยวของตอไป 

๓.  ขอพิจารณาในการจัดทําแผนการจัดซื้อ/จาง ในการจัดทําแผนการจัดซื้อ/จาง  เพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม ใหหนวยคํานึงถึงขอพิจารณา ดังนี้ 

๓.๑  ความสอดคลองกับนโยบายและแผนของหนวยเหนือ     รวมทั้งแผนของหนวยอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวของ แผนการจัดซื้อ/จาง ที่หนวยจัดทํานั้น จะตองมีความสอดคลองและเปนไปตามนโยบายและแผนของ
หนวยเหนือ อาทิ นโยบาย ทร. แผนหลักในการสงกําลังบํารุงของ ทร. เปนตน รวมทั้ง ตองสอดคลองกับแผน
ของหนวยที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดซื้อ/จางของหนวยตาง ๆ เปนไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยตาง ๆ  ในภาพรวม 

๓.๒  ความจําเปน  การจัดซื้อ/จางในแผนการจัดซื้อ/จาง  ตองเปนไปตามความจําเปน  
เชน พัสดุนั้นขาดจากอัตราที่กําหนด  ของเดิมเกา  ชํารุด  ตองซอมหรือจัดหาทดแทน เปนตน 

๓.๓  วงเงิน   วงเงินในแผนการจัดซื้อ/จาง  จะตองไมเกินวงเงินที่  ทร. จัดสรร 
๓.๔ ราคาพัสดุ  ถาเปนครุภัณฑ ใหตรวจสอบราคากับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ที่

สํานักงบประมาณกําหนด 6  โดยครุภัณฑที่จะจัดซื้อ/จาง ตองมีราคาไมเกินราคาตามบัญชี ฯ ดังกลาว หากไม
มีกําหนดในบัญชี ฯ จะตองเปนการประมาณการ โดยใชราคาที่เคยดําเนินการในปงบประมาณที่ผานมา และ
เปนราคาที่ไดจากการสืบขอมูลในทองตลาดและตัวแทนจําหนายประกอบกัน 

๓.๕  หนวยดําเนินการ   ควรพิจารณาจากเหตุผล ดังนี้ 
๓.๕.๑ ประเภทของพัสดุ  หากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจางมีหนวยเทคนิครับผิดชอบ      

ก็ควรใหหนวยเทคนิคนั้น ๆ เปนหนวยดําเนินการจัดหา ทั้งนี้ เนื่องจากหนวยเทคนิคจะมีความรูความชํานาญ 
และประสบการณในการดําเนินการ รวมทั้ง มีขอมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับพัสดุนั้น ๆ ซ่ึงจะทําใหหนวยที่มี
ความตองการไดรับพัสดุที่มีคุณภาพมากที่สุด ยกเวน กรณีการจัดหาพัสดุทั่วไปที่มีคุณลักษณะทางเทคนิค      
ไม ซับซอน จํานวนไมมากนัก และสามารถจัดหาในพื้นที่ไดสะดวก รวดเร็ว  รวมทั้ง มีคาใชจายต่ํากวาการ
ดําเนินการจัดหาจากสวนกลาง  ทร. อาจจะมอบหมายใหหนวยตาง ๆ  ดําเนินการเองได 

๓.๕.๒ ความพรอมของหนวย  เนื่องจากการจัดซื้อ/จางมีกระบวนการ และ            
รายละเอียดการดําเนินการเปนจํานวนมาก   รวมทั้ง เกี่ยวของกับกฎ ระเบียบ ของทางราชการ หนวยที่จะทํา
หนาที่จัดซื้อ/จาง ควรมีความพรอมในการดําเนินการ เชน มีหนวยงานที่รับผิดชอบ และไดรับการบรรจุ     
กําลังพลที่มีความรูและความชํานาญ และมีจํานวนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ตลอดจน ควรเปนหนวยที่มี

                                                           
6 สํานักงบประมาณ ,   บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕ 



หนาที่สนับสนุนหรือเปนหนวยที่มีหนวยสนับสนุนในสังกัด สําหรับหนวยกําลังรบซึ่งมีภารกิจหลักในการ
ปฏิบัติทางยุทธการ ไมควรมาดําเนินการจัดซื้อ/จางงานใหญ ๆ   ซ่ึงจะทําใหเปนภาระกับหนวยโดยใชเหตุ 

๓.๖  กําหนดเวลา แผนการจัดซื้อ/จาง จะตองกําหนดเวลาการปฏิบัติที่สําคัญและใหเปนไป
ตามขอกําหนดของหนวยเหนือ และสวนราชการที่ควบคุมดูแลดานงบประมาณ เชน มติ ครม. ที่กําหนดให
หนวยที่จัดซื้อ/จาง จะตองทําสัญญาผูกพันงบประมาณใหไดภายใน มี.ค. ของปงบประมาณนั้น  เปนตน 

๔.  การเสนอขอปรับแผนการจัดซื้อ/จาง 
๔.๑ หากหนวยถืองบประมาณไมสามารถดําเนินการตามแผนการจัดซื้อ/จาง ที่ ทร. อนุมัติ

ไวไดและมีความจําเปนตองปรับแผน ใหเสนอขออนุมัติ ทร. ผาน กบ.ทร. และ สปช.ทร. ทุกกรณี  โดยช้ีแจง
เหตุผล ความจําเปน รายการและวงเงินที่เสนอปรับแผน ยกเวนกรณี ดังนี้ 7 

๔.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดซื้อ/จาง อันเนื่องมาจากผูผลิตยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขพัสดุ การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ และยกเลิกสายการผลิต ตามสภาพของ
ตลาดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

๔.๑.๒  พัสดุที่จะจัดซื้อ/จาง มีรายการกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานวัสดุที่
กระทรวงการคลังกําหนด หรือในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑที่สํานักงบประมาณกําหนดแลวแตกรณี เมื่อ
หนวยถือ      งบประมาณไดดําเนินการจัดซื้อ/จาง แลวมีราคาสูงขึ้นไมเกินกวารอยละ ๑๐ ของวงเงินที่ไดรับ
อนุมัติไวตามแผนการจัดซื้อ/จางและสามารถใชงบประมาณรายการสํารองไวปรับแตงวงเงินที่หนวยถือ
งบประมาณสนับสนุนได 

๔๑.๓ การลดจํานวนพัสดุที่จะจัดซื้อ/จางอันเนื่องมาจากราคาที่สูงขึ้นและไมสามารถ
ใชงบประมาณรายการสํารองไวปรับแตงวงเงินที่หนวยถืองบประมาณสนับสนุนได 

๔.๒ หากไมสามารถปรับแผนได   แตมีความจําเปนตองใชงบประมาณเพิ่มเติม ใหเสนอ     
ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเทคนิคกอน หนวยเทคนิคจะพิจารณาความเหมาะสม หากไมสามารถสนับสนุน
ได  หนวยเทคนิคจะเสนอ ทร. ( ผาน กบ.ทร. และ สปช.ทร. )   เพื่อพิจารณาตอไป 

๕.  การจัดซื้อ/จาง ท่ีมีวงเงินอยูในอํานาจอนุมัติของ รมว.กห. 8 
สําหรับการจัดซื้อ/จางที่มีวงเงินอยูในอํานาจอนุมัติของ รมว.กห.  ใหจัดทําแผนการจัดซื้อ/

จาง  โดยแสดงรายละเอียดความตองการชนิด ประเภทและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ อาวุธ
ยุทโธปกรณ  รวมทั้งรายละเอียดความตองการงบประมาณ และหวงระยะเวลาดําเนินการจัดซื้อ/จางตาม
ตัวอยางแบบฟอรม ที่แนบ  แลวเสนอแผนฯ ตอ ทร. ผาน กบ.ทร. ในโอกาสแรก  เพื่อดําเนินการเสนอขอ
อนุมัติตอ รมว.กห.   ภายใน ๓๐ วัน  นับตั้งแตพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปประกาศใช  

การเตรียมการที่เก่ียวของ 

                                                           
7 กองทัพเรือ ,  ระเบียบกองทัพเรือวาดวยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๒ หนา ๑๐ 
8 กระทรวงกลาโหม , คําสั่งกระทรวงกลาโหม(เฉพาะ)ที่ ๒๘๐/๔๕  ลง ๒๓ ก.ย.๔๕  



สําหรับหนวยงานที่ไมมีหนวยระดับกอง  หรือหนวยระดับอื่นที่มีฐานะเทียบกอง       ซ่ึง
ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวของกับการพัสดุแลว   หัวหนาสวนราชการ จะตองแตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
และเจาหนาที่พัสดุ ใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการพัสดุ เพื่อดําเนินการตามระเบียบฯ 

หลังจากไดทราบยอดเงินที่จะนํามาใชในการจัดหาแลว ใหสวนราชการรีบดําเนินการให    
เปนไปตามแผน และตามขั้นตอนของระเบียบฯ เพื่อใหพรอมที่จะทําสัญญาไดทันทีเมื่อไดรับอนุมัติทาง
การเงินแลว การจัดหาโดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ใหสวนราชการวางแผนในการจัดหา และ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนดวย 9 

การจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอนของการจัดหาตอง       
ดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ในการดําเนินการ แตละ
ขั้นตอนผูมีหนาที่รับผิดชอบตองมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการ พรอมทั้งตองระบุเหตุผลในการ
พิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สําคัญไวประกอบการพิจารณาดวย 

การวางแผนในการจัดหาพัสดุ จะตองตรวจสอบรายละเอียด ขอจํากัด ขั้นตอน และวิธีการที่มี
ระเบียบ / มติ ค.ร.ม. / กฎ / ขอบังคับตางๆ  ซ่ึงใชควบคุมดวย เชน 

-  ผลิตภัณฑในประเทศและกิจการคนไทย 10 
-  การจําแนกพัสดุวาเปนวัสดุหรือครุภัณฑตามการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ11 
-  พัสดุที่มีการควบคุมคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือราคามาตรฐาน เชน ครุภัณฑตามรายการ 

มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ   วัสดุตามบัญชีราคามาตรฐานของกระทรวงการคลัง และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ซ่ึงจะตองจัดหาตามมาตรฐาน/ราคาดังกลาว หรือขอผอนผัน ขอยกเวน หรือ
ขอทําความตกลงกับหนวยงานที่รับผิดชอบกอนการจัดซื้อ/จาง ในกรณีที่ไมสามารถหรือมีความจําเปน       
ไมสามารถดําเนินการจัดซื้อ/จางตามมาตรฐานดังกลาวได 

- พัสดุซ่ึงระบุใหจัดซื้อ/จางจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานที่ไดรับสิทธิ
พิเศษ 

- พัสดุซ่ึงจัดเปนสิ่งอํานวยความสะดวก 12     และกําหนดใหจัดหาไวใชงานไดเฉพาะ                
บางหนวยงานหรือบางกรณี หากจัดหาไวใชนอกหลักเกณฑดังกลาว ตองทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
กอนการจัดซื้อ 

-  พัสดุ/งานจาง  ที่มีขอกําหนดตองผานการพิจารณา/การอนุญาตจากสวนราชการที่เกี่ยวของ
กอน เชน การจัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ ตองไดรับอนุญาตเกี่ยวกับความถี่หรือกําลังสงจากกรมไปรษณียโทรเลข 

                                                           
9 สํานักนายกรัฐมนตรี,   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓ 
10 สํานักนายกรัฐมนตรี,   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๖ 
11 สํานักงบประมาณ, การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
12 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ, บันทึก กบ.ทร. ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๒๗๑/๓๗ ลง ๒ ก.พ.๓๗ เรื่อง ขอทําความตกลงเปน    
หลักการเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑที่ไมตรงตามหลักเกณฑที่สํานักงบประมาณกําหนด    



การติดตั้งวางสายเคเบิลพาดเสาไฟฟา ของการไฟฟา ตองไดรับอนุญาตจากการไฟฟานครหลวง    หรือ      
การไฟฟาสวนภูมิภาค  แลวแตละกรณี 

๑.  การรายงานขอซื้อหรือขอจาง 
  เจาหนาที่พัสดุตองจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง เสนอหัวหนาสวนราชการ เพื่อใหความ    

เห็นชอบ กอนการดําเนินการจัดซื้อ/จาง โดยแบงการรายงานขอซื้อหรือขอจางไดเปน ๒ กรณี ไดแก  การ   
รายงานขอซื้อพัสดุหรือขอจาง  ซ่ึงไมใชที่ดิน หรือส่ิงกอสราง 13  และ การรายงานขอซื้อที่ดิน หรือ             
ส่ิงกอสราง 14 

๑.๑  รายละเอียดการรายงานขอซื้อพัสดุหรือขอจางกรณีท่ีไมใชท่ีดินหรือสิ่งกอสราง  
ประกอบดวย 

๑.๑.๑   เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง 
๑.๑.๒  รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง 
๑.๑.๓ ราคามาตรฐาน หรือราคาที่เคยซื้อหรือจาง คร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา  ๒ ป             

งบประมาณ 
๑.๑.๔  วงเงินที่จะซื้อหรือจางโดยใหระบุวงเงินที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้นทั้งหมด  ถา

ไมมีวงเงินดังกลาว ใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น 
๑.๑.๕  กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น  หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ   วิธีที่จะซื้อหรือจาง 

และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น 
๑.๑.๖  ขอเสนออื่น ๆ  เชน  การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ   ที่จําเปนในการ

ซ้ือหรือจาง  การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา  
การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐.- บาท  และการซื้อหรือจาง

โดยวิธีพิเศษกรณีเรงดวน15  ซ่ึงไมอาจทํารายงานตามปกติได เจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการนั้น จะทํารายงานเฉพาะรายการที่เห็นวาจําเปนก็ได   

๑.๒  รายละเอียดการรายงานขอซื้อท่ีดินหรือสิ่งกอสราง ประกอบดวย 
๑.๒.๑  เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ 
๑.๒.๒  รายละเอียดของที่ดินและหรือส่ิงกอสรางที่ตองการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และทองที่ 

ที่ตองการ 
๑.๒.๓  ราคาประเมินของทางราชการในทองที่นั้น 
๑.๒.๔  ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือส่ิงกอสรางใกลเคียงบริเวณที่จะซื้อคร้ังหลังสุด

ประมาณ ๓ ราย 
                                                           
13 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ 
14 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๘ 
15 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๓(๒)  
   หรือ ๒๔(๓) 



๑.๒.๕  วงเงินที่จะซื้อ โดยใหระบุวงเงินที่จะซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด 
๑.๒.๖  วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น 
๑.๒.๗  ขอเสนออื่น ๆ  เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ  ที่จําเปนในการ

ซ้ือ   การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
การซื้อที่ดิน และ/หรือส่ิงกอสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง  เวนแตการซื้อที่ดินและ/หรือ   

ส่ิงกอสรางในตางประเทศที่จําเปนตองติดตอผานนายหนา หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมาย 
หรือประเพณีนิยมของทองถ่ิน 

๒.  การใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจาง 16 
เมื่อหัวหนาสวนราชการไดรับรายงานขอซื้อหรือขอจางจากเจาหนาที่พัสดุแลว ควรพิจารณาวา

รายงานดังกลาวมีรายละเอียดครบถวนเพียงพอ มีความเหมาะสม มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการตามที่   
เจาหนาที่พัสดุเสนอหรือไม   หากเห็นวาเปนไปโดยถูกตองยอมรับไดแลว  หัวหนาสวนราชการจึงพิจารณา
ใหความเห็นชอบในรายงานขอซื้อหรือขอจางนั้น ๆ   เพื่อเจาหนาที่พัสดุ จะไดดําเนินการตามวิธีการซื้อ หรือ
การจางตอไป 

๓.  การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการซื้อหรือจาง 17 
หัวหนาสวนราชการมีอํานาจและหนาที่ในการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการซื้อหรือจาง 

ตามที่เจาหนาที่พัสดุรายงานขอซื้อหรือขอจาง ซ่ึงการแตงตั้งคณะกรรมการแตละคณะ ประกอบดวย 
ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๒ คน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ 
หรือเทียบเทาขึ้นไป การแตงตั้งคณะกรรมการทุกคณะ ควรแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุ
หรืองานจางนั้น ๆ เขารวมเปนกรรมการดวย โดยกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแตละ
คณะ แลวแตกรณี   คณะกรรมการเพื่อดําเนินการซื้อหรือจางที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้ง ไดแก 

- คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
- คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา     
- คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
- คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
- คณะกรรมการตรวจการจาง และ  
- คณะกรรมการจัดหาพัสดุโดยวิ ธีประมูลดวยระบบอิ เ ล็กทรอนิกส  18            

(คณะกรรมการ          e – Auction) 
                                                           
16 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๙ 
17 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๓๔ 
18 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๘(๖) 
 



สําหรับการซื้อหรือจางในวงเงิน  ไมเกิน ๑๐,๐๐๐.- บาท     หัวหนาสวนราชการ จะแตงตั้ง     
ขาราชการหรือลูกจางประจําคนหนึ่ง    ซึ่งมิใชผูจัดซื้อหรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางนั้น โดย
ปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได 19 

ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมาพรอมกันไมนอยกวา   
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการ และกรรมการแตละคน มีเสียงหนึ่งในการลงมติ 
และมติของคณะกรรมการ ใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด  เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจางใหถือมติ     
เอกฉันท    รวมทั้งกรรมการของคณะใด ไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการใหทําบันทึกความเห็นแยง   
ไวดวย 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๓๕วรรคหา 
20 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๓๖ 



สวนท่ี ๒  การดําเนินการจัดซื้อ/จาง 
ในสวนนี้ จะมีการดําเนินการ ไดแก  การรายงานขอซื้อขอจาง ตามวิธีที่จะซื้อ/จาง  การเสนอ

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อ/จาง  การประกาศ การติดตอขอใหเสนอราคา  การรับและการเปดซอง
เสนอราคา  การพิจารณาการเสนอราคา  การจัดทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  

วิธีซ้ือและวิธีจาง  
๑. การจัดซ้ือ/จางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-

บาท21 
 ๑.๑  การจัดซ้ือ/จางโดยวิธีตกลงราคาตามปกติ   โดยทั่วไปมีขั้นตอนการปฏิบัติ (ตามแผนภาพที่ 

๑)  ดังนี้ 
๑.๑.๑  การรายงานขอซื้อหรือขอจางโดยวิธีตกลงราคา  เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อ

หรือขอจาง เสนอ หัวหนาสวนราชการตามรายการที่กําหนดไว 22 
๑.๑.๒  การขออนุมัติซ้ือหรือจาง   

เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานขอซื้อขอจางที่เสนอตามขอ 
๑.๑.๑23แลวใหเจาหนาที่พัสดุติดตอตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางโดยตรงแลวใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
เสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อขออนุมัติจัดซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบ พรอมทั้งแตตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 24 (กรณีการซื้อหรือการจางในวงเงินเกินกวา ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป) หรือ 
ผูตรวจรับพัสดุ25 (กรณีการซื้อหรือการจางในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐.- บาท) 

๑.๑.๓  การแจงตกลงซื้อหรือตกลงจาง 
เมื่อหัวหนาสวนราชการอนุมัติซ้ือหรือจาง   พรอมกับแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจรับพัสดุ แลวแตกรณี  ตามขอ ๑.๑.๒  แลว  เจาหนาที่พัสดุจัดทําหนังสือตกลงซื้อ
หรือหนังสือตกลงจางใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ (ที่ไดรับมอบอํานาจจากหัวหนาสวนราชการ) ลงนาม  เพื่อ
แจงใหผูขายหรือผูรับจางมารับหนังสือตกลงซื้อหรือตกลงจาง แลวใหสําเนาเรื่องทั้งหมดใหหนวยที่เกี่ยวของ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจรับพัสดุทราบ   เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 ๑.๒  การจัดซื้อ/จาง โดยวิธีตกลงราคา ในกรณีจําเปนและเรงดวน  
การจัดซื้อ/จางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยมิไดคาดหมาย

ไวกอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน ใหเจาหนาพัสดุหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

                                                           
21 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๙ 
22 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ 
23 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๙ 
24 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๓๔ 
25 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๓๕   
    วรรคหา 



นั้นดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการ และเมื่อหัวหนาสวนราชการ
ใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม26  

๒. การจัดซื้อ/จาง โดยวิธีสอบราคา  ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  ๑๐๐,๐๐๐.- 
บาท   แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 27   โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ (ตามแผนภาพที่ ๒ )  ดังนี้ 

๒.๑  การรายงานขอซื้อหรือขอจางโดยวิธีสอบราคา   เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อ
หรือขอจาง เสนอหัวหนาสวนราชการตามรายการที่กําหนดไว 28    

การจัดทําเอกสารสอบราคา ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยการ
กําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาจะตองไมเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกัน และจะตองไมเปนผูที่กระทําการ       
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามหลักเกณฑการรับและเปดซองสอบราคา เพื่อตรวจสอบผูเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกัน 29     รวมทั้งใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา       โดยอยางนอยใหแสดง
รายการ ดัง ตอไปนี้ 30  

๒.๑.๑  คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อ และจํานวนที่ตองการ หรือแบบ
รูปรายการละเอียด และปริมาณที่ตองการจาง  

ในกรณีที่จําเปนตองดูสถานที่ หรือช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรค
หนึ่ง ใหกําหนดสถานที่ วัน เวลา ที่นัดหมายไวดวย 

๒.๑.๒ คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายพัสดุหรือรับจางทํางาน
นั้นโดยตรง โดยใหผูเสนอราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย 

๒.๑.๓ ในกรณีจําเปนใหระบุผูเขาเสนอราคาสงตัวอยาง  แคตตาล็อก หรือแบบรูป 
และรายการละเอียดไปพรอมกับใบเสนอราคา 

๒.๑.๔ ถาจําเปนตองมีการตรวจทดลอง ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการ
ตรวจทดลอง และเหลือไวสําหรับการทําสัญญาดวย ทั้งนี้ ใหมีขอกําหนดไวดวยวา ทางราชการไมรับผิดชอบ 
ในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นจาการตรวจทดลองตัวอยางนั้น 

๒.๑.๕ สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มกีารขายใหระบรุาคา
ขายไวดวย 

๒.๑.๖ ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคารวมทั้งสิ้น และราคาตอหนวยหรือตอรายการ 
(ถาทําได) พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวา จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวยหรือตอรายการ ใน
                                                           
26 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๓๙  
   วรรคสอง 
27 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๐ 
28 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ 
29 สํานักนายกรัฐมนตรี,  หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๗๒๘๖ ลง ๒๐ ส.ค.๔๒  
   แจงเวียน ตามบันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๔๐๒๓/๔๒ ลง ๑๗ ก.ย.๔๒ 
30 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๐ 



กรณีที่ไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม   ทั้งนี้สวนราชการอาจจะระบุหรือกําหนด    
เงื่อนไขอันเปนสาระสําคัญดวยการขีดเสนใตหรือพิมพตัวหนาหรืออ่ืน ๆ ก็ได  เพื่อเนนสาระสําคัญของเงื่อนไข
นั้น ๆ  

๒.๑.๗ แบบใบเสนอราคา โดยใหกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวม
ทั้งสิ้นเปนตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 

๒.๑.๘  กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปนตอทางราชการ และมีเงื่อนไขดวยวา
ซองเสนอราคาที่ยื่นตอทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนมิได 

๒.๑.๙  กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุและวันสงมอบโดยประมาณ 
๒.๑.๑๐  กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา 
 ๒.๑.๑๑ ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอย      กอนยื่นตอทาง

ราชการ จาหนาถึงประธานกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อคร้ังนั้น และสงถึงสวนราชการกอนวัน       
เปดซอง  โดยใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ  พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย 
สําหรับกรณีที่จะใหมีการยื่นซองทางไปรษณียได ใหกําหนดวิธีการปฏิบัติไวใหชัดเจนดวย 

 ๒.๑.๑๒   กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูไมไปทําสัญญา         หรือ
ขอตกลงกับทางราชการ เปนผูทิ้งงาน 

๒.๑.๑๓ ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญา จะตอง
วางหลักประกันสัญญาตามชนิดหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 31  

- เงินสด 
- เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย          ซ่ึงเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้น ชําระตอ

เจาหนาที่  หรือกอนวันนั้นไมเกิน  ๓ วันทําการ 
- หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตามตัวอยางที่ กวพ. 

กําหนด 
- หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร      
แหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลม   ใหใชตามตัวอยางหนังสือ          
ค้ําประกันของธนาคารที่  กวพ.  กําหนด 

- พันธบัตรรัฐบาลไทย และอัตราหลักประกันสัญญาดังกลาว ใหกําหนด
มูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แลวแตกรณี เวนแตการจัดหา
พัสดุที่หัวหนาสวนราชการเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกวารอยละหาแตไมเกินรอยละ
สิบก็ได 32 
                                                           
31 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๑ 
32 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๒    



๒.๑.๑๔  รางสัญญา  รวมทั้งการแบงงวดงาน  การจายเงิน  เงื่อนไขการจายเงิน     
ลวงหนา (ถามี) และอัตราคาปรับ 

๒.๑.๑๕  ขอสงวนสิทธิ์วาสวนราชการ จะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของ
ทางราชการ และสวนราชการทรงไวซ่ึงสิทธิ์ที่จะงดซื้อ หรือเลือกซื้อ โดยไมจําเปนตองซื้อจากผูเสนอราคา  
ต่ําสุดเสมอไป  รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมี
เหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

๒.๒  การประกาศ การยื่นซอง และการรับซองสอบราคา   
เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบในรายงานขอซื้อหรือขอจาง ตามขอ ๒.๑ 

แลว การประกาศ การยื่นซอง และการรับซองสอบราคา ใหดําเนินการ ดังนี้ 33 
 ๒.๒.๑  กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา ๑๐ วัน สําหรับการสอบราคาใน

ประเทศ หรือไมนอยกวา ๔๕ วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศเผยแพรการ
สอบราคาและเอกสารการสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายพัสดุหรือผูรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได กับใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย  ณ  ที่
ทําการของสวนราชการนั้น 

๒.๒.๒ ในการยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อหรือการจางครั้งนั้น และสงถึงสวนราชการผูดําเนินการสอบราคา
กอนวันเปดซองสอบราคา   โดยยื่นโดยตรงตอสวนราชการ  หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน   ในกรณีที่
สวนราชการกําหนดใหกระทําได 

๒.๒.๓ ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซองในกรณี
ที่ผูเสนอราคามายื่นซองโดยตรง ใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง สําหรับกรณีที่เปนการยื่นซองทางไปรษณยี ให
ถือวันและเวลา ที่สวนราชการนั้นลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง  และใหสงมอบซอง ใหแกหัวหนา    
เจาหนาที่พัสดุทันที 

๒.๒.๔  ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เก็บรักษาซองเสนอราคาทุกราย โดยไมเปดซอง  
และเมื่อถึงกําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว  ใหสงมอบซองเสนอราคา พรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  เพื่อดําเนินการตอไป 

 ๒.๓ การเปดซองและพิจารณาผลการสอบราคา ในการเปดซองและพิจารณาผลการสอบ
ราคาเปนหนาที่ของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ดังนี้ 

๒.๓.๑ คณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอ
ราคา หรือผูเสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีผลประโยชนรวมกันหรือไม กอนเปด
ซองสอบราคา 34  แลวประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกและแจงผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน(ถาอยู) ทราบ 
                                                                                                                                                                                     
  วรรคหนึ่ง 
33 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๑ 
34 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๕  



35  ตัดรายชื่อผูที่มีผลประโยชนรวมกันทุกรายและแจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดังกลาวทราบโดยพลัน36    
เปดซองเฉพาะผูที่มีสิทธิทุกราย และใหพิจารณาตรวจสอบการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันการ
เสนออยางเปนธรรมดวย  คือ หากกอนหรือขณะเปดซองสอบราคา ปรากฏตอคณะกรรมการเปดซอง        
สอบราคาวามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ให
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว หากเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่
กระทําการดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในครั้งนั้น และหากคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาวินิจฉัยวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้น เปนผูใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ
พิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเร่ิมการกระทําดังกลาว จะไมตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
นั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในครั้งนั้นก็ได 37 เมื่อไดดําเนินการตรวจสอบดังกลาว      
เรียบรอยแลว ก็ใหดําเนินการตั้งแตขอ ๒.๓.๒ ถึงขอ ๒.๓.๖ ตอไป ตามลําดับ 38  

๒.๓.๒ เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคา พรอมบัญชีรายการเอกสาร      
หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกราย   โดยเปดเผยตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และตรวจสอบ    
รายการเอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคาทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนอ
ราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน๒.๓.๓  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา 
แคตตาล็อกหรือแบบรูป และรายละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตอง ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

๒.๓.๔ พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตอง ตามขอ 
๒.๓.๓    ที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ และเสนอใหซ้ือหรือจางจากรายที่คัดเลือก
ไวแลว ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด 

ในกรณีที่ ผู เสนอราคาต่ํ าสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับ          
สวนราชการในเวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไป 
ตามลําดับ 

 ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายรายใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคา
ใหมพรอมกันดวยวิธียื่นซองเสนอราคา 
                                                                                                                                                                                     
   ตรี วรรคสอง 
35 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๕  
   จัตวา วรรคสาม 
36 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๕ 
    เบญจ วรรคหนึ่ง 
37 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๕ ฉ 
   วรรคหนึ่ง 
38 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๒  
 



ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวา 
วงเงินที่จะซื้อหรือจางใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการ ตามขอ ๒.๔ 

๒.๓.๕ ในกรณีที่มีผูเสนอราคาถูกตองตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไว
ในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอ ๒.๓.๔  โดยอนุโลม 

๒.๓.๖ ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่
ไดรับไวทั้งหมด ตอหัวหนาสวนราชการเพื่อส่ังการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

๒.๓.๗ ภายหลังจากการเปดซองสอบราคา หากปรากฏวาผูเสนอราคาหรือผูเสนอ
งานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก ตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๒.๓.๑ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคา หรือผูเสนองานรายอื่น หรือเปนผูเสนอราคา หรือผูเสนองานที่กระทําการอันเปนการ     
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหหัวหนาสวนราชการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนอ
งานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อได 39 

๒.๔ การดําเนินการ กรณีเสนอราคาสูงกวาวงเงิน 
การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่

คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง แลวแตกรณี    ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
ตามลําดับ ดังนี้ 40 

๒.๔.๑ เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอ
ราคารายนั้นยอมลดราคาแลว   ราคาที่เสนอใหม ไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวา แตสวนที่สูง
กวานั้น ไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนที่สูง
กวาเงินที่จะซื้อหรือจางนั้น ไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่
เหมาะสมก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

๒.๔.๒  ถาดําเนินการ ตามขอ ๒.๔.๑  แลวไมไดผลใหเรียกผูเสนอราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคาภายใน
กําหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไมมายื่นซอง ใหถือวารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม หากผูเสนอ
ราคาต่ําสุดในการตอรองราคาครั้งนี้  เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวา แตสวนที่สูงกวา
นั้น ไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อ
หรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

                                                           
39 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๕  
   สัตต  วรรคหนึ่ง 
40 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๓ 



๒.๔.๓  ถาดําเนินการ ตามขอ ๒.๔.๒ แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนา
สวนราชการเพื่อประกอบการใชดุลพินิจวา จะสมควรลดรายการ ลดจํานวนหรือลดเนื้องาน หรือขอเงิน    
เพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคา  เพื่อดําเนินการสอบราคาใหม 

๓.  การจัดซื้อ/จาง โดยวิธีประกวดราคา   ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 41   โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ (ตามแผนภาพที่ ๓ )  ดังนี้ 

๓.๑ รายงานขอซื้อหรือขอจางโดยวิธีประกวดราคา เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อ
หรือขอจาง เสนอหัวหนาสวนราชการตามรายการที่กําหนดไว 42 และใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสาร
ประกวดราคา   ตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด 43   หรือตามแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการ
สูงสุดแลว  

การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไป
จากที่ กวพ. กําหนดหรือแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญตามที่
กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนา      
สวนราชการเห็นวา จะมีปญหาในทางเสียเปรียบ หรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารประกวดราคาไปให
สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 

การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทําเปนประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้  
๓.๑.๑ รายการพัสดุที่ตองการซื้อหรืองานที่ตองการจาง 
๓.๑.๒ คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประกวดราคา 
๓.๑.๓ กําหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา 
๓.๑.๔ สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและ

ราคาของเอกสาร 
๓.๑.๕ แหลงเงินกูและประเทศผูมีสิทธิเขาประกวดราคาในกรณีประกวดราคา

นานาชาติ  
๓.๒  การประกาศขาวประกวดราคา 

การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา  ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มีหนาที่         
รับผิดชอบควบคุมดูแล และจัดทําหลักฐานการเผยแพร และการปดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาที่ 

 

                                                           
41 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๑ 
42 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ 
43 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๔   
   และตัวอยางเอกสารประกวดราคาซื้อ ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี  ดวนมาก ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๗๒๘๖  
   ลง ๒๐ ส.ค.๔๒ แจงเวียนตามบันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ  ๔๐๒๓/๔๒  ลง ๑๗ ก.ย.๔๒  
                                     



กําหนด    โดยใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการ ดังนี้ 44 
๓.๒.๑  ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย  ณ ที่ทําการของสวนราชการนั้น การ

ปดประกาศดังกลาว ใหกระทําในตูปดประกาศที่มีกุญแจปดตลอดเวลา โดยผูปดประกาศและผูปลดประกาศ
ออกจากตูปดประกาศจะตองจัดทําหลักฐานการปดประกาศและปลดประกาศออกเปนหนังสือมีพยานบุคคล
รับรอง ทั้งนี้ ผูปดประกาศและผูปลดประกาศออก จะตองมิใชบุคคลเดียวกัน และจะตองมิใชบุคคลที่เปน
พยานในแตละกรณีดวย 

๓.๒.๒ สงไปประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และ/หรือประกาศใน
หนังสือพิมพ 

๓.๒.๓ สงใหกรมประชาสัมพันธ และองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทยเพื่อ
เผยแพร 

๓.๒.๔ สงไปเผยแพรที่ศูนยรวมขาวประกวดราคาของทางราชการ โดยใหสง
เอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย  

๓.๒.๕ สงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สวนภูมิภาค แลวแตกรณี  โดยใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย 

นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากเห็นสมควร จะสงประกาศไปยังผูมี
อาชีพขายหรือ รับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกดวยก็ได 

การสงประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึ่ง หากจัดสงทางไปรษณีย ใหจัดสงโดย
ใชบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เวนแตทองที่ใดไมมีบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) จึงใหจัดสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียน 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ใหกระทํากอนการใหหรือ
การขายเอกสารประกวดราคาไมนอยกวา ๗ วันทําการ 

สําหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ใหสวนราชการถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของแหลงเงินกูหรือแหลงใหเงินชวยเหลือ 

 ๓.๒.๖ นอกจากขั้นตอนการปฏิบัติตามที่กลาวไวในขางตนแลวยังมีแนวปฏิบัติ
และการซอมความเขาใจ   ซ่ึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดกําหนด
ขึ้น เพื่อเปนการควบคุมขั้นตอนในการเผยแพรประกาศประกวดราคาใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น โดยใหใชเปน
แนวปฏิบัติเพิ่มเติม จํานวน ๒ เร่ือง ดังนี้ 

๓.๒.๖.๑ แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลการเผยแพรขาวสารการประกาศประกวด
ราคา เพื่อเสริมมาตรการปองกัน หรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา  โดยมีหลักการที่สําคัญ 
ในการควบคุมขั้นตอนการประกาศประกวดราคา รวม ๙ ขอ ดังนี้ ๒ 
                                                           
44 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๕ 
๒ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๓ ลง ๑๓ ธ.ค.๔๒  
   แจงเวียนตามบันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ  ๑๑๕/๔๓ ลง ๑๗ ม.ค.๔๓ 



(๑)  ใหหนวยตาง ๆ  ของรัฐจัดใหมีทะเบียนประกาศประกวดราคา เพื่อ
ควบคุมประกาศประกวดราคาทุกประกาศ ใหเปนไปตามขั้นตอนของระเบียบ และผูบริหารสามารถ         
ตรวจสอบได หากมีปญหาเกิดขึ้นภายหลัง 

(๒) ใหมีการมอบหมายความรับผิดชอบแกเจาหนาที่อยางชัดเจนทุก  
ขั้นตอน 

(๓)  กําหนดวันที่จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จในแตละขั้นตอน 
เพื่อใหการเผยแพรกระทําอยางถูกตองและรวดเร็ว 

(๔)  กําหนดใหมีซองที่มีลักษณะพิเศษแตกตางจากซองทั่วไป   สําหรับ
ใชเปนการเฉพาะสําหรับการสงประกาศประกวดราคาเทานั้นเพื่อความรวดเร็วในการคัดแยกของ
การสื่อสารแหงประเทศไทย และหนวยรับเพื่อเผยแพร เพื่อขจัดปญหาสําคัญอันเปนเหตุของความเสียหายแก
เงินของชาติอยูในปจจุบัน ซ่ึงสืบเนื่องจากการสูญหายและความลาชาในการจัดสงประกาศประกวดราคาทาง
ไปรษณีย  ทั้งที่เปนการกระทําโดยเจตนาหรือไมเจตนา   ทั้งนี้ ใหเร่ิมใชซองดังกลาวหลังจากคณะรัฐมนตรีมี
มติแลวไมเกิน ๖ เดือน 

(๕)  กรณีสงประกาศประกวดราคาทางไปรษณียใหนําสงโดยใชบริการ 
ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)  หรือบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ตอบรับ เทานั้น    เพราะบริการประเภท
นี้  สามารถตรวจสอบและหาตัวผูรับผิดชอบไดเมื่อเกิดกรณีสูญหายหรือสงลาชา { ปจจุบันที่ทําการไปรษณีย  
ทุกแหงเปดใหบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)  แลว } 

(๖) ใหการสื่อสารแหงประเทศไทยกําหนดมาตรการที่เห็นวาจําเปน 
เพื่อสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติฯ  ที่กําหนด 

(๗) ใหผูบริหารสั่งการใหผูตรวจสอบภายในของหนวยงานตาง ๆ ของ
รัฐตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางสม่ําเสมอ 

(๘) ใหถือเปนนโยบายที่ทุกจังหวัดจะสงเสริมหรือสนับสนุนใหมี
สถานที่กลางสําหรับใหทุกสวนราชการในสังกัด หนวยงานอื่นของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีที่ตั้งในสวนภูมิภาค
ใชในการรับและเปดซองประกาศประกวดราคา เพื่อแกปญหาการใชอิทธิพลขมขูโดยอาศัยความหางไกล
ของสถานที่ตั้งของสวนราชการ ทั้งนี้ หากเห็นวาจําเปนองคกรปกครองทองถ่ินจะขอใชดวยก็ได 

(๙) หากแนวปฏิบัติฯ มีผลบังคับใชแลว ใหมีบทกําหนดโทษกับบุคคล   
ใด ๆ  ที่ฝาฝน ภายใตหลักเกณฑบทกําหนดโทษตามระเบียบพัสดุของหนวยงานนั้น 

๓.๒.๖.๒ การซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลการเผยแพร  
ขาวสารการประกาศประกวดราคา    ซ่ึงเปนสาระสําคัญที่จะตองทราบ และดําเนินการในลําดับแรกของ   
แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลการเผยแพรขาวสารการประกาศประกวดราคา 45 

 
                                                           
45 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน,  หนังสือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ ตผ ๐๐๐๑/ว ๘๖ ลง ๑๐ ก.พ.๔๓  
   แจงเวียนตามบันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๑๑๗๔/๔๓ ลง ๑๕ มี.ค.๔๓ 



๓.๓  การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา 46 
การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ   

หรือรายละเอียด ใหกระทํา  ณ สถานที่ที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก และไมเปนเขตหวงหาม  และจะตอง
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซ้ือที่มีอาชีพขายหรือ
รับจางทํางานนั้นรายละ ๑ ชุด  โดยไมมีเงื่อนไขอื่นใดในการใหหรือขาย 

การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา ตองกระทําไมนอยกวา ๗ วันทําการ และ
จะตองมีชวงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือการขายเอกสาร
ประกวดราคาจนถึงกอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวา ๗ วันทําการ หรือไมนอยกวาจํานวนวันที่    
มากกวานั้น  ตามที่ กวพ. กําหนด   โดยคํานึงถึงขนาด ปริมาณ และลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง 

ในกรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางราชการตองเสียไปใน
การจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น 

ถามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น และมีการประกวดราคาใหม ใหผูรับหรือซ้ือ
เอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งกอน มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้น หรือไดรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม  โดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 

๓.๔  การชี้แจงรายละเอียดหรือการแกไขคุณลักษณะในเอกสารประกวดราคา 47 
ในกรณีที่การซื้อหรือการจางใด มีรายละเอียดที่มีความซับซอนหรือมีความจําเปนโดย

สภาพของการซื้อหรือการจางที่จะตองมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ใหสวนราชการกําหนดวัน 
เวลา และสถานที่ ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ในประกาศประกวดราคา  

กอนวันปดการรับซองประกวดราคา   หากสวนราชการเห็นวา  มีความจําเปนที่
จะตองกําหนด     รายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีการชี้สถานที่อันเปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะที่เปน
สาระสําคัญ ซ่ึงมิไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ใหสวนราชการจัดทําเปนเอกสารประกวด
ราคาเพิ่มเติม และใหระบุ   วัน เวลา และสถานที่  ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไวดวย และให
ดําเนินการ   ตามขอ ๓.๒ วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม รวมทั้งใหแจงเปนหนังสือใหผูที่ไดรับหรือไดซ้ือเอกสาร
ประกวดราคาไปแลว ทุกรายทราบ โดยมิชักชา 

การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหเจาหนาที่    
ผูรับผิดชอบจัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานทุกครั้ง 

ถามีการดําเนินการตามวรรคสอง  ใหสวนราชการพิจารณาเลื่อนวัน เวลารับซอง การ
ปดการรับซอง  และการเปดซองประกวดราคา ตามความจําเปนแกกรณีดวย 

๓.๕  ขอหามรน เล่ือน หรือเปล่ียนแปลงกําหนดเวลารับซองและเปดซองประกวดราคา 48 

                                                           
46 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๖ 
47 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๗ 
48 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๘ 



นอกจากกรณีที่กําหนดไว ตามขอ ๓.๔ เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคา หาม 
มิใหรนหรือเล่ือน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปดซองประกวดราคา  

การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได  เวนแต การประกวดราคานานาชาติซ่ึง
กําหนดใหมีการยื่นซองทางไปรษณียได โดยใหถือปฏิบัติ ตามขอ ๒.๒.๒, ๒.๒.๓ และ ๒.๒.๔ โดยอนุโลม 

๓.๖ การรับและเปดซองประกวดราคา  ในการรับและเปดซองประกวดราคา เปนหนาที่
ของคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา  ดังตอไปนี้ 49 

๓.๖.๑ รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐานลงชื่อกํากับซองกับ
บันทึกไวที่หนาซองวาเปนของผูใด 

๓.๖.๒ ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่การเงิน
ออกใบรับใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย 
กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกันใหสงสําเนาหนังสือคํ้าประกันใหธนาคาร บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือค้ําประกัน ทราบ ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย 

๓.๖.๓ รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมทั้ง
พัสดุตัวอยาง  แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายละเอียด(ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย 

๓.๖.๔ เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคา หรือเอกสาร      
หลักฐานตาง ๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เวนแตกรณีที่ผูเสนอราคาพัสดุอยูระหวาง
การขอรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือการขอจดทะเบียน   
ผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมโดยแนบใบรับมาพรอมกับใบเสนอราคา 50 

๓.๖.๕ สงมอบเอกสารหลักฐานสวนที่ ๑ (ตามเอกสารประกวดราคา)   ให
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา
เปน    ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม โดย
เก็บเอกสารหลักฐาน   สวนที่ ๒  (ตามเอกสารประกวดราคา) และซองใบเสนอราคาไว 

๓.๖.๖  หลังจากที่ไดรับผลการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและการกําหนดอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมของผูเสนอราคา หรือผูเสนองานจากคณะกรรมการพิจารณา     
ผลการประกวดราคาตามขอ ๓.๗.๕ แลว ใหดําเนินการเปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาพรอมบัญชี     
รายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกราย  โดยเปดเผยตามเวลา และสถานที่ที่กําหนด และให
กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 

ในกรณีที่มีการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ กอนตามเงื่อนไขที่ได
กําหนดไวตามขอ ๓.๑๐ และขอ ๓.๑๒ คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ไมตองปฏิบัติหนาที่
ตามวรรคหนึ่ง โดยใหเปนหนาที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะตองดําเนินการตอไป 
                                                           
49 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๙ 
50 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ  ๑๖(๙) 



๓.๖.๗  สงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด  และเอกสารหลักฐานตาง ๆ  พรอมดวยบันทึก
รายงานการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ทันทีในวันเดียวกัน 

๓.๗ การพิจารณาผลการประกวดราคา  ในการพิจารณาผลการประกวดราคา เปนหนาที่
ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้ 

๓.๗.๑  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม ๑ 

๓.๗.๒ ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกไวใน
ที่เปดเผย ณ สถานที่ทําการของสวนราชการนั้น ๆ โดยพลัน๒ 

๓.๗.๓  ตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานรายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา ทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ในครั้งนั้น พรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายดังกลาวทราบโดยพลัน๓ 

๓.๗.๔ กอนหรือขณะเปดซองประกวดราคา หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาวา มีผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว หากเชื่อไดวามีการ
กระทําอันเปนการขัดขวางราคาอยางเปนธรรม ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑการพิจารณาตรวจสอบการกระทําอันเปนการขัดขวางราคาอยางเปนธรรมที่ไดกําหนดไว 
ตามขอ ๒.๓.๑ 

๓.๗.๕ สงผลการพิจารณาตรวจสอบใหคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 
๓.๗.๖ หลังจากไดรับเรื่องจากคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ตามขอ 

๓.๖.๗ แลวใหดําเนินการดังนี้ ๔ 
(๑)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ใบเสนอราคา เอกสาร    หลักฐาน

ตาง ๆ   พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม   
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 

ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่
กําหนดในเอกสารประกอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการ

                                                           
๑ สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๕ ตรี 
   วรรคสอง 
๒ สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๕ จัตวา 
   วรรคสาม                                     
๓ สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๕ เบญจ 
    วรรคหนึ่ง 
๔ สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๐ 



ไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่น  หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย  ใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขา
ประกวดราคา โดยไมตัดผูเขาประกวดราคารายนั้นออก 

ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคา      
รายใดก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได 

(๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจางหรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่
ตรวจสอบแลวตามขอ(๑) ซ่ึงมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ แลวเสนอใหซ้ือหรือจาง
จากผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวแลว ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาว ไมยอมเขาทําสัญญา หรือขอตกลงกับ
สวนราชการ ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา     ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํา   
รายถัดไปตามลําดับ 

ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย  ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอ
ราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื่นซองเสนอราคา 

ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ หรือ
จางสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการ ตามขอ ๒.๔  
โดยอนุโลม 

(๓) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวย
เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

๓.๗.๗   ภายหลังการเปดซองประกวดราคา หากปรากฏวาผูเสนอราคาหรือ
ผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก ตามที่ประกาศรายชื่อไวตามขอ ๓.๗.๒ เปนผูเสนอราคาที่มี             
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายอื่น หรือเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ใหหัวหนาสวนราชการมีอํานาจดําเนินการตามขอ 
๒.๓.๗ 

๓.๘  การพิจารณากรณีมีผูเสนอราคารายเดียว ๑ 
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไดพิจารณา  ตามขอ ๓.๗.๖(๑) แลว 

ปรากฏวามีผูเสนอราคารายเดียว หรือมีผูเสนอราคาหลายราย  แตถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการประกวด
ราคาครั้งนั้น  แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไป 
โดยไมตอง ยกเลิกการประกวดราคา ก็ใหดําเนินการตามขอ ๓.๗.๖(๒)  โดยอนุโลม 

๓.๙  การดําเนินการ กรณีไมมีผูเสนอราคาถูกตอง  

                                                           
๑ สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๑ 
 



ในกรณีไมมีผูเสนอราคา  หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียด และเงื่อนไขที่
กําหนดใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดําเนินการประกวดราคาใหม หาก    
หัวหนาสวนราชการ เห็นวา การประกวดราคาใหมจะไมไดผลดี  จะสั่งใหดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ  
ในกรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผล 51 และหลังจากการประกวดราคาแลว แต
ยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจางกับผูเสนอราคารายใด ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียด หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา 
ซ่ึงทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกัน ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาครั้งนั้น 52 

๓.๑๐  หลักการประกวดราคาแบบ ๒ ซอง  53 
การซื้อหรือการจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ และหรือ

ขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา ซ่ึงอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมีปญหาใน
การพิจารณาตัดสิน และเพื่อขจัดปญหาดังกลาวจําเปนตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอใหครบถวนและเปนไป
ตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา หรือการซื้อหรือการจางแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหดําเนินการได ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เวนแตการ
กําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเปน 

๓.๑๐.๑  ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ 
๓.๑๐.๒  ซองขอเสนอดานราคา 
๓.๑๐.๓  ซองขอเสนอทางการเงินตามขอ ๓.๑๒ (ถามี) 

ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดวย 
๓.๑๑  การเปดซองและพิจารณาขอเสนอทางเทคนิค  54 

เพื่อใหเปนไป ตามขอ ๓.๑๐ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทํา
หนาที่เปดซองขอเสนอดานเทคนิคของผูเสนอราคา แทนคณะกรรมการรับและเปดซอง ตามขอ ๓.๖.๖ และ
พิจารณาผลการประกวดราคา ตามขอ ๓.๑๐ โดยถือปฏิบัติ ตามขอ ๓.๗ ในสวนที่ไมขัดกับการดําเนินการ     
ดังตอไปนี้ 

๓.๑๑.๑ พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่นของผูเขาเสนอราคาทุกราย
และคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอไดตรงหรือใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการของสวนราชการมากที่สุด ใน
กรณีจําเปนจะเรียกผูเสนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดขอเสนอเปนการเพิ่มเติมขอหนึ่งขอใดก็ได 

                                                           
51 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๒ 
52 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๓ 
53 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๔ 
54 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๕ 



๓.๑๑.๒ เปดซองราคาเฉพาะรายที่ไดผานการพิจารณาคัดเลือก ตามขอ ๓.๑๑.๑ 
แลว  สําหรับ รายที่ไมผานการพิจารณา ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคา และซองขอเสนอทางการเงิน (ถามี) 
โดยไมเปดซอง 

ในการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอทางการเงินในกรณีนี้     ให    
สวนราชการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค และผูเชี่ยวชาญดานการเงินที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือการจางอยาง
นอยดานละ  ๑  คน  เขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ตามวรรคหนึ่งดวย 

๓.๑๒  การเปดซองและพิจารณาขอเสนอทางการเงิน 55 
การซื้อหรือการจางที่เปดโอกาสใหผูเขาเสนอราคายื่นขอเสนอทางการเงินมาดวย ให

กําหนดใหผูเสนอราคายื่นซองขอเสนอทางการเงินแยกมาตางหาก และใหเปดซองขอเสนอทางการเงินพรอม
กับการเปดซองราคา ตามขอ ๓.๑๑.๒ เพื่อทําการประเมินเปรียบเทียบตอไป ทั้งนี้ใหกําหนดวิธีการ ขัน้ตอนและ
หลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารประกอบราคาดวย  

๔. การจัดซื้อ/จาง โดยวิธีพิเศษ 
๔.๑ การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 56  ไดแก การซื้อคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ให

กระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ     องคการระหวางประเทศ  หรือหนวยงานของตางประเทศ 

(๒) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 
(๓) เปนพัสดุเพื่อใชในราชการลับ 
(๔) เปนพัสดุที่มีความตองการใชเพิ่มขึ้นในสถานการณที่จําเปนหรือเรงดวน หรือ 

เพื่อประโยชนของสวนราชการ และจําเปนตองซื้อเพิ่ม (Repeat Order) 
(๕) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผาน

องคการระหวางประเทศ 
(๖) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตอง

ระยุยี่หอเปนการเฉพาะ ซ่ึงหมายความรวมถึงอะไหล รถประจําตําแหนง หรือยารักษาโรคที่ไมตองจัดซื้อตาม
ช่ือสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติม  ขอ ๖๐ 

(๗)  เปนพัสดุที่เปนที่ดิน และหรือส่ิงกอสรางที่จําเปนตองซื้อเฉพาะแหง 
(๘)  เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี และในการจัดซื้อโดยวิธี

พิเศษ  โดยทั่วไปมีขั้นตอนการปฏิบัติ(ตามแผนภาพที่ ๔) ดังนี้ 

                                                           
55 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๖ 
56 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๓ 



๔.๑.๑  การจัดทํารายงานขอซื้อ 57 

หลังจากที่ไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณตามแผนการจัดสรรงบประมาณ
รายจายและ/หรือ  ทร. อนุมัติแผนจัดซื้อ/จางประจําปงบประมาณแลว ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อ
เสนอหัวหนาสวนราชการ ตามรายการที่กําหนดไว เพื่อใหหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบ 58    พรอม  
กับการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 59   

๔.๑.๒  การดําเนินการของคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 60   
เมื่อหัวหนาสวนราชการไดใหความเห็นชอบใหจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ  กรณี

ใดกรณีหนึ่ง และแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษแลว ใหคณะกรรมการฯ  ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาดใหดําเนินการซื้อโดยวิธีเจรจา 

ตกลงราคา 
(๒) ในกรณีเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกราชการให

เชิญผูมีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้น ยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือ
ราคาที่คณะกรรมการฯ  เห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

(๓) ในกรณีเปนพัสดุที่ใชในราชการลับใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ (๒) 
(๔) ในกรณีที่เปนพัสดุที่ไดซ้ือไวแลวแตมีความจําเปนตองใชเพิ่มใน        

สถานการณที่จําเปน หรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชนของสวนราชการ ใหเจรจากับผูขายรายเดิมตามสัญญาหรือ
ขอตกลง ซ่ึงยังไมส้ินสุดระยะเวลาการสงมอบ เพื่อขอใหมีการขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาที่ต่ํากวา
หรือราคาเดิม ภายใตเงื่อนไขที่ดีกวาหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม(ถามี)  เพื่อให
บังเกิดผลประโยชน สูงสุดที่สวนราชการจะไดรับ 

(๕) ในกรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ ใหเสนอ     
หัวหนาสวนราชการ เพื่อติดตอส่ังซื้อโดยตรงจากตางประเทศหรือสืบราคาจากตางประเทศ โดยขอความ  
รวมมือใหสถานเอกอัครราชทูตหรือสวนราชการอื่นในตางประเทศ ชวยสืบราคา คุณภาพ ตลอดจน          
รายละเอียด สวนการซื้อโดยผานองคการระหวางประเทศใหติดตอกับสํานักงานขององคการระหวางประเทศ
ที่มีอยูในประเทศโดยตรง  เวนแตกรณีไมมีสํานักงานในประเทศ ใหติดตอกับสํานักงานในตางประเทศได 
โดยคณะกรรมการฯ  จะตองดําเนินการดังนี้ 

(ก)  กรณีผูขายในตางประเทศมีผูประสานงานในประเทศ  
คณะกรรมการฯ ติดตอกับผูประสานงานเพื่อขอหนังสือเสนอ

ราคาจากผูขายโดยใหคณะกรรมการฯ แจงรายละเอียดของพัสดุ เงื่อนไข รวมทั้ง วิธีปฏิบัติตลอดจน กําหนด
วัน  เวลา และสถานที่ ในการยื่นเสนอราคาใหผูประสานงานทราบ สําหรับรายละเอียดของเงื่อนไข อยาง
                                                           
57 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ 
58 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๙ 
59 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๓๔ 
60 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๗  



นอยจะตองเปนไปตามที่ ทร. กําหนดไว 61   และเมื่อคณะกรรมการฯ ไดรับหนังสือเสนอราคาแลว หากมีขอ
สงสัยใหพิจารณาตรวจสอบความเชื่อถือของเอกสาร 62 เงื่อนไขตาง ๆ และความเหมาะสมของราคา หาก
เงื่อนไขในหนังสือเสนอราคาไมเปนไปตามเงื่อนไขของทางราชการ หรือคณะกรรมการฯ มีความประสงค
จะตอรองราคา ใหแจงผูประสานงานทราบ เพื่อเสนอใหผูขายในตางประเทศพิจารณาตอไป หลังจากที่ไดรับ
คืนแลว ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาจนไดขอยุติ พรอมทั้งลงนามในเอกสารทุกแผนแลวจัดทํารายงานเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาสวนราชการ(ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ) เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

(ข)  กรณีผูขายในตางประเทศไมมีผูประสานงานในประเทศแตใน
ประเทศผูขายมี ผชท.ทร. 

คณะกรรมการฯ จะตองจัดทํารายงาน โดยรวบรวมรายละเอียด
ของพัสดุ เงื่อนไข วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดวัน เวลาสถานที่ในการยื่นซองเสนอราคา{รายละเอียดของ
เงื่อนไขเชนเดียวกับขอ (ก)}   เสนอหัวหนาสวนราชการใหมีหนังสือถึง ขว.ทร. เพื่อแจงให ผชท.ทร.         
สืบราคาจากผูขาย เมื่อ สน.ผชท.ทร.ไดรับหนังสือเสนอราคาจากผูขายแลวใหสงเอกสารทั้งหมดใหหัวหนา    
สวนราชการ เพื่อสงตอใหคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคา เงื่อนไขของผูขาย และเมื่อ
ไดขอยุติประการใด ใหรายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ (ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ)  เพื่อพิจารณาสั่งการ
ตอไป 

(ค) กรณีผูขายในตางประเทศไมมีผูประสานงานในประเทศและใน
ประเทศผูขายไมมี ผชท.ทร.  

คณะกรรมการฯ เสนอหัวหนาสวนราชการมีหนังสือถึงบริษัท     
ผูขายในตางประเทศเพื่อขอใหเสนอราคา โดยใหแจงเงื่อนไขในการจัดซื้อของสวนราชการไปดวย {รายละเอียด
ของเงื่อนไขเชนเดียวกับขอ (ก)}  ซ่ึงการดําเนินการในกรณีนี้เมื่อคณะกรรมการฯ ไดรับใบเสนอราคาจาก
บริษัทผูขายในตางประเทศแลวจะพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะเงื่อนไขและราคาของบริษัท     
ผูขายในตางประเทศจนไดขอยุติแลวจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวราชการ(ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ) เพื่อ
พิจารณาสั่งการตอไป 

(ง)  กรณีพัสดุที่ตองการจัดซื้อมีผูขายหรือผูผลิตในตางประเทศหลาย
ราย 

คณะกรรมการฯ จะตองเชิญผูผลิตหรือผูแทนจําหนายเขารวมการ
แขงขันราคาใหมากที่สุดเทาที่จะทําได การดําเนินการจะมีลักษณะเชนเดียวกับการดําเนินการ ตามขอ (ค)    
ยกเวนในสวนของการกําหนดเงื่อนไข ซ่ึงจะตองเพิ่มเติมหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกไวดวย ในกรณีนี้
เมื่อถึงกําหนดวันยื่นซองเสนอราคา  คณะกรรมการฯ เปนผูรับซองจากผูเสนอราคา แลวจึงพิจารณา        
                                                           
61 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ,  บันทึก กบ.ทร. ที่ กห ๐๕๐๖/๓๕๕ ลง ๗ เม.ย.๓๕  เรื่อง แกไขแบบฟอรมมาตรฐาน  
   การสืบราคาและเสนอราคาเปนภาษาอังกฤษ 
62 กระทรวงการตางประเทศ,  หนังสือกระทรวงการตางประเทศ ที่ กต ๐๒๑๑/๘๓๐๘๐ ลง ๑ ต.ค.๒๘   
   เรื่อง การตรวจสอบการรับรองเอกสารที่ทําในตางประเทศ 



ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อ ตลอดจนเงื่อนไขตางๆ วาเปนไป
ตามที่กําหนดหรือไม แลวจึงพิจารณาทางดานราคาตอไป ในกรณีที่ไดกําหนดใหผูเสนอราคาเสนอราคาแบบ 
๒ ซอง คือ ซองขอเสนอดานเทคนิค และซองขอเสนอดานราคา ใหคณะกรรมการฯ เปดซองราคาเฉพาะ   
รายที่ไดผานการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค เพื่อพิจารณาคัดเลือกจนไดขอยุติ   พรอมทั้งลงนามในเอกสาร     
ทุกแผนแลว จัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ (ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ)เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

(๖) ในกรณีเปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิค
ที่จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ ใหเชิญผูผลิตหรือผูแทนจําหนายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็น
วาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการฯเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่
จะทําได 

(๗)  ในกรณีเปนพัสดุที่เปนที่ดินหรือส่ิงกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะ
แหงใหเชิญเจาของที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือ
ราคาที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได สําหรับการจัดซื้อที่ดินหรือส่ิงกอสราง      
ในตางประเทศ ในกรณีจําเปนจะติดตอกับนายหนา หรือดําเนินการในทํานองเดียวกัน ตามกฎหมายหรือ
ประเพณีนิยมทองถ่ินแทนเจาของที่ดินก็ได 

(๘)  ในกรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี ให    
สืบราคาจากผูมีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิก
ไป (ถามี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่  
คณะกรรมการฯเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

๔.๑.๓  การอนุมัติซ้ือ 
เมื่อหัวหนาสวนราชการไดพิจารณาขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ     

ในแตละกรณีใด กรณีหนึ่งแลว หากเห็นวาสมควรดําเนินการตกลงซื้อใหอนุมัติซ้ือ หรือกรณีที่ไมมีอํานาจใน
การอนุมัติซ้ือจะตองใหความเห็นชอบและเสนอขออนุมัติจากผูมีอํานาจ 63  ตอไป 

๔.๑.๔  การสั่งซื้อ 
(๑) เมื่อผูมีอํานาจไดอนุมัติซ้ือแลว ใหสวนราชการที่จัดซื้อดําเนินการ   

ส่ังซื้อกับบริษัทผูขาย โดยมีหนังสือส่ังซื้อและตอบรับหรือลงนามในสัญญาซื้อแลวแตกรณี {การซื้อโดยวิธี
พิเศษ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๓  (๑) , (๒)  
(๓) , (๔) และ (๕) สามารถทําขอตกลงเปนหนังสือได 64 }  สําหรับการดําเนินการ ดังกลาว  บริษัทผูขาย       
จะเปนผูลงนามเองหรือมอบอํานาจใหตัวแทนหรือผูประสานงานของบริษัทลงนามก็ได 

(๒) การสั่งซื้อที่มอบให ผชท.ทร.ไทยในตางประเทศ เปนผูดําเนินการ
ควรกระทํา เมื่อมีความจําเปนและมีวงเงินจัดซื้อไมมากนัก หรือพัสดุที่ส่ังซื้อมีคุณภาพ/คุณสมบัติเปนที่    

                                                           
63 กระทรวงกลาโหม,  คําสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ ๓๙/๓๙ เรื่อง การพัสดุ ลง ๕ มี.ค.๓๙ 
64 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๓ 



ยอมรับ และไมตองตรวจสอบอีก เมื่อ ผชท.ทร.ไดดําเนินการสั่งซื้อจนไดรับเอกสารตอบรับหรือลงนาม    
ในสัญญาแลว ใหสงสําเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงานทั้งหมดใหสวนราชการที่เปนเจาของเรื่อง    
ดําเนินการตอไป 

(๓) การติดตอส่ังซื้อควรติดตอโดยตรงกับผูผลิตหรือผูขายหลีกเลี่ยง     
การสั่งซื้อกับนายหนาซื้อขาย (Broker) และควรมีการตรวจสอบความเชื่อถือของบริษัทผูขายกอน ที่จะมี
หนังสือส่ังซื้อหรือลงนามในสัญญาซื้อแลวแตกรณี 

(๔) ในกรณีที่หนังสือตอบรับการสั่งซื้อของผูขายมีเงื่อนไขไมตรงกับ
หนังสือส่ังซื้อ หากสวนราชการที่จัดซื้อพิจารณาแลวเห็นสมควรยอมรับได ใหเสนอขอแกไขเงื่อนไขในเรื่อง
ที่ไดอนุมัติซ้ือแลว หากไมเห็นดวยกับเงื่อนไขใหมตามหนังสือตอบรับการสั่งซื้อ ใหสวนราชการที่จัดซื้อ  
ติดตอผูขายใหมีหนังสือตอบรับการสั่งซื้อตามเงื่อนไขเดิมใหเรียบรอยเสียกอน แลวจึงดําเนินการตาม     
เงื่อนไขการชําระเงิน ตอไป 

๔.๑.๕  การดําเนินการตามเงื่อนไขและวิธีการชําระเงิน 
ในการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ กรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจาก          

ตางประเทศ  65 การดําเนินการตามเงื่อนไขและวิธีการชําระเงินจะเริ่มปฏิบัติหลังจากสวนราชการจัดซื้อไดทํา
สัญญากับผูขายหรือไดรับการตอบรับการสั่งซื้อจากผูขายแลว โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

(๑) กรณีไมมีการชําระเงินลวงหนาใหเปดเลตเตอรออฟเครดิต ๑๐๐%  
โดยใหสวนราชการที่จัดซื้อแจง กง.ทร. ใหเปดเลตเตอรออฟเครดิต โดยใหแนบเอกสารประกอบการขอเปด
เลตเตอรออฟเครดิตดังตอไปนี้ 

- สําเนาอนุมัติซ้ือ 
- สําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือส่ังซื้อ และหนังสือตอบรับการ     

ส่ังซื้อจากผูขาย รวมทั้งเอกสารอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ 
- สําเนาใบเสนอราคา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับใบเสนอราคา 

(๒) กรณีมีการชําระเงินลวงหนา สวนที่เหลือเปดเลตเตอรออฟเครดิต ให
สวนราชการที่จัดซื้อดําเนินการขอเบิกเงินลวงหนา และขอเปดเลตเตอรออฟเครดิตในสวนที่เหลือโดยปฏิบัติ
ดังนี้ 

(ก)  การขอเบิกเงินลวงหนา เมื่อสวนราชการที่จัดซื้อไดรับหนังสือค้ํา 
ประกัน การปฏิบัติตามสัญญา ( เฉพาะกรณีที่มีระบุไวในสัญญา/หนังสือส่ังซื้อ ) หนังสือคํ้าประกันการ    
จายเงินลวงหนาของธนาคารทหารไทยจํากัด(มหาชน) หรือธนาคารพาณิชยในประเทศไทย และหนังสือ    
แจงหนี้จากผูขายแลว   ใหตั้งฎีกาเบิกเงินลวงหนาจากกระทรวงการคลัง (ผาน กง.ทร.)  โดยมีเอกสารแนบ
ประกอบฎีกา ดังนี้ 

- สําเนาอนุมัติซ้ือ 
                                                           
65 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๓ (๕) 
 



- สําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือส่ังซื้อและหนังสือตอบรับการ
ส่ังซื้อจากผูขาย 

- สําเนาหนังสือค้ําประกันการรับเงินลวงหนาของธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน)  หรือธนาคารพาณิชยในประเทศไทย 

- สํานาหนังสือคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาของธนาคารทหาร
ไทยจํากัด (มหาชน)  หรือธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ( เฉพาะกรณีที่ระบุไวในสัญญา/หนังสือส่ังซื้อ ) 

- หนังสือแจงหนี้ขอรับเงินลวงหนาจากผูขาย 
- สําเนาเอกสารอื่นๆ ที่สัญญา/หนังสือส่ังซื้อระบุใหยื่นในการ    

ขอรับเงินลวงหนา  เชน   ใบอนุญาตสงออก  เปนตน 
เมื่อสวนราชการที่จัดซื้อไดรับเงินที่เบิกแลวใหนําสง กง.ทร. เพื่อ  

สงใหกับผูขายตอไป การสงเงินลวงหนาจะดําเนินการได ๒ กรณี คือ โดยการโอนเงินทางโทรเลข 
( TELEGRAPHIC TRANSFER ) กง.ทร.จะแจงใหธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) ดําเนินการโอนเงินไป
เขาบัญชีเงินฝากของผูขายที่ธนาคารในตางประเทศ ( ผูขายตองแจงเลขที่บัญชี ช่ือธนาคารและที่อยูให 
กง.ทร.ทราบ )  และอีกวิธีหนึ่งคือโดยการซื้อดราฟต  กง.ทร.จะซื้อดราฟต จากธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน) แลวสงให สน.ผชท.ทร. หรือหนวยจัดซื้อเพื่อสงตอใหผูขายอีกทอดหนึ่ง 

(ข) การขอเปดเลตเตอรออฟเครดิต   เพื่อชําระเงินสวนที่เหลือ         
สวนราชการที่จัดซื้อแจงให  กง.ทร. เปดเลตเตอรออฟเครดิต   โดยมีวิธีปฏิบัติ เชนเดียวกับขอ (๑)  ซ่ึงไมตอง
รอการเบิกเงินลวงหนา 

(๓)  การเบิกจายเงินตามเลตเตอรออฟเครดิต หลังจาก กง.ทร.ขอใหธนาคาร
ทหารไทยจํากัด(มหาชน)เปดเลตเตอรออฟเครดิตแลวใหสวนราชการจัดซื้อดําเนินการเบิกจายตามกรณีดังนี้ 

(ก) เมื่อธนาคารฯ เรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมเปดเลตเตอรออฟเครดิต
และคาธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ กง.ทร.จะสงหนังสือแจงหนี้ของธนาคารฯ ใหสวนราชการที่จัดซื้อดําเนินการ
ขออนุมัติ งป. และตั้งฎีกาเบิกเงินจากกระทรวงการคลัง  ผาน กง.ทร. โดยมีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ 

- สําเนาอนุมัติซ้ือ 
- อนุมัติ งป. คาธรรมเนียม ที่ขอเบิก 
- หนังสือแจงหนี้ของธนาคารฯ 

(ข) กรณีเลตเตอรออฟเครดิตกําหนดเงื่อนไขใหจายเงิน หลังจากเมื่อ      
ผูขายสงของ ลงเรือ/ขึ้นเครื่องบิน เมื่อธนาคารฯ สงใบทวงหนี้เรียกเก็บเงินคาสิ่งของที่ส่ังซื้อ พรอมกับสําเนา
เอกสารการสงของลงเรือหรือขึ้นเครื่องบิน มายัง กง.ทร. สวนราชการที่จัดซื้อตองชําระเงินใหธนาคาร ฯ   
ภายใน ๑๕ วัน หากชําระเงินไมทันกําหนด ธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ยนับแตวันที่ธนาคารในตางประเทศ      
หักบัญชีเงินฝากของธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) ไปจนถึงวันที่ ที่ ทร. ชําระเงินใหกับธนาคารฯ ซ่ึง
การเบิกเงินคาดอกเบี้ยกรณีดังกลาวนี้   กระทรวงการคลังไดกําหนดใหสอบสวนเจาหนาที่ เพื่อหาตัวผูรับผิด



ทางแพง นําเงินมาชดใชใหทางราชการ  ดังนั้น เมื่อสวนราชการที่จัดซื้อไดรับหนังสือทวงหนี้ของธนาคารฯ 
จาก กง.ทร. ใหเรงรัดดําเนินการตั้งฎีกาเบิกเงินมายัง กง.ทร. โดยเร็ว  พรอมทั้งแนบเอกสารประกอบฎีกาดังนี้ 

- สําเนาอนุมัติซ้ือ 
- สําเนาสัญญา หรือสําเนาหนังสือส่ังซื้อ และหนังสือตอบรับ 
 - การสั่งซื้อจากบริษัทผูขาย 
- หนังสือทวงหนี้ของธนาคาร 
- สําเนาเอกสารแสดงการสงของลงเรือ/ขึ้นเครื่องบินประกอบดวย 

INVOICE, BILL OF LADING/AIRWAY BILL, PACKING LIST และ INSURANCE 
POLICY/CERTIFICATE  ( กรณีจัดซื้อในราคา C.I.F. หรือ C.I.P. ) 

(ค) กรณีเลตเตอรออฟเครดิตกําหนดเงื่อนไขการจายเงิน เมื่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับสิ่งของในประเทศไทยเรียบรอยแลว ธนาคารฯ จะสงหนังสือแจงหนี้
เรียกเก็บเงินพรอมกับแนบ INVOICE ของผูขาย สวนราชการที่จัดซื้อ จะตองเรงรัดดําเนินการตรวจรับ
ส่ิงของที่ซ้ือใหเสร็จสิ้น และดําเนินการตั้งฎีกาเบิกเงินมายัง กง.ทร. โดยแนบเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ 

- สําเนาอนุมัติซ้ือ 
- สําเนาสัญญา หรือสําเนาหนังสือส่ังซื้อ และหนังสือตอบรับ 
- การสั่งซื้อจากบริษัทผูขาย 
- หนังสือแจงหนี้ของธนาคาร ฯ และ INVOICE ของผูขาย 
- รายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการฯตรวจรับของ ทร. 
หากผูขายสงของเกินกําหนด และสัญญา/หนังสือส่ังซื้อระบุ          

เ งื่อนไขการปรับใหหักคาปรับในฎีกาดวยและถา ทร.ชําระเงินใหธนาคารทหารไทย จํากัด ไมทันกําหนด  
ทําใหนาคาร ฯ  ถูกหักบัญชีไปกอน ธนาคารฯ จะคิดดอกเบี้ยกับทางราชการเชนเดียวกับขอ (ข) 

(ง) กรณีสัญญา/หนังสือส่ังซื้อระบุใหผูขายยื่นหนังสือทวงหนี้จําลอง 
(PROFORMA INVOICE) เรียกเก็บเงินลวงหนามายัง ทร.ไมนอยกวา ๓๐ วัน หรือ ๔๕ วัน ไมวาการจายเงิน
ในงวดนั้นจะมีเงื่อนไขจายเงิน เมื่อสงของลงเรือ/ขึ้นเครื่องบินหรือจายเงินตามผลงานที่ระบุไวในสัญญา/
หนังสือส่ังซื้อ ใหสวนราชการที่จัดซื้อดําเนินการตั้งฎีกาเบิกเงินมายัง กง.ทร.โดยแนบเอกสารประกอบฎีกา 
ดังนี้ 

- สําเนาอนุมัติซ้ือ 
- สําเนาสัญญา หรือสําเนาหนังสือส่ังซื้อ และหนังสือตอบรับ 
- การสั่งซื้อจากบริษัทผูขาย 
- หนังสือทวงหนี้ของธนาคารฯ และหนังสือทวงหนี้จําลอง

(PROFORMA INVOICE)  ของผูขาย 
กรณีนี้ หากธนาคารฯ ถูกหักบัญชีไปกอนที่จะไดรับการชําระเงิน

จาก ทร. ธนาคารฯ  จะคิดดอกเบี้ยจากทางราชการ เชนเดียวกับขอ (ข) 



(จ) เมื่อสวนราชการจัดซื้อไดรับเงินที่เบิกตามฎีกาแลว ใหนําสง กง.ทร. 
เปนเช็คสั่งจายธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) กง.ทร.จะชําระเงินดังกลาวใหธนาคารฯ และรับตนฉบับ
เอกสารสงของจากธนาคารฯ นําสงให พธ.ทร. ดําเนินการออกของตอไป 

๔.๑.๖  การติดตามสถานะการจัดซื้อและการดําเนินการตามเงื่อนไขการปรับ 
(๑)  เมื่อไดส่ังซื้อ หรือลงนามในสัญญาแลว หนวยราชการเจาของเรื่องตอง

คอยติดตามสอบถามความกาวหนาในการซื้อตลอดเวลาและเมื่อใกลถึงกําหนดสงมอบของตาม L/C หาก
สวนราชการที่จัดซื้อ ไมไดรับการแจงสงของจากผูขาย  ใหติดตอผูประสานงานหรือ สน.ผชท.ทร. หรือผูขาย
ตามแตกรณี เพื่อเรงรัดใหผูขายสงของตามกําหนดเวลา   หากผูขายเพิกเฉย  เมื่อครบกําหนดเวลาสงของให
เสนอผูส่ังซื้อ คราวนั้นพิจารณาวาจะยกเลิกการสั่งซื้อ หรือดําเนินการอยางไรตอไป 

(๒) เมื่อครบกําหนดสงของตามสัญญา หรือ L/C ใหสวนราชการที่จัดซื้อ
แจงสงวนสิทธิการปรับกับผูขาย การแจงสงวนสิทธินี้ตองดําเนินการภายใน ๓ วัน นับตั้งแตวันครบกําหนด
สงมอบของ 

(๓) หลังจากครบกําหนดสงของ หากผูขายไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา 
หรือขอตกลงไดครบถวนและจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกิน
รอยละสิบของวงเงินคาพัสดุ ใหสวนราชการที่จัดซื้อพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญา หรือขอตกลง  
(เฉพาะในสวนที่ยังสงมอบไมครบถวน) เวนแตผูขายจะยินยอมเสียคาปรับใหทางราชการ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ  ทั้งสิ้น  ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน 

(๔)  กรณีการชําระเงิน เมื่อมีการตรวจรับพัสดุ โดยการโอนทางโทรเลข หรือ
โดยการซื้อดราฟต เมื่อผูขายสงสิ่งของทั้งหมดหรือบางสวนใหสวนราชการที่จัดซื้อและไดมีการตรวจรับพัสดุ
เรียบรอยแลว ใหสวนราชการที่จัดซื้อดําเนินการจัดสงรายงานการตรวจรับพรอมเอกสารแนบประกอบฎีกา 
ดังนี้ 

(ก) สําเนาอนุมัติซ้ือ 
(ข) สําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือส่ังซื้อและหนังสือตอบรับการ  

ส่ังซื้อจากผูขาย รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
(ค) สําเนาใบเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวของกับใบเสนอราคา 
(ง) ใบแจงหนี้ของผูขาย (INVOICE) 
เมื่อสวนราชการที่จัดซื้อไดรับเงินที่เบิกแลว ใหนําสง กง.ทร. เพื่อโอน

เงินเขาบัญชีเงินของผูขายที่ธนาคารในตางประเทศโดยผานธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน)  สวนวิธีการ
ชําระเงินโดยดราฟต กง.ทร.จะซื้อดราฟตจากธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) ในนามผูขาย แลวสงให   
สน.ผชท.ทร. หรือหนวยจัดซื้อ เพื่อสงตอใหผูขายตอไป 



๔.๒  การจัดจางโดยวิธีพิเศษ 66  ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให
กระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนงานที่จะตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะหรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ 
(๒) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหาย

เสียกอนจึงจะประมาณการคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส  เปนตน 

(๓) เปนงานตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 
(๔) เปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการ 
(๕) เปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณที่จําเปนหรือเรงดวน หรือ

เพื่อประโยชนของสวนราชการ และจําเปนตองจางเพิ่ม ( Repeat Order ) 
(๖) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืน แลวไมไดผลดี 

และ ในการจัดจางโดยวิธีพิเศษ  โดยทั่วไปมีขั้นตอนการปฏิบัติ (ตามแผนภาพที่ ๕) ดังนี้ 
๔.๒.๑ การจัดทํารายงานขอจาง 67  เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอจาง

เสนอหัวหนาสวนราชการตามรายการที่กําหนดไว เพื่อใหความเห็นชอบ68 พรอมกับแตงตั้งคณะกรรมการ 
จัดจางโดยวิธีพิเศษ 69 

๔.๒.๒ การดําเนินการของคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 70 
เมื่อหัวหนาสวนราชการไดใหความเห็นชอบใหจัดจางโดยวิธี

พิเศษ กรณีใด กรณีหนึ่ง และแตงตั้งคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ แลว  ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) การจางโดยวิธีพิเศษ ตามขอ (๑), (๒), (๓) และ (๔) ใหเชิญผูมี
อาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถ่ิน หรือราคา
ที่ประมาณไดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

(๒)  การจางโดยวิธีพิเศษ ตามขอ (๕)  ใหเจรจากับผูรับจาง       
รายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลง ซ่ึงยังไมส้ินสุดระยะเวลาการสงมอบเพื่อขอใหมีการจางตามรายละเอียดและ
ราคาที่ต่ํากวาหรือราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม ( ถามี )  เพื่อใหบังเกิดผลประโยชนสูงสดุ
ที่สวนราชการจะไดรับ 

                                                           
66 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๔ 
67 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ 
68 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๙ 
69 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๓๔ 
70 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๘ 
 



(๓)  การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ (๖) กรณีเปนพัสดุที่ได
ดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืน แลวไมไดผลดี ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง และผูเสนอราคา
ในการสอบราคาหรือประกวดราคา ซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรจางเสนอ
ราคาสูงกวาราคาในทองถ่ิน หรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นควรใหตอรองราคาลง
เทาที่จะทําได 

๔.๒.๓ รายละเอียดการดําเนินการของคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
ในกรณีของการจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับท่ีแกไขเพิ่มเติม 
ขอ ๒๔ (๑), (๒), (๓) และ (๔)   คณะกรรมการฯ  จัดทําหนังสือเชิญชวนใหเสนอราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๒.๓.๑ ขอความที่ควรกําหนดไวในหนังสือเชิญชวนใหเสนอ
ราคา อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) รายละเอียดความตองการและเงื่อนไขของงานที่
ตองการจาง  

(๒)  สถานที่ใหยื่นเอกสารและเสนอราคาและเวลา
ปดการรับซองเอกสารในกรณีที่งานมีความซับซอนหรือจะตองมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ให
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไวดวย 

(๓)  เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่ทางราชการตองการ
ใชในการพิจารณา เชน หนังสือ รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

(๔)  กําหนดเวลาแลวเสร็จของาน   และสถานที่        
สงมอบงาน 

(๕)  ราคารวมหรือยกเวนคาอากรทางศุลกากร 
(๖)  กําหนด วิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑที่เปน

สาระสําคัญในการพิจารณาคัดเลือก 
(๗)  หนังสืออนุญาตใหทํา/ซอมทํา/รับรอง

ความสามารถจากบริษัทผูผลิตเพื่อพิจารณาความนาเชื่อถือ 
(๘)  เงื่อนไขการจายเงินของทางราชการ ( อาจ

กําหนดใหมีการเจรจาปรับแตงได เพื่อความออนตัวในขั้นเจรจารางสัญญา ทั้งนี้ ควรอยูในขอบเขตของ
แผนการดําเนินการของผูเสนอราคา ) 

(๙)  อัตราคาปรับ71 และการเรียกรองคาเสียหายหาก  
ผูรับจางกรณี ผิดเงื่อนไข ตามขอตกลงหรือสัญญา 

(๑๐)  ระยะเวลาการรับประกันผลงาน 
(๑๑)  การบรรจุหีบหอ 

                                                           
71 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๔  



(๑๒)  การขนสง 72  
(๑๓) กําหนดวิธีการผูกพันเปนสัญญา   หรือเปน

หนังสือขอตกลง  
(๑๔)   เงื่อนไข      และอัตราสวนการทําการคาตาง  

ตอบแทน ตามมติของคณะกรรมการการคาตางตอบแทน 73    ในประกาศเชิญชวนเสนองานหรือเสนอราคา
โดยกําหนดหนังสือยอมรับรองการทําการคาตางตอบแทน       ( Form of Letter of Undertaking  for Counter 
trade :LOU ) เปนเอกสารหนึ่งในการยื่นเสนองานหรือเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู
เสนองานหรือเสนอราคา 

(๑๕)  การจางโดยวิธีพิเศษกรณีเปนงานจางซอม
พัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอน จึงจะประมาณคาซอมได ตามขอ (๒) ให
ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบชิ้นสวนยุทธภัณฑที่ถอดตรวจใหอยูสภาพเดิม และการรับผิดชอบคาใชจาย
ในการขนสง กรณีที่ไมมีการตกลงจาง ตามที่ ทร. กําหนด74  

(๑๖) ขอกําหนดการรับรองเอกสารที่ทําใน            
ตางประเทศ ซ่ึงผูเสนอราคานํามาแสดงเปนหลักฐานเพื่อประกอบการเสนอราคา ซ่ึงเกี่ยวของกับการ     
ดําเนินการจางของทางราชการ ผูที่ทําเอกสารหรือผูลงลายมือช่ือในเอกสาร จะตองเปนผูมีอํานาจในการ     
ลงลายมือช่ือในเอกสารนั้นในนามของหนวยงานหรือนิติบุคคลหรือโดยสวนตัวแลวแตกรณี และเอกสาร     
ดังกลาวจะตองไดรับการตรวจสอบ  และรับรองจากเจาหนาที่ ตามขั้นตอนของทางราชการ 75   
  

๔.๒.๓.๒ เอกสารแนบทาย เอกสารประกอบหนังสือเชิญชวนให
เสนอราคาจะประกอบดวย 

(๑) เอกสารที่ทางราชการจะจัดสงให (ถามี)  
(๒) แบบใบเสนอราคา (ถามี) 
(๓) แบบหลักประกันการรับเงินลวงหนา 76 (ถามี) 
 
 

                                                           
72  กระทรวงคมนาคม, ประกาศ เรื่อง กําหนดเสนทางเดินเรือที่ผูสั่งหรือนําของมาจากตางประเทศ ตองบรรทุกของนั้นโดย  
เรือไทย สําหรับกรณีที่ราชการ องคกรของรัฐ หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเปนผูสั่งหรือนําเขา ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๘ 

73 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดําเนินการการคาตางตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๓ 
74 กองทัพเรือ,  คําสั่ง ทร. (เฉพาะ) ที่ ๒๖๕/๒๕๔๐ ลง ๙ ธ.ค.๔๐    
75 กระทรวงการตางประเทศ,  หนังสือ ที่ กต ๐๒๑๑/๘๓๐๔๐ เรื่อง การตรวจรับรองเอกสารที่ทําในตางประเทศ  
   ลง ๑ ต.ค.๒๕๒๘ 
76 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ  ๖๘(๔),(๕) 



(๔) กรณีกําหนดเงื่อนไขการผูกพันเปนการทํา 
สัญญา จะตองมีเอกสาร ไดแก แบบสัญญาจาง ,  แบบหนังสือค้ําประกัน ,  หลักประกันสัญญา 77 

(๕) แบบหนังสือรับรองการทําการคาตางตอบแทน 
( Form of Letter of Undertaking  for  Counter trade )  กรณีวงเงินเกิน ๓๐๐ ลานบาท ขึ้นไป  

๔.๒.๔ การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ใหพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคา
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ในหนังสือเชิญชวนใหเสนอราคา หรือประกาศเชิญชวนใหเสนอรายละเอียดของ
งานตามลําดับดังนี้ 

 ๔.๒.๔.๑  ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสารหลักฐาน
และคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

๔.๒.๔.๒ ตรวจสอบ เงื่อนไขผูเสนอราคา เปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวใน หนังสือเชิญชวนใหเสนอราคา หรือประกาศเชิญชวนใหเสนอรายละเอียดของงาน หรือไม 

๔.๒.๔.๓ แผนงานและรายละเอียดเนื้องานของผูเสนอราคา 
เปนไปตามที่ทางราชการกําหนดในหนังสือเชิญชวนใหเสนอราคา หรือ ประกาศเชิญชวนใหเสนอ
รายละเอียดของงานหรือไม 

๔.๒.๔.๔ ตรวจสอบ และพิจารณาราคาของผูเสนอ  
๔.๒.๔.๕ ใหตอรองราคาใหถึงที่สุด   เพื่อใหเกิดประโยชนกับ

ทางราชการ  ถึงแมวาจะอยูในวงเงินราคาประมาณของทางราชการก็ตาม 
๔.๒.๕ รายละเอียดการดําเนินการของคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ

ในกรณีเปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณท่ีจําเปนหรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชนของ 
สวนราชการ และจําเปนตองจางเพิ่ม 

 ๔.๒.๕.๑ ใหคณะกรรมการจัดจาง ฯ เจรจากับผูรับจางรายเดิม 
โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

(๑) เงื่อนไขเปนไปตามสัญญา   หรือขอตกลงที่ยังไม  
ส้ินสุดระยะเวลาการสงมอบ  เพื่อขอให  มีการจางตามรายละเอียดของสัญญาเดิม 

(๒) ราคาที่ต่ํากวาหรือราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวย
ตามสัญญาเดิม (ถามี) 

(๓) เกิดประโยชนสูงสุดกับสวนราชการ 
๔.๒.๕.๒ คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็น

พรอมเอกสารที่รับไวทั้งหมด เสนอ หน.สวนราชการ เพื่อส่ังการ ผาน หน.เจาหนาที่พัสดุ 
๔.๒.๖ รายละเอียดการดําเนินการของคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ

ในกรณีการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 

                                                           
77 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๒ 



(๑) ใหคณะกรรมการจัดจาง ฯ  สืบราคาจากผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้น
โดยตรง และจากผูเสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี)       ทั้งนี้ จะตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนการจัดจาง ฯ [ การจัดจางโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ขอ ๒๔ (๑), 
(๒), (๓) และ(๔) ]  ดวย 

(๒)  คัดเลือกผูเสนอราคาที่สมควรจาง 
(๓) ใหตอรองราคาเทาที่จะทําได หากเห็นวาผูเสนอราคา           

รายที่สมควรจางเสนอราคาสูงกวาราคาในทองถ่ินหรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการจัดจางฯ  
เห็นสมควร 

(๔) คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอม
เอกสารที่รับไวทั้งหมด  

๔.๒.๗ การรายงานผลของคณะกรรมการฯ ใหรายงานผลการพิจารณาและ
ความเห็น พรอมเอกสาร ที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยเสนอผานหัวหนา
เจาหนาที่พัสด ุ78   

๔.๒.๘ การอนุมัติ หัวหนาสวนราชการอนุมัติ / ไมอนุมัติ  โดยใหเปนไป
ตามอํานาจสั่งจางตามวงเงินที่  กห. กําหนดไว 79  

การดําเนินการตามเงื่อนไขการชําระเงินเชนเดียวกับการจัดซื้อโดย
วิธีพิเศษ (หนา ๓๔ ของ อทร.๔๐๐๕) 

๕. การจัดซื้อ/จางโดยวิธีกรณีพิเศษ     
 ๕.๑ การจัดซื้อ/จาง โดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแก  การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ       

หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ  ในกรณีเปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง และ
นายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซ้ือหรือจาง หรือมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซ้ือหรือจาง และกรณีนี้
ใหรวมถึงหนวยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย80  ซ่ึงหัวหนาสวนราชการสามารถ     
ส่ังซื้อส่ังจางโดยไมจํากัดวงเงิน  แตตองไมเกินงบประมาณที่ไดรับ81   

๕.๒ การดําเนินการจัดซื้อ/จาง โดยวิธีกรณีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการสั่งซื้อหรือส่ังจาง 
จากผูขายหรือผูรับจางดังกลาวในขางตนไดโดยตรง เวนแตการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐.- บาท ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดซื้อ/จางได ภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา  
สวนราชการ 82    โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ (ตามแผนภาพที่ ๖)  ดังนี้  
                                                           
78 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๘ วรรคสอง 
79  กระทรวงกลาโหม,  คําสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ ๓๙/๓๙ เรื่อง การพัสดุ ลง ๕ มี.ค.๓๙ 
80 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๖ 
81 กระทรวงกลาโหม, คําสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ ๓๙/๓๙ เรื่อง การพัสดุ ลง ๕ มี.ค.๓๙ 
82 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๙ 



๕.๒.๑ การรายงานขอซื้อหรือขอจาง  เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง
เสนอหัวหนาสวนราชการตามรายการ ที่กําหนดไว 83 

๕.๒.๒ การขออนุมัติซ้ือหรือจาง   เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตาม    
รายงานขอซื้อหรือขอจางที่เสนอ ตามขอ ๕.๒.๑ 84 แลวใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุที่ไดรับมอบอํานาจจาก    
หัวหนาสวนราชการมีหนังสือถึงสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเพื่อขอใหเสนอราคา เมื่อไดรับใบเสนอราคา
จากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจและไดตรวจสอบรายละเอียดในใบเสนอราคาแลวตรงกับความตองการที่จะ
ซ้ือหรือจางแลว ใหเสนอขออนุมัติซ้ือหรือจางพรอมกับใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการ      
ตรวจรับพัสดุ 85   และลงนามในหนังสือตกลงซื้อหรือตกลงจางแลวแตกรณี 

๕.๒.๓ การแจงตกลงซื้อหรือตกลงจาง  เมื่อหัวหนาสวนราชการอนุมัติซ้ือหรือ
จางพรอมกับแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและลงนามในหนังสือตกลงซื้อหรือตกลงจาง ตามขอ 
๕.๒.๒ แลว ใหแจงสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมารับหนังสือตกลงซื้อหรือตกลงจาง ตลอดจนสําเนาเรื่อง
ทั้งหมดใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและหนวยที่เกี่ยวของทราบ   เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 

๖. การจัดซื้อ/จาง โดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ตามหลักเกณฑท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 86 ไดแก การจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Auction)   ซ่ึงเปนการประมูลแบบ On – line  ผานทางระบบ Internet   โดยมีผูใหบริการตลาดกลาง 
อิเลคทรอนิกส (e – Market Place Service)   เปนผูจัดการประมูล  และแนะนําผูซ้ือในการจัดหาพัสดุ รวมทั้ง
ทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางผูซ้ือกับผูขาย ตลอดจนจัดหาผูขายสินคาเพิ่มเติมผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 
และมีศูนยกลางการติดตออยูที่เว็บไซตของตลาดกลาง โดยทั่วไปจะเปนการจัดหาพัสดุประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน วัสดุส้ินเปลือง ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ การเชาเครื่องถายเอกสาร การจางเหมา
บริการทําความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย87 อยางไรก็ตามในการจัดหาพัสดุในแตละครั้งควรเปน
พัสดุประเภทและมีคุณสมบัติ(Specification) เดียวกันหรือใกลเคียงกัน เพื่อใหมีผูเสนอหลายรายและมาจาก
แหลงผลิตหรือแหลงขายพัสดุในแตละประเภทโดยตรง  ซ่ึงจะสงผลใหการประมูลมีความคลองตัว และมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินการ  สวนอํานาจการสั่งซื้อและการสั่งจางในวิธีนี้สําหรับสวนราชการ
กระทรวงกลาโหมโดยสรุปมีวงเงินเชนเดียวกับอํานาจการสั่งซื้อและการสั่งจาง โดยวิธีสอบราคา และวิธี
ประกวดราคา ตามคําสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๓๙/๓๙ เร่ือง การพัสดุ ลง ๕ มี.ค.๓๙ 88 

                                                           
83 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ 
84 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๙ 
85 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๓๔ 
86 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๘(๖) 
87 กระทรวงการคลัง,  ประกาศกระทรวงการคลัง ลง ๙ ธ.ค.๔๕ ขอ ๓ 
88 กระทรวงกลาโหม,  คําสั่งกระทรวงกลาโหม(เฉพาะ)ที่ ๑/๔๖ ลง ๓ ม.ค.๔๖ ขอ ๕ 



การดําเนินการจัดหาโดยวิธี e-Auction หัวหนาสวนราชการตองแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาโดย
วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (คณะกรรมการ e-Auction)89  ซ่ึงในสวนของ กห. คณะกรรมการฯ จะ
ประกอบดวย ผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทา ขึ้นไป แลวแตกรณี เปนประธานกรรมการ  กรรมการอยางนอย 
๒ คน ประกอบดวย ขาราชการชั้นสัญญาบัตรซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และผูแทนสวนราชการที่ตองการจัดหาพัสดุ โดยหัวหนาเจาหนาที่พัสดุของสวนราชการเปนกรรมการและ
เลขานุการ ทั้งนี้ใหแตงตั้งขาราชการชั้นสัญญาบัตรเปนผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน90   ซ่ึงการจัดหา
โดยวิธี e-Auction นี้  จะมีกรรมวิธีคลายกับการจัดซื้อ/จาง โดยวิธีสอบราคา  หรือวิธีประกวดราคา กลาวคือ 
มีขั้นตอนเริ่มตั้งแตการรายงานขอซื้อหรือขอจาง จนถึงขั้นการทําสัญญา และการตรวจรับพัสดุ   สําหรับ    
ขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกตางจากวิธีสอบราคา หรือวิธีประกวดราคา ไดแก เมื่อผูเสนอราคาผานการตรวจสอบ
คุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิคแลว จะสามารถแขงขันการเสนอราคาไดหลายครั้ง ซ่ึงจะสงผลใหทาง      
ราชการไดรับประโยชนสูงสุด   โดยทั่วไปการดําเนินการจัดหาโดยวิธี e-Auction  มีขั้นตอนการปฏิบัติ (ตาม
แผนภาพที่ ๗)   ดังนี้ 

๖.๑ การรายงานขอซื้อหรือขอจาง โดยวิธี e-Auction   เจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานขอซื้อ
หรือขอจางเสนอหัวหนาสวนราชการตามรายการที่กําหนดไว 91   พรอมท้ัง แตงตั้งคณะกรรมการ e-Auction  
ดําเนินการ ตามขอ ๖.๒  

๖.๒การดําเนินการของคณะกรรมการ e - Auction เม่ือไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวน
ราชการแลว ใหคณะกรรมการ  e-Auction  ดําเนินการ ดังนี้ 

๖.๒.๑ ดําเนินการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (e-MarketPlace 
Service) ตามทะเบียนรายชื่อที่กระทรวงการคลังแจงเวียน โดยพิจารณาจากอัตราคาบริการในการใหบริการ
จัดประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่เปนประโยชนตอทางราชการมากที่สุด แลวเสนอหัวหนาสวน      
ราชการพิจารณาอนุมัติจางผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสดําเนินการจัดประมูลตอไป   

๖.๒.๒ จัดทําเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามตัวอยางที่กระทรวงการคลัง
กําหนด และประกาศเผยแพรขาวการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใหนําการประกาศขาวการ
ประกวดราคา ตามขอ ๓.๒ มาใชโดยอนุโลม สําหรับการจัดหาที่มีวงเงินอยูในวิธีประกวดราคา  สวนการ   
จัดหาที่มีวงเงินอยูในวิธีสอบราคา ใหสงประกาศเผยแพรพรอมเอกสารประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ไปยังผูมีอาชีพขายพัสดุที่สวนราชการจะดําเนินการจัดหาใหมากรายที่สุดเทาที่จะทําได โดยนําการประกาศ 
การยื่นซองและการรับซองสอบราคา ตามขอ ๒.๒ มาใชโดยอนุโลม รวมทั้งประกาศทางเว็บไซตของสวน
ราชการที่ตองการจัดหาพัสดุและเว็บไซต ของศูนยจัดซื้อจัดจางภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
www.gprocurement.or.th โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

                                                           
89 กระทรวงการคลัง,  ประกาศกระทรวงการคลัง ลง ๙ ธ.ค.๔๕ ขอ ๔(๒) 
90 กระทรวงกลาโหม,  คําสั่งกระทรวงกลาโหม(เฉพาะ)ที่ ๑/๔๖ ลง ๓ ม.ค.๔๖ ขอ ๒ 
91 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ 



(๑) ประกาศเผยแพรขาวการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส    อยางนอย ๗ 
วัน ทําการ กอนวันขอรับหรือขอซื้อเอกสาร 

(๒) การใหหรือการขายเอกสารการประมูลซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สําหรับ
การจัดหาที่อยูในวงเงินโดยวิธีประกวดราคาใหกระทําอยางนอย ๗ วันทําการ กอนวันรับเอกสารขอเสนอของ
ผูเสนอราคา   

(๓) การกําหนดวัน เวลา ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอ
ราคาใหคํานึงระยะเวลาที่คณะกรรมการ e - Auction   จะตองใชในการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ   
ผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมี
ประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง ณ วันประกาศประมูลซ้ือดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสหรือไม  และใหคํานึงระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ ใชในการพิจารณาขอเสนอตามเอกสารสวน
ที่  ๒  โดยนําเรื่องการพิจารณาผลการประกวดราคา ตามขอ ๓.๗ มาใชโดยอนุโลม 

(๔)  ราคาเริ่มตนในการประมูลใหใชวงเงินงบประมาณที่ไดรับในการจัดหาพัสดุ
นั้น ๆ 

(๕) ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอราคาลดลงเปนรายหนวย โดยแตละ
หนวยที่จะลดราคาลงใหพิจารณากําหนดจากอัตรารอยละ ๓ - ๕ ของวงเงินงบประมาณ หรือใหใชดุลยพินิจ 
หรือรวมหารือกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ในการกําหนดราคาลดลงเปนรายหนวย 

๖.๓ การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา คณะกรรมการ e – Auction 
ตองประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาตามวัน เวลา ที่กําหนดไวในประกาศประมูลโดย
ปดประกาศที่สวนราชการผูจัดหาพัสดุและประกาศทางเว็บไซตของสวนราชการที่จัดหาพัสดุ และเว็บไซต
ของศูนยจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง กับแจงใหผูที่ไมไดรับประกาศรายชื่อทราบ  
โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

๖.๓.๑ การแจงใหผูมีผลประโยชนรวมกันทราบ ใหแจงขอเท็จจริง เหตุผล  และแจงสิทธ ิ
อุทธรณใหทราบ โดยผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อ อาจอุทธรณคําสั่งการถูกตัดรายชื่อออกจาก
การเปนผูเสนอราคาหรือเสนองานในครั้งนั้นตอปลัดกระทรวง ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงพรอมทั้ง
แสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารที่เกี่ยวของมาดวย 92 

๖.๓.๒ การแจงใหผูที่ผิดเงื่อนไขอื่น นอกเหนือจากการมีผลประโยชนรวมกันตาม 
๖.๓.๑  ใหแจงขอเท็จจริง เหตุผล และสิทธิอุทธรณ ใหทราบ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ    
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๔ ดวย 

๖.๔ การสังเกตการณการเสนอราคา  ในการเสนอราคาของผูที่ผานการคัดเลือกตองมีผูแทน 
คณะกรรมการ e-Auction เขารวมสังเกตการณ ณ ที่ทําการของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส จน   
เสร็จสิ้นการประมูล 

                                                           
๑ สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๕ เบญจ  วรรคสอง       



๖.๕ การประกาศรายชื่อผูชนะการประมูล     เมื่อไดผูชนะการประมูลแลว    คณะกรรมการ  
e – Auction  จะตองปดประกาศรายชื่อที่สวนราชการผูจัดหาพัสดุ และประกาศทางเว็บไซตของสวนราชการ
ที่จัดหาพัสดุ และเว็บไซตของศูนยจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 
การจัดทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ 

๑. รูปแบบสัญญาและอํานาจลงนามในสัญญา    ดําเนินการดังนี้ 93 
 การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.

๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม นี้  เปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ และใหทําเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด94 

 การทําสัญญารายใดถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยางสัญญาที่ 
กวพ. กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางสัญญาและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ให
กระทําได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางสัญญา
นั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน 

ในกรณีที่ไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนดได และจําเปนตองรางสัญญาขึ้นใหม 
ตองสงรางสัญญานั้นใหอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นสมควรทําสัญญาตามแบบ
ที่เคยผานการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลว ก็ใหกระทําได 

ในกรณีจําเปนตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศ ใหทําเปนภาษาอังกฤษ แตตองมีคําแปล
ตัวสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญาเฉพาะที่สําคัญเปนภาษาไทยไวดวย เวนแตเปนการทําสัญญาตาม      
ตัวอยางที่ กวพ. กําหนด ไมตองแปลเปนภาษาไทย 

 การทําสัญญาของสวนราชการในตางประเทศ  จะทําสัญญาเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาของ
ประเทศที่หนวยงานนั้นตั้งอยู โดยผานการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญหรือผูรูกฎหมายของสวนราชการนั้น ๆ   
ก็ได 

๒. หลักเกณฑการทําขอตกลงเปนหนังสือ 95  
การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้ จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกัน  โดยไมตองทําเปนสัญญา  

ก็ได  โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ  
- การซื้อ การจาง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

ราคา  ที่มีวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท     
- การจัดหาที่คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทําการของทางราชการ 

นับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ 
                                                           
93 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๒ 
94 กระทรวงการคลัง, หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ.) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๖๑ ลง ๒๓ พ.ค.๔๖                                  
เรื่อง การกําหนดแบบสัญญาสําหรับกรณีการจายเงินตรง (Direct Payment) แจงเวียนตามบันทึก  กบ.ทร. ดวน ที่ ตอ 
กบ.ทร. เลขรับ ๓๒๙๐/๔๖ ลง ๔ ก.ค.๔๖  

95 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๓ 



- การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากสวนราชการ 
- การซื้อโดยวิธีพิเศษในกรณี 

(๑) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน     
รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ 

(๒) เปนพัสดุที่ตองการซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 
(๓) เปนพัสดุเพื่อใชในราชการลับ 
(๔) เปนพัสดุที่มีความตองการใชเพิ่มขึ้นในสถานการณที่จะเปนหรือเรงดวน หรือเพื่อ

ประโยชนของสวนราชการ และจําเปนตองซื้อเพิ่ม (Repeat Order) 
(๕) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ      หรือดําเนินการโดยผานองคการ 

ระหวางประเทศ 
- การจางโดยวิธีพิเศษในกรณี 

(๑) เปนงานที่ตองจางชางฝมือโดยเฉพาะหรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ 
(๒) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอน จึงจะ

ประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องใชไฟฟา หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส  เปนตน 

(๓) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 
(๔) เปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการ 
(๕) เปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวน หรือเพื่อ

ประโยชนของสวนราชการ และจําเปนตองจางเพิ่ม (Repeat Order) 
การจัดทําขอตกลงเปนหนังสือภาษาไทย  ตองมีรายการอยางนอย  คือ รายการ และ

จํานวนของพัสดุที่ตกลงซื้อขายกัน  ราคาพัสดุที่ตกลงซื้อขายกันตอหนวย กําหนดวันสงพัสดุ อัตราคาปรับ 96 
ในกรณี การจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจางซึ่ง

ใชวิธีดําเนินการโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจ
ดําเนินการตามปกติไดทัน  จะไมทําเปนขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได 

การจัดทําขอตกลงเปนหนังสือภาษาอังกฤษ   นอกจากตองมีรายการอยางนอย
เหมือนกับการจัดทําขอตกลงเปนหนังสือภาษาไทยแลว จะตองเพิ่มเติมรายการอยางนอยคือ เงื่อนไขการชําระ
เงิน การใชเรือไทย การกําหนดเงื่อนไขราคาสินคา สําหรับการคาระหวางประเทศ (INCOTERM 2000)  เขา
ไวดวย 

๓.  การกําหนดคาปรับ 97 

                                                           
96 สํานักนายกรัฐมนตรี,  หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) ๑๐๐๒/๓๖๖๖ ลง ๒๘ เม.ย.๓๒ 
97 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๔ 



การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ   นอกจากการจางที่ปรึกษาใหกําหนดคาปรับเปน
รายวันในอัตราตายตัว ระหวาง รอยละ  ๐.๐๑ - ๐.๒๐   ของราคาพัสดุ ที่ยังไมไดรับมอบ    เวนแต  การจาง
ซ่ึงตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน  ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัว  ในอัตรา
รอยละ  ๐.๐๑-๐.๑๐  ของราคางานจางนั้น    แตจะตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐.- บาท สําหรับงานกอสราง
สาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจร ใหกําหนดคาปรับในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของราคางานจางนั้น แต
อาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่ กวพ.กําหนด 

ในการทําสัญญาจางที่ปรึกษา หากสวนราชการเห็นวา ถาไมกําหนดคาปรับไวในสัญญาจะ
เกิดความเสียหายแกราชการใหสวนราชการผูจัดทําสัญญากําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราหรือจํานวนเงิน
ตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐  ของราคางานจางนั้น ไดตามความเหมาะสมและจําเปน 

การกําหนดคาปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใด ใหอยู
ในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ  โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการที่      
คูสัญญาของทางราชการ จะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา  หรือ กระทบตอการจราจร  หรือ ความเสียหายแก
ทางราชการแลวแตกรณี 

ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลว
ไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ แมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แตยังขาด          
สวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ใหถือวาไมไดสงมอบ
ส่ิงของนั้นเลยใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด 

ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งคาติดตั้ง หรือทดลองดวย ถาติดตั้ง หรือทดลอง
เกินกวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด 

เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญา หรือขอตกลง    ใหสวนราชการรีบแจงการเรียก
คาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญา และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุใหสวนราชการบอกสงวนสิทธิ
การเรียกคาปรับ ในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



สวนท่ี ๓  การดําเนินการภายหลังการลงนามในสัญญา 
 

ในสวนนี้ จะเปนการดําเนินการภายหลังการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงในการจัดซื้อ/จาง 
หรืออาจเรียกวาเปนชวงการบริหารสัญญาหรือขอตกลงในการจัดซื้อ/จาง ไดแก การสงสําเนาสัญญาให สตง.
และกรมสรรพากร  การดําเนินการภายหลังยกเลิกสัญญา รวมทั้งการตรวจรับพัสดุหรือการตรวจการจาง 

๑. การสงสําเนาสัญญาให สตง. และกรมสรรพากร 98 
ใหหัวหนาสวนราชการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  ซ่ึงมีมูลคา ตั้งแตหนึ่ง

ลานบาทขึ้นไป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี   
และกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง 

กรมสรรพากรไดกําหนดขั้นตอนรายละเอียดของการปฏิบัติเพิ่มเติมจากที่ระเบียบสํานักนายก   
รัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดตามวรรคหนึ่ง โดยขอใหสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจแจงรายละเอียดการทําสัญญาซื้อขายและสัญญาจาง หรือรายการสั่งซื้อ/ส่ังจาง หรือขอตกลง 
เฉพาะรายที่มีวงเงินตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ในทะเบียนขอมูลสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจาง ในกรณีที่มี
การทําสัญญา และในกรณีที่มิไดจัดทําสัญญา  ใหแจงรายละเอียดการสั่งซื้อ/ส่ังจาง หรือขอตกลงตาม
แบบฟอรมที่กําหนด   โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 99 

- การแจงรายละเอียดใหจัดสงกรมสรรพากรภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการ
ทําสัญญาหรือมีการจายเงินในกรณีส่ังซื้อ/ส่ังจาง หรือขอตกลง 

- การสงทะเบียนขอมูลดังกลาวขางตน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจในกรุงเทพมหานครให
สงไปที่กรมสรรพากร สวนราชการและรัฐวิสาหกิจในตางจังหวัดใหสงไปที่สํานักงานสรรพากรจังหวัดนั้น ๆ 

- ในสวนของสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ยังไมตองสงจนกวากรมสรรพากรจะมี
หนังสือขอมาเปนคราว ๆ ไป 

๒.  การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา 100 
สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแตการ   

แกไขนั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชน หรือเปนการแกไขเพื่อประโยชนแก
ทางราชการ ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการ (ผบ.ทร.) ที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงได 
แตถามีการเพิ่มวงเงินจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือขอทําความตกลงในสวนที่ใช
เงินกู หรือเงินชวยเหลือแลวแตกรณีดวย 

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเปนตองเพิ่มหรือลด
วงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป 
                                                           
98 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๕ 
99 กรมสรรพากร,  หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค ๐๘๑๔/๑๐๕๘๗ ลง ๑๒ ต.ค.๔๒    แจงเวียนตามบันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.     
ทร.เลขรับ ๐๙๑/๔๓ ลง ๑๔ ม.ค.๔๓ 

100 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๖ 



สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง จะตองไดรับการ
รับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร  ผูชํานาญการ  หรือผูทรงคุณวุฒิ    ซ่ึงรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง
คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานกอสราง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น แลวแตกรณีดวย 

๓.  สิทธิการบอกเลิกสัญญาจางและการตกลงเลิกสัญญา 101 
ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ในกรณีที่มีเหตุอัน

เชื่อไดวา ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาได

เฉพาะกรณีที่เปนประโยชนแกทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะ
ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป 

๔.  การบอกเลิกสัญญากรณีคาปรับจะเกินรอยละ ๑๐ และการผอนปรน 102 
ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับตาม

สัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุ หรือคาจาง ให            
สวนราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแก
ทางราชการ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาได    
เทาที่จําเปน 

๕.  การงดหรือลดคาปรับหรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 103 
การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง  

ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการ (ผูส่ังซื้อส่ังจาง) ที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
เฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 

๕.๑ เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ 
๕.๒ เหตุสุดวิสัย 
๕.๓ เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฏหมาย 
ใหสวนราชการระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาว ใหสวนราชการ

ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุนั้นไดส้ินสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอาง
เพื่อขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณี ตามขอ๕.๑ ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง หรือ
สวนราชการทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

๖.  การใชสิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอกฎหมาย 104 

                                                           
101 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๗ 
102 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๘ 
103 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๙ 
104 สํานักนายกรัฐมนตรี,  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๐ 



 ในกรณีที่ไมมีระเบียบกําหนดไวเปนการเฉพาะและเปนความจําเปนเพื่อประโยชนแกทาง
ราชการที่จะใชสิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลงหรือขอกฎหมาย ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวน   
ราชการที่จะใชสิทธิดังกลาว ส่ังการไดตามความจําเปน 

๗.  การตรวจรับพัสดุ  
การจัดซื้อ/จาง ทุกวิธี     เมื่อหัวหนาสวนราชการอนุมัติซ้ือ/จางแลว    ตองแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 105(กรณีการซื้อหรือการจางที่มีวงเงินเกินกวา ๑๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป) หรือ
ผูตรวจรับพัสดุ 106(กรณีการซื้อหรือการจางในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐.- บาท) 

  ๗.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๓๔(๖) ทุกครั้ง สวนราชการจะตองกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการ (ภายใน ๕ วันทําการ) ดวย 107 

๗.๒  คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ   มีหนาที่ ดังนี้ 108 
๗.๒.๑ ตรวจรับพัสดุ  ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น  หรือสถานที่ซ่ึงกําหนดไวใน

สัญญา หรือขอตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติ
จากหัวหนาสวนราชการกอน 

๗.๒.๒ ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่มี
การทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
พัสดุนั้นมาใหคําปรึกษาหรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ
นั้น ๆ  ก็ได 

ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได   ใหตรวจรับตาม
หลักวิชาการสถิติ 

๗.๒.๓ โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขาย หรือผูรับจางนําพัสดุมาสง   และให
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 

๗.๒.๔ เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลวใหรับพัสดุไว   และถือวาผูขาย หรือผูรับจางได    
สงมอบพัสดุถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาที่พัสดุพรอม
กับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง ๑ ฉบับ และ

                                                           
105 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๓๔(๖) 
106 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๓๕วรรคหา 
107 สํานักนายกรัฐมนตรี, หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ.) ๑๓๐๕/ว ๑๑๙๔๘ ลง ๑๓ ธ.ค.๔๓  แจงเวียนตาม  
   บันทึก กบ.ทร. ที่ตอ กบ.ทร. เลขรับ ๔๖๒/๔๔ ลง ๙ ก.พ.๔๔ 
108 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๗๑ 
 



เจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลังและรายงานใหหัวหนา
สวนราชการทราบ 

ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา หรือ  
ขอตกลงใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพื่อทราบหรือส่ังการ แลวแตกรณี 

  ๗.๒.๕ ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือ  
สงมอบครบจํานวน แตไมถูกตองทั้งหมดถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหตรวจรับไว
เฉพาะจํานวนที่ถูกตองโดยถือปฏิบัติตามขอ ๗.๒.๔ และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อแจง
ใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันตรวจพบ แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิ์ของสวนราชการที่จะ
ปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 

๗.๒.๖  การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวยถาขาดสวนประกอบอยาง
ใดอยางหนึ่งไปแลว จะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น 
และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการ เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ     
นับแตวันที่ตรวจพบ 

๗.๒.๗  ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแยงไว 
ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว จึง     
ดําเนินการตามขอ ๗.๒.๔ หรือ ๗.๒.๕  แลวแตกรณี 

ในกรณีสวนราชการไดทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือกับผูขายหรือผูรับจางแลว 
ตอมาหากมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือขอตกลง หรือพิจารณาขยายระยะเวลาทําการตาม
สัญญา การงดหรือลดคาปรับแลว ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนผูเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของหัวหนาสวนราชการ หรือผูมีอํานาจในการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือขอตกลง หรือการ
ขยายระยะเวลาทําการตามสัญญา การงดหรือลดคาปรับในแตละครั้งดวย 109 

๗.๓ ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ 110 
ในการตรวจรับพัสดุ ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดําเนินการตรวจรับในวันที่

คูสัญญานําพัสดุสงมอบ และใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด แตอยางชาไมเกิน ๕ วันทําการ นับแต
วันที่     คูสัญญานําพัสดุมาสงมอบ ทั้งนี้ระยะเวลาดังกลาวไมรวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลองหรือ
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร 

                                                           
109 สํานักนายกรัฐมนตรี,  หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) ๑๓๐๕/ว ๑๑๙๔๘ ลง ๑๓ ธ.ค.๔๓    
   แจงเวียนตามบันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๔๖๒/๔๔ ลง ๙ ก.พ.๔๔ 
110 สํานักนายกรัฐมนตรี,  หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๕/ว ๕๘๕๕ ลง ๑๑ ก.ค.๔๔    
   แจงเวียนตามบันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๔๑๖๗/๔๔ ลง ๗ ส.ค.๔๔ 



กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวขางตนได ใหรายงานหัวหนาสวนราชการพรอมดวยเหตุผลความจําเปนพรอมกับสําเนา
แจงให   คูสัญญาทราบดวย 

๗.๔ การตรวจรับพัสดุท่ีเปนของใหมและผลิตในตางประเทศ 111    เปนมาตรการเกี่ยวกับ 
การตรวจรับพัสดุที่เปนของใหมและผลิตในตางประเทศ โดยคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุตองดําเนินการดังนี้ 
๗.๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตองตรวจสอบใหเกิดความชัดเจนวา พัสดุที่     

ส่ังซื้อเปนของใหมและเปนของจากตางประเทศจริง 
๗.๔.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีปญหาสงสัยวาพัสดุที่ผูขายนํามา     

สงมอบจะเปนของใหม และ/หรือเปนของที่ผลิตจากประเทศที่ระบุไวในสัญญาหรือไม  ใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุขอใหผูขายนําบัญชีราคาสินคา (INVOICE)  และใบขนสินคาของกรมศุลกากร  ที่มีรายการ    
ส่ิงของที่จะสงมอบมาแสดงประกอบการพิจารณาตรวจรับดวย 

๗.๕ การดําเนินการภายหลังการตรวจรับพัสดุของเจาหนาท่ีพัสดุ 112 
เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับพัสดุที่ผูขายสงมอบ  และสงมอบ

หลักฐานการตรวจรับพัสดุใหแกเจาหนาที่พัสดุแลว ใหเจาหนาที่พัสดุรายงานผลการตรวจรับพัสดุของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหหัวหนาสวนราชการทราบภายใน ๓ วัน 

วิธีปฏิบัติในการบอกเลิกสัญญาซื้อ/จาง      
ใหหนวยเกี่ยวของปฏิบัติดังนี้ 113   

๑. กอนครบกําหนดสงมอบ    หากผูมีอํานาจสั่งซื้อ/ส่ังจาง  พิจารณาเห็นวาการสงมอบของนั้น 
จะไมทันกําหนดตามสัญญาใหมีหนังสือแจงเตือนผูขาย /ผูรับจาง ใหดําเนินการสงมอบของตามกําหนด
สัญญา  พรอมทั้งแจงสงวนสิทธิที่จะดําเนินการตามสัญญาทุกขอ 

๒. เมื่อครบกําหนดสัญญาและผูขาย/ผูรับจางยังไมไดสงมอบของ ใหผูมีอํานาจสั่งซื้อ/จาง มี
หนังสือ    ในทันทีที่ครบกําหนดสงมอบของโดยแจงเตือนผูขาย/ผูรับจาง  ใหดําเนินการสงมอบของและขอ
แจงการปรับในขอที่ไดกําหนดในเรื่องคาปรับไวในสัญญาอีกทั้งขอสงวนสิทธิ  ตามสัญญาในขออ่ืน ๆ ที่
เหลือดวย 

                                                           
111 สํานักนายกรัฐมนตรี,  หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) ๑๐๐๒/ว ๒ ลง ๒๐ ม.ค.๓๕    
  แจงเวียนตามบันทึก กบ.ทร. ที่ตอ กบ.ทร.รับที่ ๑๐๒๕/๓๕ ลง ๒๑ ก.พ.๓๕ 
112 สํานักนายกรัฐมนตรี,  หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) ๑๓๐๕/ว ๑๑๙๔๘ ลง ๑๓ ธ.ค.๔๓    
   แจงเวียนตามบันทึก กบ.ทร. ที่ตอ กบ.ทร. เลขรับ ๔๖๒/๔๔ ลง ๙ ก.พ.๔๔ 
113  กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ,  บันทึก กบ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๖/๒๓๐ ลง ๙ มี.ค.๓๓ 



๓. เมื่อพนกําหนดสงมอบเปนระยะเวลาหนึ่ง แตจํานวนเงินคาปรับยังไมถึงรอยละสิบของ     
วงเงินการ   จัดซื้อ/จาง และผูขาย/ผูรับจาง ไดสงมอบของใหในชวงเวลานี้    ใหผูมีอํานาจสั่งซื้อ/ส่ังจางมี
หนังสือ แจงสงวนสิทธิการปรับไว เมื่อทําการรับมอบของหรือรับมอบงาน 

๔.  เมื่อพนกําหนดสงมอบเปนระยะเวลานานจนจํานวนเงินคาปรับเทากับรอยละสิบของวงเงิน
การจัดซื้อ/จางและผูขาย/ผูรับจางยังไมไดสงมอบของ ใหผูมีอํานาจสั่งซื้อ/ส่ังจาง มีหนังสือบอกเลิกสัญญา  
และแจงการใชสิทธิตาง ๆ ที่ผูซ้ือ/ส่ังจางจะไดรับทุกขอตามที่กําหนดในสัญญา แตหากผูขาย/ผูรับจางยินดีจะ
สงมอบของใหไดก็ใหพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาออกไป โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และผูขาย/ผูรับจางจะตองยืนยันที่จะสงมอบของภายในระยะเวลาที่กําหนด และยินดีใหเรียก      
คาปรับไดตามที่กําหนดในสัญญาไว เปนลายลักษณอักษร 

๕. ใหหนวยจัดซื้อ/ส่ังจางเปนผูควบคุมใหผูขาย/ผูรับจางดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไว 
ในสัญญาซื้อขาย/วาจาง   โดยตรวจสอบสถานะการจัดซื้อ/วาจาง และเมื่อตรวจพบวาผูขาย/ผูรับจางไมปฏิบตัิ
ตามที่กําหนดไวในสัญญา ๆ ใหดําเนินการ ตามขอ ๑ - ๔ อยางไรก็ตาม  การปฏิบัติ ตามขอ ๑ - ๕ ของหนวย
ที่เกี่ยวของ ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจาง  เสนอรายงานตอหัวหนาสวน
ราชการ ( ผานนายทหารพระธรรมนูญ ) เพื่อพิจารณาใหความเห็นในการบอกเลิกสัญญา ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๓  การจางกอสราง 

๑. งานกอสราง  หมายถึง  การกอสรางอาคาร ส่ิงกอสราง ระบบสาธารณูปโภค (เชน ระบบไฟฟา ระบบประปา 
ระบบปรับอากาศ เปนตน) และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ (เชน ถนน ลานจอดรถ เปนตน) 
  นอกจากนั้น งานกอสรางยังหมายความรวมถึง114  
  (๑) งานเคลื่อนยายอาคาร 
  (๒) งานปรับปรุง (งานดัดแปลง ตอเดิม) งานรื้อถอน และงานซอมแซม 

๒. งานกอสราง  แยกเปน ๒ ประเภท ไดแก 
  ๒.๑ งานตามแผนปฏิบัติการประจําป ไดแก งานตามแผนการจัดสรรงบประมาณงานกอสรางประจําป 
และแผนการจัดซื้อจัดจางงานสํารองประจําป หรืองานที่มีงบประมาณรองรับ  
  ๒.๒ งานนอกแผนปฏิบัติการประจําป ไดแก งานกอสรางที่ไมไดบรรจุอยูในแผนปฏิบัติการประจําป 

๓. งานกอสราง โดยปกติกอนจางกอสรางตองดําเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ การขออนุมัติหลักการ การกอสรางตามปกติหรืองานนอกแผนปฏิบัติการประจําป ใหสวน
ราชการทํารายงานเสนอตามลําดับชั้นจนถึง ทร. เพื่อขออนุมัติสราง เมื่อ ทร.เห็นชอบในดําริ (อนุมัติหลักการ) 
นั้นแลว ยอมสงหนวยเทคนิคเพื่อออกแบบกอสรางตอไป115 สวนงานตามแผนประจําปจะถือวาไดรับอนุมัติ
หลักการจาก ทร.แลว ไมตองขออนุมัติหลักการอีก โดยใหดําเนินการขออนุมัติแบบ ตําบลที่และประมาณการ 
  ๓.๒ การขออนุมัติแบบ ตําบลที่และประมาณการ เมื่อ ทร.อนุมัติหลักการหรืออนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจําปแลว ใหสวนราชการที่ถืองบประมาณขออนุมัติแบบ ตําบลที่และประมาณการงานกอสรางตอ 
ทร.(ผาน กบ.ทร.) กอนดําเนินการจัดจางตอไป116 ยกเวนงานซอมแซมไมตองขออนุมัติแบบ ตําบลที่และ
ประมาณการ  
  ๓.๓ ดําเนินการจัดจาง หลังจาก ทร.อนุมัติแบบ ตําบลที่ และประมาณการแลว ใหสวนราชการที่ถือ
งบประมาณดําเนินการจัดจางตามขั้นตอนตอไป 

๔. การจางกอสราง  กระทําได ๕ วิธี ไดแก117 

    

                                                           
114 สํานักนายกรัฐมนตรี, หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๒๐๔/ว ๑๙๓๙ ลง ๒๔ ก.พ.๓๗ 
115 ขอบังคับทหารเรือที่ ๓๔ วาดวยการโยธาฝายบก มาตรา ๕ ขอ (๑) วรรคแรก 
๓ ขอบังคับทหารเรือที่ ๓๔ วาดวยการโยธาฝายบก มาตรา ๕ ขอ (๑) วรรคสอง 
๔ สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๘ 
 
 



  ๔.๑  วิธีตกลงราคา  ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท118 

 ๔.๒ วิธีสอบราคา  ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-
บาท119 

 ๔.๓ วิธีประกวดราคา ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท120 

  หมายเหตุ ขอกําหนดพิเศษเกี่ยวกับวิธีการจาง ถาผูส่ังจางเห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธีที่
กําหนดไวสําหรับวงเงินที่สูงกวาก็ได 
  การแบงจางโดยลดวงเงินที่จะจางในครั้งเดียวกัน เพื่อใหวงเงินต่ํากวาที่กําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือ
เพื่อใหอํานาจสั่งจางเปลี่ยนไปจะกระทํามิได121 

 ๔.๔ วิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่ง
กรณีใด ดังนี้122 

  ๔.๔.๑ เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะหรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ 
  ๔.๔.๒ เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 
  ๔.๔.๓ เปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการ 
  ๔.๔.๔ เปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณที่จําเปนหรือเรงดวนหรือเพื่อ
ประโยชนของสวนราชการ และจําเปนตองจางเพิ่ม (Repeat Order) 
  ๔.๔.๕ เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 
  ทั้งนี้ การดําเนินการจัดจางโดยวิธีพิเศษตองขอความเห็นชอบจาก ทร.ในขั้นตอนการขอ
อนุมัติแบบ ตําบลที่ และประมาณการ จึงจะดําเนินการตอไปได 
 ๔.๕ วิธีกรณีพิเศษ ไดแก การจางสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ 
ในกรณีดังตอไปนี้123 

  (๑) เปนผูทํางานจางนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหจาง 
  (๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหจาง 
 หมายเหต ุหากการจางกอสรางในคราวใด มีความจําเปนจะตองจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบ
และควบคุมงาน ใหปฏิบัติตามขอ ๒๒ และ ๒๓ หนา…   ของ อทร.๔๐๐๕ 

                                                           
๑ สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๙ 
119 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๐ 
120 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๑ 
121 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๒ 
122 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๔ 
123 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๖ 



๕. การรายงานขอจาง หลังจากที่ ทร.อนุมัติแบบ ตําบลที่และประมาณการตามขอ ๒.๒ แลว กอนดําเนินการ
จางทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือส่ิงกอสราง ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ
ตามรายการดังตอไปนี้124 

   (๑) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองจาง 
   (๒) รายละเอียดของงานที่จะจาง 
   (๓) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยจางครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ 
   (๔) วงเงินที่จะจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู หรือเงิน
ชวยเหลือที่จะจางในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะจางในครั้งนั้น 
   (๕) กําหนดเวลาที่ตองการใหงานนั้นแลวเสร็จ 
   (๖) วิธีที่จะจางและเหตุผลที่จะตองจางโดยวิธีนั้น 
   (๗) ขอเสนออื่น ๆ เชน การอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการจาง การ
ออกประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา 
  การจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐.-บาท และการจางโดยวิธีพิเศษกรณีเรงดวน หาก
ลาชาอาจะจะเสียหายแกราชการ ซ่ึงไมอาจทํารายงานตามปกติได เจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการนั้นจะทํารายงานเฉพาะรายการที่เห็นวาจําเปนก็ได 

๖. การดําเนินการจัดจาง  เมื่อ ทร.อนุมัติแบบ ตําบลที่และประมาณการ และหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ
ตามรายงานขอจางที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการตามวิธีการจางนั้นตอไปได125 

๗. การแตงตั้งคณะกรรมการ  ในการดําเนินการจางแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการของ
คณะกรรมการแลวแตกรณี126  ไดแก 
  ๗.๑ คณะกรรมการ ตามระเบียบ ฯ โดยใหแตงตั้งจากขาราชการชั้นสัญญาบัตรหรือผูที่ทางราชการ
ส่ังใหทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร127 ดังนี้  
   (๑) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
   (๒) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 
   (๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
   (๔) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
   (๕) คณะกรรมการตรวจการจาง 
                                                           
124 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๗ 
125 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๒๙ 
126 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๓๔ 
127 กระทรวงกลาโหม, คําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๓๙/๓๙ ลง ๕ มี.ค.๓๙ ขอ ๔.๒ 



   คณะกรรมการแตละคณะกรรมการประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน  และกรรมการ
อยางนอย ๒ คน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไป128 
  ๗.๒ คณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตร ีไดแก คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

๘. ขั้นตอนการดําเนินการจัดจาง 
  ๘.๑ การจางโดยวิธีตกลงราคา    ใหเจาหนาที่พัสดุติดตอตกลงราคากับผูรับจางโดยตรง แลวให
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ จางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ โดยการเสนอขอ
อนุมัติจางพรอมทั้งกับใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง (กรณกีารจางในวงเงนิเกนิกวา 
๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป) หรือผูตรวจการงานจาง (ในกรณีการจางในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท)   
   การจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไม
อาจดําเนินการตามปกติไดทัน ใหเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฎิบัติราชการนั้นดําเนินการ
ไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการ และเมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเหน็ชอบ
แลว ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม129 
  ๘.๒ การจางโดยวิธีสอบ/ประกวดราคา   
   ๘.๒.๑ การตรวจสอบผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีผลประโยชนรวมกันใหถือปฏิบัติดังนี้130 
     (๑) กําหนดหลักเกณฑการรับและเปดซองสอบราคา เพื่อตรวจสอบผูเสนอราคาที่มี 
ผลประโยชนรวมกัน โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับรายละเอียดที่ตองระบุเพิ่มเติมในเอกสารสอบราคา หนาที่ของ 
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
     (๒) กําหนดหลักเกณฑการรับและเปดซองประกวดราคา เพื่อตรวจสอบผูเสนอราคาทีม่ี
ผลประโยชนรวมกัน โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดวัน เวลา เปดซองใบเสนอราคา หนาที่ของ 
คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และ 
หลักเกณฑในการคืนหลักประกันซองใหมีผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา 
     (๓) ใหใชตัวอยางประกาศและตัวอยางเอกสารประกวดราคาจาง ตามที่คณะกรรมการ 
วาดวยการพัสดุ (กวพ.) กําหนด สําหรับการสอบราคาและประกวดราคา 
   ๘.๒.๒  การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในการจางกอสรางใหปฏิบัติดังนี้131 
     (๑) สวนราชการจะกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาไดเฉพาะตามตัวอยางเอกสาร
ประกวดราคาที่ กวพ.กําหนด 

                                                           
128 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๓๕ 
129 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๓๙ 
130 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ , บันทึก กบ.ทร. ที่ตอ กบ.ทร. เลขรับ ๔๐๒๓/๔๒ ลง ๑๗ ก.ย.๔๒ 
131 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ , บันทึก กบ.ทร. ที่ตอ กบ.ทร. เลขรับ ๔๙๒๓/๔๓ ลง ๒๐ ต.ค.๔๓ 



     (๒) การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเรื่องผลงานการกอสราง จะกําหนดได 
ไมเกินรอยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ รวมทั้งการกําหนดเงื่อนไขตามกฎหมาย ระเบียบและมติ
คณะรัฐมนตรีในสวนที่เกี่ยวของ (ถามี) ไดเทานั้น  
   ๘.๒.๓ สวนราชการใดประสงคที่จะดําเนินการประกวดราคาโดยที่ยังไมทราบแนชัดวาจะไดรับ
อนุมัติเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใดเพื่อนํามาใชจายในการดําเนินการตามประกาศประกวดราคาหรือไม ให 
สวนราชการนั้นระบุใหชัดเจนในประกาศประกวดราคาดวยวา สวนราชการนั้นยังไมไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ
หรือเงินอื่นใดเพื่อใชในการดําเนินการตามโครงการที่ประกวดราคานั้น เพื่อใหผูที่ประสงคจะเขาเสนอราคา
ทราบถึงขอเท็จจริงดังกลาวและใชประกอบการตัดสินใจวาประสงคจะเขาประกวดราคานั้นหรือไม132 
   ๘.๒.๔ การกําหนดราคากลาง 
     ๘.๒.๔.๑ ในการดําเนินการจางเหมากอสรางแตละครั้งใหสวนราชการแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางนั้นขึ้น เพื่อปฏิบัติหนาที่กําหนดราคากลาง133 โดยใหแตงตั้งประธาน
กรรมการ ฯ จากผูดํารงตําแหนงระดับหัวหนากองหรือเทียบเทาขึ้นไปของสวนราชการ และกรรมการ ฯ จาก         
ผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการประมาณราคา โดยใหมีกรรมการ ฯ จาก ชย.ทร. อยางนอย ๑ คน แตไม
เกิน ๓ คน134 
     ๘.๒.๔.๒ การประกวดราคางานจางเหมากอสรางทุกครั้งใหระบุราคากลางของงาน 
กอสรางนั้น ๆ ไวในประกาศสอบ/ประกวดราคา135 ตามมาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันใน
การเสนอราคา เฉพาะกรณีการกําหนดราคากลางงานกอสรางของทางราชการ  
   ๘.๒.๕  ผูที่จะเขาสอบ/ประกวดราคาสามารถที่จะขอดูรายละเอียด พรอมทั้งขอจดรายละเอียด
หรือถายสําเนาได โดยเปนเรื่องที่แตละหนวยงานจะตองอํานวยความสะดวกใหตามความสมควรและเหมาะสม136 
   ๘.๒.๖ ในกรณีผลการสอบ/ประกวดราคาปรากฏวาราคากลางที่กําหนดไวสูงหรือต่ํากวาราคา
ที่สอบ/ประกวดไดเกินรอยละ ๑๕ ในกรณีสวนราชการมีที่ตั้งหนวยอยูในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ให
คณะกรรมการกําหนดราคากลางชี้แจงรายละเอียดสงถึง กบ.ทร.ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่หนวยอนุมัติ
จาง เพื่อให กบ.ทร.ช้ีแจงตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ทราบ และในกรณีสวนราชการมีที่ตั้งอยู
ในพื้นที่อ่ืน ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ช้ีแจงรายละเอียดสงถึงสวนราชการภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่หนวยอนุมัติจาง เพื่อใหสวนราชการชี้แจง สตง.ภูมิภาค ทราบตอไป137  โดยใหคํานวณใหถูกตอง
ตามที่ สตง.กําหนด138 

                                                           
132 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๓๓ ลง ๑๘ มี.ค.๔๓ 
133 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๓๖ และ ๒๘ มิ.ย.๓๗ 
134 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ , บันทึก กบ.ทร. ดวน ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๑๗๖/๔๐ ลง ๒๑ ม.ค.๔๐ 
135 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๖ ม.ค.๔๑ 
136 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ , บันทึก กบ.ทร. ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๕๑๖๘/๔๒ ลง ๑๘ พ.ย.๔๒ 
137 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ , บันทึก กบ.ทร. ดวน ที่ตอ กบ.ทร. เลขรับ ๖๕๘/๔๑ ลง ๑๓ ก.พ.๔๑ 
138 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ , บันทึก กบ.ทร. ที่ กห ๐๕๐๖/๑๒ ลง ๙ ก.พ.๔๒ 



  ๘.๓ ขั้นตอนการจางโดยวิธีสอบราคา  
   ๘.๓.๑ การจัดทําประกาศและเอกสารสอบราคา ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา 
และจัดทําเปนประกาศ โดยใหมีรายการตามที่กําหนด139 และใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูลงชื่อกํากับตรา
ช่ือสวนราชการพรอมประกาศเผยแพรการสอบราคา140 
 
   ๘.๓.๒ การดําเนินการ  การจัดจางโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังนี้141 
    ๘.๓.๒.๑ ใหเจาหนาที่พัสดุเผยแพรการสอบราคาและเอกสารสอบราคากอนวัน
เปดซองสอบราคาไมนอยกวา ๑๐ วัน สําหรับการสอบราคาในประเทศ 
    ๘.๓.๒.๒ ในการยื่นซองสอบราคา ผู เสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึง
ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา แลวสงใหสวนราชการกอนวันเปดซองสอบราคา 
    ๘.๒.๒.๓ ใหเจาหนาที่ลงรับซองโดยไมเปดซอง  แลวสงมอบใหแกหัวหนา 
เจาหนาที่พัสดุทันที 
    ๘.๒.๓.๔ ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปด- 
ซอง  และเมื่อถึงเวลาเปดซองสอบราคา ใหสงมอบใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาเพื่อดําเนินการตอไป  
   ๘.๓.๓ คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  มีหนาที่ตามที่กําหนด142 พรอมตรวจสอบผูเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันและการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม143 รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทาง
การพิจารณาเอกสารประกวดราคาจางของ ทร. ดวย144 
   ๘.๓.๔ การจางโดยวิธีสอบราคาที่ราคาของผูเสนอราคาสูงกวาวงเงินที่จะจาง (วงเงิน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร)การจาง โดยวิธีสอบราคาที่ปรากฎวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรจางยังสูงกวาวงเงินที่จะจางใหคณะกรรมการ ฯ ดําเนินการตามลําดับดังนี้145 
    ๘.๓.๔.๑ ตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากราคาที่เสนอใหมไมสูงกวา
วงเงินที่จะจางหรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละ ๑๐ ของวงเงินที่จะจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาว
เปนราคาที่เหมาะสม (ไมเกินราคากลาง) ก็ใหเสนอจางผูเสนอราคารายนั้น 
    ๘.๓.๔.๒ หากดําเนินการตามขอ ๘.๓.๔.๑ แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่
เห็นสมควรจางมายื่นซองเสนอราคาใหมทั้งหมด หากราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะจาง หรือสูงกวา

                                                           
139 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๐ 
140 กระทรวงกลาโหม, บันทึก สงป.กห. ที่ (ฉบับ สงป.กห. เลขรับ ๕๔๑๙/๓๕) ลง ๒๒ ธ.ค.๓๕ 
141 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๑ 
142 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๒ 
143 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ, บันทึก กบ.ทร. ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๔๐๒๓/๔๒ ลง ๑๗ ก.ย.๔๒ 
144 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ, บันทึก กบ.ทร. ที่ กห ๐๕๐๖/๔๓๐ ลง ๒๙ มิ.ย.๔๓ 
145 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๓ 



แตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละ ๑๐ ของวงเงินที่จะจางและเห็นวาเปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอจาง 
ผูเสนอราคารายนั้น 
    ๘.๓.๔.๓ ถาดําเนินการตามขอ ๘.๓.๔.๒ แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอ
หัวหนาสวนราชการ ลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคา 
เพื่อดําเนินการสอบราคาใหม 
  ๘.๔ ขั้นตอนการจางโดยวิธีประกวดราคา  
   ๘.๔.๑ จัดทําประกาศและเอกสารประกวดราคา ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวด
ราคาตามตัวอยางที่ กวพ.กําหนด แลวจัดทําเปนประกาศ146 และใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ มีหนาที่รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและจัดทําหลักฐานการเผยแพร โดยเปนผูลงชื่อกํากับตราชื่อสวนราชการ รวมทั้ง ปดประกาศ
ประกวดราคาภายในระยะเวลาที่กําหนด147  โดยใหกระทํากอนการขายเอกสารประกวดราคาไมนอยกวา ๗ 
วันทําการ 
      สําหรับการขายเอกสารประกวดราคา จะตองกระทําไมนอยกวา ๗ วันทําการ และ
ตองมีชวงเวลาสําหรับผูประสงคจะเขาเสนอราคาดําเนินการไมนอยกวา ๗ วันทําการ กอนถึงวันรับซอง
ประกวดราคา148 และกรณีที่จําเปนจะตองมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ใหกําหนดวัน เวลาและ
สถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ในประกาศประกวดราคา149 
      ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลเผยแพรขาวสารการประกวด
ราคาเพื่อเสริมมาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ตามที่สํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกําหนดดวย150 
   ๘.๔.๒ คาขายแบบ วงเงินผลงาน เงินคาประกันซองและเงินคาปรับ ทร.อนุมัติใหใช      
หลักเกณฑคาขายแบบ วงเงินผลงาน เงินประกันซองและเงินคาปรับตามที่กําหนด151 

๘.๔.๓ การจายเงินคาจางลวงหนา ใหแกผูรับจางจะกระทํามิได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวามีความ
จําเปนตองจาย โดยการจางโดยวิธีสอบราคา หรือประกวดราคาหรือวิธีพิเศษจายไดไมเกินรอยละ ๑๕ ของ
ราคาจาง152 ซ่ึง ทร.เห็นวาไมควรอนุมัติเปนหลักการที่จะตองจายทุกงาน ควรใหดําเนินการตามเจตนารมณ
ของระเบียบเปนเรื่อง ๆ ไป153 

                                                           
146 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๔ 
147 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๕ 
148 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๖ 
149 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๗ 
150 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ, บันทึก กบ.ทร. ที่ตอ กบ.ทร. เลขรับ ๑๑๕/๔๓ ลง ๑๗ ม.ค.๔๓ 
151 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ , บันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๔๘๙๒/๓๘ ลง ๑๑ ส.ค.๓๘ 
152 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๖๘ 
153 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ , บันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๙๔๐/๓๖ ลง ๓ มี.ค.๓๖ 



   ๘.๔.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อ
ปฏิบัติตามระเบียบ ฯ ดังนี้ 
    (๑) คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
    (๒) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา  
    (๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
    (๔) คณะกรรมการตรวจการจาง 
    ๘.๔.๕ การรับและเปดซองประกวดราคา คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มี
หนาที่ตามระเบียบ154 โดยคณะกรรมการ ฯ ตองสงมอบใบเสนอราคาและเอกสารหลักฐานทั้งหมด พรอม
บันทึกรายงานการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน และตองถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑการรับและเปดซองประกวดราคาเพื่อตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน155  
   ๘.๔.๖ การประกวดราคาชนิด ๒ ซอง   การจางที่มีลักษณะจําเปนจะตอง
คํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา ซ่ึงอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูใน
ฐานเดียวกัน เปนเหตุใหมีปญหาในการพิจารณาตัดสิน ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เวน
แตการกําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเปน156 

    (๑) ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ 
    (๒) ซองขอเสนอดานราคา 
    (๓) ซองขอเสนอทางการเงิน (ถามี) 
    ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทําหนาที่เปดซองขอเสนอดาน
เทคนิคของผูเสนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาและพิจารณาผลการประกวดราคา
157 
   ๘.๔.๗ การพิจารณาผลการประกวดราคา  
    ๘.๔.๗.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  มีหนาที่ตามที่กําหนด158

และใหคณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนา
สวนราชการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
    ๘.๔.๗.๒ ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข 
ที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวดราคา159  

                                                           
154 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๙ 
155 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ, บันทึก กบ.ทร. ที่ตอ กบ.ทร. เลขรับ ๔๐๒๓/๔๒ ลง ๑๗ ก.ย.๔๒ 
156 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๔ 
157 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๕ 
158 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๐ 
159 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๐ (๑) 
    วรรคสอง 



ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามแนวทางการพิจารณาเอกสารประกวดราคาจางกอสรางของ ทร.160  
    ๘.๔.๗.๓ ถามีผูเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมา
ขอใหเสนอราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา161 ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่
คณะกรรมการ ฯ เห็นสมควรจางสูงกวาวงเงินที่จะจาง (วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) ใหดําเนินการดังนี้
162 
      (๑) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคา   หากผูเสนอราคารายนั้น
ยอมลดราคาแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะจางหรือสูงกวาไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะจาง 
ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม (ไมเกินราคากลาง) ก็ใหเสนอจางผูเสนอราคารายนั้น 
      (๒) ถาดําเนินการตาม (๑) แลวไมไดผล ใหผูเสนอราคาที่เห็นสมควร
จางทุกรายมาตอรองราคาใหมดวยวิธียื่นซองเสนอราคา หากผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาไมสูงกวา วงเงินที่
จะจางหรือสูงกวาไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอ
จางผูเสนอราคารายนั้น 
      (๓) ถาดําเนินการตาม (๒) แลวไมไดผลใหเสนอหัวหนาสวนราชการ
ลดรายการ ลดจํานวนหรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการประกวดราคาเพื่อดําเนินการใหม 
    ๘.๔.๗.๔ กรณีมีผูเสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีผูเสนอราคาหลายราย แตถูกตอง
เพียงรายเดียว โดยปกติใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการประกวดราคานั้น163 แตหากคณะกรรมการ ฯ 
เห็นควรวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคา ก็ใหดําเนินการตอ 
ตามขอ ๘.๔.๗.๓ โดยอนุโลม 
  ๘.๕ การจางโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อ
ดําเนินการ164 และใหคณะกรรมการ ฯ รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว 
ทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อส่ังการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

๙. การขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ 
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑของสํานักงบประมาณ165 สรุปไดดังนี้ 
  (๑) การจัดซื้อครุภัณฑที่มีช่ือเรียกตามรายการและมีรายละเอียดตรงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
กําหนด ใหดําเนินการจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑกําหนด หากการดําเนินการจัดซื้อไดราคาสูงกวาที่

                                                                                                                                                                                     
 
160 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ, บันทึก กบ.ทร. ที่ กห ๐๕๐๖/๔๓๐ ลง ๒๙ มิ.ย.๔๓ 
161 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๐ (๒) 
162 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๔๓ 
163 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๑ 
164 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕๘ 
165 กระทรวงกลาโหม , บันทึก สงป.กห.ที่ ฉบับ สงป.กห. ๕๒๗๗/๓๖ ลง ๒๐ ธ.ค.๓๖ 



กําหนดไวตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑไมเกินรอยละ ๑๐ ใหดําเนินการจัดซื้อได โดยไมตองขอทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณ ยกเวนรายการครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสง 
  (๒) การจัดซื้อครุภัณฑที่มีช่ือเรียกตามรายการแตมีรายละเอียด เชน ขนาดหรือชนิดไมตรงตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑกําหนด เฉพาะรายการครุภัณฑที่มีราคาเกิน ๓๐,๐๐๐.-บาทตอหนวย จะตองขอทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณกอนดําเนินการจัดซื้อ 
  (๓) รายการครุภัณฑที่มีช่ือเรียกนอกเหนือไปจากรายการที่ปรากฎอยูในบัญชีราคามาตรฐาน         
ครุภัณฑใหจัดซื้อไดโดยปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายก ฯ ตามราคาที่เห็นสมควร โดยไมตองขอทําความ    
ตกลงกับสํานักงบประมาณ 
  (๔) การจัดซื้อครุภัณฑรายการที่เคยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณไวแลว หากจะมีการ
จัดซื้อครุภัณฑรายการนั้นอีกภายในปงบประมาณเดียวกันในราคาที่ไมสูงกวาที่เคยไดรับอนุมัติไวแลวให
ดําเนินการจัดซื้อได โดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการจัดซื้อแลวให  
รายงานใหสํานักงบประมาณทราบภายใน ๓๐ วัน 
  (๕) การจัดซื้อครุภัณฑที่มีลักษณะเปนสิ่งอํานวยความสะดวกสบายแกผูปฎิบัติงาน จํานวน ๑๓ รายการ
166 ไดแก ตูเย็น  ตูทําน้ําเข็ง  เครื่องทําน้ําเย็น  เครื่องปงขนมปงไฟฟา  เครื่องลางจาน  เครื่องซักผา  เครื่อง อบ
ผา  ตูแช  เตาอบไฟฟาหรือเตาอบแกส  เตาไฟฟาหรือเตาแกส  หมอตมน้ํากาแฟ  เครื่องปรับอากาศ  
(ยกเวนที่ติดตั้งไดตามหลักเกณฑ) และเกาอี้นอนและเกาอี้ผาใบ จะตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
กอน 

๑๐. การทําสัญญา  การลงนามในสัญญาเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ โดยรูปแบบสัญญาใหเปนไป
ตามที่ กวพ.กําหนด หากจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยางสัญญาที่ กวพ. กําหนด  
ใหสงรางสัญญานั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน167 ทั้งนี้ กวพ.ไดกําหนดใหใชตัวอยางแบบ
สัญญาจางที่เกี่ยวของกับวิธีการจายเงินตรง (DIRECT PAYMENT)168  

๑๑. การขอใชพัสดุเทียบเทา 
 ในกรณีที่ผูรับจางเสนอขอใชส่ิงของที่มีคุณสมบัติที่ดีกวาหรือเทียบเทากับพัสดุที่สวนราชการระบุช่ือ
ยี่หอไว ก็ใหผูรับจางพิสูจนใหเปนที่เชื่อถือและยอมรับของกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา ๓ คน ซ่ึงสวน
ราชการแตงตั้งขึ้นจากผูชํานาญการหรือผูแทนของสวนราชการที่เกี่ยวของ ถาคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ยอมรับพัสดุนั้นแลว ก็ใหสวนราชการยอมรับวาเปนพัสดุเทียบเทาได ความเห็นของคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใหถือเปนที่ส้ินสุดเฉพาะคราวนั้น169 
                                                           
166 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ, บันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๒๗๑/๓๗ ลง ๒ ก.พ.๓๗ 
167 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๒ 
168 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ, บันทึก กบ.ทร. ดวน ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๓๒๙๐/๔๖ ลง ๔ ก.ค.๔๖ 
169 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ สร. ๑๐๐๑/๒๒๓ ลง                   
๑๘ ส.ค.๒๐ 



๑๒. การตรวจการจางและควบคุมงานกอสราง    
 ๑๒.๑   คณะกรรมการตรวจการจางที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้ง มีหนาที่ตามที่กําหนด170 

 ๑๒.๒ ในการจางกอสรางแตละครั้ง171 ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูควบคุมงานที่มีความรูความชํานาญ
ทางดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัดอื่นที่ไดรับความยินยอมจาก
หัวหนาสวนราชการของผูนั้นแลว ซ่ึงโดยปกติผูควบคุมงานจะตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ172   และมีหนาที่ตามที่กําหนด173 
 ๑๒.๓ ระยะเวลาในการตรวจการจางงานกอสราง สํานักนายกรัฐมนตรีไดกําหนดดังนี้174 

ผูควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจาง ราคาคางาน 
งวดงาน งวดสุดทาย งวดงาน งวดสุดทาย 

ทุกราคาคางาน ๓ วัน ๓ วัน ๓ วัน ๕ วัน 
 ๑๒.๔ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง175 
   ๑๒.๔.๑ อัตราคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง 
    ๑๒.๔.๑.๑ คณะกรรมการตรวจการจางตามสัญญาที่มีวงเงินตั้งแต ๑๕ ลานบาทขึ้นไป 
อัตราคนละครั้งละ ๓๐๐ บาทตอวัน 
    ๑๒.๔.๑.๒ คณะกรรมการตรวจการจางตามสัญญาที่มีวงเงินต่ํากวา ๑๕ ลานบาท 
อัตราคนละครั้งละ ๒๕๐ บาทตอวัน 
   ๑๒.๔.๒ อัตราคาตอบแทนผูควบคุมงานกอสราง 
    ๑๒.๔.๒.๑ หัวหนาผูควบคุมงาน อัตราคนละวันละ ๒๕๐ บาท 
    ๑๒.๔.๒.๒ ผูควบคุมงาน (ปฏิบัติการ) อัตราคนละวันละ ๒๐๐ บาท 
   ๑๒.๔.๓ การเบิกจายเงินตามขอ ๑๒.๔.๑ และ ๑๒.๔.๒ ไมรวมถึงผูที่มีมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง กําหนดใหมีหนาที่ตรวจการจาง และหรือควบคุมงานกอสรางในสวนราชการนั้น ๆ   

๑๓. มาตรการปองกันและแกไขปญหาผูรับจางกอสรางทํางานลาชาหรือท้ิงงาน 
 เพื่อใหงานกอสรางตาง ๆ ของ ทร. เปนไปดวยความเรียบรอยสมตามความประสงคของทางราชการ 
และเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้ง
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และแนวทางปฏิบัติที่ทางราชการกําหนด ทร. จึงให นขต.ทร. หนวยเฉพาะกิจ 
ทร.  และหนวยที่ถืองบประมาณงานกอสราง ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาผูรับจางกอสราง

                                                           
170 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๗๒ 
171 สํานักนายกรัฐมนตรี, หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ.) ๑๒๐๔/ว ๑๙๓๙ ลง ๒๔ ก.พ.๓๗ 
172 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๓๗ 
173 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๗๓ 
174 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ, บันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๔๑๖๗/๔๔ ลง ๗ ส.ค.๔๔ 
175 กระทรวงการคลัง, หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๒/ว ๑๗๒ ลง ๒๖ ต.ค.๓๕ 



ทํางานลาชาหรือทิ้งงาน ซ่ึงจะประกอบดวยมาตรการในชั้นการพิจารณาจาง  ขั้นดําเนินการตามสัญญา และ
ขั้นรายงานผล176 

๑๔. การแกไขสัญญา   
 ๑๔.๑ สัญญาเปนหนังสือท่ีไดลงนามแลวจะเปล่ียนแปลงแกไขมิได เวนแตการแกไขนั้นจะเปนความ
จําเปนโดยไมทําใหราชการตองเสียประโยชน หรือเปนการแกไขเพื่อประโยชนแกทางราชการใหอยูในอํานาจ   
หัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปล่ียนแปลงได177 ท้ังนี้ กห.กําหนดให เปนอํานาจของ ผบ.ทร. 
แตถามีการเพิ่มวงเงินทําใหวงเงินนั้นสูงเกินอํานาจสั่งการของ ผบ.ทร. ใหเปนอํานาจของปลัดกระทรวงกลาโหม
178  
 ๑๔.๒ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาใหอยูในอํานาจของ    
ผูสั่งจางเปนผูอนุมัต1ิ79 ตามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 180 
   (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ 
   (๒) เหตุสุดวิสัย 
   (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย 

๑๕. การตรวจรับมอบงาน เม่ือการกอสรางแลวเสร็จใหหนวยตนสังกัดรับมอบอาคารและสิ่งกอสราง
จากคณะกรรมการตรวจการจางทันที เม่ือคณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับมอบงานจากผูรับจาง
เรียบรอยแลวใหจัดขาราชการชั้นสัญญาบัตรไมนอยกวา ๓ นายขึ้นไป เปนคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน 
เพื่อตรวจรับมอบงานนั้นใหถูกตองตามแบบและรายการเฉพาะเทาท่ีแลเห็นไดเทานั้น แลวรายงานให ทร.
ทราบ181 
 ท้ังนี้ ทร.ไดกําหนดหลักเกณฑการรายงานผลการตรวจรับมอบงาน182  ดังนี้ 
 (๑) งานซอมอาคารหรือสถานที่ใชวงเงินดําเนินการเกินกวา ๒๕๐,๐๐๐.-บาท ใหหนวยรายงานผลการ
ตรวจรับมอบงานให ทร.ทราบ 
 (๒) งานตอเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีลักษณะผิดไปจากรูปแบบเดิม ซ่ึงขออนุมัติแบบดําเนินการตอ 
ทร. ใหหนวยรายงานผลการตรวจรับมอบงานให ทร.ทราบ 

                                                           
176 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ, บันทึก กบ.ทร. ดวน ที่ กห ๐๕๐๑/น. ๑๔๗ ลง ๒๘ ก.ค.๔๐ 
177 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๖ 
178 กระทรวงกลาโหม, คําสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๓๙/๓๙ ลง ๕ มี.ค.๓๙ ขอ ๑๐ 
179 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๙ 
180 กระทรวงกลาโหม, คําสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๓๙/๓๙ ลง ๕ มี.ค.๓๙ ขอ ๑๑ 
181 กองทัพเรือ, ขอบังคับทหารเรือ ที่ ๓๔ วาดวยการโยธาฝายบก มาตรา ๑๑ 
182 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ , บันทึก กบ.ทร.ที่ กห ๑๑๑๑๖/๑๙ ลง ๙ มิ.ย.๒๐ 



 (๓) งานซอมทําอาคารหรือสถานที่นอกจากขอ (๑) ใหหนวยรายงานผลการตรวจรับมอบงานใหผูสั่งจาง
ทราบ  

๑๖. ระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพรอง      ทร.อนุมัติให นขต.ทร. และหนวยเฉพาะกิจ  ทร. ทราบ
และถือปฏิบัติใหกําหนดระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพรองของงานกอสรางตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ฯ ซ่ึงหมายความรวมถึงงานเคลื่อนยายอาคาร งานดัดแปลง งานตอเติม งานรื้อ
ถอนและงานซอมแซม ไมนอยกวา ๒ ป งานนอกเหนือจากนี้หรืองานซอมปรับปรุงที่ผูออกแบบไมสามารถ
คาดคะเนความแข็งแรงของโครงสรางเดิมได  เห็นควรกําหนดระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพรองของ
งานตามความเหมาะสม183  

๑๗.  แนวทางปฎิบัติในการซอมทําสิ่งชํารุดบกพรองในระหวางความรับผิดชอบของผูรับจาง 184 
 ทร.อนุมัติให นขต.ทร.และหนวยเฉพาะกิจ ทร.ทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการซอมทํางาน
ที่ไดกอสรางหรือซอมแซมสวนที่ชํารุด ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง โดยใหหนวยเจาของงานรายงาน
ใหหนวยคูสัญญาทราบ และหนวยคูสัญญาจะตองแจงใหผูรับจางมาดําเนินการซอมทํา เมื่อทําการซอมทําแลว
เสร็จ เปนที่เรียบรอย ใหหนวยเจาของงานรายงานใหหนวยคูสัญญาทราบ หากหนวยคูสัญญาแจงผูรับจาง
แลวผูรับจางไมเขามาทําการซอมทําเปนจํานวน ๒ คร้ัง ใหหนวยคูสัญญาพิจารณา คาซอมทําแลวเรียกรองไป
ยังธนาคารผูค้ําประกันตอไป และผูรับจางอยูในขายที่จะเปนผูทิ้งงานดวย 

๑๘. การคืนหลักประกันสัญญา หลักประกันสัญญาใหคืนแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกันโดยเร็ว และอยางชา
ตองไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว185 
 ทั้งนี้ กวพ.ไดกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมจากวิธีปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
ฯ ขอ ๑๔๔ ดังนี้186 
 (๑) เมื่อคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว ใหสวนราชการคืนหลักประกันสัญญานั้นใหแก 
คูสัญญาตามหลักเกณฑของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  ฯ ขอ ๑๔๔ (๒) โดยไมตองรอให
มีการรองขอคืนจากคูสัญญากอน และในกรณีที่หลักประกันสัญญาเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร 
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย และคูสัญญาไมมา
รับภายในกําหนดเวลาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ฯ ขอ ๑๔๔ (๒) ใหสวนราชการ
ดําเนินการตามหลักเกณฑของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ฯ ขอ ๑๔๔ วรรคทายตอไป พรอม
กับใหมีหนังสือ รับรองตอธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัท

                                                           
183 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ , บันทึก กบ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๖/๓๘๗ ลง ๙ มิ.ย.๔๓ 
184 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ , บันทึก กบ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๖/๑๗๐ ลง ๒๗ ก.ย.๔๒ 
185 สํานักนายกรัฐมนตรี , ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๔ 
(๒) 
186 สํานักนายกรัฐมนตรี , หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ.) ๑๓๐๕/ว ๘๖๐๒ ลง ๕ ต.ค.๔๔ 



เงินทุนหลักทรัพย ผูค้ําประกันกํากับไปดวยวา หลักประกันสัญญาดังกลาวหมดระยะเวลาการค้ําประกันเมื่อ
วัน เดือนปใด ทั้งนี้ เพื่อมิใหคูสัญญาตองเสียคาธรรมเนียมการตออายุหนังสือคํ้าประกันนับจากวันที่คูสัญญา
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจนถึงวันที่นําหนังสือค้ําประกันไปคืนใหธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย โดยไมจําเปน 
 (๒) เมื่อคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว และปรากฏวาสวนราชการคนหาตนฉบับหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ที่คูสัญญานํามาวางเปนหลักประกันสัญญานั้นไมพบไมวาดวยเหตุใดเปนเหตุใหสวนราชการไมสามารถคืน
หนังสือค้ําประกันสัญญาดังกลาวใหแกคูสัญญาตามหลักเกณฑของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
ฯ ขอ ๑๔๔ (๒) ได กรณีนี้ใหสวนราชการรีบแจงใหคูสัญญา และธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ผูค้ําประกันทราบวา หนังสือค้ําประกันสัญญาดังกลาวหมด
ระยะเวลาการค้ําประกันสัญญาแลวเมื่อวันเดือนปใด พรอมทั้งสงสําเนาหนังสือค้ําประกันสัญญาดังกลาว (ถามี) 
ไปดวย 

๑๙. การเลิกสัญญา  
  ๑๙.๑ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่มีสาเหตุอันเชื่อไดวาผูรับจาง
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด เฉพาะกรณีที่เปนประโยชนแกทางราชการโดยตรง  
หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการ ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นตอไป187 
 ๑๙.๒ ในกรณีที่จํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาจาง ใหสวนราชการพิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญา เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหทางราชการโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน188 
   ทั้งนี้ กบ.ทร.ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีนี้ ดังนี้189 
   (๑) กอนวันครบกําหนดสงมอบงานประมาณ ๗ - ๑๐ วัน เมื่อพบส่ิงบอกเหตุอันมีแนวโนมวา
การสงมอบงานจะไมทันตามกําหนดในสัญญา ใหมีการแจงเตือนผูรับจางทราบลวงหนา 
   (๒) เมื่อครบกําหนดสงมอบงาน แตผูรับจางยังมิไดสงมอบ ใหแจงขอใชสิทธิการปรับ รวมทั้ง
ขอสงวนสิทธิตามสัญญาในขออ่ืน ๆ ดวย 
   (๓) เมื่อผูรับจางสงมอบงานภายหลังจากที่เลยกําหนดเวลาที่ระบุในสัญญาแลว แตจํานวนเงิน 
คาปรับยังไมเกินรอยละสิบของวงเงินจาง ใหแจงสงวนสิทธิการปรับเชนเดียวกับ (๒) 
   (๔) เมื่อเลยกําหนดสงงานและจํานวนเงินคาปรับเทากับรอยละสิบของวงเงินจาง จะตองบอกเลกิ
สัญญาและแจงการใชสิทธิที่ไดรับทุกขอตามที่ระบุไวในสัญญา เวนแตคูสัญญาจะยินยอมเสียคาปรับใหแก
ทางราชการ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ใหพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน 

                                                           
187 สํานักนายกรัฐมนตรี , ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๗ 
188 สํานักนายกรัฐมนตรี , ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓๘ 
189 กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ, บันทึก กบ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๖/๕๓๒ ลง ๑๗ ก.ค.๓๕ 



   (๕) หนวยที่ดําเนินการจัดจาง หากมิไดปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาวจนเปนผลใหทางราชการ 
เสียประโยชน และทําใหเกิดความเสียหายขึ้น ผูบังคับบัญชาหนวยที่มีอํานาจสั่งจาง จะตองเปนผูรับผิดชอบ 
รวมทั้งอาจจะตองมีการสอบสวนหารับผิดชดใชทางแพงดวย  
 ๑๙.๓ ทร.อนุมัติให นขต.ทร.และหนวยเฉพาะกิจ ทร. ทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทาง
การบอกเลิกสัญญาจางกอสรางของ ทร.190 โดยคํานึงถึงความกาวหนาในการสงมอบงาน และเบิกเงินคาจาง
ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาใหดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด และใหเสนอ
ขออนุมัติ ทร.กอนบอกเลิกสัญญา 

๒๐. ผูทิ้งงาน  
 ๒๐.๑ อํานาจในการกําหนดรายชื่อผูทิ้งงาน ใหหัวหนาสวนราชการเสนอ ทร.(ผาน กบ.ทร.) ทาํรายงาน
ไปยังปลัดกระทรวงกลาโหมโดยเร็วเพื่อพิจารณาใหบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา
หรือผูรับจางชวงที่ราชการการอนุญาตใหรับชวงงานไดเปนผูทิ้งงาน เมื่อปรากฎกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่
กําหนด191 

 ๒๐.๒ การหามกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงาน  ใหผูรักษาการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ ฯ (ปลัดกระทรวงการคลัง) จัดทําบัญชีรายช่ือผูทิ้งงาน และหามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงาน
ที่ผูรักษาการตามระเบียบไดระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงาน และไดแจงเวียนชื่อแลว192 

๒๑. การริบหลักประกันสัญญา  
 ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางใหผูอ่ืนทํางานนั้นตอจนแลวเสร็จ
ไดผูวาจางหรือผูที่รับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเครื่องใชในการกอสรางสิ่งที่สรางขึ้นชั่วคราว   สําหรับงาน
กอสรางและวัสดุตาง ๆ ซ่ึงเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร 
 ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนตามแตจะ
เห็นสมควร นอกจากนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย ซ่ึงเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันตาม
สัญญาและคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญา 
และคาใชจายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถามี) ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใด ๆ ที่
จะจายใหแกผูรับจางก็ได ตามที่กําหนดไวในตัวอยางแบบสัญญาจางของ กวพ. ขอ ๑๘193 

๒๒. การจางที่ปรึกษา 

                                                           
190 กองทัพเรือ, บันทึก บก.ทร. ดวน ที่ กห ๐๕๐๑/น. ๑๖๘ ลง ๒๒ ส.ค.๔๐ 
191 สํานักนายกรัฐมนตรี , ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๕ ทวิ 
192 สํานักนายกรัฐมนตรี , ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๔๕ 
193 คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ, หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ.) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๖๑ ลง        
๒๓ พ.ค.๔๖ แจงเวียนตามบันทึก กบ.ทร. ดวน ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๓๒๙๐/๔๖ ลง ๔ ก.ค.๔๖ 



 ๒๒.๑ วิธีการจางที่ปรึกษา กระทําได ๒ วิธี คือ194 
   (๑) วิธีตกลง ไดแก การจางที่ปรึกษาที่ผูวาจางตกลงจางรายใดรายหนึ่ง ซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็น 
 
ความสามารถและผลงานแลวและเปนผูใหบริการที่เชื่อถือได195  ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้196 
    - เปนการจางที่มีคาจางไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
    - เปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานที่ไดทําอยูแลว 
    - เปนการจางในกรณีที่ทราบแนชัดวาผูเชี่ยวชาญในงานที่ใหบริการตามที่ตองการมีจํานวน 
จํากัด ไมเหมาะสมที่จะดําเนินการดวยวิธีคัดเลือกและเปนการจางที่มีคางานจางไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
    - เปนการจางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร 
ราชการสวนทองถ่ิน 
   (๒) วิธีคัดเลือก ไดแก การจางที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
ทํางานนั้นใหเหลือนอยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอยรายดังกลาวยื่นขอเสนอ
ใหเขารับงานนั้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรและหัวหนาสวนราชการ 
เห็นชอบ ใหเชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยื่นขอเสนอเขารับงาน โดยไมตองทําการคัดเลือกใหเหลือ 
นอยรายกอนก็ได197 
 ๒๒.๒ การดําเนินการ   
   (๑) การจางที่ปรึกษาใหดําเนินการตามที่กําหนด198 
   (๒) กอนดําเนินการจางที่ปรึกษาใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนา    
สวนราชการตามรายการดังตอไปนี้199 
    - เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางที่ปรึกษา 
    - ขอบเขตรายละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา 
    - คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง 
    - วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ 
    - กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
    - วิธีจางที่ปรึกษาและเหตุผลที่จะตองจางที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
    - ขอเสนออื่น ๆ (ถามี) 

                                                           
194 สํานักนายกรัฐมนตรี , ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๗๗ 
195 สํานักนายกรัฐมนตรี , ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๘๒ 
196 สํานักนายกรัฐมนตรี , ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๘๓ 
197 สํานักนายกรัฐมนตรี , ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๘๕ 
198 สํานักนายกรัฐมนตรี , ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๗๕ 
199 สํานักนายกรัฐมนตรี , ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๗๘ 



    เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลวใหเจาหนาที่พัสุดําเนินการ
จางตามวิธีนั้นตอไปได 
   (๓) ในการดําเนินการจางที่ปรึกษาแตละครั้งใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อปฏิบัติตามที่กําหนด200 โดยประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๔ คน โดยให
แตงตั้งจากขาราชการชั้นสัญญาบัตรที่มีช้ันยศตั้งแตนาวาตรีขึ้นไป201 ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนแก
ทางราชการใหแตงตั้งผูแทนจากสวนราชการอื่น หรือบุคคลที่ไมใชขาราชการ ซ่ึงเปนผูชํานาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒิในงานที่จะจางที่ปรึกษาเปนกรรมการดวย202 
   (๔) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา โดยวิธีตกลงมีหนาที่ตามที่กําหนด203 
   (๕) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือกมีหนาที่ตามที่กําหนด204 
 ๒๒.๓ อํานาจในการสั่งจางที่ปรึกษา ในการสั่งจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนง
และภายในวงเงินตามที่ กห. กําหนด205    
 ๒๒.๔ คาจางที่ปรึกษา  อัตราคาจางที่ปรึกษาใหเปนไปตามความเหมะสมและประหยัด ในกรณีที่มี
ความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละ ๑๕ ของคาจางตามสัญญา สําหรับการจาง
สวนราชการใหจายคาจางลวงหนาไดไมเกินรอยละ ๕๐206 ของคาจางตามสัญญา 

๒๓. การจางออกแบบและควบคุมงาน 
 ๒๓.๑ วิธีจางออกแบบและควบคุมงาน  กระทําได ๔ วิธี207 ดังนี้ 
   (๑) การจางโดยวิธีตกลง ไดแก การจางออกแบบและควบคุมงานที่ผูวาจางเลือกจางผูใหบริการ
รายหนึ่งรายใด ซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลว และเปนผูใหบริการที่มีหลักฐานตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการจางโดยวิธีตกลงไดพิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตาม
โครงการหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท208 
    ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง ประกอบดวย
ประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒ คน209 โดยใหแตงตั้งจากขาราชการชั้นสัญญาบัตรที่มีช้ันยศ
ตั้งแตเรือเอกขึ้นไป210 และมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด๑๑ 

                                                           
200 สํานักนายกรัฐมนตรี , ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๗๙ 
201 กระทรวงกลาโหม, คําสั่ งกห. (เฉพาะ) ที่ ๓๙/๓๙ ลง ๕ มี.ค.๓๙ 
202 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๘๐ 
203 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๘๔ 
204 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๘๘  
205 กระทรวงกลาโหม, คําสั่ งกห. (เฉพาะ) ที่ ๓๙/๓๙ ลง ๕ มี.ค.๓๙   
206 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๙๒ 
207 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๙๕  
208 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๙๗  
209 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๙๘  



   (๒) การจางโดยวิธีคัดเลือก ไดแก การจางออกแบบและควบคุมงานโดยผูวาจางประกาศ       
เชิญชวนการวาจาง และคณะกรรมการดําเนินการจางจะพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสม
ที่สุดเพื่อดําเนินการวาจางตอไป ทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตาม   
โครงการหนึ่ง ๆ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท211  
    ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการรับซองเสนองาน และคณะกรรมการดําเนินการ
จางโดยวิธีคัดเลือก โดยแตละคณะประกอบดวย ประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒ คน โดย
คณะกรรมการรับซอง ฯ ใหแตงตั้งจากขาราชการชั้นสัญญาบัตรหรือผูที่ทางราชการสั่งใหทําหนาที่ในตําแหนง
นายทหารสัญญาบัตร สวนคณะกรรมการดําเนินการจาง ฯ ใหแตงตั้งจากขาราชการชั้นสัญญาบัตรที่มีช้ันยศ
ตั้งแตเรือเอกขึ้นไป212 และกรรมการทั้ง ๒ คณะ มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด  
   (๓) การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ไดแก การวาจางออกแบบและควบคุมงานที่ 
ผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง และคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด
พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่เปนนิติบุคคล โดยคํานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิและประวัติการทํางาน 
จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว  
ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบเพื่อดําเนินการจางตอไป ทั้งนี้ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงิน 
งบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท213  
    ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการรับซองและคณะกรรมการดําเนินการจางโดย
วิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด214 โดยคณะกรรมการรับซอง ฯ ใหแตงตั้งจากขาราชการชั้นสัญญาบัตรหรือ
ผูที่ทางราชการสั่งใหทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร สวนคณะกรรมการดําเนินการจาง ฯ ให 
แตงตั้งจากขาราชการชั้นสัญญาบัตรที่มีช้ันยศตั้งแตเรือเอกขึ้นไป215 และคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธี
คัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดที่หนาที่ตามที่กําหนด216  
   (๔) การจางโดยวิธีพิเศษ มี ๒ ลักษณะ217 ดังนี้  
    (ก) วิธีเลือกจาง  ไดแก การจางออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน
และความมั่งคงของชาติ หากดําเนินการวาจางวิธีอ่ืนดังกลาวมาแลว จะทําใหเกิดความลาชาเกิดความเสียหาย

                                                                                                                                                                                     
210 กระทรวงกลาโหม, คําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๓๙/๓๙ ลง ๕ มี.ค.๓๙ ขอ ๔.๓  
๑๑ สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๙๙ 
211 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๙๗ 
212 กระทรวงกลาโหม, คําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๓๙/๓๙ ลง ๕ มี.ค.๓๙ ขอ ๔.๓ 
213 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๐๔ 
214 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๐๕ 
215 กระทรวงกลาโหม, คําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๓๙/๓๙ ลง ๕ มี.ค.๓๙ ขอ ๔.๕ 
216 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๐๖ 
217 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๐๗ 



แกทางราชการและความมั่นคงของประเทศชาติ ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจตกลงจางผูใหบริการรายหนึ่ง    
รายใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร 
    (ข) การวาจางโดยการประกวดแบบ ไดแก การวาจางออกแบบที่มีลักษณะพิเศษเปนที่ 
เชิดชูคุณคาทางดานศิลปกรรมหรือสถาปตยกรรมของชาติ เชน อนุสาวรีย  รัฐสภา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
โรงละครแหงชาติ หรืองานออกแบบอาคารที่มีโครงสรางขนาดใหญ เชน สนามกีฬาแหงชาติ สนามบิน  
ใหผูวาจางเสนอรายละเอียดเรื่องการจางออกแบบโดยวิธีประกวดแบบตอ กวพ.  
 ๒๓.๒ การดําเนินการ  ใหดําเนินการดังนี้ 
   (๑) กอนดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานทุกวิธีใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอความ
เห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการ ตามรายการดังตอไปนี้218  
   - ขอบเขตของงานรวมทั้งรายละเอียดเทาที่จําเปน 
   - วงเงินงบประมาณคากอสราง 
   - ประมาณการคาจาง 
   - กําหนดเวลาแลวเสร็จ 
   - วิธีที่จะจางและเหตุผลที่ตองจางโดยวิธีนั้น 
   - ขอเสนออื่น ๆ (ถามี) 
   เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลวใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการ
จางตามวิธีนั้นตอไปได 
   (๒) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักเกณฑการจางออกแบบหรือควบคุมงาน        
กอสรางอาคารและใหสวนราชการถือปฏิบัติตามที่กําหนด219  โดยสรุป ถาหนวยราชการไมมีหนวยงาน     
ออกแบบกอสรางหรือมีแตไมสามารถดําเนินการออกแบบกอสรางไดใหมีหนังสือขอความรวมมือกรม
โยธาธิการ  กรมศิลปากร และสวนราชการอื่นที่มีหนวยงานออกแบบกอสรางอยางนอยอีก ๑ แหง หาก
หนวยงานราชการไมสามารถดําเนินการใหได ใหสวนราชการเจาของงบประมาณจางเอกชนออกแบบ
กอสรางอาคาร โดยทําความตกลงดานการเงินกับสํานักงบประมาณตอไป 
 ๒๓.๓ อํานาจการสั่งจาง  การสั่งจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูดํารง
ตําแหนงและภายในวงเงินตามที่ กห.กําหนด220  
 ๒๓.๔ การตรวจและรับมอบงาน ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน 
ประกอบดวย ประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒ คน221 โดยใหแตงตั้งจากขาราชการชั้นสัญญา
บัตรที่มีช้ันยศตั้งแตเรือเอกขึ้นไป222 และมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด223 

                                                           
218 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๙๖ 
219 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๔๔ ลง ๒๒ มี.ค.๓๖ 
220 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๑๔ 
221 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๑๖ 
222 กระทรวงกลาโหม, คําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๓๙/๓๙ ลง ๕ มี.ค.๓๙ ขอ ๔.๓  



 ๒๓.๕ การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงาน  ใหเปนไปตามที่กําหนด ดังนี้224  
   (๑) อาคารที่มีงบประมาณคากอสรางไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ใหจายคาออกแบบหรือคา    
คุมงานอยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณคากอสราง 
   (๒) อาคารที่มีงบประมาณคากอสราง เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท สําหรับในสวนที่เกิน 
 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ใหจายคาออกแบบหรือคาคุมงานอยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ ๑.๗๕ ของวงเงิน 
งบประมาณคากอสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
223 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๑๗  
224 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 
๑. เร่ือง การพัสดุ  

[คําสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๓๙/๓๙ ลง ๕ มี.ค.๓๙]  
๒. ระเบียบ ทร. วาดวยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๒ 
๓. เร่ือง การมอบอํานาจสั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทร. 
 (คําสั่ง ทร.ที่ ๑๘๗/๒๕๔๔ ลง ๓ ธ.ค.๔๔) 
๔. เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทําและเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจําป 
 (บันทึก สปช.ทร.ที่ กห ๐๕๐๙/๕๐๐๕ ลง ๒๐ มิ.ย.๔๖) 
๕. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕ 
๖. เรื่อง แนวทางการขออนุมัติโครงการ การขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป และการขออนุมัติแผนการ    

จัดซื้อ/จาง ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม    
[คําสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๒๘๐/๔๕ ลง ๒๓ ก.ย.๔๕]  

๗. เร่ือง การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  
๘. เร่ือง ขอทําความตกลงเปนหลักการเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑที่ไมตรงตามหลักเกณฑที่สํานัก
งบประมาณกําหนด (บันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๒๗๑/๓๗ ลง ๒ ก.พ.๓๗) 

๙. เร่ือง การตรวจสอบผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีผลประโยชนรวมกัน 
[หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๗๒๘๖ ลง ๒๐ ส.ค.๔๒ แจงเวียนตาม
บันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๔๐๒๓/๔๒ ลง ๑๗ ก.ย.๔๒] 

๑๐. เร่ือง แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลเผยแพรขาวสารการประกาศประกวดราคาเพื่อเสริมมาตรการปองกัน    
หรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา [หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว 
๑๙๓ ลง ๑๓ ธ.ค.๔๒ แจงเวียนตามบันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๑๑๕/๔๓ ลง ๑๗ ม.ค.๔๓] 

๑๑. เร่ือง ซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลการเผยแพรขาวสารการประกาศประกวดราคา 
 [หนังสือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ ตผ ๐๐๐๑/ว ๘๖ ลง ๑๐ ก.พ.๔๓ แจงเวียนตามบันทึก กบ.ทร.ที่

ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๑๑๗๔/๔๓ ลง ๑๕ มี.ค.๔๓] 
๑๒.  เร่ือง แกไขแบบฟอรมมาตรฐานการสืบราคาและเสนอราคาเปนภาษาอังกฤษ 
    (บันทึก กบ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๖/๓๕๕ ลง ๗ เม.ย.๓๕) 
๑๓. เร่ือง การตรวจสอบการรับรองเอกสารที่ทําในตางประเทศ 
   (หนังสือกระทรวงการตางประเทศ ที่ กต ๐๒๑๑/๘๓๐๘๐ ลง ๑ ต.ค.๒๘) 
๑๔. เร่ือง กําหนดเสนทางเดินเรือที่ผูส่ังหรือนําของมาจากตางประเทศ ตองบรรทุกของนั้นโดยเรือไทย 
สําหรับกรณีที่สวนราชการ องคกรของรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เปนผูส่ังหรือนําเขา(ประกาศ
กระทรวงคมนาคม ลง ๑๐ ส.ค.๓๘) 



๑๕. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการดําเนินการการคาตางตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๓ 
๑๖. เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการจางซอมยุทธภัณฑที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหาย

กอนจึงจะประมาณคาซอมทําไดของ ทร. 
 [คําสั่ง ทร.(เฉพาะ) ที่ ๒๖๕/๒๕๔๐ ลง ๙ ธ.ค.๔๐]  
๑๗. เร่ือง การกําหนดแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑสําหรับการดําเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบการ

ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Auction) 
       (ประกาศกระทรวงการคลัง ลง ๙ ธ.ค.๔๕) 
๑๘. เร่ือง การดําเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)   
 [คําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑/๔๖ ลง ๓ ม.ค.๔๖] 
๑๙. เร่ือง การกําหนดแบบสัญญาสําหรับกรณีการจายเงินตรง (Direct Payment)   

 (หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/๑๖๑ ลง ๒๓ พ.ค.๔๖ แจงเวียน
ตามบันทึก กบ.ทร. ดวน ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๓๒๙๐/๔๖ ลง ๔ ก.ค.๔๖) 
๒๐. เร่ือง ตอบขอหารือปญหาการเรียกหลักประกันตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๒๑  (หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๐๐๒/๓๖๖๖ ลง ๒๘ เม.ย.๓๒) 
๒๑. เร่ือง ขอความรวมมือใหแจงรายละเอียดการทําสัญญาซื้อขายและสัญญาจางหรือรายการสั่งซื้อหรือส่ัง
จางหรือขอตกลง (หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค ๐๘๑๔/๑๐๕๘๗ ลง ๑๒ ต.ค.๔๒ แจงเวียนตามบันทึก 
กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๐๙๑/๔๓ ลง ๑๔ ม.ค.๔๓) 
๒๒. เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 

 (หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๑๑๙๔๘ ลง ๑๓ ธ.ค.๔๓ แจงเวียนตามบันทึก     
กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๔๖๒/๔๔ ลง ๙ ก.พ.๔๔) 
๒๓. เร่ือง ระยะเวลาในการตรวจการจางงานกอสรางและการตรวจรับพัสดุ 

 (หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๕/ว ๕๘๕๕ ลง ๑๑ ก.ค.๔๔ แจงเวียนตามบันทึก กบ.ทร.
ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๔๑๖๗/๔๔ ลง ๗ ส.ค.๔๔) 
๒๔. เร่ือง มาตรการเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุที่เปนของใหมและผลิตในตางประเทศ 

 (หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๐๐๒/ว ๒ ลง ๒๐ ม.ค.๓๕ แจงเวียนตามบันทึก 
กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๑๐๒๕/๓๕ ลง ๒๑ ก.พ.๓๕)  
๒๕. เร่ือง ขอใหอุทธรณคําพิพากษา 

 (บันทึก กบ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๖/๒๓๐ ลง ๙ มี.ค.๓๓) 
๒๖. เร่ือง งานกอสรางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
 [หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๒๐๔/ว ๑๙๓๙ ลง ๒๔ ก.พ.๓๗] 
๒๗. ขอบังคับทหารเรือ ที่ ๓๔ วาดวยการโยธาฝายบก 
๒๘. เร่ือง การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในการจางกอสราง 
 (บันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๔๙๒๓/๔๓ ลง ๒๐ ต.ค.๔๓) 



๒๙. เร่ือง การดําเนินการประกวดราคา 
 (หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๓/ว ๓๒ ลง ๑๗ มี.ค.๔๓) 
๓๐. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๓๖ และ ๒๘ มิ.ย.๓๗ 
๓๑. เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการแตงตั้งคณะกรรมการและการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ ทร. 
 (บันทึก กบ.ทร. ดวน ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๑๗๖/๔๐ ลง ๒๑ ม.ค.๔๐) 
๓๒. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๖ ม.ค.๔๑ 
๓๓. เร่ือง มาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคาเฉพาะกรณีการกําหนดราคา

กลางในงานกอสรางของทางราชการ 
 (บันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๕๑๖๘/๔๒ ลง ๑๘ พ.ย.๔๒) 
๓๔. เร่ือง มาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา : เฉพาะกรณีการกําหนดราคา

กลางงานกอสรางของทางราชการ 
 (บันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๖๕๘/๔๑ ลง ๑๓ ก.พ.๔๑) 
๓๕. เร่ือง แกไขแนวทางปฏิบัติในการแตงตั้งคณะกรรมการและการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ ทร. 
 (บันทึก กบ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๖/๑๒ ลง ๙ ก.พ.๔๒) 
๓๖. เร่ือง การจัดทําเอกสารสอบราคาและประกาศเผยแพรการสอบราคา 
 [บันทึก สงป.กห.ที่ (ฉบับ สงป.กห.เลขรับ ๕๔๑๙/๓๕) ลง ๒๒ ธ.ค.๓๕] 
๓๗. เร่ือง แนวทางการพิจารณาเอกสารประกวดราคาจางกอสรางของ ทร. 
 (บันทึก กบ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๖/๔๓๐ ลง ๒๙ มิ.ย.๔๓) 
๓๘. เร่ือง การพิจารณาปรับปรุงแกไขวงเงินคากอสราง คาขายแบบ วงเงินรับรองผลงาน เงินคาประกันซอง 

และเงินคาปรับสําหรับงานกอสราง ปรับปรุง และซอมแซมอาคารมาตรฐาน กห. 
 (บันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๔๘๙๒/๓๘ ลง ๑๑ ส.ค.๓๘) 
๓๙. เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินลวงหนาสําหรับงานจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา

ดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม  
 (บันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๙๔๐/๓๖ ลง ๓ มี.ค.๓๖) 
๔๐. เร่ือง ขอทําความตกลงเปนหลักการเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ 
 [บันทึก สงป.กห.ที่ (ฉบับ สงป.กห.๕๒๗๗/๓๖ ลง ๒๐ ธ.ค.๓๖) 
๔๑. เร่ือง ขอทําความตกลงเปนหลักการเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑที่ไมตรงตามหลักการที่สํานักงบประมาณ

กําหนด 
 (บันทึก กบ.ทร.ที่ตอ กบ.ทร.เลขรับ ๒๗๑/๓๗ ลง ๒ ก.พ.๓๗) 
๔๒. เร่ือง การระบุคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยี่หอส่ิงของ 
 (หนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ สร ๑๐๐๑/๒๒๓ ลง ๑๘ ส.ค.๒๐) 
๔๓. เร่ือง คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาม 
 (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๒/ว ๑๗๒ ลง ๒๖ ต.ค.๓๕) 



๔๔. เร่ือง การแกไขปญหาผูวาจางกอสรางทํางานลาชาหรือทิ้งงาน 
 (บันทึก กบ.ทร. ดวน ที่ กห ๐๕๐๑/น ๑๔๗ ลง ๒๘ ก.ค.๔๐) 
๔๕. เร่ือง การรายงานผลการตรวจรับมอบงาน 
 (บันทึก กบ.ทร.ที่ กห ๑๑๑๖/๑๙ ลง ๙ มิ.ย.๒๐) 
๔๖. เร่ือง ซักซอมความเขาใจในการกําหนดระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพรองของงานกอสราง 
 (บันทึก กบ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๖/๓๘๗ ลง ๙ มิ.ย.๔๓) 
๔๗. เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการซอมทํางานที่ไดกอสรางหรือซอมแซมสวนที่ชํารุด ซ่ึงอยูในความ

รับผิดชอบของผูรับจาง 
 (บันทึก กบ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๖/๑๗๐ ลง ๒๗ ก.ย.๔๒) 
๔๘. เร่ือง หลักการและวิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา 
 (หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๘๖๐๘ ลง ๕ ต.ค.๔๔) 
๔๙. เร่ือง การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ฯ กรณีคาปรับตามสัญญาซื้อ/จาง      

เกินรอยละสิบ 
 (บันทึก กบ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๖/๕๓๒ ลง ๑๗ ก.ค.๓๕) 
๕๐. เร่ือง การแกไขปญหากรณีผูรับเหมากอสรางทํางานลาชาจนไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดทัน ตามที่

ไดขอขยายเวลาเบิกจายไว 
 (บันทึก บก.ทร. ดวน ที่ กห ๐๕๐๑/น ๑๖๘ ลง ๒๒ ส.ค.๔๐) 
๕๑. เร่ือง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจางเอกชนเปนผูออกแบบและควบคุมงานกอสราง 
 (หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๔๔ ลง ๒๒ มี.ค.๓๖) 
 
 
  

 
 


