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ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
มีหน้าท่ีและอ านาจตามกฎหมายใด และมีลักษณะการตรวจสอบอย่างไร

ค าถามที่ 1



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (มีผล 22 ก.พ. 61)

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี

“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า

(2) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค

“ผู้รับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

“ตรวจเงินแผ่นดิน” หมายความว่า ตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ
ซ่ึงรวมถึงตรวจการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บ
รักษา และการบริหาร ซ่ึงเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับ
ตรวจ หรือที่อยู่ในความครอบครองหรืออ านาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่า
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการ
ปฏิบัติราชการหรือไม่ และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

น้ันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธ์ิ และมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
รวมตลอดถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดง
ความเห็นต่อผลของการตรวจสอบและการตรวจสอบอ่ืนที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

มาตรา 10 การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระท าด้วยความสุจริต รอบคอบ 
โปร่งใส เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล

การตรวจสอบต้องค านึงถึงการด าเนินตามหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบาย
แห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงความคุ้มค่า ความสงบเรียบร้อย ความ
ไว้วางใจของสาธารณชน การด าเนินงานโดยสุจริต ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพ

หมวด 1 บททั่วไป



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

ในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ และการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน
แก่การเงินการคลังของรัฐด้วย

มาตรา 11ในการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และให้โอกาสเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจได้ชี้แจงเหตุผลและแสดงพยานหลักฐานของตน



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

มาตรา 57 ในกรณีที่หน่วยรับตรวจสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ หรือในเรื่องที่อยู่ในอ านาจการตรวจสอบของผู้ว่าการ ให้ผู้ว่า
การหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตอบข้อสอบถามเป็นหนังสอืโดยเร็ว ซ่ึงต้อง
ไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันได้รับการสอบถาม

ในกรณีที่หน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง 
หรือตามที่หน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการได้แจ้งให้ทราบ
แล้ว มิให้ถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง แต่ไม่ตัดอ านาจผู้ว่าการ
ที่จะแก้ไขค าตอบหรือโต้แย้งกับหน้างานที่เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว และในกรณีที่มีข้อยุติที่แตกต่างไป มิให้มีผลกระทบกับการกระท าที่ได้
ด าเนินการไปก่อนแล้ว



การตรวจเงินแผ่นดินจะครอบคลุม 3 ด้าน ประกอบด้วย
(1) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit : FA)
(2) การตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎหมาย (Compliance Audit : CA)
(3) การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการด าเนินงาน

(Performance Audit : PA)

ลักษณะงานตรวจสอบตามพรป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2561
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เป็นการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ รายรับ การใช้จ่าย การใช้
ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และ
ผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจ หรือที่อยู่ในความครอบครองหรืออ านาจใช้
จ่ายของหน่วยรับตรวจให้ เ ป็นไปตาม เกณฑ์ที่ ใ ช้ ในการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย 8 ลักษณะงาน คือ การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ การ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ
สืบสวน การตรวจสอบเชิงป้องกัน การเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ การตรวจสอบอื่น และงานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสั่งการ

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย



การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

1. การจัดท าแบบรูปรายการไม่สอดคล้องตามข้อเท็จจริงของสภาพพ้ืนท่ี (ตามหนังสือ ว118 ลว 12 มี.ค. 62)

2. การแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
ตลอดจนการก าหนดราคากลางไม่ถูกต้อง (ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

3. กรณีท่ีมีการตรวจรับพัสดุ แล้วปรากฏว่าไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการหรือข้อก าหนดในสัญญา 
ย่อมแสดงว่าผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุบกพร่องต่อหน้าท่ี (พระราชบัญญัตวิินัย
การเงินการคลังของรฐั พ.ศ. 2561 มาตรา 48 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 178 ส าหรับผู้ควบคมุงาน ข้อ 176 ส าหรับคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ)



ข้อสังเกตเรื่องการวางแผน ส ารวจ ออกแบบและเขียนแบบ



ข้อมูลท่ีตรวจสอบ
หน่วยงานแห่งหนึ่งได้ด าเนินการโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 

โดยมีการจัดท าแบบแปลนแสดงรูปตัดตามยาว และรูปตัดตามขวางของ
คลองทุกระยะทาง 100 เมตร

ตัวอย่าง ข้อมูลการส ารวจไม่สอดคล้องกับพ้ืนที่จริง
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(1) ตามแบบแปลนก่อสร้ างก าหนด
จุดเริ่มต้นของโครงการอยู่ที่ตัวฝาย
น้ าล้น แต่จากการตรวจสังเกตการณ์ 
พบว่าจุดเริ่มต้นของโครงการจะอยู่
ถัดจากตัวฝายน้ าล้นไปด้านเหนือน้ า 
50 เมตร เนื่องจากบริ เวณพ้ืนที่
ดังกล่าวไม่สามารถขุดลอกคลองได้

ข้อตรวจพบ



(2) หน้าตัดของคลอง ณ จุดเริ่มต้นของโครงการ มีระดับดินเดิม
แตกต่างกับแบบแปลนก่อสร้างประมาณ 0.350 – 0.640 เมตร

ตามที่ตรวจสังเกตการณ์ได้ ตามที่แบบรูปรายการก าหนด

ข้อตรวจพบ (ต่อ)



ข้อเสนอแนะ
ให้หน่วยงานแห่งนี้พิจารณาตรวจสอบค่าระดับ

ดินเดิมของหน้าตัดคลองใหม่ เนื่องจากมีผลกระทบต่อ
ปริมาณงานดินที่ขุดตามสัญญา ซึ่งอาจส่งผลท าให้การ
ควบคุมงาน และตรวจรับงานจ้างไม่ เป็นไปตามที่
ระเบียบฯ ก าหนด เพ่ือรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงินการ
คลั งที่ ดี  เ กิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิ ภาพตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบสิทธิอันพึง
มีของผู้รับจ้างโดยชอบตามกฎหมาย 
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เป็นการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจเพ่ือแสดง
ความเห็นว่าเป็นไปโดยประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจก าหนดไว้หรือไม่ และเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ
ให้แก่หน่วยรับตรวจในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ ประกอบด้วยการตรวจสอบการด าเนินงาน
และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ

การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน



การตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพการด าเนินงาน



ตัวอย่าง : การใช้ประโยชน์
กรณีขุดสระแล้วไม่มีน ้าขัง ไม่สามารถกักเก็บน ้าได้ 

ถือว่าการด้าเนินการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์

กรณีขุดสระแล้วมีน ้าขัง แต่น ้าได้แห้งไปแล้ว 
คงเหลือร่องรอยให้เห็น สามารถชี แจงเหตุผล
พร้อมหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) โดยเฉพาะ

ภาพถ่ายกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้



❑ หมวด 3 วินัยการเงินการคลัง

ส่วนที่ 3 การจัดให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ

มาตรา 48 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ หรือตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด โดยต้องด าเนินการ
ด้วยความสุจริต คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และตรวจสอบได้
(เชื่อมโยงกับพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ)

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ในส่วนที่เก่ียวข้องการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ



❑ หมวด 5 การตรวจเงินแผ่นดิน     

มาตรา 80 การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระท าด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส 
เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปรากศจากอคต ิและเป็นไปตามหลักธรรมาธิบาล โดยให้เป็นไป
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

ในกรณีที่มีการกระท าผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้  การสั่งลงโทษทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ในส่วนที่เก่ียวข้องการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ



ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่และอ านาจในการตรวจเงินแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ประกอบ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
ซ่ึงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน จ าแนกการตรวจสอบออกเป็น 3 ด้าน 
(1) การตรวจสอบการเงิน (FA) 
(2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย (CA) 
(3) การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการด าเนินการ (PA) 

ค าตอบที่ 1



โครงการพัฒนาพื้นทีต่้นแบบฯ



โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ มีจ านวน 7 กิจกรรม ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมดล

กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(COMMUNITY LAB MODEL FOR QUALITY OF LIFE : CLM) ระดับ
ต าบล และพัฒนาครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HOUSEHOLD 
LAB MODEL FOR QUALITY OF LIFE : HLM)

1



กิจกรรมที่ 31 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่ เกษตรกร แรงงาน 
และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น และชุมชน

กิจกรรมที่  41กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่าน
กิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน

กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับต าบล

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (ต่อ) 2



กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาด
ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบ DIGITAL รองรับ LOCAL ECONOMY  ด้วย
การสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (ต่อ)

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบฯ (โคก หนอง นา โมเดล) 
จะเก่ียวข้องการด าเนินการของกิจกรรมที่ 2

3



พื้นท่ีเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ

1. ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล (Community    
Lab Model for Quality of Life : CLM) ซ่ึงจ าแนกตาม
ขนาดพื้นที่ได้ 10 ไร่/แปลง (ปริมาตรดินขุด 19,200 ลบ.ม.
งบประมาณแปลงละ 693,000.- บาท)                              
และ 15 ไร่/แปลง (ปริมาตรดินขุด 28,800 ลบ.ม. 
งบประมาณแปลงละ 1,040,000.- บาท) ตามล าดับ 
--- การด าเนินการใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เกิน 5 แสนบาท

1



พื้นท่ีเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

2. ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household 
Lab Model for Quality of Life : HLM) ซ่ึงจ าแนกตาม
ขนาดพื้นที่ได้ 1 ไร่/แปลง (ปริมาตรดินขุด 1,500 ลบ.ม.
งบประมาณแปลงละ 45,200.- บาท)                              
และ 3 ไร่/แปลง (ปริมาตรดินขุด 4,000 ลบ.ม. งบประมาณ
แปลงละ 104,000.- บาท) ตามล าดับ
--- การด าเนินการใช้วิธิเฉพาะเจาะจง วงเงินจัดหาไม่เกิน 5 แสนบาท2



งานขุดโคก หนองนา โมเดล 
จะใช้วิธีการจัดจ้างอย่างไร เป็นตามระเบียบฯ ท่ีเกี่ยวข้องใด

ค าถามที่ 2



กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
และแบบแผนการปฏิบัติราชการ



โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล”

โครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

พ.ศ. 2563

เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานหรือโครงการท่ี 3 ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 

เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

พ.ศ. 2563

ของ



ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 

เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

พ.ศ. 2563



พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560





ข้อ 31 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็น
สินค้าหรืองานที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ด าเนินการใน
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด

ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน ตามมาตรา 56 แห่งพรบ.การจัดซื้อจัดจา้งฯ

เว้นแต่ตามมาตรา 56 (1) จึงจะใช้วีคัดเลือก 

หรือ มาตรา 56 (2) จึงจะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 111 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561



ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 จึงมี
ผลให้หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัด
รัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และ
หน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ที่ จัดซื้อจัดจ้างโดย          
ใช้เงินงบประมาณตามนิยามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติฯ ต้อง



ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัตินี้ รวมถึงระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และประกาศคณะกรรมการที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้ โดยที่มาตรา 56วรรคหนึ่ง (2) 
กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) “การจัดซื้อจัดจ้างพัดสุที่
มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” ซึ่ง
กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ต่อ



วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างในการแต่งต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ พ .ศ. 2560 ได้ก าหนด
วงเงินไว้ ดังนี้ ข้อ 1 “การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองาน
ก่อสร้าง ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีว
เงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั่งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้         
วิธีเฉพาะเจาะจง” ดังนั้น กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงิน   
ไม่เกิน 500,000 บาท หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้างด้วยวิธีการใดได้บ้างนั้น

ต่อ



คณะกรรมการวินิจฉัยฯ เห็นสมควรซ้อมความเข้าใจดังนี้

การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างกรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยที่
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรรัฐ
เลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่…” ดังนั้น จากบทบัญญัติของ
มาตราดังกล่าว กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่
เกิน 500,000บาท ประสงค์จะด าเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็
สามารถด าเนินการได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐนั้นเป็น



แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

ผู้พิจารณา ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดทุี่ไมซ่ับซ้อนหรือ
เป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และไดก้ าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินคา้   
(e-catalog ให้ด าเนินการวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 



แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

2. การซื้อหรือการจ้างที่เป็นสินคา้หรืองานบริการที่ไม่ไดก้ าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมลูสินคา้ (e-catalog) ให้ด าเนินการ   
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. กรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณ
อินเตอร์เนต ให้ด าเนินการด้วยวิธีสอบราคา



งานขุดโคก หนองนา โมเดล ต้องด าเนินการตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องดังน้ี
(1) ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้

อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 ข้อ 16 (ในส่วนงานพัสดุ)   

(2) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค าตอบที่ 2



วิธีการจัดจ้างของงานขุดโคก หนองนา โมเดล

CLM พ้ืนท่ี 10 ไร่/แปลง (ปริมาตรดินขุด 19,200 ลบ.ม. งบประมาณแปลงละ 693,000.- บาท) 

และ 15 ไร่/แปลง (ปริมาตรดินขุด 28,800 ลบ.ม. งบประมาณแปลงละ 1,040,000.- บาท) ตามล าดับ 
--- การด าเนินการใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป โดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เกิน 5 แสนบาท (ตามระเบียบฯ ข้อ 43 ถึงข้อ 60 + คู่มือปฏิบัติของกรมฯ ท่ีก าหนด)

HLM พ้ืนท่ี 1 ไร่/แปลง (ปริมาตรดินขุด 1,500 ลบ.ม. งบประมาณแปลงละ 45,200.- บาท) 

และ 3 ไร่/แปลง (ปริมาตรดินขุด 4,000 ลบ.ม. งบประมาณแปลงละ 104,000.- บาท) ตามล าดับ
--- การด าเนินการใช้วิธิเฉพาะเจาะจง วงเงินจัดหาไม่เกิน 5 แสนบาท

(ตามระเบียบฯ ข้อ 78 ถึงข้อ 81 + คู่มือปฏิบัติของกรมฯ ท่ีก าหนด)



วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
และวิธีเฉพาะเจาะจง มีขั้นตอนอย่างไร ตามระเบียบฯ ท่ีเกี่ยวข้องข้อใด

ค าถามที่ 3



กระบวนการของวิธี e-bidding

จัดท าแผนจัดซ้ือจ้าง (พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้จัดท า
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้เผยแพร่

คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

จัดท าเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding (ข้อ 43) เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

จัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 22)

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

ที่มา : Workflow กรมบัญชีกลาง



กระบวนการของวิธี e-bidding (ต่อ)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซ้ือขอจ้าง

น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45) หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ

วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
อยู่ในดุลยพินิจ

ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ประกาศเผยแพร่ไมน้่อยกว่า 3 วันท าการ

ก าหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจากวันสุดท้าย
ของการประกาศเผยแพร่

ที่มา : Workflow กรมบัญชีกลาง



กระบวนการของวิธี e-bidding (ต่อ)
ไม่น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคารบัฟังความคิดเห็น (ข้อ 45)

น าร่างประกาศ/
เอกสารประกวดราคา
รับฟังความคิดเห็น 

(ข้อ 45 + 46)

มีผู้เสนอ
ความคิดเห็น

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น

ปรับปรุง ข้อ 47(1)ไม่ปรับปรุง 
ข้อ 47(2)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบให้น าประกาศเผยแพร่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (ข้อ 48)

ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารฯ และจัดเตรียมเอกสารฯ 
เพ่ือยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP (ข้อ 51)

ก าหนดวัน เวลา ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)
ก่อนถึงวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ (ข้อ 52)

ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP 
โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว (ข้อ 54)

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ด าเนินการพิจารณาผล (ข้อ 55)

คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ ตามข้อ 55(4)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอุนมัติซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการพิจารณา (ข้อ 59)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
(ข้อ 59)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด
หรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการ

พิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ประกาศเผยแพร่
ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ

- ก าหนดวันเสนอราคา
เป็นวันถัดจากวันสุดท้าย
ของการประกาศเผยแพร่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ท ารายงาน

- หากมีผู้เสนอความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบผู้มีความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ (ข้อ 47(1))
- กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท ารายงานพร้อมความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไขเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ + น าร่างประกาศอีกครั้ง (ข้อ 47(1))

ที่มา : Workflow กรมบัญชีกลาง



กระบวนการของวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดท าแผนจัดซ้ือจ้าง (พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

จัดท ารายงานขอซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(ข้อ 22 ประกอบข้อ 78)

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซ้ือขอจ้าง

ยกเว้น กรณีซื้อ/จ้างตาม
มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

ไม่ต้องจัดท าแผน (พรบ.มาตรา 11)

ที่มา : Workflow กรมบัญชีกลาง



กระบวนการของวิธีเฉพาะเจาะจง (ต่อ)
ที่มา : Workflow กรมบัญชีกลาง

การเชิญชวน/เจรจาต่อรอง

ตามข้อ ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจัดท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยังผู้ประกอบการ

ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด (ข้อ 78 (1))

คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณาข้อเสนอ/ต่อรองราคา ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(อนุโลมข้อ 55(4) ประกอบข้อ 78(2))

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการคัดเลือก (ข้อ 81)

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม่เกิน 500,000 บาท) เจ้าหน้าทีเ่จรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ
ที่มีอาชีพหรือรับจ้างน้ันโดยตรง (ข้อ 79)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(ข้อ 79)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือข้อตกลง (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซือ้จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ 81)

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ไม่จ าต้องรอให้

พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 
(มาตรา 66)

- กรณีตาม ม.56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ด าเนินการ (เหมือนวิธีตากลงราคาเดิม)



วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจง 
มีรายละเอียดขั้นตอน และยึดโยงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวมาข้างตน้

ค าตอบที่ 3



อธิบายรายละเอียดแตล่ะขั้นตอนของวิธี e-bidding



กระบวนการของวิธี e-bidding

จัดท าแผนจัดซ้ือจ้าง (พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้จัดท า
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้เผยแพร่

คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

จัดท าเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding (ข้อ 43) เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

จัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 22)

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

ที่มา : Workflow กรมบัญชีกลาง



งานขุดโคก หนองนา โมเดล ท่ีด าเนินการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

และวิธีเฉพาะเจาะจง 
ต้องจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดจ้างประจ าปีหรือไม่

ค าถามที่ 4



จัดท าแผนจัดซ้ือจ้าง (พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)



พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560

มาตรา 56 (ข) จัดซื้อจัดจ้างฯ ครั้งหนึ่งไมเ่กิน 500,000 บาท ตามกฎกระทรวง

(ง) มีความจ าเป็นตอ้งใช้พัสดนุัน้โดยฉุกเฉิน

(ฉ) เป็นพัสดุทีเ่กี่ยวพนักับพัสดทุีไ่ดจ้ัดซื้อจดัจา้งไว้ก่อนแล้ว (ต่อเนื่อง)



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



งานขุดโคก หนองนา โมเดล 
ให้ด าเนินการการจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดจา้งประจ าป ี
เฉพาะวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เท่านั้น

ค าตอบที่ 4



จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 



เกิดค าถามในใจหลายคนว่า
- ง า น ขุ ด โ ค ก  ห น อ ง น า  โ ม เ ด ล          

เป็นงานก่อสรา้ง หรือมิใช่งานก่อสรา้ง

- ต้อ ง จ ัดท า แ บบ รู ป ร า ย ก า ร ไ ห ม           

ท าอย่างไร และใครเป็นผูร้บัผิดชอบ

- ต้องประมาณร าคากลา งอย่ างไ ร    

และใครเป็นผูร้บัผิดชอบ ตลอดจน

ตอ้งมีการเปิดเผยราคากลางหรือไม่



งานขุดโคก หนอง นา โมเดล เป็นงานก่อสร้างไหม

ค าถามที่ 5



หนังสือสั่งการ และหารือที่เกี่ยวข้อง



โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (โคก หนอง นา โมเดล) จึงถือเป็นงานก่อสร้าง 
ซ่ึงอาจเป็นการสร้างขึ้นใหม่ หรืออาจเข้าตามความหมายต่อเติม หรือปรับปรุง ก็ได้

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวธิีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 14 พ.ย. 60)

งานขุดโคก หนอง นา โมเดล ถือเป็นงานก่อสร้างชลประทาน 
(พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นส าคัญ)



การด าเนินการจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (โคก หนอง นา โมเดล) 
จึงต้องถือปฏิบัติตามพรบ.จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

พ.ศ. 2560

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึง
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 (3) เห็นสมควรซ้อมความ
เข้าใจนิยามความหมายของค าว่า “งานก่อสร้าง” ตามมาตรา 4 
ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 กรณี “การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน” ท่ีถือ
เป็นงานก่อสร้างตามนัยมาตรา 4 หมายความถึงกรณีดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการฯ



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

1. การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไข การกระท า และหรือการด าเนินการ
อ่ืนใด เพื่อให้สิ่งก่อสร้าง ซ่ึงได้ก่อสร้างไว้แล้วคงสภาพเดิมหรือให้มีสภาพที่ดี
ยิ่งข้ึน 

2. การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการด าเนินการอ่ืนใด เพื่อน า
ส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดออกไป



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

3. การต่อเติม หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ลดหรือ
ขยาย ซ่ึงลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ าหนัก เน้ือที่ของ
โครงสร้างหรือส่วนต่าง ๆ ของสิ่งก่อสร้างซ่ึงได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจาก
เดิม แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม

4. การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การด าเนินการ และหรือการ
เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้าง
ทั้งหมดให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติดังเดิม



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ทั้งนี้ กรณีตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 การปรับปรุง การรื้อถอน การ

ต่อเติม และการซ่อมแซม จ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

และจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาด าเนินการด้วย



ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

พ.ศ. 2560

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปแนวทางเดียวกันตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 (3) ยกเลิกหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 112

ความเห็นของคณะกรรมการฯ



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ลงวันท่ี 5มีนาคม 2561 และซ้อมความเข้าใจนิยามความหมายของ
ค าว่า “งานก่อสร้าง” ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติฯ ดังนี้

1. การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การด าเนินการ และหรือการ
เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้าง
ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติดังเดิม



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

2. การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไข การกระท า และหรือการด าเนินการ
อ่ืนใด อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน 
ซ่ึงได้ก่อสร้างไว้แล้วให้มีสภาพที่ดียิ่งข้ึน

3. การต่อเติม หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มเติม หรือ
ขยาย ซ่ึงลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ าหนัก เน้ือที่ อันเป็น
โครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซ่ึงได้ก่อสร้าง
ไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

4. การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการด าเนินการอ่ืนใด เพื่อน า
ส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือ
บางส่วนออกไป



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

กรณีตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดังนี้
1. หากการด าเนินการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง

หลัก หรือไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือไม่มีความ
จ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการจัดจ้างในลักษณะ
อื่นที่มิใช่งานก่อสร้างได้ ###



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

2. หากการด าเนินการดังกล่าว มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก 

หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือมีความจ าเป็นต้องมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องด าเนินการจัดจ้างในลักษณะงานก่อสร้าง ###



การด าเนินการงานขุดโคก หนองนา โมเดล 
ของ

โครงการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบฯ มีผลกระทบต่อความปลอดภัย 
หรือมีความจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัตงิานหรือไม่



ข้อมูลท่ีทราบ 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าแบบ

มาตรฐานโคก หนอง นา โมเดล ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
เ จ้ าคุณทหารล าดกร ะ บั ง  สม าคมศิ ษ ย์ เ ก่ า วิ ศ ว กร รมศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และชมรมโคกหนองนา วิศวะ ม. ขอนแก่น หลาย
รูปแบบ ตามขนาดพ้ืนที่ของ CLM (10 ไร่ และ 15 ไร่) และขนาดพ้ืนที่ 
HLM (1 ไร่ และ 3 ไร่) ในสัดส่วนของพ้ืนที่ (กว้าง : ยาว) ต่าง ๆ เช่น 
1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 2 : 3 ส าหรับดินประเภทต่าง ๆ ด้วย ดินเหนียว 
(Clay : CL) ดินร่วนปนทราย (Sandy Loam : SL) ดินทราย (Sandy 
Soil : SD) เป็นต้น





การปรับเปลี่ยนมีผลการตรวจรับพัสดุ

ต้องมีการแก้ไขสัญญาก่อนตรวจรับพัสดุ

ขนาดหน้าตัดร่องน้ า คลอง และคลองไส้ไก่ เปลี่ยนได้หรือไม่





หน้าตัดบ่อน้ า (1)

หน้าตัดบ่อน้ า (2)

ปริมาณดินขุดแต่ละ
บ่อ และคลองไส้ไก่ 

ประเภทของดิน



** ก่อนด าเนินการให้ประสานกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ละพ้ืนท่ี
ก่อนว่าโครงการฯ ดังกล่าวต้องด าเนินการตามพรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 หรือไม่ **



ปากบ่อ

ความลึก

ก้นบ่อ

ขุดดิน



ถมดิน



งานขุดโคก หนองนา โมเดล ถือเป็นงานก่อสร้าง (งานก่อสร้างชลประทาน)
ซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภยั หรือมีความจ าเป็นตอ้งมีการควบคมุดแูลการปฏบิตังิาน

ตลอดระยะเวลาด าเนินการ ดังนั้นจึงต้องด าเนินการจัดจ้างในลักษณะงานกอ่สร้าง 

ค าตอบที่ 5



งานขุดโคก หนองนา โมเดล 

ตอ้งปฏบิตัติามพรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 หรอืไม่

ค าถามที่ 6









โครงการ 
1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ของกรมพัฒนาที่ดนิ

เป็นโครงการฯ ตามพรก.เงินกู้ 
เหมือนงานขุดโคก หนองนา โมเดล

มีลักษณะเป็นการขุดสระน้ า

ไม่ต้องปฏิบัติตาม
พรบ.การขุดดินและถมดนิ 

ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 5



งานขุดโคก หนองนา โมเดล
เท่าท่ีทราบจากคณะท างานของกรมการพฒันาชุมชน ณ ขณะน้ี 

ท่ีประชุมของคณะกรรมการการขุดดินและถมดินพิจารณาแลว้ไดร้บัการยกเวน้

ไม่ตอ้งปฏิบติัตามพรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
(รอหนังสืออย่างเป็นทางการ)

ค าตอบที่ 6



ตอ้งจดัท าแบบรูปรายการไหม ท าอย่างไร 

และใครเป็นผูร้บัผิดชอบ

ค าถามที่ 7



หนังสือสั่งการ และหารือที่เกี่ยวข้อง



แนวทางปฏิบัติในอดีตที่ผ่านมา



มติคณะรัฐมนตรี 16 มีนาคม 2536 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 44 ลว. 22 มี.ค. 36 

ระเบียบฯ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว)
ที่เก่ียวข้องกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่16 มีนาคม 2536



พรบ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีประกาศใช้

ยังไม่ได้ออกแบบก่อสร้าง ออกแบบก่อสร้างแล้ว

ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง
มีหน่วยงานออกแบบ

ด าเนินการออกแบบก่อสร้างโดยเร็ว

ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง

ไม่มีหน่วยงานออกแบบ
หรือมีแต่ไม่สามารถด าเนินการได้

มีหนังสือขอความร่วมมอืกรมโยธาธิการฯ 
กรมศิลปากร และส่วนราชการอื่น
ท่ีมีหน่วยงานออกแบบอีก 1 แห่ง 

(ด าเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ี
พรบ. งบประมาณมีผลบังคับใช)้

ส่วนราชการท่ีได้รับการติดต่อแจ้ง
ตอบเป็นหนังสือภายใน 15 วัน นับ
แต่วันท่ีไ ด้รับ เ รื่ อ งว่ า จะตกล ง
ออกแบบให้หรือไม่

แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับชนิด ประเภท ขนาด 
วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ และระยะเวลา
ของการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะของ
งานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมโยธาธิการฯ 
ก าหนด

ได้รับแจ้งเป็นหนังสือว่า สามารถออกแบบให้ได้ 
ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณแจ้งตอบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง

ได้รับหนังสือแจ้งว่า ไม่สามารถด าเนินการ
ให้ได้ หรือไม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือภายใน 
15 วัน ให้ทวงถามทันที และหากพ้น 15 
วัน นับแต่วั นที่ ทวงถาม และยังไ ม่ไ ด้
ค าตอบให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
จ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคาร โดยขอ
ท า ความตกลงด้ า นกา รเ งินกั บส า นัก
งบประมาณ

ด าเนินการออกแบบก่อสร้าง

ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง

ในการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้าง ส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณอาจขอความ
ร่วมมือกรมโยธาธิการฯ เป็นผู้ด าเนินการ
ว่าจ้างแทนก็ได้



ระเบียบฯ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี (เดิม : ปัจจุบันยกเลิกแล้ว)
ที่เก่ียวข้องกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

2. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสด ุด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว 471 ลว. 27 ธ.ค. 56 
แจ้งเวียนตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0803/ว 55 ลงวันที่ 10 ม.ค. 57

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1631 
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 



ระเบียบฯ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี (เดิม : ปัจจุบันยกเลิกแล้ว)
ที่เก่ียวข้องกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ) 0421.3/ว 471 ลว. 27 ธ.ค. 56 



ระเบียบฯ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี (เดิม : ปัจจุบันยกเลิกแล้ว)
ที่เก่ียวข้องกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

หนังสือแจ้งเวียนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0803/ว 55 ลว. 10 ม.ค. 57 



แนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน



เมื่องานขุดโคก หนองนา โมเดล เป็นงานก่อสร้าง 
จึงอยู่ในความหมายของค านิยาม “พัสดุ” ตามมาตรา 4

ดังนั้น การจัดจ้างอาจกระท าได้โดยวิธีท่ีก าหนดตามมาตรา 55 

(วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง)

แต่ก่อนด าเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีข้างต้นนั้น 
ให้ด าเนินการตามมาตรา 60 ประกอบ 87 ด้วย



พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ข้อ 21 วรรคสาม กรณีหน่วยงานของรัฐจัดท าเอง

กรณีหน่วยงานของรัฐจัดจ้าง
ข้อ 21 วรรคสี่

แม้จะมีแบบมาตรฐานแล้วก็ต้องมีการจัดแบบรูปรายการเพ่ิมเติม เช่น ผังบริเวณ และระบุพิกัดท่ีต้ังโครงการ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ข้อหารือ
การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ในการจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/2471 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีรายการงานจ้างก่อสร้าง ต้องด าเนินการตามระเบียบฯ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 วรรค
สาม ก าหนดว่า “ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานขอรัฐแต่งต้ัง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง” โดยระเบียบฯ ไม่ได้ก าหนด
คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ใน
การจัดท าแบบรูปรายการก่อสร้าง



1. บุคคลที่จะต้องได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดท าแบบรูป
รายการงานก่อสร้างหรือบุคคลที่จะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดท าแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือ
วิศวกรรม หรือไม่อย่างไร

ประเด็นข้อหารือ



2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ เป็นลูกจ้างเงินรายได้ หรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในต าแหน่ง นายช่างเทคนิค นายช่างโยธา ซ่ึง
ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมโดยกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม มหาวิทยาลัยฯ สามารถแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือเป็นบุคคลที่จะได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้หรือไม่ อย่างไร

ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)



3. บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดท าแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง ต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ที่รับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม โดยกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม หรือไม่ และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
หรือมอบหมายน้ันต้องรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้างทุกคนหรือไม่ 
อย่างไร

ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)



ความเห็นของคณะกรรมการฯ

พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้
1. กรณีข้อหารือ 1 และ 3 เป็นประเด็นข้อหารือตามพระราชบญัญตัิ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญตัิวศิวกร พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญตัิ
สถาปนิก พ.ศ. 2543 กรณีจึงไม่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการวินจิฉัยที่จะพิจารณา
แต่อย่างใด



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

2. กรณีข้อหารือ 2 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 วรรคสาม ก าหนดว่า “ในการจ้าง
ก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานกอ่สร้างหรือจะด าเนินการ
จ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้” และข้อ 25



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ในการด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละคร้ัง ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างนั้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับ
ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ (1) 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2) คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคา (3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัด เลือก (4) 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ”



สรุปความเห็น      

ดังนั้น ย่อมเป็นดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่จะแต่งตัง้ โดยไม่ขัดต่อหลักการ
ของระเบียบฯ ###



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/11673 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า จังหวัดระนองขอหารือ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรณีที่ อปท. ไม่มีบุคลากรที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ออกแบบรับรอง ซ่ึงจ าเป็นต้องจ้างเอกชนออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบกับการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 131 ก าหนดว่าในกรณีราชการส่วนกลาง



ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง 
อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืนที่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้

จังหวัดฯ พิจารณาเห็นว่า ในกรณีการจ้างเอกชนออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง อปท. อาจขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานอ่ืนที่มี
หน่วยงานออกงานก่อสร้างก่อนจ้างเอกชนออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง



หรือไม่ก็ได้ และหาก อปท. มีความประสงค์ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานอ่ืน
ที่มีหน่วยงานออกแบบงานก่อสร้างก่อนการจ้างเอกชนออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง ก็ให้ด าเนินการตามข้ันตอนของหลักเกณฑ์การออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1631 
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 แต่หากไม่มีความประสงค์ขอความร่วมมือไปยัง
หน่วยงานอ่ืน ก็สามารถด าเนินการจัดจ้างเอกชนออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างได้เลย 



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
1. พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

มาตรา 3 บัญญัติให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ 
และข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บั งคับแห่ง
พระราชบัญญัติน้ี ดังน้ันตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/
ว 1631 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 ซ่ึงก าหนด เรื่องการจัดซ้ือจัดจ้าง 
กรณีการจ้างออกแบบ จึงถูกยกเลิกไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกล่าว



2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 131 ก าหนดว่า “ในกรณีราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง หรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อาจ
ขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือ
หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีหน่วยงาน ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อน
ก็ได้” เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อปท . ไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง
ได้เอง และประสงค์จะด าเนินการจ้างเอกชนออกแบบ หรือควบคุมงาน



ก่อสร้าง อปท. อาจขอความร่วมมือไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
ศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีหน่วยงานของรัฐออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้ แต่หากกรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
ศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงาน
ไม่สามารถออกแบบให้ได้ อปท.สามารถจ้างเอกชนออกแบบและควบคุม
งานได้ โดยปฏิบัติระเบียบทรวงการคลังฯ ส่วนที่ 2 กระบวนการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงหารือ
ความเห็นของกรมส่งเสริมฯ ถูกต้องหรือไม่

ประเด็นข้อหารือ



พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ถูกยกเลิก โดยบทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวทางปฏิบัติในการจ้าง
เ อ ก ช น เ ป็ น ผู้ อ อ ก แ บ บ ห รื อ ค ว บ คุ ม ง า น ก่ อ ส ร้ า ง ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1631 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 
จึงถูกยกเลิกด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการฯ



แต่อย่างไรก็ดี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 131 ก าหนดว่า “ในกรณี
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นใด ไม่มี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผัง
เมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีหน่วยงานออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้”

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อปท. ย่อมสามารถขอความร่วมมือไปยังกรม
โยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีหน่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้ หรือจะจัดจ้างเอกชนออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
หมวด 4 ส่วนที่ 2 กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานแล้วแต่กรณี

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



ดัง น้ัน  ความเห็นของกรมส่ ง เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน จึงถูกต้องแล้ว ###

สรุปความเห็น



การพิจารณาเลือกใช้แบบมาตรฐาน CLM และ HLM มาใช้นั้น 
ต้องค านึงถึงความต้องการของครัวเรือน สภาพพ้ืนที่ ประเภทของดิน 

และต าแหน่งการวางผังบริเวณ
ดังนั้น แม้จะใช้แบบมาตรฐานแล้วก็ตาม 

ต้องท าแบบแสดงผังบริเวณ ตลอดจนระบุพิกัดที่ต้ังของโครงการด้วย



หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบมาตรฐาน
ให้จัดท าแบบรูปรายการใหม่

ให้สอดคล้องตามความต้องการของครัวเรือนและสภาพภูมิสังคม 



แบบมาตรฐาน
ท่ีคัดเลือกตาม 
ความต้องการของ
ครัวเรือน
และสภาพภูมิสังคม

ผู้เกี่ยวข้องฯ ส ารวจพื้นท่ีโดยเทียบสเกลเพื่อก าหนดพิกัดต่าง ๆ  
จากแบบมาตรฐาน ลงในพื้นท่ีจริง จากน้ันก าหนดแนวต าแหน่ง  ต่าง ๆ ตาม
สเกล โดยท าหมุดหลักฐานท้ิงไว้ พร้อมท าการเก็บข้อมูลต าแหน่ง x, y, z โดย
ใช้กล้อง Total Station และน าข้อมูลต าแหน่งท่ีได้น าไปเขียนในโปรแกรม
เขียนแบบ ก็จะได้ผังบริเวณ ให้สอดคล้องกับพื้นท่ีจริง อีกท้ังยังสามารถน า
ข้อมูลเหล่าน้ีไปค านวณหาปริมาณดินขุดได้อย่างแม่นย าได้



ขั้นตอนการจัดท าแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับแบบมาตรฐานน้ัน จะมีความ
ละเอียดมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูล ก าลังคน เครื่องมือ และระยะเวลาใน
การด าเนินการ เช่น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ เป็นข้อมูลละเอียดหรือหยาบ เพราะต้องขึ้นกับ
ก าลัง และเครื่องมือที่มีด้วย อาทิ หากมีกล้อง Total Station ก็จะเก็บข้อมูลได้รวดเร็วและ
ละเอียดกว่าหากใช้เครื่อง GPS จัดเก็บพิกัด และกล้องระดับจัดเก็บค่าระดับ เป็นต้น   



แนวทางปฏิบัติในการก าหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก 
และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 118 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562



ด้วยปรากฏว่า มีหน่วยงานของรัฐบางแห่งได้ก าหนด
รายละเอียดของงานฐานรากในลักษณะเป็นทางเลือกตามผลการ
ทดสอบดินก่อนท าการก่อสร้าง แต่ไม่ได้มีการตกลงกันในเรื่องของ
ราคาค่าจ้างในแต่ละลักษณะไว้ก่อน รวมทั้งมีหน่วยงานของรัฐ
บางแห่งได้ก าหนดรายละเอียดของงานดินถม งานดินตักในงวดค่า
งานก่อสร้างแตกต่างไปจากสภาพข้อเท็จจริงมาก ท าให้เกิด
ปัญหาในการด าเนินการตามสัญญาจ้าง เมื่อมีการก่อสร้างจริง 
ดังน้ัน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเกิดความ
เป็นธรรมแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

เหตุผล



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการก าหนดรายละเอียดของงานดินถม งานดินตัก 
และฐานรากในงานก่อสร้างใหม่ ดังนี้



1. ให้หน่วยงานของรัฐส ารวจและก าหนดปริมาณงานดินถม งาน
ดินตัก ในแบบรูปรายการละเอียดให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง และให้
พยายามพิจารณาด าเนินการส ารวจสภาพดินในสถานที่ก่อสร้าง เพ่ือ
ก าหนดแบบรูปและรายการละเอียดในงานฐานรากให้แน่นอนชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนที่เก่ียวกับความสั้นยาวและขนาดของเสาเข็ม
ที่อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาค่างานก่อนเริ่มด าเนินการจัดจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560



2. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ไม่อาจก าหนดแบบรูปและรายการ
ละเอียดในงานฐานรากให้แน่นอนได้ จ าเป็นจะต้องให้มีทางเลือกในการ
เปลี่ยนแปลงรายการฐานรากตามสภาพของการก่อสร้างได้ โดยปกติให้
ก าหนดเง่ือนไขในลักษณะเป็นทางเลือกไว้ต้ังแต่ต้น เช่น ต้องตอก
เสาเข็มหรือใช้ฐานแผ่หรือขนาดความสั้นยาวของเสาเข็มและในชั้น
การเสนอราคาของผู้รับจ้างก่อสร้าง และการพิจารณาของ
หน่วยงานของรัฐ ให้มีการก าหนดราคาค่าจ้างในส่วนต่างๆ ให้
ชัดเจนไว้ตั้งแต่ต้น และระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง



3. กรณีนอกเหนื อจาก ข้อ  2 หากมีความจ า เป็นจะ ต้อง
เปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการละเอียดในงานฐานราก ท าให้ราคา
ค่าจ้างมีวงเงินสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม หน่วยงานของรัฐจะต้อง
พิจารณาด าเนินการเรื่องของการแก้ไขสัญญา โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.
2560 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 165 วรรคหนึ่ง ซึ่งคู่สัญญา
จะต้องมีการตกลงกันในเรื่องของเนื้องานที่เปลี่ยนแปลงไปและราคาจ้าง
รวมทั้งระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกันไปด้วย



หากแบบมาตรฐานที่มีอยู่ไม่สามารถปรับใช้ได้กับพื้นที่จริงน้ัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลูกจ้าง 
และครัวเรือนต้องประสานกันจนได้ข้อยุติ จากน้ันร่วมกันวางต าแหน่งโคก หนองนา ให้
สอดคล้องตามความต้องการของครัวเรือน และสภาพภูมิสังคม โดยปรึกษากับคณะกรรมการ /
เจ้าหน้าที่จัดท าแบบรูปรายการ ตลอดจนวิศวกรผู้ออกแบบ เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.การขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวง

ค าถามฝากคิดข้อต่อมา กรณีที่มีการจัดท าผังบริเวณ หรือมีการปรับรูปแบบแตกต่าง
จากแบบมาตรฐานเพียงเล็กน้อย หรือโดยสิ้นเชิงน้ัน ต้องให้วิศวกร (ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญ) เป็นผู้เซ็นรับรองแบบหรือไม่ 
อย่างไร



ปัญหาในการจัดท าแบบรูปรายการใหม่



ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

พ.ศ. 2560

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ทั้งนี้ กรณีตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 การปรับปรุง การรื้อถอน การ

ต่อเติม และการซ่อมแซม จ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

และจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาด าเนินการด้วย



การขอทบทวนการรับรองแบบรูปรายการงานกอ่สรา้ง
ท่ีผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/033299 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561



ประเด็นข้อหารือ

ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ว่ากรณีตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 การ
ปรับปรุง การร้ือถอน การต่อเติม และการซ่อมแซม จ าเป็นต้องมีแบบรูป
รายงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
ด าเนินการด้วย



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด าเนินการโครงก่อสร้าง แต่เนื่องจากไม่มีบุคลากร
ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส่งผลให้ด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างเกิดความล่าช้า ไม่สนองตอบนโยบายรัฐบาล กระทรวงฯ จึงขอ
อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติให้แก่ อปท . โดยขอให้โครงการก่อสร้างของ 
อปท. ที่จ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ไม่จ าเป็นต้องผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ



พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้
1. คณะกรรมการฯ ได้มีการยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย

ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 และได้มี
หนังสือซ้อมความเข้าใจความหมาย “งานก่อสร้าง” ฉบับใหม่ พร้อม
แนวทางการพิจารณาไว้แล้ว แจ้งตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 
0405.2/033299 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ



2. ส าหรับประเด็นที่กระทรวงมหาดไทยขออนุมัติยกเว้นการ
ปฏิบัติให้แก่ อปท. กรณีโครงการก่อสร้างที่จ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง โดยขอไม่ต้องผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ นั้น เป็นประเด็นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
สถาปนิก พ.ศ. 2543 กรณีจึงไม่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการวินิจฉัยที่
จะพิจารณาอนุมัติยกเว้น

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

พ.ศ. 2560

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

กรณีตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดังนี้
1. หากการด าเนินการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง

หลัก หรือไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือไม่มีความ
จ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการจัดจ้างในลักษณะ
อื่นที่มิใช่งานก่อสร้างได้ ###



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

2. หากการด าเนินการดังกล่าว มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก 
หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือมีความจ าเป็นต้องมีการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องด าเนินการจัดจ้างในลักษณะงานก่อสร้าง ###



หารือผลกระทบกรณีงานก่อสรา้งต้องผ่านการรับรองจากวศิวกร

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 989 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562



สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ขอหารือว่า กรณีผลกระทบกรณีงาน
ก่อสร้างต้องผ่านการรับรองจากวิศวกร ตามหนังสือกระทรวงการคลังแจ้ง
ซักซ้อมความเข้าใจในนิยามความหมายของ “งานก่อสร้าง” ตามพรบ.ฯ 
ถือเป็นงานก่อสร้างซึ่งจ าเป็นต้องมีรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง (วิศวกรและนายช่างโยธา) ส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกแบบหรือการ
ควบคุมงานก่อสร้างได้ส่งผลกระทบต่อการอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดแนวทาง เพ่ือ



ให้ อปท. สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเพ่ือให้ อปท . 
สามารถปฏิบัติงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางด าเนินการ
ดังนี้

1. ในกรณี อปท. ใช้แบบมาตรฐานในการก่อสร้างที่ส่วนราชการได้
จัดท าไว้ เช่น กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผัง
เมือง กรมชลประทาน เป็นต้น อปท. สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองอีก เนื่องจากผู้ออกแบบเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้ลงนามรับรองแล้ว



2. ในกรณีที่  อปท . ไม่สามารถน าแบบมาตรฐานมาใช้ได้ 
อปท. อาจขอความร่วมมือให้กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร 
หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบด าเนินการออกแบบให้
ก่อนก็ได้ หรือจะด าเนินการจัดจ้างออกแบบรูปรายการก่อสร้างก็ได้ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560



3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมมือกับสภาวิศวกร 
จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรด้านช่างของ อปท . เพ่ือให้มีความรู้และ
คุณสมบัติที่จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพรบ .วิศวกรฯ เพ่ือ
เตรียมขอสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้สามารถปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ 



4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีค าสั่งที่ 744/2561 
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของ อปท. เพ่ือให้ อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะตาม
อ านาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมายระเบียบ
ทีเก่ียวข้อง โดยร่วมกับชมรมช่างเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดท าแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้างที่เหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่ของ อปท. ส าหรับให้ 
อปท. ใช้ในการปฏิบัติงาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงรูปแบบ ตามที่
คณะท างานได้ให้ข้อเสนอแนะ



การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการจัดท าและจัดจ้างแบบรูปรายการกอ่สรา้ง

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5994 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562



ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 
0405.2/033299 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 พิจารณาเห็นว่าประเด็นที่
กระทรวงมหาดไทยขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติให้แก่ อปท. กรณีโครงการ
ก่อสร้างที่จ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยขอไม่ต้องผ่านการ
รับรองจากผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นั้น เป็นประเด็นข้อ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ไม่อยู่ใน
อ านาจของคณะกรรมการวินิจฉัยที่จะพิจารณาอนุมัติยกเว้น



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้เสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็น โดย
คณะกรรมการฯ คณะที่ 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 36/2562 เมื่อวันพุธที่ 
7 สิงหาคม 2562 มีความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการจัดท าและ
จัดจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่า
ตามบทนิยามค าว่า “งานก่อสร้าง” ในมาตรา 4 แห่งพรบ.ฯ นั้น           

มาตรา 60 ประกอบมาตรา 87 แห่งพรบ.ฯ ดังกล่าว ได้ก าหนด
ว่า ก่อนด าเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีแบบ
รูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะด าเนินการจัดท าเอง หรือ



ด าเนินการจัดจ้างก็ได้ และในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้ าง ผู้ ให้บริการต้องมี ใบอนุญาตประกอบวิชา
สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี ซึ่งการที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะด าเนินโครงการก่อสร้างที่จ าเป็นต้องมีแบบรูปรายการนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

1. อปท. สามารถด าเนินการจัดท าแบบรูปรายงานก่อสร้างเอง
ได้ตามมาตรา 60แห่งพรบ.ฯ โดยที่ผู้จัดท าไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมได้ตามที่ก าหนดไว้ใน           
มาตรา 87แห่งพรบ.ฯ ดังกล่าว โดยเทียบเคียงกับความเห็นคณะกรรมการ



กฤษฎีกา (คณะที่ 5) เรื่องเสร็จที่ 220/2560 โดยสรุปว่าการด าเนินการ
อันเข้าข่ายเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรม
ควบคุม ผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ แล้วแต่กรณีตามที่ก าหนดไว้ในพรบ.วิศวกร พ.ศ. 2542 และ
พรบ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 โดยมาตรา 49 วรรคสาม (2) แห่งพรบ.
วิศวกรฯ และมาตรา 49 วรรคสาม (2) แห่งพรบ.สถาปนิกฯ ก าหนดให้
หุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้จัดการของนิติบุคคลต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม บทบัญญติดังกล่าวมุ่ง



ประสงค์ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่เป็นเอกชน มิได้มุ่งประสงค์ใช้บังคับกับ
นิติบุคคลมหาชนที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้นเป็นการเฉพาะ ประกอบกับ
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีการ (คณะที่ 5)ในเรื่องเสร็จที่ 837/2546 
เห็นว่า การด าเนินการหรือการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือนิติบุคคลมหาชน ซึ่งต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่
กฎหมายก าหนดไว้นั้น  เนื่ องจากบุคคลเหล่านั้น ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และมาตรฐานซึ่งกฎหมายที่ให้อ านาจบัญญัติไว้อยู่แล้ว การ
ด าเนินการดังกล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติวิศวกรฯ



แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้อปท. สามารถด าเนินการจัดท าแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างไ ด้ โดยไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมก็ตาม แต่เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ 
กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความ
เข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพรบ.ฯ ไว้ อปท. ก็ต้องถือ
ปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวด้วย



2. อปท. จะด าเนินการจัดจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง ในการจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างไ ด้                 
โดยผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือ
วิศวกรรม แล้วแต่กรณี ตามที่ก าหนดไว้ในพรบ.วิศวกร พ.ศ. 2542 และ
พรบ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 ด้วย



ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวธิีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 14 พ.ย. 60)

สาระส าคัญหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง



ข้อพึงระวังในการด าเนินการจัดท าแบบรูปรายการ :
(1) ให้ประสานสอบถามเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายอ านาจตามพระราชบัญญัติ

การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ว่าต้องด าเนินการปฏิบัติตามพรบ.ฯ ดังกล่าวหรือไม่ 
เน่ืองจากที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์และครอบครองของประชาชน หากต้องปฏิบัติ
ตามก็ต้องย่ืนเอกสารอันมีแบบแปลนเป็นส่วนหน่ึงด้วย ซ่ึงต้องมีผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญเป็นผู้เซ็น
รับรองแบบด้วยตามกฎกระทรวง

(2) ลักษณะการขุดหนอง ต้องมีรูปร่างคดโค้งอิสระ ไม่เป็นสี่เหลี่ยม หรือไม่ (หลักการตาม
รายละเอียดในแบบมาตรฐาน)



งานขุดโคก หนองนา โมเดล
กรณีใช้แบบมาตรฐาน ต้องจัดท าแบบแสดงผังบริเวณเพิ่มเติม (ระบุพิกัดที่ตั้งโครงการ)
กรณีจัดท าแบบรูปรายการใหม่ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/บุคคลใดบคุคล
หนึ่งที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบฯ ข้อ 21 วรรคสาม โดยให้เป็นไปตามความตอ้งการ

ของครัวเรือน และสภาพภูมิสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ค าตอบที่ 7



ต้องประมาณราคากลางอย่างไร 
ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ตลอดจนต้องมีการเปิดเผยราคากลางหรือไม่

ค าถามที่ 8

ราคากลางของโครงการฯ 



หนังสือสั่งการ และหารือที่เกี่ยวข้อง



พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวธิีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 14 พ.ย. 60)



สาระส าคัญหลักเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง



สาระส าคัญหลักเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง (ต่อ)
ความหมาย



สาระส าคัญหลักเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง (ต่อ)



สาระส าคัญหลักเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง (ต่อ)
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง : เป็นผู้มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการค านวณราคากลางภายใต้ 

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง มีองค์ประกอบ และหน้าท่ีดังน้ี



สาระส าคัญหลักเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง (ต่อ)



ท่ีมา : www.yotathai.com



สาระส าคัญหลักเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง (ต่อ)



ข้อหารือกรณีการแตง่ตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง

หนังสือคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง 
ที่ กค (กรท) 0405.3/021842 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561







1. สามารถแต่งตั้งบุคคลตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ซ่ึงท างานต าแหน่ง
วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า สถาปนิก ระดับภาคีของส านักงานอัยการ
สูงสุด ซ่ึงเป็นผู้ประมาณราคาค่าก่อสร้างในหมวดงานระบบสุขาภิบาล และ
ระบบปรับอากาศ ร่วมเป็นกรรมการก าหนดราคากลางตามประกาศดังกล่าว
ได้หรือไม่

ประเด็นข้อหารือ



2. หากจ้างเหมาบริการซ่ึงท างานต าแหน่งวิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า 
สถาปนิก ระดับภาคี สามารถเข้าเป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ จะ
เป็นคณะกรรมการตามประกาศของคณะกรรมการราคากลางและข้ึน
ทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างตามองค์ประกอบ ข้อ 2.1.17 (1) วรรคหน่ึง หรือวรรคสอง

ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

3. หลักเกณฑ์หรือความหมายของบุคคลภายนอก ตามวรรคสอง ได้แก่
บุคคลประเภทใด



พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและ
ข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง แนบท้ายประกาศ ข้อ 2.1.17 (1) ก าหนดให้มีคณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ประกอบด้วย 
ประธานซ่ึงเป็นข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยค านึงถึงลักษณะงาน หน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการฯ



และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นส าคัญ 1 คน และให้มี
กรรมการอย่างน้อย 2 คน กรรมการควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่า 
โดยค านึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นส าคัญ และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการ
ด้วย กรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลภายนอก 
ซ่ึงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างน้ัน ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ โดยองค์

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



ประชุมของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กรณีตามข้อหารือ เห็นว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ตามประกาศข้างต้น โดย
พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่า ดังน้ันหากส านักงานอัยการ
สูงสุดไม่มีข้าราชการหรือไม่สามารถแต่งตั้งได้ ก็สามารถที่จะพิจารณาแต่งตั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



บุคลากรอ่ืนของหน่วยงาน เช่น ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือจะขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐอ่ืนส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐน้ัน เข้าร่วมเป็น
กรรมการก าหนดราคากลางได้ ### ส่วนกรณีบุคคลตามสัญญาจ้างเหมา
บริการถือเป็นบุคคลภายนอก หากส านักอัยการสูงสุด มีความจ าเป็นหรือเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ และบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
รวมถึงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างน้ัน ก็สามารถแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการก าหนดราคากลางได้ ตามแนบท้ายประกาศ ข้อ 2.1.17 (1) วรรค 2

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



ส าหรับความหมายของบุคคลภายนอกตามแนบท้ายประกาศ 
ข้อ 2.1.17 (1) วรรค 2 ตามประกาศดังกล่าว หมายถึง บุคคลที่มิใ ช่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน เช่น ผู้แทน
องค์กรภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ รวมทั้งภาค
ประชาชนทั่วไปที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง ที่หน่วยงานของ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



รัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า จะเป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็น
กรรมการที่ก าหนดราคากลาง ###

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

หลักเกณฑ์การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างอาคาร

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน 

และท่อเหลี่ยม
หลักเกณฑ์การค านวณราคา

กลางงานก่อสร้างชลประทาน

กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร กลุ่มงานก่อสร้างทาง กลุ่มงานก่อสร้าง
ชลประทาน

กลุ่มงานก่อสร้างสะพาน
และท่อเหล่ียม

กลุ่มงานก่อสร้างมี 4 กลุ่มงาน แต่ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 3 หลักเกณฑ์



งานขุดโคก หนอง นา โมเดล ถือเป็นงานชลประทาน 
(พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นส าคัญ)



แบบฟอร์มส าหรับการค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

2. แบบฟอร์มส าหรับการค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นต้องมี (งานขุดโคก หนอง นา โมเดล ไม่มีในส่วนน้ี จึงไม่ขอกล่าวถึง )



1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน



1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ต่อ)



บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง ส าหรับงาน
ก่อสร้างชลประทาน

มีจ านวน 64 รายการ แต่โดยทั่วไปงานขุดสระ และถมดิน 
อาจจะมีรายการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยงานถากป่า งานดินขุด งานขุดลอก และ

งานดินถม เป็นต้น ซ่ึงข้ึนอยู่กับแต่ละสภาพพื้นที่







ช่องที่ 2 รายการงานก่อสร้างต่าง ๆ

มีการก าหนด
รายการงานขุดสระ/ขุดลอกสระ 
ไว้ช่องท่ี 2 ในแบบสรุปราคา
กลางงานก่อสร้างชลประทาน

ข้อสันนิษฐาน
1. พ้ืนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ คาดว่าจะเป็นท่ีนาไม่มีวัชพืช ไม้พุ่มหรือไม้ใหญ่ จึงไม่มีรายการงานถางป่า
2. พ้ืนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ คาดว่าจะไม่มีสระ หนองน้ า หรือคลองไส้ไก่เดิม จีงไม่มีรายการงานขุดลอก
3. งานน าดินขุดไปถมเป็นโคกน้ัน ไม่มีข้อก าหนดให้บดอัดเป็นชั้น ๆ จึงไม่มีรายการงานดินถม



ช่องที่ 3 ปริมาณงาน (รายการงานดินขุด) และช่องที่ 4 หน่วย (ลูกบาศก์เมตร)

วิธีการค านวณหาปริมาณงานมีหลายวิธี
1. ใช้โปรแกรมเขียนแบบค านวณ : ถ้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในการ

จัดท าแบบรูปรายการมีความละเอียดมากเท่าใด การค านวณปริมาณงาน
ดินขุดจะถูกต้องมากเท่านั้น เหมาะกับทุกรูปทรง โดยประสานให้คณะกรรมการ/
เจ้าหน้าที่จัดท าแบบรูปรายการ แสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบรูปรายการด้วย

2. ใช้หลักการค านวณเบ้ืองต้น จากรูปร่าง (Plan) หรือจากหน้าตัด 
(Section)



(1) จากรูปร่าง (Plan)
ปริมาตร = พื้นที่ x ความลึก

หากพ้ืนท่ี A มีรูปร่างโค้งเว้าอาจใช้เคร่ือง Planimeter 
(เคร่ืองมือวัดพ้ืนท่ีจากแบบรูปรายการได้) แต่แบบรูป
รายการต้องมีสเกลต้องถูกต้อง





(2) จากพื้นที่หน้าตัด  (Section)

เป็นวิธีท่ีง่ายและนิยมท่ีสุด แต่มกัไดค่้าเกินจริง





ตวัอย่างการค านวณ โดยวิธี Average End Area

V = L x {(A1 + A2)}/2

ดินตัด

ดินตัด

ดินตัด

ดินตัด
ดินถม

ดินถม

ที่มา : www.land.arch.chula.ac.th/pdf/earthwork.pdf



ช่องที่ 3 ปริมาณงาน (รายการงานดินขุด) (ต่อ)

3. วิธี Spot Levels ใช้ในพ้ืนที่เล็ก ๆ และมีสภาพความลาดชัน
แบบ Uniform โดยใช้หลักการของปริซึม

ตัวอย่าง : หากสมมุติให้ปรับพ้ืนท่ีรูปสี่เหลี่ยม ABCD 
ให้มีค่าระดับก้นสระท่ี 122.00 โดยท้ิงขอบแนวด่ิง

ที่มา : www.land.arch.chula.ac.th/pdf/earthwork.pdf



ช่องที่ 3 ปริมาณงาน (รายการงานดินขุด) (ต่อ)

4. วิธี Grid Method ใช้ในกรณีที่พ้ืนที่ใหญ่ขนาดใหญ่ขึ้น เป็นพ้ืนที่
ที่มีความลาดชันไม่สม่ าเสมอ โดยท าการตีตารางแบ่งพ้ืนที่เป็นส่วนๆ จาก
พ้ืนที่ใหญ่แล้วค านวณหาความลึกเฉลี่ยทุก ๆ มุมของส่วนที่แบ่งออกมาคูณ
พ้ืนที่ของแต่ละส่วนนั้น



ตัวอย่าง ก าหนดให้ค่าระดับใหม่ 120 เมตร



ที่มา : www.land.arch.chula.ac.th/pdf/earthwork.pdf



ช่องที่ 5 ราคาต้นทุนต่อหน่วย



ช่องที่ 5 ราคาต้นทุนต่อหน่วย



ตารางอัตราราคางานดิน (OPERATION COST) งานก่อสร้างชลประทาน



เกณฑ์การใช้ราคาน้ ามันในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของหน่วยงานของรัฐ

หนังสือคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.2/ว 545 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561



สาระส าคัญ
ตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง เดิมนั้น มีการ

ก าหนดตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าด าเนินการค่าเสื่อมราคาเคร่ืองจักร 
ตารางอัตราราคางานดิน และตามอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิด
หิน โดยแต่ละตารางให้แปรผันไปตามระดับราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่
อ าเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่

ต่อมากรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศ เร่ือง ก าหนดลักษณะและ
คุณภาพของน้ ามันดีเซล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ก าหนดน้ ามันดีเซลออกเป็น 2 กลุ่ม



สาระส าคัญ (ต่อ)
ได้แก่ น้ ามันดีเซลหมุนเร็วและน้ ามันดีเซลหมุนช้า 
โดยน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
(1) น้ ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา 
(2) น้ ามันดีเซลหมุนเร็วบี 7 
(3) น้ ามันดีเซลหมุนเร็วบี 20 
โดยก าหนดให้น้ ามันดเีซลหมุนเร็วบี 7 สามารถใช้กับรถยนต์ดีเซลทั่วไป ส่วนน้ ามัน
ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ ามันดีเซลหมุนเร็วบี 20 ให้ใช้เฉพาะกับรถยนต์ที่ผู้ผลิต
รถยนต์รับรองให้สามารถใช้ได้นั้น



ค ณ ะก รรมก าร รา ค า กล า ง แ ละ ขึ้ น ทะ เบี ยน ผู้ ป ระ กอ บก า ร 
(คณะกรรมการราคากลาง) พิจารณาแล้วเห็นว่าตามประกาศคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ไม่ได้ระบุชนิดน้ ามัน
ดีเซลไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกัน   จึงเห็นควรให้น าราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็วบี 7 ในวันที่ค านวณราคา
กลางงานก่อสร้าง ที่อ าเภอเมืองของจังหวัด หรือเขตของกรุงเทพมหานคร ณ 
สถานที่ก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ ไปใช้ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม
หลักเกณฑ์ฯ ข้างต้น ###

ความเห็นของคณะกรรมการฯ



ตรวจสอบว่าพื้นที่ต้ังของโครงการฯ 
ต้ังอยู่ในเขตจังหวัดที่มีปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ยต่อปีมากกว่า 1,600 มม. หรือไม่ 
ถ้าใช่อยู่ในเขตฝนตกชุก 1 หรือฝนตกชุก 2 
-----------------------------------------------
สมมุติว่าเป็นจังหวัดจันทบุรี 
อยู่ในเขตฝนตกชุก 1



ราคาต้นทุนต่อหน่วยงานดินขุดด้วยเคร่ืองจักร
วัดระยะทางเฉลี่ยจากต าแหนง่กึง่กลางของหนอง คลองไส้ไก่ถงึต าแหนง่กึง่กลางโคกทีน่  าดนิไปถม โดยอาจเทียบสัดส่วน

สมมุติว่า 1 กม. กรณีน้อยกว่า 1 กม. ใช้ 1 กม.

13.92511.14 x 1.25 = 13.925

32.015







การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส าหรับใช้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคา
กลางานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563





32.015งานดินขุดด้วยเครื่องจักร1 1,500

สมมุติตาม HLM ขนาด 1 ไร่

ลบ.ม. 48,022.50
(6)=(3)x(5)

1.3536
(7)=(5)xF

43.316

(7)=(6)xF

64,974.00

64,974.00
64,974.00

48,022.50



ข้อพึงระวัง ! 

1. อาจมีการใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 



สังเกตได้จาก แบบฟอร์มรายงานการค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร จะมีแบบปร.4 
(แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา : BOQ.) และแบบปร. 5(ก) 
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ค่างานต้นทุน)



ผลกระทบ ท าให้มีการใช้เกณฑ์การเผ่ืองานดินขุดไม่ถูกต้อง 
และเลือกใช้ค่า Factor f ไม่ถูกต้อง



2. การค านวณปริมาณงานรายการดินขุดด้วยเคร่ืองจักร ไม่ต้องคิดเผ่ือปริมาณงาน เน่ืองจากการเผ่ือได้คิด
รวมไว้ในราคาต่อหน่วยแล้วตามท่ีก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ฯ

3. ปริมาณงานท่ีได้มาจากเป็นการถอดแบบรูปรายการ ดังน้ันในขั้นตอนการส ารวจ ตรวจสอบและจัดเก็บ
ข้อมูลในการจัดท าแบบรูปรายการน้ัน หากมีความละเอียดมากเท่าไร ก็จะได้ข้อมูลเพ่ือใช้จัดท าแบบรูป
รายการได้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงมากเท่าน้ัน เป็นผลท าให้การจัดท าแบบรูปรายการมีความถูกต้อง การ
ถอดแบบหาปริมาณงานก็จะมีความถูกต้องด้วย ซ่ึงวิธีท่ีละเอียดท่ีสุด คือ ในขั้นตอนการเขียนแบบด้วย
โปรแกรม สามารถให้คอมพิวเตอร์คิดค านวณหาปริมาณงานดินขุดได้เลย ส่วนการตรวจสอบน้ัน อาจใช้
วิธีการค านวณตามท่ีกล่าวมาแล้วตรวจสอบได้คร่าว ๆ โดยประสานให้คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ีจัดท าแบบ
รูปรายการ น้ัน แสดงตัวเลขของมิติต่าง ๆ ไว้ในแบบรูปรายการให้ชัดเจน (ขอดูที่มา และสอบถามจากกรรมการฯ)

ข้อพึงระวัง ! (ต่อ)



4. ราคาต่อหน่วย ให้ใช้ราคาน้ าดีเซลบี 7 ท่ีอ าเภอเมืองของจังหวัด ณ สถานทีก่อสร้างต้ังอยู่ และช่วงเวลา
ประมาณาคากลางมาใช้ ตัวเลขเกณฑ์การเผ่ือ ตลอดจนการเปิดตารางใช้ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ี
ฝนตกชุกหรือไม่ อย่างไร (ขอดูที่มา และสอบถามจากกรรมการฯ)

5. ค่า Factor F ใช้เป็นปัจจุบันหรือไม่ สอดคล้องตามเงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย เงินประกันผลงานหัก 
ดอกเบ้ียเงินกู้ และค่าภาษีมูลค่า (VAT) หรือไม่อย่างไร 

6. ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างถูกต้อง แต่จัดท าแบบฟอร์มเอกสารไม่ถูกต้อง

ข้อพึงระวัง ! (ต่อ)



ตัวอย่าง ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอ่สร้างถกูตอ้ง แต่จัดท าแบบฟอร์มเอกสารไมถู่กต้อง



ข้อหารือแนวทางการก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้างถนนและคูระบายน้ า

หนังสือคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง 
ที่ กค (กรท) 0405.3/9815 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562





1. การก าหนดราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน และคูระบายน้ า
ดังกล่าว จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามหมวดงานแต่ละประเภทหรือไม่ตามที่ได้จัดท าไว้แล้ว ซ่ึงแยกออกเป็น
ประเภทงานทางและงานชลประทาน

ประเด็นข้อหารือ

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยฯ 
สามารถแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
ได้หรือไม่ อย่างไร



ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างตามแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 2.1.6 ก าหนดนิยาม
ความหมายของงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง 
งานซ่อมแซม งานรื้อถนน และหรืองานต่อเติมอาคาร บ้าน เรือน โรง ร้าน 
แพ เรือ หรือพาหนะส าหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเทียบเรือ ตึกแถว ร้านค้า 
โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า 

ความเห็นของคณะกรรมการฯข้อ 1



คลังสินค้า อาคารส านักงาน อาคารที่ท าการ อาคารชุดพักอาศัย ศาลาที่พัก 
วัด พระอุโบสถ หอระฆัง กุฎพิระ มิสยิด สุเหร่า อนุสาวรีย์ หอสูง หอประชุม 
ห้องสมุด ตลาด อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ า ท่าจอดเรือ สถานีน าร่อง สถานีขนส่งฯ 
หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะ รูปแบบ และหรือโครงสร้างคล้ายกับ
สิ่งก่อสร้างดังกล่าว ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่และหรือเข้าไปใช้สอยได้ และให้
หมายความรวมถึงงานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน 
และหรืองานต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ตามข้อ 2.1.6 (3) ถนน ทางเท้า พื้นที่

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)ข้อ 1



สิ่งที่สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นจอดรถ ที่กลับรถ พื้นลานคอนกรีต และหรือ
ทางเข้าออกของรถ ภายในบริเวณ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
งานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)ข้อ 1

ดังน้ันหากปรากฏข้อเท็จจริงตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นงานก่อสร้างถนนและคูระบายน้ าในบริเวณศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเพื่อชุมชน จึงอยู่ในความหมายและขอบเขตงานก่อสร้าง
ของกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร ซ่ึงต้องใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน



ก่อสร้างอาคาร รวมถึงต้องใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งาน
ก่อสร้างอาคารด้วย ###

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)ข้อ 1



ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างตามแนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 2.1.17 ก าหนดให้
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่ึงในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐต้องแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ประกอบด้วย ประธานซ่ึง
เป็นข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยค านึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับ

ความเห็นของคณะกรรมการฯข้อ 2



รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นส าคัญ 1 คน และให้มีกรรมการอย่าง
น้อย 2 คน กรรมการควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยค านึงถึง
ลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นส าคัญ 
และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย กรณี
จ าเป็นหรือเพื่อประโยชนของทางราชการ จะแต่งตั้งบุคคลภายนอก ซ่ึงไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างน้ันร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)ข้อ 2



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)ข้อ 2

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มหาวิทยาลัยฯ เป็นมหาวิทยาลัยในสังกัด
ของรัฐ 

- การแต่งตั้งประธานกรรมการก าหนดราคากลาง จึงต้องแต่งตั้งจาก
ข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 

- การแต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 2 คน ควรแต่งตั้งจากข้าราชการ
หรือเทียบเท่า 



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)ข้อ 2

กรณีน้ีมหาวิทยาลัยฯ จึงสามารถแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างประจ า เป็นกรรมการก าหนดราคากลางได้ ทั้งน้ีให้
ค านึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ส าคัญ และควรมีผู้ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย
###



ข้อหารือการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
โดยใช้ Factor F ตามหลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรี

หนังสือคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0405.3/16453 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562







พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักการพิจารณาโครงการก่อสร้างจะใช้
หลักเกณฑ์งานก่อสร้างกลุ่มงานใดในการค านวณราคากลาง ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบการก าหนดราคากลางจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และขอบเขต
ของงานหลักของโครงการก่อสร้างน้ัน ว่าอยู่ในความหมายและขอบเขตของ
งานก่อสร้างใดใน 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้าง
ทาง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน

ความเห็นของคณะกรรมการฯ



เมื่อพิจารณาแล้วอยู่ในความหมายและขอบเขตของกลุ่มงานก่อสร้างใด ก็ให้
ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางของงานก่อสร้างน้ันมาค านวณราคากลาง 
กรณีตามข้อหารือ โครงการก่อสร้างคูกันช้างของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช เป็นการก่อสร้างคูเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างออกนอกพื้นที่และไม่ได้มี
ระยะทางยาวมาก จึงมีวัตถุประสงค์หลักเหมือนกับการก่อสร้างรั้ว ซ่ึงอยู่
ในความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างอาคาร ตามค านิยามความหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ข้อ 2.1.6 (6) ที่ก าหนดให้งานก่อสร้างอาคาร 
หมายความรวมถึง เสาธง รั้ว ก าแพง ประตูรั้ว และหรือป้อมยาม ภายใน
บริเวณซ่ึงเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเน่ืองกับงานก่อสร้างอาคารและหรืออยู่
ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ ดังน้ัน จึงเห็นควรให้กรมฯ ใช้
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในการค านวณราคา
กลางของโครงการก่อสร้างคูกันช้ันดังกล่าว ###

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



แนวทางการเปิดเผยราคากลาง



พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562



แนวทางการเปิดเผยราคากลาง

การจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่มีวงเงินจัดซ้ือจัดจ้างเกิน 500,000.- บาท

หน่วยงานของรัฐต้องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางใน
เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

(www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

รายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือตามคู่มือแนวทาง
การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง

ของหน่วยงานของรัฐที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับน้ี



คู่มือ แนวทางการประกาศฯ ก าหนดให้

ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ
ค า น ว ณ ร า ค า ก ล า ง ใ น ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง 
(www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซ้ือจ้าง ตามประเภท
การจัดซ้ือจัดจ้าง ตามแบบ บก.01 – แบบ บก. 06 ดังน้ี

แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.02 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง



คู่มือ แนวทางการประกาศฯ ก าหนดให้           (ต่อ)

แบบ บก.03 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างออกแบบ

แบบ บก.04 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา



คู่มือ แนวทางการประกาศฯ ก าหนดให้           (ต่อ)

แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซ้ือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

แบบ บก.05 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียด
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์



แบบ บก.01 ส าหรับงานจ้างก่อสร้าง



แบบ บก.01 ส าหรับงานจ้างก่อสร้าง (ต่อ)

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพื่อให้มีการด าเนินการ ในกรณีที่มีการด าเนินกิจกรรมย่อย 
หรือรายการอันเป็นส่วนหน่ึงของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซ้ือจัดจ้าง

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย
ตัวอย่าง : กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับ
และหรือมีเพื่อใช้ในการจัดจ้าง



แบบ บก.01 ส าหรับงานจ้างก่อสร้าง (ต่อ)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ให้ระบุลักษณะงานก่อสร้างให้ทราบว่าหน่วยงานรัฐจะ
ด าเนินการ (จ้าง) งานก่อสร้างประเภทใด

ตัวอย่าง : งานก่อสร้างอาคาร ให้มีบรรยายลักษณะงานตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ใน 
BOQ (Bill of Quantities) เช่น งานก่อสร้างอาคาร 12 ชั้น ระบบฐานราก … ระบบ
โครงสร้าง … ระบบพื้นอาคาร … ระบบไฟฟ้า … ระบบฝ้าเพดาน … ระบบเฟอร์นิเจอร์ .. และ
มีพื้นที่ใช้สอยรวม … ตารางเมตร

5. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้อนุมัติให้ความ
เห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ค านวณไว้แล้ว   

เป็นเงิน ……….…. บาท ให้ระบุจ านวนเงินที่เป็นราคากลาง



แบบ บก.01 ส าหรับงานจ้างก่อสร้าง (ต่อ)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ให้ระบุรายละเอียดของการประมาณการที่เกี่ยวข้อง
กับชนิด จ านวน ปริมาณ รายการของพัสดุ วัสดุต่าง ๆ ค่าแรงงาน ฯลฯ ที่ต้องน ามาใช้ใน
การค านวณที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างซ่ึงได้แก่ การประมารการราคากลางตามรูปแบบของงาน
ก่อสร้างที่ได้มีการค านวณตามหลักวิชาการในทางช่างซ่ึงผู้ท าการประมาณการราคากลาง
จะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของ
งานก่อสร้าง ดังต่อไปน้ี

6.1 กรณีงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา 
(แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือ (แบบ ปร.5ข) 
และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)



แบบ บก.01 ส าหรับงานจ้างก่อสร้าง (ต่อ)

6.2 กรณีงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบสรุปราคา
กลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6.3 กรณีงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทาน

6.4 แบบประมาณราคากลางอื่น ๆ จะใช้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีแบบ
ประมาณการราคากลางที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดและให้น ามาใช้ในการประมาณการ
ราคากลางส าหรับงานก่สอร้างประเภทน้ัน ๆ



แบบ บก.01 ส าหรับงานจ้างก่อสร้าง (ต่อ)

7. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลาง หรือชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ก าหนดไว้ใน
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่ึงได้ลงชื่อไว้ใน (แบบ ปร.5 และ ปร.6) หรือแบบสรุป
ราคากลางงานก่อสร้างชลประทานหรือแบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อ
เหลี่ยม หรือแบบอื่น ๆ 

หมายเหตุ : กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศหน่วยงาน
ของรัฐ อาจระบุจ านวนเงินตามตารางน้ีเป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้



คู่มือ แนวทางการประกาศฯ ก าหนดให้           (ต่อ)

วงเงินที่ต้องประกาศ : การจัดซ้ือจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เว้นแต่
(1) กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุน้ันอันเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่

อาจคาดหมายได้ ตามาตรา 56 วรรคหน่ึง (1) (ค)
(2) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงาน

ของรัฐหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (1) (ฉ)
(3) กรณีที่ความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน ตามาตรา 56 (2) (ง)
(4) การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุตามกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 ข้อ 2 (2) การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ



คู่มือ แนวทางการประกาศฯ ก าหนดให้           (ต่อ)

ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายอื่น ข้อ 2 (3) การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ และข้อ 2 (5) การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่
ต้องใช้พัสดุน้ันโดยฉุกเฉิน ซ่ึงหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจ
ก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ

กรณีน้ีให้หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่มีการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ทั้งน้ี หน่วยงานของรัฐอาจน าใบสั่งซ้ือสั่งจ้างหรือเอกสารซ่ึงมีรายการแสดง
เกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าวแนบพร้อมกับการประกาศด้วยก็ได้



คู่มือ แนวทางการประกาศฯ ก าหนดให้           (ต่อ)

วิธีการประกาศ : ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานขอ้มูล 
(เว็บไซต์) 2 แห่ง

(1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)
(2) เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซ้ือจัดจ้าง หรือในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่มี

เว็บไซต์ของตนเองให้ประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัด โดยระบุ
ในเว็บไซต์ว่าจะประกาศเปิดเผยราคากลาง การค านวณราคากลางของหน่วยงานใดบ้าง 



คู่มือ แนวทางการประกาศฯ ก าหนดให้           (ต่อ)

ระยะเวลาที่ประกาศ 
(1) กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน : วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการสอบราคา การจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
หรือวิธีอื่นใดอันมีลักษณะที่ต้องประกาศเชิญชวนให้มีการแข่งขัน ให้หน่วยงาน
ของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง ดังนี้



คู่มือ แนวทางการประกาศฯ ก าหนดให้           (ต่อ)

(1) กรณีมีการน าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างเผยแพร่เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ให้ประกาศพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างดังกล่าว

(2) กรณีไม่มีการน าร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างเผยแพร่เพื่อรับฟัง
คามคิดเห็น ให้ประกาศพร้อมกับการประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง

ระยะเวลาการปลดประกาศ
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการประกาศรายละเอียดการข้อมูลราคากลาง

และการค านวณราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศได้ดังน้ี



คู่มือ แนวทางการประกาศฯ ก าหนดให้           (ต่อ)

(1) เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติการสั่งซ้ือสั่งจ้าง ได้มีค าสั่งรับค าเสนอซ้ือหรือจ้างแล้ว 
หรือ     (2) เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือผู้มีอ านาจหน้าที่
พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจสั่งซ้ือสั่งจ้าง

ทั้งน้ี แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก าหนดก่อน
(2) กรณีการจัดหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวน : การจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง ให้ประกาศภายใน 3 วันท าการ 
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติรายงานขอซ้ือ        
ขอจ้าง



คู่มือ แนวทางการประกาศฯ ก าหนดให้           (ต่อ)

ระยะเวลาการปลดประกาศ
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการประกาศรายละเอียดการข้อมูลราคากลาง

และการค านวณราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศเมื่อได้
ประกาศครบ 30 วันแล้ว



คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการค านวณราคากลาง
โดยที่งานขุดโคก หนองนา โมเดล ถือเป็นงานก่อสร้างชลประทาน 

ดังนั้นจึงต้องใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
ส่วนการเปิดเผยราคากลางตามแบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง มีเฉพาะโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับต าบล (CLM) เนื่องจากมีวงเงินจัดจ้างเกิน 500,000.- บาท

ค าตอบที่ 8



จัดท าเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธีิ e-bidding (ข้อ 43)



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ประกาศเชิญชวนตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด
เป็นอย่างไร

ค าถามทึ่ 9



ก าหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e – market) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e – bidding) และวิธีสอบราคา

หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560



คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 จึงอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 24 (6) ก าหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market , e – market) วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding , e – bidding) และวิธีสอบ
ราคา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้



1. แบบประกาศและเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
2. แบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3. แบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้ างด้วยวิธีป ระกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4. แบบประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีป ระกวดราค า

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5. แบบประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้าง

แบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-market และ e-bidding



6. แบบประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง
7.   แบบประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ

สามารถดาวน์โหลด www.gprocurement.go.th

แบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-market และ e-bidding



ชื่อหน่วยงานของรัฐ
ที่ด าเนินการจัดจ้าง

1

1

การก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัตขิองผู้ยืน่ขอ้เสนอในประกาศฯ 
จะต้องตรงกับในเอกสารประกวดราคาฯ

2

จัดจ้างตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ต้องเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมาย
3

1

1 เลือกใช้ตามความเหมาะสม4



เลือกใช้ตามความเหมาะสม4

หน่วยงานของรัฐผู้ออก
ประกาศเป็นผู้ก าหนด5

ระบุชื่อเว็บไซด์หรืออีเมลข์องหนว่ยงานของรัฐที่จัดจ้าง
6

1 6
15

56

5





1

ชื่อหน่วยงานของรัฐ
ที่ด าเนินการจัดจ้าง

1

ชื่อย่อของหนว่ยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 
1ก

2
2

เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น
2

สูตรการปรับราคา



ชื่อย่อของหนว่ยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 1ก

จัดจ้างตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ต้องเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมาย
3

1ก เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น
2

2



เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น2

2

2



ชื่อย่อของหนว่ยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 
1ก

เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น
2

1ก



1ก
1ก

ชื่อย่อของหนว่ยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 1ก

ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 168 ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 4

1ก



ชื่อย่อของหนว่ยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 1ก

1ก

1ก

เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น
2

2
1ก

1ก

1ก

1ก

1ก



ชื่อย่อของหนว่ยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 1ก

1ก
1ก

1ก
1ก

ต้องใช้ดุลยพินจิโดยชอบด้วยกฎหมาย5

1ก

1ก
1ก

1ก

1ก

1ก

อัตราตามที่ก าหนดไว้ในตามข้อ 168 ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

6



เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น
2

1กชื่อย่อของหนว่ยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 

อัตราที่ระบุไว้อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม7

7

7
1ก

1ก
1ก

1ก

1ก
เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น2

1ก
1ก

1ก
1ก

1ก



1ก

ชื่อย่อของหนว่ยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 

อัตราที่ระบุไว้อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม

8

อัตราค่าปรับกรณีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่น
ท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้อนุญาตจากผู้ว่าจ้าง ต้องก าหนดค่า
ปรับเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ จ้าง
ช่วงตามสัญญา

อัตราตามที่ก าหนดไว้ในตามข้อ 162 ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
9

1ก10
ก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดในความช ารุดบกพร่อง โดยปกติจะต้องไม่น้อยกวา่ 2 ปี นับจากส่งมอบงาน

จ้าง

1ก

11

อัตราตามที่ก าหนดไว้ในตามข้อ 89 ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
1ก 12

ใช้ดุลยพินิจตามนัยขอ้ 173 ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

12

1ก
1ก

เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น2



ชื่อย่อของหนว่ยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 
1ก

1ก

1ก
1ก

1ก

1ก

1ก
1ก

1ก

1ก



เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น2

ชื่อย่อของหนว่ยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 
1ก

1ก

2
2

หน่วยงานของรัฐใช้ดุลยพินจิได้ตามความเหมาะสม
13

1ก

1ก 14 ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมประทับตรา โดยหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงชือ่ยอ่ก ากับตรา



ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐทีจั่ดจ้าง 1

1

1

1
1

1

1

1

1



1













การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 

ส าหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 466 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563



ตามที่กรมบัญชีกลางได้ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี
สิทธิ เป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของ รัฐ ซึ่ ง ในการประกาศขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้ก าหนด
รูปแบบทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Signature) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยระบบ e-GP 
จะแนบไฟล์ใบทะเบียนดังกล่าวอัตโนมัติให้ผู้ประกอบการที่ ย่ืนข้อเสนอด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่มีวงเงินค่าก่อสร้างตั้งแต่ 5,000,000 
บาท ขึ้นไป โดยไม่ต้องรับรองส าเนาถูกตอ้ง ส่งผลให้ต้องแก้ไขแบบประกาศและแบบ

ความเป็นมา



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ก าหนดตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ซึ่งตาม
แบบประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์           
(e-bidding) ข้อ 10 ก าหนดว่า “เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง          
สาขา … ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้
งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)” และแบบ

ความเป็นมา (ต่อ)



เอกสารประกวดราคาจ้ างก่อส ร้างด้วยวิธีป ระกวดราค าอิ เล็ก ทรอนิก ส์                   
(e-bidding) ข้อ 3 หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ ข้อ 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมี
เอกสารดังต่อไปนี้ (5) ก าหนดว่า “ส าเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง            
สาขา .... ไว้กับกรมบัญชีกลางพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีคณะกรรมการ
ราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
ไว้กับกรมบัญชีกลาง)”

ความเป็นมา (ต่อ)



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ โดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากกรมบัญชีกลางจะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 53 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 จึง
อาศัยอ านาจตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง (6) ประกอบมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (3) 
แห่งพระราชบัญญัติฯ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ ดังนี้



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

1. การก าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้ประกาศให้ขึ้น
ทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป 
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐ

(ตอ่)



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

2. แก้ไขความในแบบประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 10 เป็น “เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้น
ทะเบียนงานก่อสร้างสาขา … ไม่น้อยกว่าชั้น … ประเภท … ไว้กับกรมบัญชีกลาง”

(ตอ่)



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

3. แก้ไขความในแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วย         
วิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 3 หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ ข้อ 3.2 
ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (5) เป็น “ส าเนาหลักฐานการขึ้น
ทะเบียนงานก่อสร้างสาขา … ไม่น้อยกว่าชั้น … ประเภท … ไว้กับกรมบัญชีกลาง 
(กรณีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้ประกาศก าหนดให้
งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง”

(ตอ่)



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ตอ่)



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

4. แนวทางปฏิบตัินีใ้ช้บังคบักับการจัดจ้างกอ่สร้างด้วยวิธีสอบราคา 
วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อ
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิ์เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเป็นต้นไป

(ตอ่)



การย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานกอ่สร้าง
ท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

และการก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

หนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.3/ว 584 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563



ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุดภาครัฐ พ .ศ .
2560 มาตรา 51 บัญญัติให้คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
มีอ านาจประกาศให้งานก่อสร้างในสาขาใดเป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างจะเข้าร่วมเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นไว้กับกรมบัญชีกลาง โดยต้องใช้เงิน
งบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้ และ
มาตรา 53 บัญญัติให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างตาม
มาตรา 51 ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
โดยหน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประเภทนั้นอีกและ

ความเป็นมา



ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอในประกาศเชิญชวนให้
เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้ออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงาน
ของรัฐ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ก าหนดสาขางานก่อสร้าง ประกอบด้วย 
สาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสร้างสะพาน สาขางานก่อสร้างทางและสะพาน
พิเศษ สาขางานก่อสร้างชลประทาน สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 
สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่อง
น้ าชายฝั่งทะเล และสาขางานก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าภายในประเทศ

ความเป็นมา (ต่อ)



พร้อมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการเสนอราคางานกอ่สร้างของแตล่ะสาขาให้มีวงเงนิ
ตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป (ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2560)

ความเป็นมา (ต่อ)



ความเห็นของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

กรมบัญชีกลางได้ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้
ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว (ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการงาน

ก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งท่ี 1/2563 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2563) ดังนั้น เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏบิัตใินแนวทางเดียวกัน จึงก าหนดแนวทางการย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง
และการก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

1. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไวก้ับบญัชกีลาง
1.1 คุณสมบัติของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่สามารถย่ืนข้อเสนอต่อ

หน่วยงานของรัฐ



ความเห็นของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (ต่อ)

1.1.1 ประเภทคุณสมบัตทิั่วไปและคณุสมบัตเิฉพาะ ผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างมีสิทธิเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่ง ยกเว้น
หน่วยงานของรัฐ จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
กรมชลประทาน กรมโยธาธกิารและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ า และกรมเจ้าท่า

1.1.2 ประเภทคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติ
เฉพาะอื่น ๆ ผู้ประกอบงานก่อสร้างมีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้
ทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ จ านวน 6 แห่ง ตามข้อ 1.1.1



ความเห็นของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (ต่อ)

1.2 วิธีการย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
1.2.1 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ในกรณีที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีใบทะเบียนฯ ตรงตาม         
สาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐก าหนดในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนี้น ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะแนบใบทะเบียนดิจิทัล (Digital 
Certificate) ของผู้ประกอบการในสาขางานนั้นให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ประกอบการ
ไม่ต้องแนบไฟล์ (File) ใบทะเบียนฯ ประกอบการย่ืนข้อเสนอแต่อย่างใด



ความเห็นของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (ต่อ)

1.2.2 วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถสั่งพิมพ์ใบทะเบียนฯ ในระบบ 

e-GP ตามสาขางานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐก าหนดในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น 
เพื่อน าไปย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

1.3 กรณีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ประสงค์จะย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงาน
ของรัฐในนามกิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมค้าหลักเป็น
ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนตรงตามสาขา และชั้นของงานก่อสร้างที่หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 581 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2563)



ความเห็นของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (ต่อ)

2. หน่วยงานของรัฐ
การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

ส าหรับโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป ให้ด าเนินการดังนี้
2.1 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาความสอดคล้องของโครงการก่อสร้าง

ที่จะด าเนินการจัดจ้างกับนิยามของประเภทสาขางานก่สอร้างตามบัญชี
เอกสารแนบท้าย 1(ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ลงวันท่ี 17 

พฤศจิกายน 2560) ประกอบกับแนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขา



ความเห็นของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (ต่อ)

งานก่อสร้าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือฉบับนี้ เพื่อก าหนดคุณสมบัติของผู้มี
สิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอในแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หรือ
หนังสือเชิญชวนให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 582 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2563

ในกรณีที่โครงการก่อสร้างที่จะด าเนินการจัดจ้าง ไม่สอดคล้องกับ
นิยามของงานก่อสร้างตามประเภทสาขางานก่อสร้างของประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน

ผู้ประกอบการฯ ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2560) และแนวทางการพิจารณาลักษณะงานตาม



ความเห็นของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (ต่อ)

ประเภทสาขางานก่อสร้าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือฉบับนี้ หน่วยงาน
ของรัฐสามารถก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอให้มีผลงาน
ประเภทเดียวกันกับโครงการก่อสร้างในครั้งนั้นได้ (ตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2560)

2.2 หากหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า งานที่จะด าเนินการจัด
จ้างก่อสร้างในโครงการเดียวกันมีหลายลักษณะรวมอยู่ด้วยกัน ให้หน่วยงานของ
รัฐพิจารณาตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างหลักว่า สอดคล้อง



ความเห็นของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (ต่อ)

กับนิยามของประเภทสาขางานก่อสร้างใดตามข้อ 2.1 แล้วให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนในสาขา
งานก่อสร้างหลักนั้น ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ประกาศรายชื่อไว้แล้ว

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า งานที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างใช้เทคนิคการก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างหลักมีความใกล้เคียงและ
สอดคล้องกับนิยามของประเภทสาขางานกอ่สร้างมากกว่า 1 สาขา หน่วยงานของ
รัฐสามารถก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียน
ในสาขางานก่อสร้างได้มากกว่า 1 สาขา



ความเห็นของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (ต่อ)

2.3 การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิย่ืนข้อเสนอของผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างที่ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือประกาศและเอกสารสอบราคา หรือหนังสือ
เชิญชวนส าหรับวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ 
เมื่อกรมบัญชีกลางได้ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ตามมาตรา 53 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 แล้ว



ความเห็นของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (ต่อ)

2.4 ส าหรับหน่วยงานของรัฐใดได้ด าเนินการน าร่างประกาศและร่าง
เอกสารเชิญชวนเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือเผยแพร่
ประกาศและเอกสารเชิญชวน ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
(ระบบ e-GP) หรือมีหนังสือเชิญชวนไปแล้วก่อนวันที่กรมบัญชีกลางประกาศ
รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ตามข้อ 2.3 ให้หน่วยงานของรัฐนั้นด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไปได ้โดยได้รับยกเว้นการก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ
ของผู้ประกอบการ งานก่อสร้างที่ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง



แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง มีดังนี้

1. สาขางานก่อสร้างทาง
2. สาขางานก่อสร้างสะพาน 
3. สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ
4. สาขางานก่อสร้างชลประทาน
5. สาขางานก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งและชายฝ่ัง

ท่ีมา : ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยของหนังสือฉบับน้ี



ส าหรับการด าเนินการโคก หนอง นา โมเดล จะเก่ียวข้องกับ

สาขางานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง การก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ร้ือถอน และหรือต่อเติมสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกบัการควบคมุน้ า เพื่อการ
ชลประทาน หรือเพื่อการอื่น โดยท าการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้

(5) งานจัดรูปที่ดิน และหรืองานจัดระบบน้ า ได้แก่ งานก่อสร้างคูส่งน้ า 
อาคารแบ่งน้ า ท่อส่งน้ า ทางล าเลียงผลผลิตการเกษตร ปรับระดับดินในแปลงนา 
คูระบายน้ า หรืองานก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกัน



ส าหรับการด าเนินการโคก หนอง นา โมเดล จะเก่ียวข้องกับ

(6) งานอนุรักษ์และปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ า ได้แก่ งานอนุรักษ์แหล่งน้ า ขุด
ลอกแหล่งน้ า เขื่อน/ท านบกันดิน อาคารป้องกันการกัดเซาะ หรืองานก่อสร้างที่มี
ลักษณะท านองเดียวกัน



การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 

ส าหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 582 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563



คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ได้ก าหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน
ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Market : e – market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e – bidding) และวิธีสอบราคา (หนังสือ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กนบ) 

0405.2/410 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2560) ซึ่งต่อมาคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส าหรับ

ความ
เป็น
มา



กรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ( ตามหนังสื อ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 

(กวจ) 0405.2/ว 466 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2563) ประกอบกรมบัญชีกลางได้
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิ เป็นผู้ ย่ืน
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐและมีการแก้ไขแบบประกาศและ
เอกสารประกวดราคาจ้ างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์  (e-bidding)เพื่ อ รอง รับ รูปแบ บทะ เบี ยน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ก าหนดรูปแบบทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Certificate) ที่มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
Signature) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยไม่

ความ
เป็น
มา 

(ต่อ)



ต้องรับรองส าเนาถูกต้อง ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการ

งานก่สอร้างท่ีมีสิทธิเป้นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 และ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้แจ้ง
เวียนเร่ืองการย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการก าหนด
คุณสมบัติของผู้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ท่ี กค (กรท) 0433.3/ว 584 ลงวันท่ี 

8 ธันวาคม 2563 นั้น

ความ
เป็น
มา 

(ต่อ)



คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ได้ก าหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน
ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Market : e – market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e – bidding) และวิธีสอบราคา (หนังสือ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กนบ) 

0405.2/410 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2560) ซึ่งต่อมาคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส าหรับ

ความ
เป็น
มา



คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า 

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัย
อ านาจตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (6) ประกอบมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (7) 

แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ให้
ยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 466 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 
และแก้ไขแบบประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กนบ) 0405.2/410 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2560 ดังนี้

1. แก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดังนี้
1.1 แก้ไขแบบประกาศฯ ข้อ 10 จากเดิม เป็น “เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้น

ทะเบียนงานก่อสร้างสาขา … ไม่น้อยกว่าชั้น … ประเภท … ไว้กับกรมบัญชีกลาง 
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)”



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

1.2 แก้ไขแบบเอกสารฯ ข้อ 2.10 จากเดิม เป็น “เป็นผู้ประกอบการ
ที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา … ไม่น้อยกว่าชั้น … ประเภท … ไว้กับ
กรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้าง
สาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)”



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

1.3 แก้ไขแบบเอกสารฯ ข้อ 3 หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ ข้อ 3.2 
ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (5) จากเดิม เป็น “ส าเนาหลักฐานการ
ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา … ไม่น้อยกว่าชั้น … ประเภท … ไว้กับ
กรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้าง
สาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)”



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

2. แบบประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ข้อ 1 ที่แก้ไข
ปรับปรุงใหม่นี้ให้ใช้บังคับกับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก และ
วิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลมด้วย



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

3. ส าหรับหน่วยงานของรัฐใดได้ด าเนินการน าร่างประกาศและร่างเอกสาร
เชิญชวนเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารเชิญชวนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ระบบ 
e-GP) หรือมีหนั งสือเชิญชวนไปแล้วก่อนวันที่ ก รมบัญชีกลางประกาศ         
รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ โดยได้รับยกเว้นการก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเป็น          
ผู้ย่ืนข้อเสนอของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ตอ้งขึน้ทะเบียนไวก้ับกรมบญัชีกลาง 



ประกาศเชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 

และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 582 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ค าตอบทึ่ 9



การก าหนดราคาขาย
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีหลักเกณฑ์อย่างไร

ค าถามทึ่ 10



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับก าหนดราคาขาย
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 208 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561



ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้มีการขายเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 49 และเอกสารสอบราคาตามข้อ 64 
โดยข้อ 49 วรรคสอง ก าหนดว่า “ในกรณีที่มีการขาย ให้ก าหนดราคา
พอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการจัดท าเอกสาร
นั้น  แต่ไม่รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่หน่วยงานของรัฐไ ด้ใช้ จ่ายจากเงิน
งบประมาณเพ่ือด าเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างส ารวจ
ออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา”



คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

เพื่อให้การปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็น
ควรก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
และเอกสารสอบราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 49 และข้อ 64 กล่าวคือ ในกรณีที่
มีการขายให้ก าหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปใน
การจัดท าเอกสารนั้น เช่น การจัดพิมพ์เอกสารของผู้ย่ืนข้อเสนอ



คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

ทุกรายออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่รวมถึงค่า
ผลิตเอกสารหรือค่าจ่ายอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างส ารวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่
ปรึกษา ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องไม่มีการแสวงหาก าไรจากการขายเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสอบราคาดังกล่าว ###



กรณีที่มีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ก าหนดราคาขายตามระเบียบฯ ข้อ 49

โดยให้ก าหนดราคาพอสมควรกับคา่ใช้จ่ายที่หนว่ยงานของรัฐตอ้งเสียไป
ในการจัดท าเอกสารนั้น

ค าตอบทึ่ 10



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิก
ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 

และการคืนคา่ขายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 155 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561



เนื่องจากปรากฏว่า มีหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีสอบราคาตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ. 2560 โดยมีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร
สอบราคาให้แก่ผู้สนใจไปแล้ว ต่อมามีความจ าเป็นจะต้องยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา ซึ่งก่อให้เกิดความ         
ไม่เป็นธรรมแก่ผู้สนใจที่ได้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เอกสารสอบราคา แต่มิได้ใช้ประโยชน์เพ่ือการนั้น

เหตุผล



คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เ พ่ือ ให้ การปฏิ บั ติ ใน เรื่ อ ง ดั งกล่ าว เ ป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์เดียวกัน จึงเห็นสมควรก าหนดแนวทาง
ปฏิบั ติในกรณีที่มีการยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา และไม่มีการประกวด
ราคาฯ หรือสอบราคาใหม่ ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้
ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสาร

แนวทางปฏิบัติ



สอบราคาทุกรายทราบว่าผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาฯ 
หรือเอกสารสอบราคา มีสิทธิขอคืนเงินค่าซื้อเอกสาร
ประกวดราคาฯ หรือเอกสารสอบราคาได้ โดยให้ท า
เป็นหนังสือย่ืนแสดงความจ านงขอคืนเงินภายใน
ก าหนดเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ###

แนวทางปฏิบัติ (ต่อ)



ข้อหารือแนวทางปฏิบัติ
ในการคืนค่าขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/60070 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563



ประเด็นข้อหารือ

เทศบาลต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น แจ้งว่า
เทศบาลฯ ได้ด าเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) จ านวน 3 โครงการ ซึ่งมีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาฯ 
แต่ไม่มาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคา หรือย่ืนข้อเสนอและเสนอราคา
แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาฯ ซึ่งผู้ย่ืนข้อเสนอได้ใช้ประโยชน์เพ่ือการนั้นแล้ว ภายหลังเทศบาลฯ 
ได้ด าเนินการประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้ง 3 โครงการ และได้



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่โดยใช้วิธีคัดเลือก ต่อมาผู้ที่ได้ซื้อเอกสาร
ประกวดราคาฯ และได้ย่ืนข้อเสนอทั้ง 3 โครงการ มีความจ านงขอคืนค่าซื้อ
เอกสารประกวดราคาฯ ทั้ง 3 โครงการดังกล่าว เทศบาลฯ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่สามารถคืนค่าซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ให้แก่ผู้ซื้อเอกสาร
ประกวดราคาฯ ได้ เนื่องจากไม่อยู่ในเง่ือนไขตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว 155 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

เทศบาลฯ จึงขอหารือว่า ความเห็นของเทศบาลฯ ถูกต้องหรือไม่ประการใด



คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 155 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือการสอบราคา ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในกรณีที่มี
การยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และไม่มีการ
ประกวดราคาฯ ใหม่ โดยให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ทุกรายทราบว่า ผู้ซื้อเอกสาร
ประกวดราคาฯ มีสิทธิขอคืนค่าซื้อเอกสารประกวดราคาฯ 
ได้โดยให้ท าเป็นหนังสือย่ืนแสดงความจ านงขอคืนค่าซื้อ
เอกสารประกวดราคาฯ ภายในก าหนดเวลา 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง 

หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า เทศบาลต าบลพระบุ 
ได้ด าเนินการการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน 3 โครงการ ต่อมา
เทศบาลฯ ได้ด าเนินการประกาศยกเลิกการประกวดราคาฯ 
และได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ โดยใช้วิธี คัดเลือก 
เนื่องจากไม่มีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดผ่านคุณสมบัติตามที่
ประกาศก าหนด กรณีนี้ถือว่า ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาฯ 
ได้ใช้ประโยชน์จากเอกสารประกวดราคาฯ ดังกล่าว โดยได้
ย่ืนข้อเสนอต่อเทศบาลฯ แล้ว ดังนั้น จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ 



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

ที่ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาฯ จะสามารถใช้สิทธิขอคืนเงินค่า
ซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ได้ ตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 155 ลงวันที่ 23 มีนาคม 
2561 ###



จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจา้ง
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 22)



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



การแบ่งซ้ือหรือแบง่จ้าง



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ข้อหารือการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/2725 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563



ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ได้ด าเนินการจัดท าค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบ
ลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification System : 
AFIS) ประกอบด้วยงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการ
และสิ่งประกอบ และงบด าเนินงาน ค่าจ้างที่ปรึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 45
3,855,400.- บาท แยกเป็นปี 2563 ตั้งงบประมาณ จ านวน 90,771,100.- บาท 
และปี 2564 ผูกพันงบประมาณ จ านวน 363,084,300.- บาท 



ประเด็นข้อหารือ

ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ จึงขอหารือว่า สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างแต่ละรายการ โดยแยกเป็นรายการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงอาคารที่ท าการและสิ่ง
ประกอบ และรายการจ้างที่ปรึกษาได้หรือไม่ อย่างไร โดยไม่ถือว่า
เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 20



ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 20 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง
โดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในคร้ังเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้างหรืออ านาจ
ในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระท ามิได้” และวรรคสอง ก าหนดว่า 
“กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือ  
จ้างคร้ังนั้น และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นส าคัญ”



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ซึ่งการที่จะพิจารณาว่า เป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างหรือไม่ จะต้องพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ดังนี้ กล่าวคือ มีการแบ่งวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ในคร้ังเดียวกันออกเป็น
ส่วน ๆ โดยไม่มีเหตุผลความจ าเป็น ท าให้

(1) วิธีการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป เช่น วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไปด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เป็นต้น หรือ



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

(2) อ านาจในการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป เช่น แบ่งวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้างแล้ววิธีการซื้อหรือจ้างในแต่ละคร้ัง ยังคงเป็นวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปอยู่ แต่
อ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างในแต่ละคร้ังเปลี่ยนจากผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง มา
เป็นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ทั้งนี้ การแบ่งวงเงินในการซื้อหรือจ้างในคร้ังเดียวกันออกเป็นส่วน ๆ 
ซึ่งมีผลท าให้การซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป หรือมีผลท าให้อ านาจในการสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้องพิจารณาในขณะเริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มิใช่พิจารณาผลของการด าเนินการ



(3) ค าว่า “ในคร้ังเดียวกัน” ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 20วรรคหนึ่ง นั้น มุ่ง
หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างที่สมควรจะจัดซื้อจัดจ้างในคร้ังเดียวกัน ดังนั้น การได้รับ
อนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณในคร้ังเดียวกัน หากไม่มีเหตุผลประการใดที่ท าให้
หน่วยงานของรัฐไม่สามารถด าเนินการในคร้ังเดียวกันได้แล้ว หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดซื้อจดัจ้างในคร้ังเดียวกัน หากหน่วยงานของรัฐได้แยกการด าเนินการจนมี
ผลท าให้วิธีการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป  หรือเพื่ออ านาจสั่งซื้ อสั่ งจ้าง
เปลี่ยนแปลงไป กรณีนี้จะเป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบฯ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

2. หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจได้ด าเนินการ
จัดท าค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ 
(Automated Fingerprint Identification System : AFIS) โดยรายละเอียด
ในการจัดท าค าชี้แจงงบประมาณได้แยกเป็น

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและสิ่ง
ประกอบ ปี 2563 จ านวน 88,583,000 บาท 

ปี 2564 จ านวน 360,456,270 บาท



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

และงบด าเนินงาน ค่าจ้างที่ปรึกษา 
ปี 2563 จ านวน 2,188,100 บาท
ปี 2564 จ านวน 2,628,020 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 453,855,400 บาท แยกเป็นปี 2563 จ านวน 
90,771,100 บาท และปี 2564 ผูกพันงบประมาณ จ านวน 363,084,300 บาท 

กรณีนี้หากได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณในลักษณะงบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและสิ่งประกอบ ในคร้ัง 



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

เดียวกัน โดยจ าแนกงบประมาณเป็นแต่ละรายการ และแยกวงเงินแต่ละรายการ
ออกจากัน การด าเนินการซื้อหรือจ้างตามระเบียบฯ จึงสามารถด าเนินการได้ใน
ลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ คือ

(1) ด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นรายครั้ง ๆ ละรายการ หรือ

(2) ด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นรายครั้ง ๆ ละกลุ่ม หรือ



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ดังนั้น งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และงานจ้างปรับปรุงอาคารที่ท าการ
และสิ่งประกอบ ส านักงานฯ ย่อมสามารถน าแนวทางการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในลักษณะดังกล่าว มาพิจารณาเพื่อประกอบการด าเนินการได้ โดยไม่ถือเป็นการ
แบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างแต่อย่างใด

(3) ด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นรายครั้ง ๆ ละหลายกลุ่ม หรือ

(4) ด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างรวมกันในครั้งเดียว



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

อนึ่ง ตามระเบียบฯ หมวด 2 การซื้อหรือจ้าง ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 17 
ก าหนดว่า “การด าเนินการในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษา และ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” ดังนั้น การด าเนินการเกี่ยวกับ
การจ้างที่ปรึกษา จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของการซื้อหรือจ้าง ตามนัยระเบียบฯ 
หมวด 2 ส่วนที่ 1 แต่อย่างใด ###



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

บุคคลธรรมดามาเพื่อด าเนินการดังกล่าว และหน่วยงานก็ได้ด าเนินการจ้าง
ตามวัตถุประสงค์ของการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ กรณีจึงไม่ถือเป็น
การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง



การด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ต้องด าเนินการจัดจ้างอย่างไร ไม่ให้เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 

ค าถามทึ่ 11



ข้อหารือการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/10516 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข้อหารือ

กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับอนุมัติโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้
อ านาจกระทรวงการคลังกู้เ งินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาพ้ืนที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก 
หนอง นา โมเดล” วงเงินงบประมาณ 4,787,916,400 บาท ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ 73 จังหวัด 575 อ าเภอ 3,246 ต าบล 25,179 ครัวเรือน 
ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะระยะสั้น



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา 
โมเดล กิจกรรมที่ 2 สร้างพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (CLM) ระดับต าบล และพัฒนาพ้ืนที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้
รายเดือนให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับ
ท้องถิ่นและชุมชน กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน และ
เอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพ้ืนที่ครัวเรือนต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วม



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

พัฒนาพ้ืนที่ระดับต าบล กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต 
การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย และกิจกรรมที่ 7 
สร้างระบบโปรแกรม และระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ 
Local Economy ซึ่งแต่ละกิจกรรมในโครงการเป็นการกระจายรายได้ลง
สู่ชุมชนในระดับต าบล/อ าเภอ โดยมีการประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของ
แผนงานโครงการเป็นการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนในระดับต าบล/อ าเภอ 
โดยมีการประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีแยกเป็นชื่อรายการ จ านวน (หน่วยนับ) เป็นรายรุ่น 



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

รายแปลง รายครัว เรือน รายฐานการเรียนรู้  และเพ่ือเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ กรมฯ จึงประสงค์จัดสรรงบประมาณใน
โครงการฯ ให้จังหวัดด าเนินการ โดยแบ่งการจัดสรรเป็นรายรุ่น/ราย
แปลง เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนการด าเนินงานและแผนการ
ใช้จ่ายเงิน กรมฯ จึงขอหารือว่า กรณีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละกิจกรรม 
สามารถด าเนินการเป็นรายรุ่น รายแปลง รายครัวเรือน และรายฐานการ
เรียนรู้ตามเหตุผลความจ าเป็นของงานนั้น ๆ ได้หรือไม่



คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 20 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “การแบ่ง
ซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพ่ือให้วิธีการ
ซื้อหรือจ้างหรืออ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระท ามิได้” 
และวรรคสอง ก าหนดว่า “กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างให้พิจารณา
ถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้นและความคุ้มค่าของทางราชการ
เป็นส าคัญ” ซึ่งการท่ีจะพิจารณาว่าเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างหรือไม่



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

จะต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังนี้ กล่าวคือ มีการแบ่งวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้างในครั้งเดียวกันออกเป็นส่วน ๆ โดยไม่มีเหตุผลความจ าเป็นท าให้

(1) วิธีการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป เช่น วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง ซึ่งจะต้องด าเนินการโดยการเชิญชวนทั่วไปแล้วไปด าเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นต้น หรือ

(2) อ านาจในการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป เช่น แบ่งวงเงินที่
จะซื้อหรือจ้างแล้ววิธีการซื้อหรือจ้างในแต่ละคร้ัง ยังคงเป็นวิธีประกาศเชิญ



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

ชวนทั่วไปอยู่ แต่อ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างในแต่ละครั้งเปลี่ยนจากผู้มีอ านาจ
เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น มาเป็นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

ทั้งนี้ การแบ่งวงเงินในการซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันออกเป็น
ส่วน ๆ ซึ่งมีผลให้การซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไปนี้ หรือมีผลท าให้อ านาจ
ในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปนี้ จะต้องพิจารณาในขณะที่เริ่ม
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิใช่พิจารณาจากผลของการด าเนินการ



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

(3) ค าว่า “ในคร้ังเดียวกัน” ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 20 วรรคหนึ่ง 
นั้น มุ่งหมายถึง การจัดหาพัสดุที่สมควรจะจัดซื้อหรือจ้างในครั้งเดียว 
ดังนั้น การได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณในครั้งเดียวกัน หากไม่มี
เหตุผลประการใดที่ท าให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถด าเนินการในครั้ง
เดียวกันได้แล้ว หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวกัน หาก
หน่วยงานของรัฐได้แยกการด าเนินการจนมีผลท าให้วิธีการซื้อหรือจ้าง
เปลี่ยนแปลงไป หรือเพ่ือให้อ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป กรณีนี้
จะเป็นการด าเนินการท่ีไม่ชอบด้วยระเบียบฯ



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

ส าหรับกรณีที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในการซื้อหรือจ้าง 
โดยจ าแนกเป็นรายการก็ถือว่าเงินงบประมาณของแต่ละรายการแยกออก
จากกัน ดังนั้น การด าเนินการซื้อหรือจ้างตามระเบียบฯ จึงสามารถ
ด าเนินการได้ในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ คือ

1. ด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นรายครั้ง ๆ ละรายการ หรือ
2. ด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นรายครั้ง ๆ ละกลุ่ม หรือ
3. ด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นรายครั้ง ๆ ละหลายกลุ่ม หรือ
4. ด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างรวมกันในครั้งเดียว



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

2. กรณีข้อหารือ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมการพัฒนาชุมชน 
ได้รับอนุมัติโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง      
กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล” วงเงินงบประมาณ 
4,787,916,400 บาท โดยด าเนินการในพ้ืนที่ 73 จังหวัด 575 อ าเภอ



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

3,246 ต าบล 25,179 ครัวเรือน ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการกระจาย
รายได้ลงสู่ชุมชนในระดับต าบล/อ าเภอ โดยมีการประมาณการค่าใช้จ่าย
รวมของแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแยกเป็นชื่อ
รายการจ านวน (หน่วยนับ) เป็นรายรุ่น รายแปลง รายครัวเรือน รายฐาน 
และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น และชุมชนผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงาน 
และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับ



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

ผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมีการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ 
ให้จังหวัดด าเนินการ แบ่งการจัดสรรเป็นรายรุ่น/รายแปลง และเพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน 
ประกอบห้วงระยะเวลาด าเนินงาน สภาพแปลงพ้ืนที่แตกต่างกัน และ           
ต่างพ้ืนที่ ดังนั้น กรณีนี้กรมฯ ย่อมสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็น  
รายรุ่น รายแปลง รายครัวเรือน รายฐานการเรียนรู้และสามารถน าแนวทาง



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นมาพิจารณา
ประกอบการด าเนินการได้ โดยพิจารณาเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดตามนัยมาตรา 55 และมาตรา 56 แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 



การด าเนินงานจัดซื้อจดัจ้าง
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวิต

ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
ให้ถือปฏิบัตติาม

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัซือ้จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/10516 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ค าตอบทึ่ 11



การเสนอแต่งตัง้คณะกรรมการตา่ง ๆ  และผู้ควบคมุงาน



พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

มาตรา 100

การด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ เพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ

องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด



พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะ
แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้ และให้น าบทบัญญัติมาตรา 96วรรคสาม มาใช้
บังคับโดยอนุโลม

ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุตามวรรค
หนึ่งและวรรคสาม ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจา้งหรือการบริหารพัสดุให้ไดรั้บคา่ตอบแทนตามทีก่ระทรวงการคลังก าหนด



พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

มาตรา 101

งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการด าเนินการเป็นระยะ ๆ อันจ าเป็นต้องมีการ
ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของ
งาน ให้มีผู้ควบคุมงาน ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอ านาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงาน
ก่อสร้างนั้น

การแต่งตั้ง คุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก าหนด



พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.spu.ac.th%2Fuploads%2Fwebfac%2Ff000002%2Fcontents%2F201906211156574pXg4Oq.gif&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.spu.ac.th%2Factivities%2F6107&docid=faNucG_dzFexWM&tbnid=wJpVHnJE_cIbAM%3A&vet=10ahUKEwjauajH8arnAhV14XMBHZq1BGcQMwhFKAAwAA..i&w=850&h=531&bih=655&biw=1366&q=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&ved=0ahUKEwjauajH8arnAhV14XMBHZq1BGcQMwhFKAAwAA&iact=mrc&uact=8


ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง

ข้อ 25 ในการด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละคร้ัง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างนั้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ

(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
(3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

(4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า ให้
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อ 26 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ 25 แต่ละคณะประกอบด้วย
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างนอ้ย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากขา้ราชการ
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือ
พนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอืน่ โดยให้ค านงึถึงลกัษณะหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแตง่ตั้งเปน็ส าคญั

ในกรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแตง่ตัง้บคุคลอืน่ร่วม



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จ านวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่า
จ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง

ในการซื้อหรือจ้างคร้ังเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผล
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคณุวฒุิ
เกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย        



พนักงานจ้างตามภารกิจของ อปท. ที่มกีารท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี 
ถือเป็นพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

สามารถเข้าร่วมเป็นณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามระเบียบฯ ได้หรือไม่



ข้อหารือแนวทางปฏิบตัติามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจดัจา้ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561



ประเด็นข้อหารือ

กระทรวงมหาดไทย ได้ข้อหารือการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ากรณีที่พนักงานจ้างตามภารกิจของ อปท . ที่มี  
การท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี ซึ่งมีลักษณะการจ้างเช่นเดียวกันกับ
พนักงานราชการถือเป็นพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
จึงสามารถ เข้ าร่ วม เ ป็นคณะกรรมการซื้อหรือ จ้างตามระ เบียบ
กระทรวงการคลังฯ ข้อ 26ได้ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/187 
ลงวันที่ 8 มกราคม 2561)

พิจารณาเฉพาะ ข้อหารือที่  2
ประเด็นการแต่งต้ังคณะกรรมการซ้ือและจ้าง



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรณีข้อหารือ 2 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 26 ก าหนดว่า “คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างตามข้อ 25 แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน 
และกรรมการอย่างน้อย 2คน ซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นส าคัญ”

ความเห็นของคณะกรรมการฯ



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พนักงานจ้างตามภารกิจ
ของ อปท. มีการท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี โดยมีลักษณะ
การจ้างเช่นเดียวกันกับพนักงานราชการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 พนักงานจ้างฯ 
จึงถือเป็นพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น ดังนั้น 
อปท. จึงสามารถแต่งต้ังพนักงานจ้างฯ ดังกล่าวเป็นคณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 26 ได้ ####
(แจ้งเวียนตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1628 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2561)



แต่งตั้งผู้ควบคุมงานเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดไุดห้รือไม่



ข้อหารือการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสรา้ง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/049571 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561



กรมทางหลวงได้ด าเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง
งานโครงการต่างๆ โดยมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อท า
หน้าที่เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานจ้าง
ก่อสร้างน้ันๆ ซ่ึงในบางกรณีมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ปรากฏ
ว่าได้รับการทักท้วงจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า

ประเด็นข้อหารือ



เป็นการแต่งตั้งที่ไม่เหมาะสม และให้พิจารณาทบทวนการ
แต่งตั้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานหรือโครงการเดียวกัน 

กรมฯ จึงขอหารือว่ากรณีการแต่งตั้งผู้ควบคุม
งานเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างในงาน
หรือโครงการเดียวกัน สามารถด าเนินการได้หรือไม่

ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)



ความเห็นของคณะกรรมการฯ

พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 26 วรรคสาม
ก าหนดว่า “ในการซ้ือหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการ
สอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็นกรรมการตรวจ
รับพัสดุ” ดังนั้น กรณีตามข้อหารือ ย่อมเป็นดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่จะแต่งตั้ง โดยไม่ขัดต่อหลักการของระเบียบฯ ###



การก าหนดคุณสมบตัิของผูย้ื่นข้อเสนอ
และการก าหนดผลงาน



แนวทางปฏิบัติ
ในการก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอและการก าหนดผลงาน

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 521 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562



ด้วยปรากฏว่า ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
หลายแห่งได้ก าหนดเง่ือนไขในเรื่องคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้ย่ืนข้อเสนอ ในลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น จะต้องเป็นผู้ที่มีผลประกอบการเป็นก าไร จะต้องมีบุคลากร หรือ
เครื่องจักรเครื่องมืออยู่ก่อน หรือขณะเข้าเสนอราคามาแสดงต้ังแต่ขณะเสนอ
ราคา รวมถึงการก าหนดผลงาน และการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือเง่ือนไข
อื่น ๆ ซึ่งในบางกรณีหน่วยงานของรัฐก าหนดผลงานหรือเง่ือนไขที่ไม่เป็นธรรม

1



และกีดกันการเข้าแข่งขันในการเสนอราคา และหรือ เป็นการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการบางรายในการย่ืนเสนอราคา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
พิจารณาให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้
ดังกล่าวนั้น เป็นผู้ ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ จึงท าให้เกิดปัญหาในการ
อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง หรือเกิดข้อร้องเรียนตามมา

2



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
(คณะกรรมการวินิจฉัย) โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มาตรา 8 วรรคหนึ่ง(2) บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
ต้องโปร่งใส โดยต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มี
ระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการย่ืนข้อเสนอ มีหลักฐานการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและ

1



การบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติในการจัดจ้าง
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอ านาจ
ตามมาตร 24 วรรคหนึ่ง (6) ประกอบมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (7) แห่ง
พระราชบัญญัติฯ ก าหนดแนวทางการก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้ย่ืน ข้อเสนอ การก าหนดผลงาน และการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะหรือยี่ห้อของพัสดุ ดังนี้

2



1. การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้าง

1.1 ในการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้
หน่วยงานของรัฐก าหนดคณุสมบตัขิองผู้ย่ืนข้อเสนอตามแบบประกาศและแบบ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบ
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีสอบราคา
วิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอตามแบบดังกล่าว โดยอนุโลม

3



1. การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้าง (ต่อ)

1.2 การก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้างที่มีวงเงิน
ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ให้ก าหนดว่าต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

4

1.3 ในงานจ้างก่อสร้างห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเงื่อนไขของผู้ย่ืน
ข้อเสนอในเร่ืองดังต่อไปนี้

(1) จะต้องเป็นนิตบิุคคลที่มีผลประกอบการเป็นก าไร



1. การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้าง (ต่อ)

5

(2) จะต้องย่ืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมาแสดงตัง้แต ่
ขณะเข้าเสนอราคา

(3) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายและจะต้องมีหนังสือ  
แต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายในครุภัณฑป์ระกอบนั้น เช่น เคร่ืองปรับอากาศ
เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ หรือจะต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่  
ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากผู้ผลิตหรือตวัแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแตง่ตัง้จาก
ผู้ผลิต เป็นต้น ไม่ว่าจะก าหนดไว้ในรูปแบบ และรายการรายละเอียด
หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องขณะเข้าเสนอราคา



1. การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้าง (ต่อ)

1.4 การก าหนดผลงาน หากหน่วยงานของรัฐจะก าหนดผลงาน

ก่อสร้าง  ให้ก าหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ 
หรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจ้างก่อสร้างในคร้ังนั้น และเป็นผลงานการ
ก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งผลงาน
ดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่
ผู้รับจ้างได้ท างานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับ
เรียบร้อย ทั้งนี้ ห้ามมิให้ก าหนดเงื่อนไขอย่างอื่นที่มีลักษณะเป็นการกีดกันการ
เข้าเสนอราคาอย่างเป็นธรรมด้วย 6



2. การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในงานซ้ือหรืองานจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง

2.1 การจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมิให้
หน่วยงานของรัฐก าหนดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับย่ีห้อ

ใดย่ีห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
มีวัตถุประสงค์ความจ าเป็นต้องใช้และเห็นว่ามีลักษณะของการใช้งานหรือมี
ข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุย่ีห้อเป็นการเฉพาะ

7



2. การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในงานซ้ือหรืองานจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง (ต่อ)

2.2 การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานซื้อ ห้ามมิให้
หน่วยงานของรัฐก าหนดเจาะจงแหล่งประเทศผู้ผลิตหรือทวปี เช่น ต้องเป็นพัสดุ
ที่ผลิตจากทวีปอเมริกา หรือทวีปยุโรป หรือต้องเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศ
เยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น

8



2. การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในงานซ้ือหรืองานจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง (ต่อ)

2.3 การก าหนดเงื่อนไขในการย่ืนหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย ให้
ก าหนดว่าต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทน
จ าหน่ายในประเทศไทย โดยให้ย่ืนขณะเข้าเสนอราคา

9



2. การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในงานซ้ือหรืองานจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง (ต่อ)

2.4 การก าหนดผลงาน โดยปกติในการซื้อหรือการจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง มิให้ก าหนดผลงาน แต่หากหน่วยงานของรัฐมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ก าหนดผลงาน ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ 50ของวงเงิน
งบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้างในคร้ังนั้น

10



แนวทางปฏิบัติในการก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ การก าหนดผลงาน 
การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือย่ีห้อของพัสดุ 

และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ย่ืนข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ
กรณีการก าหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระส าคัญ

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563



เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแนะ
และการก าหนดผลงาน

ยกเลิก
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัซือ้จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 521 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562



1. การก าหนดคุณสมบตัิของผูย้ื่นข้อเสนอ

ให้ใช้แนวทางปฏิบัติใหม่ดังนี้



1.1 งานจ้างก่อสร้างและการก าหนดรายการ
วัสดุมาใช้ในงานก่อสร้าง

1.1.1 กรณีงานจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดคุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอตามแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนตาม
แบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ส าหรับวิธีคัดเลือกหรือ
วิธีเฉพาะเจาะจง ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอตามแบบ
ดังกล่าว โดยอนุโลม

1.1.2 การก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้างที่มีวงเงิน
ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ให้ก าหนดว่าต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย



1.1 งานจ้างก่อสร้างและการก าหนดรายการ
วัสดุมาใช้ในงานก่อสร้าง

1.1.3 ห้ามมิให้ก าหนดเงื่อนไขของผู้ย่ืนขอ้เสนอในงานจา้งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

(ต่อ)

(1) จะต้องเป็นนิตบิุคคลที่มีผลประกอบการเป็นก าไร

(2) จะต้องย่ืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมาแสดงตัง้แต่
ขณะเข้าเสนอราคา



1.1 งานจ้างก่อสร้างและการก าหนดรายการ
วัสดุมาใช้ในงานก่อสร้าง(ต่อ)

(3) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายและจะต้องมีหนังสือ
แต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายในครุภัณฑ์ประกอบ เช่น 
เคร่ืองปรับอากาศ เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ เป็นต้น หรือ
จะต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่จากผูผ้ลิตหรือตวัแทนจ าหน่ายที่
ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต



1.1 งานจ้างก่อสร้างและการก าหนดรายการ
วัสดุมาใช้ในงานก่อสร้าง

1.1.4 การก าหนดผลงาน หากหน่วยงานของรัฐจะก าหนดผลงานก่อสร้างให้
ก าหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินที่ประมาณการ
ที่จะจ้างก่อสร้างในคร้ังนั้น และเป็นผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะ
ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญา
เดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ท างานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่ง
มอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

(ต่อ)



1.1 งานจ้างก่อสร้างและการก าหนดรายการ
วัสดุมาใช้ในงานก่อสร้าง

1.1.5 การก าหนดรายการวัสดุที่จะน ามาใช้ในงานก่อสร้าง เช่น สี กระเบื้องยาง 
วัสดุฝ้าเพดาน สุขภัณฑ์ เป็นต้น

(ต่อ)

(1) กรณีที่มีมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม หรือมีมาตรฐานที่หน่วยงาน
ของรัฐอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ ก็ให้ระบุมาตรฐานนั้นได้

(2) กรณีที่วัสดุยังไม่ได้ก าหนดมาตรฐานตาม (1) แต่หน่วยงานของรัฐมี
ความจ าเป็นต้องใช้วัสดุซึ่งเห็นว่ามีคุณภาพดี เป็นที่นิยมใช้กันในขณะนั้น และมี
ความจ าเป็นต้องระบุย่ีห้อวัสดุก็ให้ระบุชื่อย่ีห้อได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ย่ีห้อ และ



1.1 งานจ้างก่อสร้างและการก าหนดรายการ
วัสดุมาใช้ในงานก่อสร้าง(ต่อ)

ให้ถือเป็นหลักการว่าวัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับย่ีห้อที่ระบุก็ให้ใช้ได้ด้วย
ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอขอใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีกว่าหรือเทียบเท่ากับ

สิ่งของตามที่หน่วยงานของรัฐระบุย่ีห้อไว้ ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอพิสูจน์ให้เป็นที่เชื่อถือ
และยอมรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ยอมรับวัสดุสิ่งนั้นแล้ว ก็ให้ยอมรับว่าเป็นวัสดุเทียบเท่าได้และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือเป็นที่สุดเฉพาะคราวนั้น



1.2.1 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับย่ีห้อใดย่ีห้อหนึ่ง หรือของ
ผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ

1.2 งานซ้ือหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.2.2การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานซื้อ ห้ามมิให้หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดเจาะจงแหล่งประเทศผูผ้ลิตหรือทวีป เช่น ต้องเป็นพัสดุที่ผลิตจากทวีป
อเมริกา หรือทวีปยุโรป หรือต้องเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น



1.2.3 กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีความจ าเป็นต้องก าหนดเงื่อนไขในการย่ืน
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายของพัสดุที่จะจัดซื้อ ให้ก าหนดว่า ต้องได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหนา่ยจากผูผ้ลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย โดยให้
ย่ืนขณะเข้าเสนอราคา

1.2 งานซ้ือหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ในกรณีพัสดุที่จะจัดซื้อมีส่วนประกอบ เช่น ล้อ พวงมาลัย เบาะรถ 
เป็นต้น หรืออุปกรณ์ประกอบ เช่น สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟท้ายรถ สัญญาณเตือนถอย
หลัง เป็นต้น ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเงื่อนไขว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายและจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายในส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ประกอบของพัสดุนั้น

(ต่อ)



1.2.4 ห้ามมิให้ก าหนดผลงานในงานซื้อหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แต่
หากหน่วยงานของรัฐมีความจ าเป็นจะต้องก าหนดผลงาน ให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดผลงานไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินที่ประมาณการ
ที่จะซื้อจัดจ้างในคร้ังนั้น

1.2 งานซ้ือหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ต่อ)



2. แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอกรณีที่ไม่เป็นสาระส าคัญ

กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอได้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน 
หรือหนังสือเชิญชวน ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นความผิดพลาดเพียง
เล็กน้อยและให้พิจารณาผ่อนปรนโดยไม่ตัดสิทธิ์ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น

2.1 ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่รับรองส าเนาถูกต้องในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) หรือหนังสือ
รับรองผลงาน



2. แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอกรณีที่ไม่เป็นสาระส าคัญ

2.2 ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ติดอากรแสตมป ์ตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวน รวมไปถึงเอกสาร
หลักฐานอื่น ๆ  ที่มีเงื่อนไขก าหนดให้ย่ืนมาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอ
และเอกสารดังกล่าวจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

(ต่อ) 2.3 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ย่ืนบัญชีผู้มีอ านาจควบคุม 
(ถ้ามี) แต่ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีผู้มีอ านาจควบคุม การที่ผู้ย่ืนข้อเสนอ
ไม่ย่ืนบัญชีผู้มีอ านาจควบคุมจึงไม่ผิดเงื่อนไขตามที่หน่วยงานของ
รัฐก าหนด



2. แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอกรณีที่ไม่เป็นสาระส าคัญ

ทั้งนี้ หากหน่วยงานของรัฐจะก าหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
ต้องย่ืนเอกสารใดเพื่อประกอบการพิจารณาผลวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ใน
แบบเอกสารเชิญชวนที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ตาม
หนังสือที่อ้างถึง 1 ในข้อ 3.1 ส่วนที่ 1 หรือข้อ 3.2 ส่วนที่ 2 
เท่านั้น รวมทั้งให้ถือปฏิบัติกับวิธีคัดเลือกโดยอนุโลมด้วย

(ต่อ)



ข้อหารือปัญหาการก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/2561 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563



ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
ได้ด าเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ. พร้อมตกแต่ง
ภายในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ
ส านักงาน กกพ. และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 19/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 ซ่ึง
ขอบเขตของงาน ข้อ 5 ก าหนดรายละเอียดงานก่อสร้างประกอบด้วยงาน
ระบบต่าง ๆ เช่น งานวิศวกรรมโยธา และงานโครงสร้าง งานวิศวกรรม 
ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล งานวิศวกรรมระบบ

1



ป้องกันอัคคีภัย และงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
ในการประกาศประกวดราคาฯ ส านักงาน กกพ. ได้ด าเนินการตาม

นัยหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ที่ก าหนด
คุณสมบัติให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้อง “มีความสามารถตามกฎหมาย” และได้น า
คุณสมบัติดังกล่าวไปก าหนดในข้อ 6.1 ของเอกสารประกวดราคาฯ ซ่ึงการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ส านักงาน กกพ. พบว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายหน่ึงไม่ ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

2





ส านักงาน กกพ. จึงขอหารือ ดังน้ี

ประเด็นข้อหารือ

1. ค าว่า “มีความสามารถตามกฎหมาย” หมายความถึง ความสามารถ
ตามกฎหมายใด เมื่อพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 45 ก าหนดห้าม  
ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจะถือว่าผู้ที่ไม่ได้รับ
ใบอนุญาตดังกล่าวมีความสามารถตามกฎหมายที่จะเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอในการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ตามประกาศประกวดราคาฯ ได้หรือไม่



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

2. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 521 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
2562 ก าหนดแนวทางการก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ การก าหนดผลงาน 
และการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือย่ีห้อพัสดุ ข้อ 1.3 (2) ห้ามมิให้หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดเงื่อนไขของผู้ย่ืนข้อเสนอว่า “จะต้องย่ืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมมาแสดงตั้งแต่ขณะเข้าเสนอราคา” ส านักงาน กกพ. จึงขอหารือว่า จะ



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

เป็นผลให้ผู้ที่ ไม่ ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 สามารถย่ืนข้อเสนอในการประกวดราคาฯ ได้
หรือไม่ 



ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังน้ี

1. โดยหลักการการก าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อ
หรือจ้าง และการก าหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ตลอดจนการ
วินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ถือเป็นอ านาจของหน่วยงานของรัฐที่จะจัดซื้อจัดจ้าง สามารถใช้
ดุลพินิจก าหนดและวินิจฉัยได้ตามความต้องการของหน่วยงาน แต่ต้องอยู่



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 ที่บัญญัติให้การจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 
และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ทั้ งนี้  โดยค านึ งถึ ง คุณสมบัติและ
ความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคา



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

2. กรณีข้อหารือ 1 ตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กนบ) 0405.2/ว410 ลงวันที่ 
24 ตุลาคม 2560 เร่ือง ก าหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซือ้
จัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e – bidding) 
และวิธีสอบราคา ซึ่งตามแบบประกาศ ข้อ 1 และแบบเอกสารประกวดราคา
จ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 2.1 ก าหนดให้



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีความสามารถตามกฎหมาย 
กรณีนี้ย่อมต้องพิจารณาถึงความสามารถ

ของบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

3. กรณีข้อหารือ 2 ตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 3 หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ ก าหนดให้ผู้ย่ืน
ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อ 3.1 ส่วน
ที่ 1 และข้อ 3.2 ส่วนที่ 2 ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ข้อ 55 ก าหนดว่า 
“เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาข้อ 55 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการดังนี้ (2) วรรคสาม ก าหนดว่า “ในกรณีที่ผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วนหรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนัน้ไมม่ีผลท าให้เกดิ
การได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พิจารณาผ่อนการตัดสิทธิ์ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น” หากข้อเท็จจริงปรากฎว่า



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.)ได้ด าเนินการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส านักงาน กกพ . พร้อมตกแต่งภายในตาม
ประกาศส านักงาน กกพ . และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 19/256 ลงวันที่ 6 กันยายน 
2562 ซึ่งตามประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ข้อ 3.1(5) (5.2) ก าหนดให้
ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนรายละเอียดผู้รับผิดชอบการด าเนินการก่อสร้างของผู้ย่ืน
ข้อเสนอ กรณีนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของส านักงาน กกพ. ที่จะพิจารณาให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ ข้อ 55 (2) วรรคสาม”



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

4. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 521 ลงวันที่ 30 
ตุลาคม 2562 เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
และการก าหนดผลงาน ข้อ 1 การก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอในงาน
จ้างก่อสร้าง ข้อ 1.3 (2) ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเงื่อนไขของผู้ย่ืน
ข้อเสนอว่า “จะต้องย่ืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมาแสดงตั้งแต่
ขณะเข้าเสนอราคา” เนื่องจากในขั้นตอนการบริหารสัญญา ตามระเบียบฯ



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ข้อ 176 ก าหนดว่า “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่
ดังนี้ (1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร” กรณีนี้ ผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการ
ประกาศผลให้เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือก และได้รับการเรียกให้เข้าท า
สัญญา ต้องน าเอกสารหลักฐานผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรม
โยธา พ.ศ. 2551 มาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตรวจสอบ
ด้วย



ข้อหารือการก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้าง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/59110 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563



ประเด็นข้อหารือ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพริก (อบต.บ้านพริก) 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ได้จัดท าโครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลทติ์ก บริเวณถนนสายหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 4 ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีลักษณะ
งานเป็นการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง และได้ก าหนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ย่ืนข้อเสนอเพ่ิมเติม โดยก าหนดขีด
ความสามารถและความพร้อมที่อยู่ในวันย่ืนข้อเสนอของ     
ผู้ย่ืนข้อเสนอ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

1. ด้านบุคลากรของผู้ย่ืนข้อเสนอ ต้องเสนอมาตรฐานฝีมือช่าง หรือ
บุคลากรประจ าบริษัทที่จะเข้าปฏิบัติงานเต็มเวลาตลอดโครงการ ซึ่ง
บุคลากรหลักประกอบด้วย

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (วิศวกรโยธา ระดับภาคี
วิศวกร)

- ใบประกาศนียบัตรหรือใบแสดงผลการศึกษา (ช่างโยธาหรือ
ช่างก่อสร้าง ระดับไม่ต่ ากว่า ปวช. หรือเทียบเท่า)



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดท าบัญชีแสดงจ านวนช่างทั้งหมด โดยจ าแนก
ตามแต่ละสาขาและระดับพร้อมระบุรายชื่อของช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ พร้อมแนบเอกสาร ประกอบด้วยหนังสือยินยอมการเป็น
ลูกจ้าง (ติดรูปถ่ายไม่เกิน 6เดือน) เอกสารแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
(ภ.ง.ด.1) ของบุคลากรหรือช่างย้อนหลัง 3 เดือน นับจากวันย่ืน เพ่ือเป็น
หลักฐานแสดงว่าบุคลากรหรือช่างเป็นพนักงานและลูกจ้างบริษัทของผู้ย่ืน
ข้อเสนอ มาประกอบการพิจารณา



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

(1) กรณีบุคลากรชาวไทย ซึ่งเป็นลูกจ้างของนิติบุคคลที่เป็นผู้ย่ืน
ข้อเสนอ บุคคลดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องของเอกสาร
หลักฐานร่วมกับกรรมการผู้จัดการหรือห้างหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่
บุคลากรผู้นั้นเป็นลูกจ้าง

(2) กรณีบุคลากรชาวไทย ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่มีสังกัด 
(Free Lance) แสดงเจตจ านงหรือสัญญาเข้าร่วมงาน และลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารประกอบร่วมกับผู้ย่ืนข้อเสนอ ข้อเสนอที่
บุคลากรผู้นั้นท าหนังสือแสดงเจตจ านงหรือสัญญาเข้าร่วมด าเนินการ



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

2. ด้านเครื่องจักร ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเสนอรายการจ านวนเครื่องจักร
ที่ใช้ในการงานก่อสร้างทางพร้อมเอกสารหรือหลักฐานการถือครอง
กรรมสิทธิ์เครื่องจักร และเอกสารการช าระภาษีประจ าปีตามที่กฎหมาย
ก าหนดมาประกอบการพิจารณาด้วย

หมายเหตุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (วิศวกรโยธา
ระดับภาคีวิศวกร) สามารถย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมวันที่ลงนามในสัญญาจ้างได้



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

อบต.บ้านพริก จึงขอหารือว่า ในการก าหนดขีดความสามารถและ
ความพร้อมที่อยู่ในวันยื่นข้อเสนอข้างต้นเป็นการขัดกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือไม่



คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน
ที่หน่วยงานของรัฐจะซื้อหรือจะจ้าง หน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดได้ตาม
ความเหมาะสมและจ าเป็น เพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ แต่ต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 กล่าวคือ การก าหนดคุณลักษณะทั่วไป
ของพัสดุที่จะจัดหาต้องด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มี



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของ     
ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะอันเป็นข้อยกเว้น        
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ และมาตรา 9 บัญญัติว่า “การก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ
ค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับย่ีห้อใดย่ีห้อ
หนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อ
จัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมีย่ีห้อเดียว หรือจะต้องใช้อะไหล่ของย่ีห้อใด ก็ให้
ระบุย่ีห้อนั้นได้” ดังนั้น กรณีตามข้อหารือการก าหนดขีดความสามารถและ
ความพร้อมที่อยู่ในวันยื่นข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอนั้น ย่อมอยู่ในดุลพินิจ



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

ของอ บต .บ้านพริ ก  ที่ จะ ก าหนดตามความ เหมาะสมและจ า เ ป็น              
เพ่ือประโยชน์แก่ อบต.บ้านพริก ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อ บัง คับ ค าสั่ ง  หรือม ติคณะรั ฐมนตรีที่ เ ก่ี ยวข้ อ งก าหนดไว้  และ            
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 8 กล่าวคือ เปิดเผย 
โปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีการปฏิบัติต่อ



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

ผู้ประกอบการทุกรายอย่างเท่าเทียมกันประกอบกับต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติฯ มาตรา 9

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการวินิจฉัยได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทาง
ปฏิบัติในการก าหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ การก าหนดผลงาน การระบุ
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือย่ีห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติ



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

ผู้ย่ืนข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการก าหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระส าคัญ 
แจ้ งตามหนั งสื อ คณะกร รมการวิ นิ จ ฉั ย ปัญหาการ จัดซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวันที่ 
18 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น อบต.บ้านพริก สามารถน าแนวทางดังกล่าวไป
ถือปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปด้วย ###



ย้อนกลับพิจารณากระบวนการของวิธี e-bidding



กระบวนการของวิธี e-bidding

จัดท าแผนจัดซ้ือจ้าง (พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้จัดท า
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้เผยแพร่

คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

จัดท าเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding (ข้อ 43) เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

จัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 22)

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

ที่มา : Workflow กรมบัญชีกลาง



กระบวนการของวิธี e-bidding (ต่อ)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซ้ือขอจ้าง

น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45) หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ

วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
อยู่ในดุลยพินิจ

ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ประกาศเผยแพร่ไมน้่อยกว่า 3 วันท าการ

ก าหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจากวันสุดท้าย
ของการประกาศเผยแพร่

ที่มา : Workflow กรมบัญชีกลาง



กระบวนการของวิธี e-bidding (ต่อ)
ไม่น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคารบัฟังความคิดเห็น (ข้อ 45)

น าร่างประกาศ/
เอกสารประกวดราคา
รับฟังความคิดเห็น 

(ข้อ 45 + 46)

มีผู้เสนอ
ความคิดเห็น

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น

ปรับปรุง ข้อ 47(1)ไม่ปรับปรุง 
ข้อ 47(2)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบให้น าประกาศเผยแพร่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (ข้อ 48)

ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารฯ และจัดเตรียมเอกสารฯ 
เพ่ือยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP (ข้อ 51)

ก าหนดวัน เวลา ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)
ก่อนถึงวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ (ข้อ 52)

ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP 
โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว (ข้อ 54)

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ด าเนินการพิจารณาผล (ข้อ 55)

คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ ตามข้อ 55(4)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอุนมัติซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการพิจารณา (ข้อ 59)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
(ข้อ 59)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด
หรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการ

พิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ประกาศเผยแพร่
ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ

- ก าหนดวันเสนอราคา
เป็นวันถัดจากวันสุดท้าย
ของการประกาศเผยแพร่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ท ารายงาน

- หากมีผู้เสนอความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบผู้มีความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ (ข้อ 47(1))
- กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท ารายงานพร้อมความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไขเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ + น าร่างประกาศอีกครั้ง (ข้อ 47(1))

ที่มา : Workflow กรมบัญชีกลาง



น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45) ตลอดจนระยะเวลาเผยแพร่ (ข้อ 46)



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



กรณีมีผู้เสนอความเห็นต่อร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ 21



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (ข้อ 48)



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารฯ และจัดเตรียมเอกสารฯ 
เพ่ือย่ืนข้อเสนอผ่านระบบ e-GP (ข้อ 51)



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ก าหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)
ก่อนถึงวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ (ข้อ 52)



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560

ส าหรับกระบวนการจัดจ้างงานขุดโคก หนองนา โมเดล ด้วยวิธี e-bidding ไม่มีขั้นตอนน้ี 



ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP 
โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว (ข้อ 54)



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ด าเนินการพิจารณาผล (ข้อ 55)



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



การพิจารณาผลการเสนอราคา 
กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ถูกตอ้งเพียงรายเดียว



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

ข้อ 56 วรรคหนึ่ง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 350 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562



ด้วยมีหน่วยงานของรัฐได้หารือแนวทางปฏิบัติกรณีมีผู้ยื่น
ข้อเสนอเพียงรายเดียวในการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหน่ึง ก าหนดว่า 
“ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอ
หลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา

ปัญหาในทางปฏิบัติ



อิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียวให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ัน แต่ถ้าคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้อง
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการด าเนินการตาม
ข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม”

ปัญหาในทางปฏิบัติ (ต่อ)



จากข้อก าหนดดังกล่าว จึงท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติว่า ในกรณีที่มี     
ผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องด าเนินการอย่างไร จึงจะเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 56 
วรรคหนึ่ง

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.thesteel.co.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2F22.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.thesteel.co.th%2Fconduct-towards-competitors%2F&docid=GtQdqnnKN3BIxM&tbnid=4qscMWBoH-GAEM%3A&vet=10ahUKEwi3oMXKn6PnAhWVbSsKHauKDWoQMwhbKAcwBw..i&w=430&h=300&bih=655&biw=1366&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&ved=0ahUKEwi3oMXKn6PnAhWVbSsKHauKDWoQMwhbKAcwBw&iact=mrc&uact=8


ความเห็นของคณะกรรมการฯ

พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 วรรคหน่ึง (3) เห็นสมควร
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหน่ึง โดยให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใช้ดุลพินิจ
ภายหลังจากสิ้นสุดการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ี



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

1. กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ สามารถเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ันได้ โดยไม่ต้องพิจารณา     
ใบเสนอราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นข้อเสนอราย
เดียวน้ัน รวมถึงไม่ต้องจัดพิมพ์และลงลายมือช่ือก ากับเอกสารการเสนอ
ราคาดังกล่าวตามนัยระเบียบฯ ข้อ 55 (1)



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

2. กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะด าเนินการต่อไป คณะกรรมการพิจารณาผลฯ 
จึงจะต้องด าเนินการตามนัยระเบียบฯ ข้อ 55กล่าวคือจัดพิมพ์ใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอจากระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมอืช่ือก ากับไว้ใน
ใบเสนอราคา เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและพิจารณา
เอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน รวมถึงด าเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 57 
และข้อ 58 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

3. กรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว กรณีน้ีคณะกรรมการ
พิจารณาผลฯ ย่อมต้องด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ    
ข้อ 55 จึงจะสามารถทราบได้ว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องเพียงรายเดียว และ
หากคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิก ก็ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ง น้ัน 
แต่หากพิจารณาแล้วสมควรด าเนินการต่อไป ก็ให้ด าเนินการตามระเบียบฯ 
ข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

4. กรณีวิธีประกวดราคานานาชาติตามระเบียบฯ ข้อ60(3)วิธีสอบราคา
ตามระเบียบฯ ข้อ 71วรรคหน่ึง วิธีคัดเลือก ตามระเบียบฯ ข้อ 75วรรคหน่ึง 
การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกวดเชิญชวนทั่วไปตามระเบียบฯ ข้อ 115 
วรรคหน่ึง และโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบฯ ข้อ 121วรรคหน่ึง วิธีการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตาม
ระเบียบฯ ข้อ 147วรรคหน่ึง และโดยวิธีคัดเลือกตามระเบียบฯ ข้อ 150 

วรรคหน่ึง ***ให้น าข้อ 1 ถึงข้อ 3 มาใช้โดยอนุโลม***



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีท่ีมีผู้เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย 

หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 258 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561



ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 28 ก าหนดว่า “การซื้อหรือจ้าง กระท าได้ 3 วิธี 
ดังนี้ (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (2) วิธีคัดเลือก (3) วิธีเฉพาะเจาะจง” 
ข้อ 29 ก าหนดว่า “การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระท า
ได้ 3 วิธี ดังนี้ (1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
และ (3) วิธีสอบราคา” ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอส าหรับ         
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีสอบราคา และวิธีคัดเลือก หน่วยงานของรัฐ
สามารถเลือกใช้เกณฑ์ราคาหรือเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นก็ได้ซึ่งระเบียบฯ

ความเป็นมา 1 



ข้อ 58 ได้ก าหนดเก่ียวกับการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใน
กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น หากปรากฏว่า
ราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามระเบียบฯ 
ข้อ 22 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่อรอง
ราคากับผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น แต่ในกรณีที่มีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงเท่ากันหลาย
รายไม่ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งวิธีสอบราคาตาม
ระเบียบฯ ข้อ 70 และวิธีคัดเลือกตามระเบียบฯ ข้อ 74(4) ก็ไม่ได้ก าหนด

ความเป็นมา (ต่อ) 2 



แนวทางปฏิบัติในกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย จะต้องด าเนินการอย่างไร

ความเป็นมา (ต่อ) 3 



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พิจารณาแล้วเห็นควรอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 มาตรา 29 
วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (6) ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ าสุด
เท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย ให้
ด าเนินการดังนี้

1 



ความเห็นคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของ
รัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น หากปรากฏว่ามีผู้ได้
คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ที่ ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุด

2 



ความเห็นคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

3 

2. วิธีสอบราคา หรือวิธีคัดเลือก ให้ด าเนินการดังนี้
(ก) กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ เกณฑ์ราคา หากมี       

ผู้เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายรายให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดทุกราย
มาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธีย่ืนซองเสนอราคา

(ข) กรณีหน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบ
เกณฑ์อื่น หากมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณา
ผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด



การพิจารณาผลงานการกอ่สร้างว่าเป็นประเภทเดยีวกัน



การก าหนดผลงานการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ตัวผู้รับจ้างที่มปีระสบการณ์ของงานกอ่สร้างประเภทเดียวกัน

หลักการ : มูลค่าของค่างานที่ผู้รับจ้างมปีระสบการณ์และด าเนินการนั้น ต้องเป็นประเภท
เดียวกัน และเป็นการบริหารงานภายใต้การจ้างคร้ังเดียวมิใช่การจ้างในหลาย ๆ คร้ัง
รวมกัน ตลอดจนมีการส่ง-รับมอบงานแล้วเท่านั้น

ผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน ควรพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้      
(1) ลักษณะของการใช้งานก่อสร้างต้องเหมือนกัน (2) โครงสร้างหลักของงานก่อสร้าง
ต้องเป็นประเภทเดียวกัน และ (3) งานก่อสร้างที่ใช้เทคนิคในการก่อสร้างต้องเหมือนกัน



ข้อหารือหนังสือรับรองผลงานการกอ่สรา้ง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/3315 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562



เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกาศประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ 76 ซอย 
6/2 กับถนนสุขสวัสดิ์ 76 ซอย 6/2 หมู่ที่ 6 ต าบลบางจาก ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยบริษัท ที.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง จ ากัด 
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด แต่ปรากฏว่าผู้เสนอราคารายน้ีใช้หนังสือรับรอง
ผลงานเป็นงานก่อสร้างก าแพงป้องกันน้ าท่วมริมแม่น้ าเจ้าพระยา (ระยะที่ 1) 



ส าหรับงานปรับปรุงพื้นที่บริ เวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทาน      
ปากเกร็ด ซ่ึงตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ก าหนด
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินที่ไม่น้อยกว่า 27,280,000.- บาท และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกสารที่
เทศบาลฯ เช่ือถือ



ประเด็นข้อหารือ

จังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างก าแพง
ป้องกันน้ าท่วมเป็นงานก่อสร้างที่ใช้เทคนิคใน
การก่อสร้างและโครงสร้างหลักคนละประเภท
กับงานก่อสร้างถนน ค .ส .ล . ตามเอกสาร
ประกวดราคาจ้างฯ ดังกล่าว จึงขอหารือว่า
ความเห็นของจังหวัดฯ ถูกต้องหรือไม่



ความเห็นของคณะกรรมการฯ

พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยหลักการ การก าหนดผลงานการก่อสร้าง
มีวัตถุประสงค์นอกจากจะให้ได้ตัวผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ของงานก่อสร้าง
ในประเภทเดียวกันแล้ว ต้องค านึงถึงมูลค่าของราคาค่างานที่ ผู้รับจ้างมี
ประสบการณ์ของงานก่อสร้างในงานประเภทเดียวกัน และค านึงถึงมูลค่า
ของราคาค่างานที่ผู้รับจ้างเคยด าเนินการมาแล้วด้วย



ซ่ึงการที่จะเห็นถึงขีดความสามารถน้ีได้ ก็ย่อมจะต้องเป็นการ
บริหารงานภายใต้การจ้างครั้งเดียวมิใช่การจ้างในหลายๆ ครั้งมารวมกั น 
ดังน้ัน ผลงานที่น ามายื่นจึงต้องเป็นผลงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียว
เท่าน้ัน และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ท างานแล้วเสร็จตามสัญญา ซ่ึงได้มีการ
ส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



โดย “ผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน” หมายความว่า งาน
ก่อสร้างที่ใช้เทคนิคในการก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างหลักเป็นประเภท
เดียวกัน และมีลักษณะการใช้งานเป็นประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างก่อสร้าง ซ่ึงการก าหนดผลงานเป็นดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐที่
จะพิจารณาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการก าหนดเรื่องผลงานดังกล่าว 

ดังน้ัน กรณีตามข้อหารือจึงเป็นดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐที่จะ
พิจารณาตามประเภทของงานที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ก าหนด เพื่อให้ได้
ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างในสภาพงานที่คล้ายคลึงกัน ###

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



ข้อหารือการพิจารณาผลงานประเภทเดียวกัน

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/5875 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562



เทศบาลเมืองนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี          
ได้ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยถนอม
ทรัพย์ (ครั้งที่ 2) ชุมชนหนองม่วง ต าบลนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ตามประกาศเทศบาลฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 15/2561 ลงวันที่ 
12 กรกฎาคม 2561 วงเงิน 562,000.- บาท มีผู้ยื่นข้อเสนอจ านวน 1 ราย 
คือห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ท.ีเค แทรกเตอร์ คอนสตรัคช่ัน เสนอราคาเป็นเงิน 
598,000.- บาท



โดยห้างฯ ได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานในสวนของโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายยางอินเดีย – บ้านห้วยกรวด หมู่ที่ 7 ต าบลควนสุบรรณ 
อ าเภอบ้านนาสาร เช่ือมต าบลนาใต้ อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประเด็นข้อหารือ

ผลงานก่อสร้างถนนคอนกรีตของห้างฯ เป็นผลงานประเภท
เดียวกันกับโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือไม่



ความเห็นของคณะกรรมการฯ

พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยหลักการ การก าหนดผลงานการก่อสร้าง
มีวัตถุประสงค์นอกจากจะให้ได้ตัวผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ของงานก่อสร้าง
ในประเภทเดียวกันแล้ว ต้องค านึงถึงมูลค่าของราคาค่างานที่ ผู้รับจ้างมี
ประสบการณ์ของงานก่อสร้างในงานประเภทเดียวกัน และค านึงถึงมูลค่า
ของราคาค่างานที่ผู้รับจ้างเคยด าเนินการมาแล้วด้วย



ซ่ึงการที่จะเห็นถึงขีดความสามารถน้ีได้ ก็ย่อมจะต้องเป็นการ
บริหารงานภายใต้การจ้างครั้งเดียวมิใช่การจ้างในหลายๆ ครั้งมารวมกั น 
ดังน้ัน ผลงานที่น ามายื่นจึงต้องเป็นผลงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียว
เท่าน้ัน และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ท างานแล้วเสร็จตามสัญญา ซ่ึงได้มีการ
ส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

โดย “ผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน” หมายความว่า งาน
ก่อสร้างที่ใช้เทคนิคในการก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างหลักเป็นประเภท
เดียวกัน และมีลักษณะการใช้งานเป็นประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างก่อสร้าง ซ่ึงการก าหนดผลงานเป็นดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐที่
จะพิจารณาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการก าหนดเรื่องผลงานดังกล่าว 

ดังน้ัน กรณีตามข้อหารือจึงเป็นดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐที่จะ
พิจารณาตามประเภทของงานที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ก าหนด เพื่อให้ได้
ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างในสภาพงานที่คล้ายคลึงกัน ###



ข้อหารือการพิจารณาผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานท่ีประกวดราคาจ้าง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/58391 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562



จังหวัดตรัง ได้ด าเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและขยะอันตรายเพื่อ
ชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองกันตัง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดตรัง ลงวันที่  22
เมษายน 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ หจก. พีพีซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
ต่อมาจังหวัดตรัง ได้พิจารณาเอกสารหลักฐานการเสนอราคาของห้างฯ พบว่า 
ห้างฯ ได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างเกี่ยวกับ “การออกแบบพร้อม
ติดต้ังอุปกรณ์ ระบบบ าบัดน้ าเสีย” ติดตั้งที่โรงช าแหละสุกรจังหวัดสระบุรี 

http://www.kantangcity.go.th/files/com_gallery/2017-05_5c371d75fc50db5.JPG


ตามสัญญาจ้างเลขที่ B-333-2017-032111 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ใน
วงเงิน 1,730,000.- บาท และติดตั้งที่โรงช าแหละสุกรจังหวัดหนองคาย ตาม
สัญญาจ้างเลขที่ B-333-2017-03780 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ในวงเงิน 
1,499,000.- บาท ออกโดยบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

http://www.kantangcity.go.th/files/com_gallery/2017-05_5c371d75fc50db5.JPG


ประเด็นข้อหารือ

หนังสือรับรองผลงานก่อสร้างดังกล่าวเป็นผลงานการก่อสร้างประเภท
เดียวกันตามเจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศจังหวัดตรัง ข้อ 10 หรือไม่

http://www.kantangcity.go.th/files/com_gallery/2017-05_2f88e26796d9d84.JPG
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fgreennews.agency%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2F70638231_2842347749117200_1419087392513458176_n.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.todayhighlightnews.com%2F2019%2F09%2Fblog-post_187.html&docid=lMsV7c-rWnwV8M&tbnid=yhyw9UJip8yeRM%3A&vet=10ahUKEwjcr6D_h6nnAhU0zzgGHR_eAPYQMwhuKBAwEA..i&w=960&h=606&bih=655&biw=1366&q=%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2&ved=0ahUKEwjcr6D_h6nnAhU0zzgGHR_eAPYQMwhuKBAwEA&iact=mrc&uact=8


ความเห็นของคณะกรรมการฯ

พิจารณาแล้วเห็นว่า การก าหนดผลงานมี วัตถุประสงค์
นอกจากจะให้ได้ตัวผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ของงานก่อสร้างในประเภท
เดียวกัน หมายถึง งานก่อสร้างที่ใช้เทคนิคในการก่อสร้างอย่างเดียวกัน
กับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และค านึงถึงมูลค่าของราคาค่างาน
ที่ผู้รับจ้างเคยด าเนินการมาแล้วด้วย ซ่ึงการจะเห็นถึงขีดความสามารถน้ี
ได้ก็ย่อมจะต้องเป็นการบริหารงานภายใต้การจ้างครั้งเดียวมิใช่การจ้างใน
หลาย ๆ ครั้งมารวมกัน ดังน้ัน ผลงานที่น ามายื่นจึงต้องเป็นผลงานของ



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ผู้รับจ้างในสัญญาเดียวเท่าน้ัน และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ท างานแล้ว
เสร็จตามสัญญาที่ได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

กรณีตามข้อหารือ หน่วยงานจึงต้องพิจารณาประเภทของงาน 
เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างสภาพที่คล้ายคลึงกัน

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D128328217350772&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A83%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A84-%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A4%25E0%25B8%25A9-128328217350772%2F&docid=xRGc63wggnSmrM&tbnid=E2Gl1PLOess_sM%3A&vet=10ahUKEwjZqLCfiqnnAhXJwzgGHRZuC18QMwhQKAEwAQ..i&w=350&h=350&bih=655&biw=1366&q=%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&ved=0ahUKEwjZqLCfiqnnAhXJwzgGHRZuC18QMwhQKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาความหมายของผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ควรพิจารณาจาก
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น

1. ลักษณะของการใช้งานก่อสร้างต้องเหมือนกัน หรือไม่

2. โครงสร้างหลักของงานก่อสร้างเป็นประเภทเดียวกัน หรือไม่

3. งานก่อสร้างที่ใช้เทคนิคในการก่อสร้างเหมือนกัน หรือไม่



ใบเสนอราคา ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
หรือใบบัญชีรายการก่อสร้าง



แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง 
กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการกอ่สร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน

และราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 149 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562



เหตุผล : เน่ืองจากการก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอแสดง
ป ริมาณงานและราคา  รวม ท้ัง รายการ วั ส ดุ  อุปกร ณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และก าไรไว้ด้วยน้ัน มีเจตนา
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
ราคาค่าก่อสร้างของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอไว้ในใบเสนอราคาว่า
เหมาะสมตามความเป็นจริงหรือไม่

1. กรณีท่ีตรวจสอบใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือ
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) แล้ว ปรากฏว่า ราคาสุทธิไม่ตรงกัน

การพิจารณา : ให้ถือเอาใบเสนอราคาเป็นหลัก



(1) ต้องตรวจสอบ ปริมาณงานและราคา รวมทั้ ง
รายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และก าไร
ตามบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาของ
ผู้ยื่ นข้อเสนอรายดังกล่าวอีกครั้ งห น่ึงโดยเทียบเคียง กับ
รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตามบัญชีแสดง

2. กรณีท่ีราคาสุทธิตามใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคา
ต่ าสุด มีวงเงินสูงกว่า ราคาสุทธิในบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา (BOQ)

การด าเนินการ :



รายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา (BOQ) ที่
หน่วยงานของรัฐจัดท าข้ึน ว่าได้ยื่นข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน
หรือไม่ 

หากปรากฏว่า ยื่นปริมาณงานและราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้แล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทางราชการ ให้ต่อรองราคาตามใบเสนอราคา กับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายน้ันให้มีวงเงินสอดคล้องกับบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือ
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ก่อนด าเนินการต่อไป

การด าเนินการ (ต่อ) :



(2) หากต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน
ยืนยันไม่ลดราคาโดยไม่มี เหตุผลอันสมควร ประกอบกับ
หน่วยงานของรัฐได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาสุทธิและราคา
แต่ละรายการในบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณ
งานและราคา (BOQ) ถูกต้องเหมาะสมแล้ว หน่วยงานของรัฐมี
สิทธิ ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอราย
น้ัน ทั้งน้ี ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย
หรือค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ 

การด าเนินการ (ต่อ) :



ให้แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวด าเนินการปรับลด
ราคาสุทธิรวมทั้งราคาแต่ละรายการในบัญชีแสดงรายการ
ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ให้มีวงเงิน
สอดคล้องกับใบเสนอราคา

3. กรณีท่ีราคาสุทธิตามใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคา
ต่ าสุด มีวงเงินต่ ากว่า ราคาสุทธิในบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา (BOQ)

การด าเนินการ :



ในกรณีที่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอ
ราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานได้ คณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ท าหน้าที่พิจารณา
ผลในงานจ้างก่อสร้างแต่ละวิธี จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถด าเนินงาน
ให้เสร็จสมบูรณ์

หากค าช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ หน่วยงานของรัฐมี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น
ทั้งน้ี ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ



ข้อหารือแนวทาง
การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/16101 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562





กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ได้ด าเนินการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES ทางหลวง
หมายเลข 323 ตอนทางแยกปากกิเลน – น้ าตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง 
กม. 92+850 – กม. 96+950 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) เลขที่ ศกจ.(พ.1)/eb 23/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 
2561 มีผู้ย่ืนข้อเสนอจ านวน 7 ราย ผลปรากฏว่า

1



บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จ ากัด เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดตามใบเสนอราคาเป็นเงินจ านวน 20,727,994 บาท แต่จาก
ราคารวมใบบัญชีรายการก่อสร้าง (ใบแจ้งปริมาณงานและราคา) ที่
ย่ืนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบุเป็น
เงินจ านวน 30,727,994 บาท 

2



คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้
แจ้งให้บริษัทฯ ยืนยันราคา

บริษัทฯ ได้มีหนังสือชี้แจงในกรณีที่ไม่อาจยืนยันราคาในใบ
เสนอราคาได้ เนื่องจากเป็นการพิมพ์กรอกตัวเลขแสดงจ านวน
ผิดพลาด ซึ่งบริษัทฯ มีเจตนารมณ์เสนอราคาเป็นเงินจ านวน 
30,727,994 บาท

2



กรมทางหลวง จึงขอหารือว่า 

(1) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะต้องพิจารณาโดยถือ
ราคาตามท่ีระบุในใบเสนอราคาในระบบ e-GP หรือพิจารณาตาม
ราคารวมท่ีปรากฏในบัญชีรายการก่อสร้าง (ใบแจ้งปริมาณงาน
และราคา)

(2) ถือเป็นสาระส าคัญตามเงื่อนไขในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้หรือไม่

ประเด็นข้อหารือ



ความเห็นของคณะกรรมการฯ

พิจารณาแล้วมีความเห็นดังน้ี
(1) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 ก าหนดว่า“เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา
ตามข้อ 54 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ด าเนินการดังน้ี (2) วรรคหน่ึง ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และ
เอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือ
พิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารที่ก าหนดให้
จัดส่งภายหลังจากวันที่เสนอราคาตามข้อ 44 แล้ว คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มี
คุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนด
ไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และวรรคสองใน
กระบวนการพิจารณาคณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจาก  
ผู้ยื่นข้อเสนอราคารายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เห็นว่า



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานก าหนด
ไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัด
รายช่ือของผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใน
ครั้งน้ัน”

(2) ในการเสนอราคาส าหรับงานก่อสร้าง เอกสารที่แสดงถึงราคาจะ
มี 2 ส่วน คือ ใบเสนอราคา และใบแจ้งปริมาณงานและราคา กรณีที่ผู้เสนอ
ราคายืนยันการเสนอราคาผ่านระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-GP) ซ่ึงจะปรากฎราคาในใบเสนอราคา แต่ไม่ตรงกับราคารวมทั้งสิ้นที่



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ระบุไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณา
โดยถือราคาท่ีผู้เสนอราคาเสนอตามใบเสนอราคาเป็นหลัก เนื่องจาก
เจตนาการก าหนดให้กรอกราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคานั้น
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ของราคาค่า
ก่อสร้างของผู้เสนอราคาท่ีเสนอในใบเสนอราคาว่าถูกต้องตามความ
เป็นจริงหรือไม่ โดยหลักการในการพิจารณาผลการเสนอราคา อย่างไรก็ดี 
กรณีที่ราคาตามใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายต่ าสุดสูงกว่าราคาใน



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีสอบราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณงานและราคาตาม
ใบแจ้งปริมาณงานและราคาของผู้เสนอราคารายดังกล่าวอีกครั้งหน่ึงว่าได้
ยื่นข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตามาเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีสอบราคาหรือไม่ หากยื่นปริมาณงาน
และราคาถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีสอบราคาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทางราชการ ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการต่อรองราคาตามใบเสนอราคา



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

กับผู้เสนอราคารายต่ าสุดให้มีราคาสอดคล้องตามใบแจ้งปริมาณงานและ
ราคา ก่อนด าเนินการต่อไป

ทั้งน้ี ก่อนการท าสัญญาส่วนราชการจะต้องท าการประเมินราคา
ใหม่ให้ใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงานและราคาเป็นราคาที่เท่ากัน แต่
ต้องไม่เกินกว่าราคาที่เสนอในใบเสนอราคา



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

(3) เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมทางหลวง ได้ด าเนินการประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างงาน SURFACE COURSES ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน
ทางแยกปากกิเลน–น้ าตกไทรโยคใหญ่ ระหว่างกม. 92+850 – กม.96+950 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) เลขที่ ศกจ .(พ .1)/EB 
23/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ก าหนดย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 
8.30 – 16.30 น. ราคากลาง 40,970,200 บาท มีผู้ย่ืนข้อเสนอจ านวน 7 ราย 
โดยบริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ได้เสนอ



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ราคาทางระบบ e-GP ตามที่ปรากฏในใบเสนอราคาเป็นเงินจ านวน 
20,727,994 บาท ซ่ึงไม่ตรงกับราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาเป็น
เงินจ านวน 30,727,994 บาท

กรณีดังกล่าวให้กรมฯ พิจารณาราคาที่บริษัทฯ เสนอทางระบบ
E-GP ตามที่ปรากฎในใบเสนอราคาเป็นหลัก



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

(4) ส าหรับกรณีราคาตามใบเสนอราคาทีผู้่เสนอราคายืนยันการเสนอ
ราคาผ่านทางระบบ e-GP กับบัญชีรายการก่อสร้างต่างกันต้องถือใบเสนอ
ราคาเป็นหลัก ซ่ึงเป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาที่ต้องตรวจสอบเอกสารให้
ครบถ้วนถูกต้องก่อนยืนยันการเสนอราคา จึงถือเป็นความส าคัญผิดตาม
มาตรา 156 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการแสดง
เจตนาผิดโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และจะถือเอาความส าคัญ
ผิดน้ันมาใช้ประโยชน์แก่ตนไม่ได้ตามมาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

และพาณิชย์ กรณีจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาที่ต้องผูกพันตามที่
ได้เสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จึง
ไม่อาจพิจารณาให้บริษัทฯ เป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกได้



ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์

มาตรา 156 การแสดงเจตนาโดยส าคัญผิดในส่ิงซึ่งเป็นสาระส าคัญแห่งนิติกรรม
เป็นโมฆะ 

ความส าคัญผิดในส่ิงซึ่งเ ป็นสาระส า คัญแห่งนิติกรรมตามวรรคหน่ึง ได้แ ก่ 
ความส าคัญผิดในลักษณะของนิติกรรม ความส าคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติ
กรรมและความส าคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม เป็นต้น

มาตรา 158 ความส าคัญผิดตามมาตรา 156 หรือมาตรา 157 ซึ่งเกิดขึ้นโดยความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบุคคลผู้แสดงเจตนา บุคคลน้ันจะถือเอาความส าคัญผิด
น้ันมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้

https://www.lawphin.com/detail/law/civil_and_commercial_code-156
https://www.lawphin.com/detail/law/civil_and_commercial_code-157


ภายหลังจากที่ ได้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตาม
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 149 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้มีข้อร้องเรียน
ผู้ประกอบการก่อสร้างว่า ในการเสนอราคาบางครั้งผู้ ย่ืน
ข้อเสนอจัดท ารายการในบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบ
แจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ไม่ตรงกับที่หน่วยงานของ
รัฐได้จัดท าไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ปัญหาที่เกิดขึ้น



หน่วยงานของรัฐก็จะพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน
ไม่ผ่านคุณสมบัติ ซ่ึงในข้อเท็จจริงผู้ยื่นข้อเสนอได้จัดท า
รายการในบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน
และราคา (BOQ) ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่หน่วยงาน
ของรัฐได้จัดท าไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อันเป็น
เหตุให้ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้รับความเป็นธรรม



แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง 
กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 452 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562



ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภา ค รั ฐ  ( ค ณ ะ กร ร ม กา ร วิ นิ จ ฉั ย )  โ ด ย ไ ด้ รั บ ม อบ ห ม าย จ า ก
คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณางานจ้าง
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 24 วรรคหน่ึง (6) ประกอบ
มาตรา 29 วรรคหน่ึง (3) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เห็นสมควรให้ยกเลิกหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว149ลงวันที่ 26 มีนาคม 
2562 และก าหนดแนวทางปฏิบัติกรณีดังกล่าว ดังนี้



1. แนวทางปฏิบัตนิี้ให้ใช้กับการด าเนินการจัดจา้งก่อสร้างซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐได้จัดท าแบบรูปและรายการละเอียดโดยถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน

และเป็นไปตามหลักวิชาการ และต้องเป็นการด าเนินการในขั้นตอนเร่ิมต้นของ
การจัดจ้างก่อสร้างเท่านั้น

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



2. การย่ืนเสนอราคาส าหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก้ไข
หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 (แบบ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ) 
ดังนี้

(1) ตัดความในข้อ 3.2 วรรคหนึ่ง (4) “บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภท
ต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย”

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



(2) แก้ไขข้อความในข้อ 4.2 วรรคหนึ่ง จากเดิม “ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้อง
กรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ้ 1.2 (แบบใบเสนอราคา
ที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) พร้อมจัดท าใบแจ้ง

ปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน” เป็น “ให้ผู้ย่ืน
ข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ข้อ 1.2 ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องย่ืนใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชี”

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



รายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)”
การย่ืนเสนอราคาส าหรับวิธีสอบราคาหรือวิธีคัดเลือกให้ผู้ย่ืน

ข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาให้ครบถ้วน โดยไม่
ต้องย่ืนใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



3. ก่อนลงนามในสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอราย
ที่เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มาจัดท าใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและ
รายการละเอียด โดยเทียบกับราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้นหรือจะ
ปรับลดตามความเหมาะสมก็ได้ หากหน่วยงานของรัฐเลือกเจรจาปรับลดตาม
ความเหมาะสมแล้วแต่ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ผู้ย่ืนข้อเสนอได้เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



ราคาลดลง โดยเทียบกับราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น ภายใต้ราคาที่
เสนอไว้ ทั้งนี้ หากไม่สามารถเจรจาเพื่อปรับลดทุกรายการได้ ให้หน่วยงาน
ของรัฐยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในคร้ังนั้น

อนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐเลือกเจรจาเพื่อปรับลดราคาทุกรายการ
ตามอัตราร้อยละที่ผู้ย่ืนข้อเสนอได้เสนอราคาลดลงฯ ตามวรรคหนึ่ง หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการก็ได้ แต่หาก
หน่วยงานของรัฐเลือกเจรจาเพื่อปรับลดราคาตามความเหมาะสม ให้หัวหน้า

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



หน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เป็น
ผู้ด าเนินการประเมินราคาและปรับลดราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้
ราคาที่เสนอไว้

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



4. กรณีที่หน่วยงานของรัฐจัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบ
บัญชีรายการก่อสร้างคลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปและรายการละเอียด เป็นเหตุ
ให้ราคากลางที่หน่วยงานของรัฐก าหนดนั้นต่ าเกินไปหรือสูงเกินความเป็นจริง 
ให้หน่วยงานของรัฐค านวณราคากลางใหม่ให้ถูกต้องเพื่อใช้เป็นราคา
เปรียบเทียบ หากกรณีปรากฎดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

4.1 ราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกไดเ้สนอราคาตามแบบรูปและรายการละเอียด ซึ่งได้เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลางที่จัดท าใหม่โดยถูกต้องและต่ ากว่าวงเงินที่จะจ้าง ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือคระกรรมการพิจาณาผลการสอบ
ราคาหรือคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ด าเนินการตามข้อ 3



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

4.2กรณีราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ที่ได้เสนอราคาตามแบบรูปและรายการละเอียด ได้เสนอ
ราคาสูงกว่าราคากลางที่จัดท าใหม่โดยถูกต้องและสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง ให้
คณะกรรมการฯ ต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว กรณีปรากฎดังนี้



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

(1) ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกยอมลดราคาต่ ากว่าราคากลางที่จัดท าใหม่โดยถูกต้องและต่ ากว่าวงเงินที่
จะจ้าง ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการตามข้อ 3

(2) ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกไม่ยอมลดราคาแต่ราคาที่เสนอยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง ให้หน่วยงานของ
รัฐยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในคร้ังนั้น



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

5. แนวทางปฏิบัตินี้ให้มีผลใช้บังคับกับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วิธีสอบราคาหรือวิธีคัดเลือก ที่จะประกาศเชิญชวนใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรือส่งหนังสือเชิญชวน ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป



ข้อหารือ
กรณีผู้ยื่นข้อเสนอย่ืนหลักฐานบัญชีแสดงรายการกอ่สรา้ง

หรือใบแจ้งปริมาณและราคา (BOQ) ไม่ถูกต้อง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/59970 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562



กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ าแก้ว จากคลองพญาเวิกถึง
คลองลาดพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 
และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ปรากฏว่า บริษัท กรุงไทยสถาปัตย์
จ ากัด ได้ย่ืนใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมแนบแบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานของ

1
ข้อเท็จจริง



โครงการดังกล่าว โดยไม่ได้แสดงค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย ซึ่งมิได้ย่ืนแบบบัญชีรายการงาน
ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.9 และข้อ 3.2 (3) 

2
ข้อเท็จจริง

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.prbangkok.com%2Fth%2Fboard%2Fview%2FMDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ2NTQ3&psig=AOvVaw23kgIhxQirwzLH4J5-pkIE&ust=1583219522027000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjH_b-e--cCFQAAAAAdAAAAABAJ


กรุงเทพมหานคร จึงขอหารือว่า กรณีบริษัทฯ ย่ืนใบ
เสนอราคาจ้าง โดยไม่ได้แสดงค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภท
ต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.9 และข้อ 3.2 (3) ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขในประกาศหรือไม่ หรือเป็นการผิดพลาดเพียงเล็กน้อย พร้อมทั้ง
ขอค าแนะน าแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาผลของโครงการนี้ เพ่ือจะได้
น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาผลของโครงการอื่น ๆ ต่อไป

ประเด็นข้อหารือ



ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีตามข้อหารือตาม
ประกาศกรุงเทพมหานคร และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) เลขที่ 42/2562 ลงวันที่ 23 
เมษายน 2562 มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 ราย และมีเง่ือนไขในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1 เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาฯ ข้อ 1.9



ก าหนดว่า “บัญชีรายการก่อสร้าง” และข้อ 3 หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ข้อ 3.2
ก าหนดว่า “ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี (3) บัญชีรายการ
ก่อสร้าง หรือใบแจ้งปรมิาณงานและราคา ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวัสดอุุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย” และข้อ 6.3 ก าหนดว่า
“หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมคีุณสมบัตไิม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมร่ับ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่
ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กรุงเทพมหานคร
ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญและความแตกต่างน้ันไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้
ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจ
พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธ์ิผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน”

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท กรุงไทยสถาปัตย์ จ ากัด ไม่ได้แสดง
ว่าค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไร ในการยื่นแบบ
บัญชีรายการงานก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) กรณี
ดังกล่าวย่อมถือว่าบริษัทฯ ยื่นข้อเสนอไม่เป็นตามเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.9 ประกอบข้อ 3.2 (3) โดยกรุงเทพมหานคร 
จะต้องพิจารณาว่า กรณีที่ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญและความแตกต่างน้ันไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



ผู้อ่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยหรือไม่ประกอบด้วย
อย่ า ง ไ รก็ ดี  ปั จจุบั นคณะกร รมการ วิ นิจฉั ย  ไ ด้ มี ห นังสื อ

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 452 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้างกรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณและราคา
และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณ
งานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ซ่ึงกทม.ฯ สามารถน าแนวทาง
ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาต่อไปได้ ###

ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)



คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ ตามข้อ 55(4)



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอุนมัติซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการพิจารณา (ข้อ 59) + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ข้อ 59)



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดหรือข้อตกลง 
ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161



พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



แบบสัญญาเกีย่วกับการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน 15 แบบ



เรื่อง แบบสัญญาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561)

ฉบับท่ี 1



สาระส าคัญ

- ประกาศนี้ใช้บังคับตัง้แตว่ันถดัจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป

- ก าหนดแบบสัญญาโดยความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด 
จ านวน 14 สัญญา ประกอบด้วย 
(1) แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 
(2) แบบสัญญาซื้อขาย
(3) แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ



สาระส าคัญ (ต่อ)

(4) แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
(5) แบบสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(6) แบบสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์   
(7) แบบสัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
(8) แบบสัญญาเช่ารถยนต์  
(9) แบบสัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร

(10) แบบสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย



(11) แบบสัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
(12) แบบสัญญาแลกเปลี่ยน
(13) แบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
(14) แบบสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างที่ปรึกษาบริษัท

สาระส าคัญ (ต่อ)





เรื่อง แบบสัญญาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561)

ฉบับท่ี 2



สาระส าคัญ

- ประกาศนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

- ก าหนดแบบสัญญาจ้างท าของโดยความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด 



- การลงนามในสัญญาก่อนที่ประกาศนี้จะใช้บังคับให้ปฏิบัติตามตัวอย่าง
สัญญาตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ก าหนด ตามระเบียบ    
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือตาม
ตัวอย่างสัญญาตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ ข้อก าหนดใดๆ ของ
หน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี      
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปได้

สาระส าคัญ (ต่อ)



ข้อหารือ
กรณีการก าหนดประเภทของงานจ้างและการใช้สัญญา

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/59140 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563



ประเด็นข้อหารือ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งว่า กรมทรัพยากรทางทะเลฯ 
ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อด าเนินงานกรณีการจ้างจัดท าและ
วา งป ะกา รั ง เที ยม  ต่ อมาใน งบป ระมาณรายจ่ า ยป ระจ าปี งบป ระมาณ                     
พ.ศ. 2562 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี ได้เข้าตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการจ้างจัดท าและวางปะการังเทียม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 
(งบจังหวัดชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของส านักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยได้มีข้อสังเกตว่าการด าเนินการ



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

จัดท าสัญญาไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบาย) ที่ก าหนดแบบสัญญา โดยความ
เห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด จ านวน 15 ฉบับ ซึ่งส านักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลฯ ได้เลือกใช้แบบสัญญาจ้างทั่วไปในการจัดท าสัญญา ตามนัย
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 122 
เนื่องจากเห็นว่า คณะกรรมการนโยบายยังไม่ได้ก าหนดแบบสัญญาจ้างทั่วไป และ
กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค 0423.2/26648 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2552 เร่ือง



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

ขอหารือการปรับปรุงบัญชีงานระหว่างท า แจ้งตอบกรมทรัพยากรทางทะเลฯ ว่า 
กรณีปรับปรุงบัญชีงานระหว่างท าของรายการค่าจ้างก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ขนาดเล็ก หรือการว่าจ้างจัดท าและวางปะการังเทียมไม่ใช่งานก่อสร้าง แต่เป็นบัญชี
ค่าใช้จ่ายอื่น เนื่องจากแม้ว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะให้ประโยชน์กับหน่วยงาน     
เกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี แต่เมื่อพิจารณาถึงปัญหาในการด าเนินการเกี่ยวกับ
การตรวจนับสินทรัพย์ การก าหนดอายุการใช้งานและการคิดคา่เสื่อมราคาที่เกี่ยวข้อง
กับการบันทึกรายการบัญชีดังกล่าวแล้ว เป็นค่าใช้จ่ายอื่น



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

กรมทรัพยากรทางทะเลฯ จึงขอหารือในประเด็นข้อสังเกตดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทาง
ในการด าเนินการจัดหาส าหรับโครงการจ้างจัดท าและวางปะการังเทียม ดังนี้

กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ขอหารือว่า กรมทรัพยากรทางทะเลฯ จะต้องเลือก
ด าเนินการจัดท าแบบสัญญาจ้างแบบใด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ได้ก าหนดแบบสัญญาไว้
จ านวน 15 แบบ และงานปะการังเทียมเป็นงานก่อสร้างหรือไม่

1



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ขอหารือว่า กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ด าเนินการ
จัดหาในลักษณะงบรายจ่ายอื่น (เบิกลักษณะงบลงทุน) กรมทรัพยากรทาง
ทะเลฯ จะต้องก าหนดอายุของสินทรัพย์กี่ปี  และจ ากหนดระยะเวลา
รับประกันความช ารุดบกพร่องตามสัญญาจ้างเป็นระยะเวลาเท่าใด เนื่องจาก
งานปะการังเทียมเป็นลักษณะงานจ้างในทะเล ไม่ใช่ลักษณะงานจ้างก่อสร้าง
ทั่วไป จะต้องก าหนดอายุในลักษณะใด

2



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ขอหารือว่า กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ยังคง
สามารถถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/26648 ลงวันที่ 
28 ตุลาคม 2552 ได้หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
แต่หนังสือตอบหารือฉบับดังกล่าวกรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือก่อนที่
พระราชบัญญัติฯ จะมีผลบังคับใช้

3



คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

1. กรณีข้อหารือ 1 ตามพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 93 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “หน่วยงานของรัฐต้องท าสัญญา
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยความเห็นชอบของส านักงานอัยการ
สูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย” และวรรคสาม 
บัญญัติว่า “ในกรณีที่ไม่อาจท าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้  และ
จ าเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุด



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ  (ต่อ)

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่การท าสัญญาตามแบบที่ส านักงานอัยการ
สูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว ก็ให้กระท าได้” ประกอบกับตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เร่ือง             
แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง              
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เร่ือง แบบ



สัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญตักิารจดัซือ้จัดจา้งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 ซึ่งได้ก าหนด            
แบบสัญญาไว้จ านวน 15 แบบ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง มีความประสงค์จะด าเนินการจ้างท าและวางปะการังเทียม ดังนั้น             
กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ย่อมต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่อาจท าสัญญาตามแบบสัญญาที่

ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ  (ต่อ)



คณะกรรมการนโยบายก าหนดได้ และมีความจ าเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ ก็ให้ส่ง
ร่างสัญญานั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ตาม       
นัยมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติฯ

ส าหรับกรณีตามพระราชบัญญตัิฯ มาตรา 4 นิยามค าว่า “งานก่อสร้าง” 
หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด 
และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง ร้ือถอน หรือการกระท าอื่นที่มีลักษณะท านอง

ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ  (ต่อ)



เดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่
รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงาน
ก่อสร้างนั้น ประกอบกับหนงัสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือ้จดัจา้งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 
เร่ือง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณี “การซ่อมแซม ปรับปรุง

ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ  (ต่อ)



ร้ือถอน” ที่ถือเป็นงานก่อสร้างตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติฯ ซึ่งข้อ 2 ก าหนด
ว่า “หากการด าเนินการดังกล่าว มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือมีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยหรือมีความจ าเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานของรัฐจะต้องด าเนินการจัดจ้างในลักษณะงาน
ก่อสร้าง” หมายความว่า ในการจ้างก่อสร้าง จะต้องด าเนินการจัดท าแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง ดังนั้น ในการพิจารณาว่างานปะการังเทียมเป็นงานก่อสร้างหรือไม่ 

ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ  (ต่อ)



กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ย่อมต้องพิจารณาตามนัยหลักการดังกล่าวข้างต้นต่อไป

2. กรณีข้อหารือ 2 และ 3 ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี        
ที่ นร 0202/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537 เร่ือง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาส 
ในการสมยอมกันในการเสนอราคา ก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความ 
ช ารุดบกพร่องเป็นระยะเวลา  2 ปี เฉพาะงานก่อสร้างก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น หาก
กรมทรัพยากรทางทะเลฯ พิจารราแล้วเห็นว่า กรณีงานดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างก็

ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ  (ต่อ)



ให้ก าหนดรับประกันตามแนวทางของหนังสือเวียนข้างตน้ แต่หากไม่ใช่งานก่อสร้าง 
การก าหนดเงื่อนไขการรับประกันช ารุดบกพร่อง จึงเป็นดุลยพินิจของกรมทรัพยากร
ทางทะเลฯ ที่จะก าหนดระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่องได้ตามความ
เหมาะสมต่อไป

แต่อย่างไรก็ดี กรณีประเด็นข้อหารือว่า กรมทรัพยากรทางทะเลฯ 
จะต้องก าหนดอายุของสินทรัพย์กี่ปี และกรมทรัพยากรทางทะเลฯ ยังคงสามารถ

ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ  (ต่อ)



ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/26648 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 
2552 เร่ือง ขอหารือการปรับปรุงบัญชีงานระหว่างท าได้หรือไม่นั้น อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของกองบัญชีภาครัฐ (กบร.) กรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางจะได้
พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ทราบโดยตรง
ต่อไป ###

ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ  (ต่อ)



สัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K)



ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561



คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ก าหนดเงื่อนไข 
หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ 

ความเป็นมา



ความเป็นมา (ต่อ)
มาตรา 93 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า “หน่วยงานของรัฐต้องท า
สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยความเห็นชอบของ
ส านักงานอัยการสูงสุด ทั้ง น้ี แบบสัญญาน้ันให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาด้วย” ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายได้ก าหนดแบบสัญญา จ านวน 14 
สัญญา (เพิ่มเติมอีก 1สัญญา) โดยความเห็นชอบของส านักงานอัยการ
สูงสุด และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามนัยมาตรา 93 แล้ว



ความเป็นมา (ต่อ)
เน่ืองจากในการท าสัญญาจ้างก่อสร้างจะมีสัญญาที่ต้องก าหนด

เง่ือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และที่มิต้องก าหนด
เง่ือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยที่แบบสัญญา
จ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดเป็นแบบสัญญาจ้างที่มิได้
ก าหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้

ดังนั้น กรณีการท าสัญญาจ้างก่อสร้างที่จะต้องก าหนดเง่ือนไข
และหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้จะต้องด าเนินการอย่างไร



ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29(3) เห็นสมควรซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการก าหนดเง่ือนไข และหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้       
(ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 
2532 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ
งานก่อสร้าง โดยให้ก าหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

(ค่า K) ไว้ในประกาศ เอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวนรวมถึงระบุไว้
ใ นสั ญญ าจ้ า ง ก่ อ ส ร้ า ง เพิ่ ม เ ติ ม ใ น แบ บสั ญญ าจ้ า ง ก่ อ ส ร้ า ง ที่
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด



หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 



ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 
1. สัญญาแบบปรับราคาได้ น้ีให้ ใช้กับงานก่อสร้างทุก

ประเภท รวมถึงงานปรับปรุง และซ่อมแซมซ่ึงเบิกจ่ายค่างานใน
ลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน
และหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่อยู่ในเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้ก าหนดน้ี 

2. สัญญาแบบปรับราคาได้น้ีให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่า
งานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซ่ึงจัดท าข้ึนโดย
กระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากเดิม 
ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา ส าหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธี
อ่ืน ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน 



ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ (ต่อ)

3. การน าสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้น้ัน ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง
และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ 
ต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมาน้ัน ๆ จะใช้สัญญา
แบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งก าหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตร
และวิธีการค านวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราว
เดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจน
ตามลักษณะของงานก่อสร้างน้ัน ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่
ก าหนดไว้ 



ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ (ต่อ)

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้น้ี เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในก าหนด 90 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้น
ก าหนดน้ีไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างาน
ก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้อง
เรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงนิคืน
จากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หัก
เงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี 



ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ (ต่อ)
5. การพิจารณาค านวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงิน

เพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเง่ือนไขของสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากส านัก
งบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของส านักงบประมาณ
เป็นที่สิ้นสุด

อน่ึง สัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้
หน่วยงานภาครัฐคู่สัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ตรวจสอบ และอนุมัติเงินชดเชยเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้
แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 
0204/ว 114 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2544



ประเภทงานก่อสร้าง และสูตรท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดค่างานให้ค านวณ
ตามสูตร P = (Po) x (K)

โดยที่  P = ราคาต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างวด ซึ่ง  

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องการเพ่ิมต้องการเพ่ิม
ค่างานหรือบวกเพ่ิม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี



Escalation Factor K หาได้จากสูตร ซ่ึงแบ่งตามประเภทและลักษณะงานเป็น 5 หมวด ดังน้ี 

ท้ังหมด
35 สูตร

1. งานอาคาร ประกอบด้วยสูตรการคิดค านวณ 1 สูตร

2. งานดิน ประกอบด้วยสูตรการคิดค านวณ 3 สูตร

3. งานทาง ประกอบด้วยสูตรการคิดค านวณ 7 สูตร

4. งานชลประทาน ประกอบด้วยสูตรการคิดค านวณ 7 สูตร

5. งานระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วยสูตรการคิดค านวณ 17 สูตร

ข้อท่ี 5 ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่าน้ัน 5 สูตร 
และใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคเท่าน้ันจ านวน 2 สูตร

ประเภทงานก่อสร้าง และสูตรท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ต่อ)



ทั้งน้ีให้รวมถึงงานประเภท Embankment (ถมคันทาง), 
Excavation (งานขุด), Subbase (งานรองพื้นทาง), Selected Material 
(งานวัสดุคัดเลือก), Untreated Base และ Shoulder (งานไหล่ทาง)

ใช้สูตร K (2.1)

K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo

ประเภทงานก่อสร้าง และสูตรท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ต่อ)
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วิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การค านวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานน้ัน ๆ โดยใช้ดัชนีราคา
วัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์

2. กรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้อง
แยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะงานน้ัน 
และให้สอดคล้องกับสูตรที่ก าหนดไว้

3. การค านวณหาค่า K ก าหนดให้ใช้ทศนิยม 3 ต าแหน่ง ทุกขั้นตอน
โดยไม่มีการปัดเศษ และก าหนดให้ท าเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้
เป็นผลส าเร็จก่อน แล้วจึงน าผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลข
สัมพันธ์น้ัน
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วิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ต่อ)

4.  กรณีที่ผู้รับจ้างจะได้รับเงินชดเชย ค่า K ตามสูตรงานก่อสร้างน้ัน ๆ 
ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซอง
ประกวดราคา/สอบราคา มากกว่า 4% (1.04) ขึ้นไป โดยคิดเฉพาะ
ส่วนที่เกินจาก 4% เท่าน้ัน ส่วนกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องเรียกเงิน                        
ชดเชยคืน ค่า K ตามสูตรงานก่อสร้างน้ัน ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมี
ค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองประกวดราคา /
สอบราคา น้อยกว่า 4% (0.96) ลงมา โดยคิดเฉพาะส่วนที่น้อยเกิน
จาก 4% เท่าน้ัน
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วิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ต่อ)

5. กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถท างานเสร็จตามสัญญา โดยเป็นความผิด
ของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการค านวณให้
ใช้ค่า K เดือนสิ้นสุดตามอายุสัญญา หรือค่า K เดือนส่งงานจริง
แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

6. การจ่ายเงินแต่ละงวด ให้จ่ายค่างานที่ผู้รับจ้างท าได้แต่ละงวดตาม
สัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่ม หรือลดลง จะค านวณได้ต่อเมื่อ
ทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนที่ส่งมอบงานงวดน้ัน ๆ แล้ว
เท่าน้ัน
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วิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ต่อ)

7.   การคิดค านวณค่า K เพื่อขอรับเงิน/ส่งใช้เงินชดเชยคืน

ในส่วนของผู้รับจ้าง : ต้องเรียกร้องภายใน 90 วัน นับจากวันถัด
จากวันท่ีผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้ายเป็นวันแรก จนถึงวันท่ีผู้
รับจ้างแจ้งความจ านงขอเงินเพ่ิมตามสัญญาแบบปรับราคาได้ท่ีส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจประทับตรารับตามระเบียบฯ เป็นวันสุดท้าย (หนังสือส านัก
งบประมาณ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0407/ว 24 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2543 
เร่ือง การเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K))

ในส่วนของผู้ว่าจ้าง : ต้องมีหน้าท่ีตรวจสอบค่า K ทุกคร้ังท่ีมีการส่ง
มอบงาน เพ่ือท่ีจะเรียกเงินคืน (ในกรณีท่ีค่า K ต่ ากว่า 0.96) จากผู้รับจ้าง
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ผู้รับผิดชอบในการจัดท าค่า K

ปัญหาใครคือผู้รับผิดชอบในการค านวณ (ในส่วนของผู้ว่าจ้าง)

ตามระเบียบฯ ไม่ได้มีการกล่าวถึง แต่ในทางปฏิบัติกองช่าง/ส่วนช่าง จะต้องท าการค านวณ
ตรวจสอบค่า K ทุกครั้งแล้วจัดส่งไปให้กับกองคลัง/ส่วนคลัง เพื่อท าการหักเงินจากผู้รับจ้างใน
งวดงานต่อไป หรือหักจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี (หากค่า K ต่ ากว่า 0.96)

กองช่าง/ส่วนช่าง กองคลัง/ส่วนคลัง



หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0204/ว 114 
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2544 

เรื่อง การพิจารณาแก้ไขปัญหาการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K)



1. มอบอ านาจให้หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้มี
อ านาจในการพิจารณาค านวณเงินเพิ่มหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียก
เงินคืน ส าหรับสัญญาจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

2. การกระจายอ านาจความรับผิดชอบของส านักงบประมาณให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐดังกล่าวข้างต้นให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2545 เป็นต้นไป

3. เมื่ออนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนแล้วต้องรายงานให้ส านักงบประมาณ
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันอนุมัติ

สาระส าคัญ
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ตัวอย่างการคิดค านวณค่า K

โครงการขุดสระน้ าของอบต . A 
แห่ งห นึ่ ง ต ามสั ญญา จ้ า ง เลข ที่ 
10/2551 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551 
วงเงิน 43,000.00 บาท

- คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เปิดซองเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551
ข้อมูลที่จ าเป็นเบ้ืองต้น



- สัญญาจ้างเลขที่ 10/2551 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ข้อ 5 ข. ก าหนดให้
งานงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 กันยายน 2551 ต่อมา
ได้มีการขยายระยะเวลาก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างออกไปจากเดิมอีก 30วัน 
เป็นแล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2551 เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างได้เกิด
อุทกภัยขึ้น ตามบันทึกแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ 19 กันยายน 2551

ข้อมูลที่จ าเป็นเบื้องต้น (ต่อ)

ตัวอย่างการคิดค านวณค่า K (ต่อ)



- ผู้รับจ้างท าหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 1(งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551

- คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 

ตัวอย่างการคิดค านวณค่า K (ต่อ)

ข้อมูลที่จ าเป็นเบื้องต้น (ต่อ)



หลักการ !
เน่ืองจากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่สัญญาจ้างก าหนด 

ดังน้ันในการคิดค านวณค่า K ต้องพิจารณาหาค่า K ตามแต่ละสูตรที่
เกี่ยวข้อง จ านวนสูตรละ 2 ค่า กล่าวคือ

1. คิดเทียบระหว่างวันท่ีเปิดซองกับวันท่ีครบก าหนดตามสัญญา

2. คิดเทียบระหว่างวันท่ีเปิดซองกับวันท่ีผู้รับจ้างส่งมอบงาน

พิจารณาเลือก

ใช้ค่า K น้อยสุด

ตัวอย่างการคิดค านวณค่า K (ต่อ)



สูตรงานดิน : K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo

วิธีค านวณ

โครงการขุดสระน้ า มีลักษณะและขั้นตอนการก่อสร้างที่ต้องพิจารณาใช้
สูตรค านวณค่า K จ านวนเพียง 1 สูตร คือสูตรงานดิน

ตัวอย่างการคิดค านวณค่า K (ต่อ)



ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้างซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
ก าหนดวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด 43,000.- บาท และเมื่อพิจารณาจ าแนก
รายละเอียดมูลค่างานก่อสร้างดังกล่าวพบว่าค่างานก่อสร้างประกอบด้วย
ต้นทุน (งานดิน) จ านวน 40,000.- บาท และต้นทุน (งานป้ายโครงการ) 
จ านวน 3,000.- บาท

ตัวอย่างการคิดค านวณค่า K (ต่อ)

วิธีค านวณ (ต่อ)



ข้อมูลดัชนีราคาเดือนเปิดซองสอบราคา เดือนกรกฎาคม 2551

Io = 236.1, Eo = 263.0, Fo = 711.9

ข้อมูลดัชนีราคาเดือนท่ีก าหนดแล้วเสร็จงานงวดสุดท้ายตามสัญญาเดือนตุลาคม 2551

It = 226.7, Et = 268.4, Ft = 433.9

ข้อมูลดัชนีราคาเดือนท่ีผู้รับจ้างส่งมอบงานท่ี 1 (งวดสุดท้าย) เดือนธันวาคม 2551

It = 220.2, Et = 265.7, Ft = 323.2

สูตรงานดนิ : K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo

ตัวอย่างการคิดค านวณค่า K (ต่อ)



ดัชนีราคาเพือ่ใช้ประกอบการค านวณค่า K ปี 2551



สูตรงานดิน     :        K  = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo

= 0.30 + 0.10 (226.7/236.1) + 0.40 (268.4/263.0) + 0.20 (433.9/711.9) 

= 0.30 + 0.10 (0.960) + 0.40 (1.020) + 0.20 (0.609)

= 0.30 + 0.096 + 0.408 + 0.121 

= 0.925 (เปลี่ยนแปลงต่ ากว่า 4%)

กรณีเปรียบเทียบระหว่างเดือนท่ีเปิดซองสอบราคากับเดือนท่ีก าหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา

ตัวอย่างการคิดค านวณค่า K (ต่อ)



สูตรงานดิน     :        K  = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo

= 0.30 + 0.10 (220.2/236.1) + 0.40 (265.7/263.0) + 0.20 (323.2/711.9) 

= 0.30 + 0.10 (0.932) + 0.40 (1.010) + 0.20 (0.453)

= 0.30 + 0.093 + 0.404 + 0.090 

= 0.887 (เปลี่ยนแปลงต่ ากว่า 4%)

กรณีเปรียบเทียบระหว่างเดือนท่ีเปิดซองสอบราคากับเดือนท่ีผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ตัวอย่างการคิดค านวณค่า K (ต่อ)



ค่า K จากสูตรงานดิน                             0.925                              0.887 (เลือกใช้)

สรุปผลการคิดค านวณค่า K         (เทียบกับเดือนท่ีแล้วเสร็จตามสัญญา)  (เทียบกับเดือนท่ีส่งมอบ) 

สรุปผลต่างของค่า K ท่ีเปลี่ยนแปลงสูง / ต่ ากว่า 4% (ช่วง 0.960 – 1.040)

สูตรงานดิน : ผลต่างค่า K ท่ีต่ ากว่า 4% = 0.960 – 0.887 = 0.073 ###

ตัวอย่างการคิดค านวณค่า K (ต่อ)



*** จากการค านวณจะเห็นได้ว่าค่า K ท่ีค านวณได้ในแต่ละสูตรงานน้ัน มีค่าเปลี่ยนแปลงต่ ากว่า 4% 
หมายความว่าผู้ว่าจ้าง (หน่วยราชการ) มีสิทธ์ิท่ีเรียกเงินค่าชดเชยค่า K คืนจากผู้รับจ้าง ***

สรุปมูลค่าเงินชดเชยค่า K ท่ีต้องเรียกคืนจากผู้รับจ้าง

ค่าเงินชดเชยสูตรงานดิน = ผลต่างค่า K ท่ีต่ ากว่า 4% x ต้นทุน (งานดิน)

= 0.073 x 40,000.- = 2,920.- บาท ###

ตัวอย่างการคิดค านวณค่า K (ต่อ)



1. ประกาศและเอกสารประกวดราคา/สอบราคาจ้างก่อสร้างไม่มีการระบุให้จัดท า

สัญญาแบบปรับราคาได้

ข้อสังเกตที่ตรวจสอบพบเกี่ยวกับค่า K

2. ประกาศและเอกสารประกวดราคา/สอบราคาระบุให้จัดท าสัญญาแบบปรับราคาได้

แต่เมื่อจัดท าสัญญากลับไม่ได้จัดท าสัญญาแบบปรับราคาได้

3. ระบุสูตรค่า K ไม่ครบถ้วน และถูกต้องตรงตามประเภทลักษณะงานในสัญญาจ้างฯ



4. ไม่มีการตรวจสอบค่า K ทุกครั้งที่มีการส่งมอบงาน

ประมวลข้อสังเกตที่ตรวจพบบ่อยเกี่ยวกับค่า K ของสตง.

5. คิดค านวณค่า K และเงินเพิ่ม/เงินลดไม่ถูกต้อง ดังน้ี

5.1 ใช้สูตรค่า K ไม่ตรงกับประเภทของงาน

5.2 ใช้ค่างานของรายการก่อสร้างที่ไม่อยู่ในข่ายการค านวณมาคูณกับค่า K 

เพื่อคิดหาเงินเพิ่ม/เงินลด เช่น งานป้ายโครงการ เป็นต้น

ข้อสังเกตที่ตรวจสอบพบเกี่ยวกับค่า K (ต่อ)



ประมวลข้อสังเกตที่ตรวจพบบ่อยเกี่ยวกับค่า K ของสตง.

5.3 ใช้ค่างานก่อสร้างในการค านวณค่า K โดยไม่รวมค่าด าเนินการ ก าไร และภาษีตาม

ใบเสนอของผู้รับจ้างไว้ด้วย

5.4 ใช้ค่างานในการค านวณเงินเพิ่ม/ลดค่างานไม่ถูกต้อง กรณีที่มีการต่อรองราคา/ลดราคา

จากราคาตามใบเสนอราคา

5.5  กรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ในสัญญา ไม่ได้เลือกใช้ค่า K ตัวที่น้อย

(ต้องท าการค านวณหาค่า K ในเดือนที่ส่งมอบงานจริง และค่า K ในเดือนที่ครบก าหนด

ในสัญญาเทียบกับเดือนที่เปิดซองประกวดราคา/สอบราคา)

ข้อสังเกตที่ตรวจสอบพบเกี่ยวกับค่า K (ต่อ)



ข้อควรรู้  : งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านไม่เป็นไปตาม  
ประเภทงานก่อสร้างตามมติครม. ว109



ข้อควรรู้ : งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านไม่เป็นไปตาม ประเภท   
งานก่อสร้างตามมติครม. ว109 (ต่อ)



ข้อควรรู้ : งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านไม่เป็นไปตาม ประเภท   
งานก่อสร้างตามมติครม. ว109 (ต่อ)



ปัญหาในการคิดค านวณค่า K

กรณีที่งานก่อสร้างมีหลายงวดงาน หากใบประมาณราคากลาง 
หรือใบเสนอราคามีการจัดท าไม่ละเอียดแล้ว จะมีประสบปัญหาในการหาค่า
งานแต่ละงวด  เพ่ือน ามาใช้คูณกับค่า K หาเงินเพ่ิม/เงินลดที่เกิดขึ้น



การส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดนิ และกรมสรรพากร



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



การจัดส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือกรมสรรพากรในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433/ว 49 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 164 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐส่ง
ส าเนาสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าต้ังแต่หนึ่งล้านบาทขึ้น
ไปให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน 30 วัน 
นับแต่วันท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือตามวิธีที่กรมบัญชีกลางก าหนด

หลักเกณฑ์ :



เพ่ือเป็นการลดภาระของหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดส่งส าเนา
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมสรรพากรตามนัยระเบียบฯ ข้อ 164 ดังกล่าว

กรมบัญชีกลางจึงได้ก าหนดวิธีการจัดส่งส าเนาสัญญาหรือ
ข้อตกลงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นมา โดยหน่วยงานของรัฐที่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) ไม่ต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้สตง. และกรมสรรพากรต่อไป
อีก ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

แนวปฏิบัติ :



ย้อนกลับพิจารณากระบวนการของวิธีเฉพาะเจาะจง



กระบวนการของวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดท าแผนจัดซ้ือจ้าง (พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ีพัสดุ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

จัดท ารายงานขอซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(ข้อ 22 ประกอบข้อ 78 หรือข้อ 79)

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซ้ือขอจ้าง

ยกเว้น กรณีซื้อ/จ้างตาม
มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

ไม่ต้องจัดท าแผน (พรบ.มาตรา 11)

ที่มา : Workflow กรมบัญชีกลาง

เหมือนที่กล่าวไว้ในวิธี e-bidding

เหมือนที่กล่าวไว้ในวิธี e-bidding

เหมือนที่กล่าวไว้ในวิธี e-bidding



กระบวนการของวิธีเฉพาะเจาะจง (ต่อ)
ที่มา : Workflow กรมบัญชีกลาง

การเชิญชวน/เจรจาต่อรอง

ตามข้อ ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจัดท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยังผู้ประกอบการ

ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด (ข้อ 78 (1))

คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณาข้อเสนอ/ต่อรองราคา ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(อนุโลมข้อ 55(4) ประกอบข้อ 78(2))

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการคัดเลือก (ข้อ 81)

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม่เกิน 500,000 บาท) เจ้าหน้าทีเ่จรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ
ที่มีอาชีพหรือรับจ้างน้ันโดยตรง (ข้อ 79)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(ข้อ 79)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือข้อตกลง (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซือ้จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ 81)

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ไม่จ าต้องรอให้

พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 
(มาตรา 66)

- กรณีตาม ม.56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ด าเนินการ (เหมือนวิธีตากลงราคาเดิม)



การเชิญชวน/การเจรจาต่อรอง (ตามข้อ 78 หรือข้อ 79) 
และประกาศผล (ข้อ 81 ประกอบข้อ 42)



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560

งานขุดโคก หนองนา โมเดล (พื้นท่ีต้นแบบ HLM)



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
หรือข้อตกลง (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161



พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุและผู้ควบคมุงาน



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบตังิานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่

ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือ

หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้มอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดท า
บันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

(4) นอกจากการด าเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมี
กรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมี
ข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอ านาจสั่ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างไดต้ามที่เห็นสมควร และตามหลัก
วิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันท าการ นับแต่
วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้   
เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

(6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อท าการเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมด
หรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อ
ทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

(7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบาง
คนไม่ยอมรับงานโดยท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้า
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้าง
นั้นไว้ จึงด าเนินการตาม (6)



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อ 27 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการ
แต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ังในการ
ประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุให้ถือมติเอกฉันท์



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ท าบันทึก
ความเห็นแย้งไว้ด้วย

ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอ
หรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็น
ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป



เมื่อก าหนดวันตรวจรับพัสดุ (1) กรรมการท่านหนึ่งลาป่วยท าการตรวจ
รับได้หรือไม่ และ (2) หากกรรมการท่านนั้นเป็นประธานต้องท าอย่างไร

ค าถาม



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อ 177 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละคร้ังที่มีขั้นตอนการด าเนินการเป็น
ระยะ ๆ อันจ าเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็น
งวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มี
ความรู้ความช านาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือ
พนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือ



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ 
หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐอื่น ตามที่
ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว ในกรณีที่ลักษณะ
ของงานก่อสร้างมีความจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความช านาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้
ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้อง
มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ในกรณีจ าเป็นจะต้องจ้างผูใ้ห้บริการควบคมุงานกอ่สร้างเป็นผูค้วบคุมงาน 
ให้ด าเนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามหมวด 4



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้อ 178 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือที่

ตกลงให้ท างานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และ
ข้อก าหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอน
งานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่ง
ให้หยุดนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่า



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือ
ข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อก าหนดใน
สัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้งานนั้นจะได้เป็นไป
ตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญา แต่เมื่อส าเร็จแล้วจะไม่
มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

นั้นไว้ก่อน และรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดทุี่เป็น
งานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(3) จดบันทึกสภาพการปฏบิัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม
เป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการ
หยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการ



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารส าคัญของทาง
ราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่

การบันทึกการปฏิบตังิานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย



ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

(4) ในวันก าหนดเร่ิมงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก าหนด
ส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตาม
สัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็น
งานจ้างก่อสร้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันถึงก าหนดนั้น ๆ



ข้อหารือกรณีแบบรูปรายการขดัแย้งกนั 
โครงการก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ 
(ท่ีมีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) พร้อมส่วนประกอบ จ านวน 1 แห่ง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/56186 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563



ประเด็นข้อหารือ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ว่าจ้าง
บริษัท สินรัตนันต์สุรินทร์ จ ากัด ด าเนินการก่อสร้างสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ (ที่มีสถานแรกรับเด็กและ
เยาวชน) พร้อมส่วนประกอบ จ านวน 1 แห่ง ตามสัญญาเลขที่ 57/2562 
ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เป็นเงินจ านวน 35,000,000 บาท โดย
สัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 19 มกราคม 2564 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีหนังสือ
แจ้งกรณีงานรั้วก าแพง สูง 3.20 เมตร ด้านบนตาข่ายถัก (ความยาวตาม



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

รูปแบบ 118 เมตร) มีความขัดแย้งกันระหว่างแบบรูปรายการ ใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา (BOQ) และรายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวด
เงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แบบรูปรายการ เลขที่ 61-06-007 หน้า A-04 ได้ก าหนดรั้ว
ก าแพง สูง 3.20 เมตร ด้านบนตาข่ายถัก แต่ไม่ได้ก าหนดความยาวรั้ว
ก าแพง



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

2. ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) หน้ า 107-111 
รายการรั้วก าแพง สูง 3.20 เมตร ด้านบนตาข่ายถัก ก าหนดความยาว
ตามรูปแบบ 118 เมตร

3. รายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดเงิน ผนวก 4 รายการ
ที่ 11 ก าหนดความยาวตามรูปแบบ 118 เมตร



ประเด็นข้อหารือ (ต่อ)

กรมฯ จึงขอหารือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องว่า กรมฯ 
ควรยึดถือแบบรูปรายการ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) หรือ
รายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดเงิน เพ่ือด าเนินการก่อสร้างให้
ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาต่อไป



1. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 171 บัญญัติว่า “ในการตีความการแสดงเจตนานั้น ให้เพ่งเล็ง
ถึงเจตนาอันแท้จริงย่ิงกว่าถ้อยค าส านวนหรือตัวอักษร”

และมาตรา 368 บัญญัติว่า “สัญญานั้นท่านให้ตีความตามความประสงค์
ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปรกติประเพณีด้วย”

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้



และตามเง่ือนไขในสัญญาเลขที่ 57/2562 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 ข้อ 2 
วรรคสอง ก าหนดว่า “ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อความในสัญญานี้  ให้ ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณีที่
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น” 
ซึ่งการตีความสัญญาต้องเพ่งเล็งถึงเจตนารมณ์ในการท าสัญญาที่มุ่งหมายที่

ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)



ให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญาเท่านั้น

2. หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนได้ว่าจ้างบริษัท สินรัตนันต์สุรินทร์ จ ากัด ด าเนินการก่อสร้างสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ (ที่มีสถานแรกรับเด็กและ
เยาวชน) พร้อมส่วนประกอบ จ านวน 1 แห่ง เป็นเงินจ านวน 35,000,000 
บาท ตามสัญญาเลขที่ 57/2562 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 แต่เนื่องจาก

ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)



บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งกรณีงานรั้วก าแพงมีความขัดแย้งกันระหว่างแบบ
รูปรายการกับใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) และรายละเอียดการแบ่ง
งวดงานและงวดเงิน โดยแบบรูปรายการ เลขที่ 61-06-007 หน้า A-04 ได้
ก าหนดรั้วก าแพง สูง 3.20 เมตร ด้านบนตาข่ายถัก แต่ไม่ไ ด้ก าหนด          
ความยาวของรั้วก าแพง ซึ่งแตกต่างจากใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
(BOQ) หน้า 107-111 ได้ก าหนดรายการรั้วก าแพง สูง 3.20 เมตร ด้านบน
ตาข่ายถัก ความยาวตามรูปแบบ 118 เมตร และแตกต่างจากรายละเอียด

ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)



การแบ่งงวดงานและงวดเงิน ผนวก 4 รายการท่ี 11 ที่ก าหนดความยาวตาม
รูปแบบ 118 เมตร ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา         

ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

ดังนั้น กรณีนี้ถือว่าเป็นการท าสัญญาที่มี เอกสารแนบท้าย
สัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
ตามเง่ือนไขในสัญญา ข้อ 2 วรรคสอง ซึ่งกรมฯ จะต้องพิจารณาตาม



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

เจตนารมณ์อันแท้จริงในการท าสัญญาที่มุ่งหมายให้ผู้รับจ้างด าเนินการ
ก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ (ที่มี
สถานแรกรับเด็กและเยาวชน) พร้อมส่วนประกอบ จ านวน 1 แห่ง ตาม
สัญญา



หลักประกันสัญญา



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



ข้อหารือการขาดหลักประกันสัญญาในกรณถูีกอายัดทรัพย์
เนื่องจากผู้รับจ้างค้างช าระค่าภาษีอากร

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/59140 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563



มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แจ้งว่า กรมสรรพากรได้มีค าสั่งอายัด
ตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร ขออายัดทรัพย์สินที่ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ทีเอ็ม มาสเตอร์ โปรเจค น ามาวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาปรับปรุงห้องสมุด เลขที่ 2/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
รวมเป็นเงินจ านวน 36,800 บาท เนื่องจากห้างฯ ได้ค้างช าระภาษีอากร 
มหาวิทยาลัยฯ จึงมีหนังสือคัดค้าน โดยเห็นว่าเงินหลักประกันสัญญา
ดังกล่าว ยังมีภาระผูกพันตามสัญญาจึงไม่อาจน าส่งเงินจ านวนนั้นให้แก่



กรมสรรพากรได้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอหารือว่า เมื่อกรมสรรพากรมี
หนังสือยันยันให้มหาวิทยาลัยฯ น าส่งเงินหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะต้องน าส่งเงินหลักประกันสัญญาก่อน
พ้นข้อภาระผูกพันตามสัญญาตามค าสั่งกรมสรรพากรหรือไม่

ต่อ



กรณีตามข้อหารือในกรณีที่ผู้รับจ้างน าหลักประกันที่เป็นเงิน
สดมาวางไว้เพ่ือเป็นหลักประกันสัญญานั้น หากกรมสรรพากรมีค าสั่ง
อายัดตัวเ งินหลักประกันสัญญาและสั่ งให้ส่งมอบตัวเงินดังกล่าว 
หน่วยงานผู้ว่าจ้างย่อมมีหน้าที่ตามประมวลรัษฎากรที่จะต้องส่งมอบเงิน
จ านวนนั้นให้แก่กรมสรรพากรในเวลาที่ระบุในค าสั่งอายัด เนื่องจากเป็น
ทรัพย์สินที่มีอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานนั้นแล้ว หากข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอ็ม มาสเตอร์ โปรเจค ได้น าเงินสด รวม

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้



เป็นเงินจ านวน 36,800 บาท มาวางเป็นหลักประกันสัญญา ตามสัญญา
จ้างปรับปรุงห้องสมุด เลขที่ 2/2562 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 และ
สัญญาจ้างก่อสร้างที่จอดรถ เลขที่ 9/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
ภายหลังกรมสรรพากรมีค าสั่งอายัดเงินประกันสัญญามายังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย กรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบเงิน
จ านวนนั้นให้แก่กรมสรรพากรภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในค าสั่งอายัด และ
เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งมอบหลักประกันสัญญาให้แก่กรมสรรพากรตาม

ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)



ค าสั่งอายัดแล้ว ก็จะต้องแจ้งให้ห้างฯ น าหลักประกันสัญญาใหม่มาวาง
ให้ถูกต้องต่อไป หากห้างฯ ไม่น าเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ใหม่มาวางให้ถูกต้องตามเวลาที่ก าหนด และเกิดความเสียหายในช่วง
ระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง โดยห้างฯ ไม่รับผิดชอบใน
ความเสี่ยหายที่เกิดขึ้นนั้น ให้มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายกับห้างฯ ต่อไป ###

ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)



ข้อหารือเกี่ยวกับการคืนหลักประกนัสัญญา

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/39563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แจ้งว่า 
สถาบันฯ เป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 6แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 จัดต้ังขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 และ
เป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สถาบันฯ โดยคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ออกข้อบังคับคณะกรรมการ

ประเด็นข้อหารือ



บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือใช้บังคับเก่ียวกับการบริหารและการจัดการด้าน
การพัสดุของสถาบันฯ แต่เนื่องจากมีคู่สัญญาจ านวนมากที่ ยังไม่
ด าเนินการขอคืนหลักประกันสัญญาที่น ามาวางไว้ตามสัญญา สถาบันฯ 
จึงขอหารือ ดังนี้

1. ตามระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

ประเด็นข้อหารือ ต่อ



การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 170 ก าหนดว่า “ให้หน่วยงาน
ของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกันตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ (2) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ า
ประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญา
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว …” สถาบันฯ สามารถคืนหลักประกัน
สัญญาประเภทเงินสดหรือเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่
คู่สัญญาโดยไม่มีหนังสือขอคืนหลักประกันจากคู่สัญญาได้หรือไม่

ประเด็นข้อหารือ ต่อ



คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 170 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า 
“ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ คู่สัญญา หรือ
ผู้ค้ าประกันตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (2) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่
คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน  นับ
ถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว” ประกอบกับ



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 331บัญญัติว่า “ถ้าเจ้าหนี้
บอกปัดไม่ยอมรับช าระหนี้ก็ดี หรือไม่สามารถจะรับช าระหนี้ได้ก็ดี
หากบุคคลผู้ช าระหนี้วางทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ไว้เพ่ือประโยชน์แก่
เจ้าหนี้แล้ว ก็ย่อมจะเป็นอันหลุดพ้นจากหนี้ได้ ความข้อนี้ท่านให้ใช้
ตลอดถึงกรณีที่บุคคลผู้ช าระหนี้ไม่สามารถจะหย่ังรู้ถึงสิทธิ หรือไม่
รู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอนโดยมิใช่เป็นความผิดของตน” และมาตรา 333



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

วรรคแรก บัญญัติว่า “การวางทรัพย์นั้นต้อง ณ ส านักงานวางทรัพย์
ประจ าต าบลที่จะต้องช าระหนี้”

2. กรณีข้อหารือ 1 และ 3 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น เมื่อ
คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐคืน
หลักประกันสัญญานั้นให้แก่คู่สัญญาโดยไม่ต้องรอให้มีการร้องขอคืน
จากคู่สัญญาก่อน ซึ่งสามารถพิจารณาได้เป็น 2 กรณี ดังนี้



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

กรณีที่ 1 : หากหน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการติดต่อกับ
คู่สัญญาได้ หรือคู่สัญญามีหนังสือแจ้งขอคืนหลักประกันสัญญา ให้
ด าเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 170 วรรคหนึ่ง

กรณีที่ 2 : หากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถติดต่อคู่สัญญาได้ 
และหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูล
สถานภาพของคู่สัญญาที่ส านักงานพาณิชย์ หากปรากฎว่าคู่สัญญา



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

ไม่มีรายชื่อหรืออยู่ในสถานะร้าง และหน่วยงานของรัฐได้ติดตามให้
คู่สัญญามารับหลักประกันสัญญาคืนภายในก าหนดแล้ว หากคู่สัญญา
ไม่มารับคืนตามก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หน่วยงานของรัฐจะต้องน า
หลักประกันสัญญาไปวาง ณ ส านักงานวางทรัพย์ ตามนัยประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 331 ประกอบมาตรา 333 
ต่อไป



ความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ (ต่อ)

3. กรณีข้อหารือ 2 มิใช่ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ดังนัน จึงไม่มีประเด็นที่คณะกรรมการวินิจฉัยฯ จะต้อง
พิจารณาแต่อย่างใด



วิธีปฏิบัติการตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง
ก่อนการคืนหลักประกนัสัญญา



หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั กรมบัญชีกลาง 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2560



หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั กรมบัญชีกลาง 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2560

หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537 เรื่อง มาตรการป้องกันและลดโอกาสในการสมยอมกัน            
ในการเสนอราคา (ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่28 ธันวาคม 2536 เห็นชอบหลักการของมาตรการฯ ที่ สตง. เสนอทั้ง 8 มาตรการ)      
มาตรการที่ 3 ให้ก าหนดระยะเวลาการรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างกอ่สร้างไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ยกเว้น (1) งานถนนลูกรัง ถนนดิน     

(2) งานขุด หรือขุดลอก คู คลอง สระ หรือหนอง ซึ่งเป็นงานดนิทีไ่มม่ีการดาดคอนกรีต



ความช ารุดบกพร่องของสิ่งก่อสร้างก่อนครบสัญญา

ปัญหาดินสไลดข์อบบอ่



การก าหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง
ก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 117 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562



ข้อ 170 (2) ก าหนดว่า “หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันสัญญาให้คืน
ให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัด
จากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว”

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 (ต่อ)

ข้อ 184 ก าหนดว่า “ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา ระหว่างที่อยู่ในระหว่าง
ระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครอง
พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาและตรวจสอบ
ความช ารุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลาย
หน่วยงานครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษา
และตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุน้ัน”



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 (ต่อ)

ข้อ 185 ก าหนดว่า “ในกรณีที่ปรากฏความช ารุดบกพร่องของพัสดุ
ภายในระยะเวลาของการประกันความช ารุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบตามข้อ 184 รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งให้ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ าประกัน 
(ถ้ามี) ทราบด้วย”

ปัญหา : ระเบียบฯ มิได้ก าหนดวิธีปฏิบัติก่อนคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) ได้ก าหนดวิธี
ปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของ
พัสดุท่ีอยู่ในระหว่างการรับประกันก่อนการคืนหลักประกัน
สัญญา ตามระเบียบฯ ข้อ 184 และ 185 ดังนี้



1. ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง
ของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลายหน่วยงาน
ครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาและ
ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุนั้น

วิธีปฏิบัติ :



2. ในกรณีที่ปรากฏความช ารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลา
ของการประกันความช ารุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามข้อ 1 รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้
รับจ้างด าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมกับแจ้งให้ผู้ค้ าประกัน 
(ถ้ามี) ทราบด้วย



3. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความช ารุดบกพร่อง
ภายใน 15 วัน ส าหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกัน
ไม่เกิน 6 เดือน หรือภายใน 30 วัน ส าหรับหลักประกันสัญญาที่มี
ระยะเวลาของการประกันต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุ และรายงานให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐทราบอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏว่ามีความช ารุด ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างมาด าเนินการแก้ไข 
หรือซ่อมแซมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความช ารุดบกพร่อง 
ตามหลักประกันสัญญา พร้อมกับแจ้งให้ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย



ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งก าหนดระยะเวลาการประกันความช ารุด
บกพร่องตามหลักประกันสัญญาให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุหรือ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทราบพร้อมกับส่งมอบพัสดุทุกครั้ง



ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การคืนหลักประกันสัญญาของความช ารุดบกพร่อง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/056532 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561



จังหวัดชลบุรี ได้ว่าจ้างบริษัท โปรเกรส โอเปอเรช่ัน จ ากัด 
ด าเนินโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรชายฝ่ังทะเลแบบ
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ณ อ่างชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวงเงิน 
17,940,000.- บาท    ตามสัญญาจ้างเลขที่ ชบ 0013/11/2557 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เริ่มสัญญาวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ธันวาคม 2557 

1



ต่อมาบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามสัญญาจ้างครบถ้วน
พร้อมส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุได้ท าการตรวจรับงาน เมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 และตามสัญญาก าหนดการรับประกัน
ความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 2 ปี สิ้นสดุวันที่ 30 ตุลาคม
2559 ซ่ึงจังหวัดฯ ไดม้ีหนังสือแจ้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
2559 ท าการซ่อมแซมหรือแก้ไขความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง

2



ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดงัเดิม จ านวน 3 รายการ และให้แสดง
เอกสารการมีอยู่จริงและสภาพเรียบร้อยของปะการัง จ านวน 1 
รายการ ซ่ึงบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งว่า “กิจกรรมได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว รวมทั้งการ
เสื่อมสภาพซ่ึงเป็นไปตามสภาพธรรมชาติ พร้อมแนบข้อมูลอ้างอิง
เชิงวิชาการเพิ่มเติม”

3



จังหวัดชลบุรี ขอหารือว่า สามารถคืนหลักประกันให้กับ
บริษัทฯ ได้หรือไม่ อย่างไร

ประเด็นข้อหารือ



ความเห็นของคณะกรรมการฯ

พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 170 วรรคหน่ึง (2) 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันสัญญาแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ า
ประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ประกอบกับเมื่อพิจารณาเง่ือนไขในสัญญาเลขที่
ชบ 0013/11/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ข้อ 8 ก าหนดว่า “หากมี
เหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดข้ึนจากงานจ้างน้ีภายในก าหนด 2 ปี



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซ่ึงความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายน้ัน
เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือท า
ไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้อง
รีบท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไมชั่กช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ 
ในการน้ีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด 7 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ท าการแก้ไข ให้ถูกต้อง
เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ผู้รับจ้าง



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

มีสิทธิที่จะท าการน้ันเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานน้ันโดยผู้รับจ้างต้องเป็น      
ผู้ออกค่าใช้จ่าย” กรณีตามข้อหารือเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 และ
เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ภายหลังจังหวัดชลบุรีได้ตรวจสอบ
พัสดุก่อนคืนหลักประกันสัญญาแล้วพบว่า มีพัสดุตามสัญญาช ารุด 3 
รายการ ประกอบด้วย ทางระบายน้ าหรือขุดแพรก จ านวน 4 แนว ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 10,000.- เมตร แนวไม่ไผ่ชะลอคลื่น ความยาวรวมไม่น้อย



ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

กว่า 834 เมตร และปลูกป่าชายเลนหลังแนวไม้ไผ่ จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ไร่ 
ซ่ึงจังหวัดฯ ได้แจ้งให้บริษัท โปรเกรส โอเปอเรช่ัน จ ากัด เข้าท าการซ่อมแซม
หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิมก่อนสิ้นสุดการช ารุดบกพร่องเมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ซ่ึงสัญญาการรับประกันความช ารุดบกพร่องของงาน
จ้างยังไม่ครบก าหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว (ตาม
ก าหนดภายในวันที่ 30ตุลาคม 2559) กรณีจึงถือว่าผู้รับจ้างยังไม่พ้นข้อ
ผูกพันตามสัญญา และยังไม่อาจคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างได้



การแจ้งเรียกค่าปรับ และการสงวนสิทธิ์การเรียกคา่ปรับ
กรณีส่งมอบงานล่าช้ากว่าท่ีก าหนดไว้ในสัญญา



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560



การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา 
หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง 



ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แกคู่่สัญญา 
หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มาตรา 102 วรรคหน่ึง (2)

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 52 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562



ด้วยปรากฏว่า ผู้ประกอบการที่ได้ท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาหรือข้อตกลงอันเน่ืองมาจากเกิดเหตุอุทกภัยใน
พื้นที่หลายจังหวัด และหน่วยงานของรัฐในขอหารือเกี่ยวกับ
การงดหรือลดค่าปรับให้แก่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงในกรณีดังกล่าวเป็นจ านวนมาก

เหตุผล :



เพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้
ท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ จึงเห็นควรซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือ
การขยายเวลาการท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงตาม พรบ.
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แนวทางปฏิบัติ :



มาตรา 102 วรรคหน่ึง (2) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ดังน้ี

1. พรบ.ฯ มาตรา 102 วรรคหน่ึง บัญญัติว่า “การงด
หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาท าการตาม
สัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะ
พิจารณาได้ตามจ านวนวนที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง เฉพาะในกรณี

แนวทางปฏิบัติ (ต่อ) :



ดังต่อไปน้ี 

(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ
หน่วยงานของรัฐ

(2) เหตุสุดวิสัย

(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่คู่สัญญาไม่

แนวทางปฏิบัติ (ต่อ) :



ต้องรับตามกฎหมาย

(4) เหตุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎหมาย”

และวรรคสอง บัญญัติว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือ
ลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตาม
สัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนด”

แนวทางปฏิบัติ (ต่อ) :



2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 182 ก าหนดว่า 
“การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท า
การตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 102 ในกรณีที่มีเหตุ
เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือ
เหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่คู่สัญญา

แนวทางปฏิบัติ (ต่อ) :



ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุ อ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ท าให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองาน
ตามเง่ือนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญาได้ให้หน่วยงานของ
รัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงก าหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้ง
เหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันที่เหตุน้ันได้สิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

แนวทางปฏิบัติ (ต่อ) :



หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้าง
เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ 
เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐ
ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น”

แนวทางปฏิบัติ (ต่อ) :



3. จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว การงดหรือลดค่าปรับ
ให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง จะกระท าได้ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่
มาตรา 102 ก าหนดไว้และเหตุดังกล่าวต้องส่งผลกระทบท า
ให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเง่ือนไขและ
ก าหนดเวลาแห่งสัญญาได้ โดยการขยายเวลาท าการตาม

แนวทางปฏิบัติ (ต่อ) :



สัญญาหรือข้อตกลงจะใช้ในกรณีที่สัญญายังไม่ครบก าหนด
และยังไม่มีค่าปรับเกิดข้ึน ส่วนการงดหรือลดค่าปรับจะใช้ใน
กรณีที่สัญญาครบก าหนดและมีค่าปรับเกิดข้ึนแล้ว 

แนวทางปฏิบัติ (ต่อ) :



ทั้งนี้ เหตุสุดวิสัยตามมาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ให้เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 ที่บัญญัติว่า “เหตุ
สุดวิสัย หมายความว่า เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็
ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้
จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึง
คาดหมายได้จากบุคคลในฐานและภาวะเช่นนั้น”

แนวทางปฏิบัติ (ต่อ) :



4. กรณีเหตุอุทกภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที่หลายจังหวัด หาก
ปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่า คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
ประสบเหตุดังกล่าวได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึง
คาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นน้ันแล้ว แต่ไม่
อาจป้องกันได้ ก็ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ซ่ึงหากเหตุอุทกภัย
ดังกล่าวส่งผลกระทบท าให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ

แนวทางปฏิบัติ (ต่อ) :



หรืองานตามเง่ือนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญาได้ก็อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาขยายเวลา
ท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง หรืองดหรือลดค่าปรับให้แก่
คู่สัญญาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง โดยสัญญาที่ยัง
ไม่ครบก าหนดและยังไม่มีค่าปรับเกิดข้ึนก็สามารถขยายเวลา
ท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ ส่วนสัญญาที่ครบก าหนด

แนวทางปฏิบัติ (ต่อ) :



และมีค่าปรับเกิดข้ึนแล้ว แต่เหตุอุทกภัยดังกล่าวมิได้เกิดข้ึน
หลังจากการตรวจรับงานงวดสุดท้าย หน่วยงานของรัฐย่อม
สามารถงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาได้ ทั้งน้ี คู่สัญญา
จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 
วัน นับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุดลง โดยให้พิจารณาวันที่เหตุ
สิ้นสุดลงจากเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงได้ อาทิ ประกาศต่างๆ

แนวทางปฏิบัติ (ต่อ) :



ของหน่วยงานของรัฐ หรือบันทึกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็น
ต้น

แนวทางปฏิบัติ (ต่อ) :



การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง



การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562



เหตุผล :

ด้วยปรากฏว่า หน่วยงานของรัฐต่างๆ มีประเด็นปัญหาในทาง
ปฏิ บัติ เ ก่ียว กับการบอกเลิ กสัญญาหรื อข้ อตกลง ตามระ เบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 183 ซึ่งก าหนดว่า “นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลงตามมาตรา 103 หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น



เหตุผล (ต่อ) :

หากจ านวนค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้
หน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้น
แต่คู่สัญญาจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีเง่ือนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิก
สัญญาได้เท่าที่จ าเป็น”



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นควรซ้อมความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 183 ดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยของ
รัฐต่างๆ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้



1. เมื่อครบก าหนดส่งมอบสิ่งของหรืองานจ้างที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือข้อตกลง และได้ล่วงเลยก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนมีค่าปรับเกิดข้ึน
แล้ว เมื่อจ านวนค่าปรับที่เกิดข้ึนจะเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุ
หรือค่าจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งบอก
กล่าวกับคู่สัญญาว่าจ านวนค่าปรับที่เกิดข้ึนจะเกินกว่าร้อยละสิบแล้ว และ
ด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไป เว้นแต่คู่สัญญาจะได้มี
หนังสือแจ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยจะยินยอมเสียค่าปรับแก่
หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

วิธีปฏิบัติ :



2. กรณีที่คู่สัญญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสียค่าปรับให้แก่
หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลงได้เท่าที่จ าเป็น โดยหน่วยงานของรัฐต้องประเมินความคืบหน้า
การด าเนินการตามสัญญาของคู่สัญญาว่า การผ่อนปรนดังกล่าวจะท าให้
คู่สัญญาด าเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ หรือจะต้องใช้ดุลพินิจว่าจะบอกเลิก
สัญญาหรือไม่ ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) :



วิธีปฏิบัติ (ต่อ) :

2.1 ในกรณีที่เห็นว่า ควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งคู่สัญญาให้รับทราบและด าเนินการ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงโดยเร็ว โดยคู่สัญญาจะต้องก าหนดแผนและ
ระยะเวลาการด าเนินการแล้วเสร็จให้ชัดเจน



วิธีปฏิบัติ (ต่อ) :

2.2 ในกรณีที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้
หน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงไปยังคู่สัญญา
โดยเร็ว ทั้งน้ี การแจ้งบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรพร้อมกับแจ้งการปรับ และริบหลักประกันสัญญาหรือ
ข้อตกลง (ถ้ามี)



3. กรณีที่คู่สัญญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสียค่าปรับให้แก่
หน่วยงานของรัฐโดยมีเงื่อนไข หรือกรณีคู่สัญญาไม่มีหนังสือแจ้งความ
ยินยอมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้
หน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงไปยังคู่สัญญา
โดยเร็ว ทั้งน้ี การแจ้งบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรพร้อมกับแจ้งการปรับและริบหลักประกันสัญญาหรือข้อตกลง 
(ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติ (ต่อ) :



ข้อหารือการบอกเลิกสัญญา
ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/3736 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562



1

เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมทุรปราการ ไดว่้าจ้าง
บริษัท ซุปเปอร์โปร ชลบุรี จ ากัด ท าการติดตั้งป้ายช่ือถนนในเขต
เทศบาลนครสมุทรปราการ จ านวน 81 ป้าย ตามสัญญาจ้างเลขที่ 44/2561
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิน
3,600,000.- บาท ก าหนดส่งมอบงานจ้างภายในวันที่ 22 กันยายน 2561



2

ต่อมาเทศบาลฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 แจ้งให้
ผู้รับจ้างเร่งรัดการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาและขอสงวนสิทธ์ิ     
การปรับ กรณีงานล่าช้า โดยผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 26 กันยายน 2561 
แจ้งขอเข้าด าเนินงานและยินยอมให้ปรับตามระยะเวลางานที่ล่าช้า



เทศบาลนครสมุทรปราการ ขอหารือว่า เทศบาลฯ มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่ และมีแนวทางปฏิบัติในกรณีดังกล่าว
อย่างไร

ประเด็นข้อหารือ



ความเห็นของคณะกรรมการฯ

พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหน่ึง (2) บัญญัติว่า ในกรณีที่มีเหตุ
อันเช่ือได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างานให้แล้ว
เสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะบอก
เลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183 
ก าหนดให้ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 103

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdansaihospital.igetweb.com%2Fnews%2F416470_160731055432.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.dansaihospital.com%2Fnews%2F416470%2F%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A1-%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1-2559.html&docid=4sg-0_hw5vXDnM&tbnid=ruXIWV0cFlos-M%3A&vet=10ahUKEwiegoGUvqHnAhVqxzgGHcWUAG4QMwhXKAUwBQ..i&w=720&h=720&bih=655&biw=1366&q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&ved=0ahUKEwiegoGUvqHnAhVqxzgGHcWUAG4QMwhXKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmoneyhub.in.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2Fpreview-chat-shutterstock_162854627.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmoneyhub.in.th%2Farticle%2Femployment-contract-cancellation%2F&docid=-Ya7ArORpfZV4M&tbnid=_-7KA8Y7b6CddM%3A&vet=10ahUKEwivqa-vv6HnAhVGxDgGHdVPDFUQMwhcKAcwBw..i&w=602&h=400&bih=655&biw=1366&q=%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&ved=0ahUKEwivqa-vv6HnAhVGxDgGHdVPDFUQMwhcKAcwBw&iact=mrc&uact=8


ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และ
จะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกิน
ร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสีย
ค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวห น้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ าเป็น 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdansaihospital.igetweb.com%2Fnews%2F416470_160731055432.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.dansaihospital.com%2Fnews%2F416470%2F%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A1-%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1-2559.html&docid=4sg-0_hw5vXDnM&tbnid=ruXIWV0cFlos-M%3A&vet=10ahUKEwiegoGUvqHnAhVqxzgGHcWUAG4QMwhXKAUwBQ..i&w=720&h=720&bih=655&biw=1366&q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&ved=0ahUKEwiegoGUvqHnAhVqxzgGHcWUAG4QMwhXKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmoneyhub.in.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2Fpreview-chat-shutterstock_162854627.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmoneyhub.in.th%2Farticle%2Femployment-contract-cancellation%2F&docid=-Ya7ArORpfZV4M&tbnid=_-7KA8Y7b6CddM%3A&vet=10ahUKEwivqa-vv6HnAhVGxDgGHdVPDFUQMwhcKAcwBw..i&w=602&h=400&bih=655&biw=1366&q=%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&ved=0ahUKEwivqa-vv6HnAhVGxDgGHdVPDFUQMwhcKAcwBw&iact=mrc&uact=8


ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ว่าจ้าง
บริษัท ซุปเปอร์โปร ชลบุรี  จ ากัด ท าการติดตั้ งป้าย ช่ือถนนในเขต    
เทศบาลนครสมุทรปราการ จ านวน 81 ป้าย ตามสัญญาเลขที่ 44/2561 ลง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ในวงเงิน 3,600,000.- บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 
22 กันยายน 2561 เมื่อครบก าหนดส่งมอบงานจ้างที่ก าหนดไว้ในสัญญา
และได้ล่วงเลยก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนมีค่าปรับเกิดข้ึนแล้ว เทศบาลฯ 
จึงได้มีหนังสือลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561   แจ้งเร่งรัดการปฏิบัติงานและ

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdansaihospital.igetweb.com%2Fnews%2F416470_160731055432.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.dansaihospital.com%2Fnews%2F416470%2F%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A1-%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1-2559.html&docid=4sg-0_hw5vXDnM&tbnid=ruXIWV0cFlos-M%3A&vet=10ahUKEwiegoGUvqHnAhVqxzgGHcWUAG4QMwhXKAUwBQ..i&w=720&h=720&bih=655&biw=1366&q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&ved=0ahUKEwiegoGUvqHnAhVqxzgGHcWUAG4QMwhXKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmoneyhub.in.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2Fpreview-chat-shutterstock_162854627.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmoneyhub.in.th%2Farticle%2Femployment-contract-cancellation%2F&docid=-Ya7ArORpfZV4M&tbnid=_-7KA8Y7b6CddM%3A&vet=10ahUKEwivqa-vv6HnAhVGxDgGHdVPDFUQMwhcKAcwBw..i&w=602&h=400&bih=655&biw=1366&q=%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&ved=0ahUKEwivqa-vv6HnAhVGxDgGHdVPDFUQMwhcKAcwBw&iact=mrc&uact=8


ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ขอสงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีงานล่าช้า ซ่ึงผู้รับจ้างมีหนังสือลงวันที่ 26 
กันยายน 2561 แจ้งขอเข้าด าเนินงานและยินยอมให้ปรับ กรณีน้ีเทศบาลฯ 
จะบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่น้ัน เป็นดุลพินิจของเทศบาลฯ ที่จะพิจารณา 
แต่หากเทศบาลฯ ยินยอมให้ผู้รับจ้างเข้าด าเนินงานต่อ เมื่อค่าปรับจะเกิน
ร้อยละสิบ เทศบาลฯ ต้องมีหนังสือแจ้งค่าปรับและให้ผู้รับจ้างแจ้งยินยอม
เสียค่าปรับโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ หากผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับ
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ กรณีจึงเป็นดุลพินิจของเทศบาลฯ  ที่จะพิจารณา
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmoneyhub.in.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2Fpreview-chat-shutterstock_162854627.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmoneyhub.in.th%2Farticle%2Femployment-contract-cancellation%2F&docid=-Ya7ArORpfZV4M&tbnid=_-7KA8Y7b6CddM%3A&vet=10ahUKEwivqa-vv6HnAhVGxDgGHdVPDFUQMwhcKAcwBw..i&w=602&h=400&bih=655&biw=1366&q=%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&ved=0ahUKEwivqa-vv6HnAhVGxDgGHdVPDFUQMwhcKAcwBw&iact=mrc&uact=8


ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ าเป็น โดยหน่วยงานของรัฐจะต้อง
ประเมินความคืบหน้าการด าเนินการตามสัญญาของคู่สัญญาว่าการผ่อน
ปรนดังกล่าวจะท าให้คู่สัญญาด าเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ หรือจะต้องใช้
ดุลพินิจว่าจะบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายดังกล่าวหรือไม่ 

ในกรณีที่เห็นว่าควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ให้หน่วยงาน
ของรัฐแจ้งคู่สัญญาให้รับทราบและด าเนินการตามสัญญาโดยเร็ว โดย
คู่สัญญาจะต้องก าหนดแผนและเวลาการด าเนินการแล้วเสร็จให้ชัดเจนฏ
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmoneyhub.in.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2Fpreview-chat-shutterstock_162854627.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmoneyhub.in.th%2Farticle%2Femployment-contract-cancellation%2F&docid=-Ya7ArORpfZV4M&tbnid=_-7KA8Y7b6CddM%3A&vet=10ahUKEwivqa-vv6HnAhVGxDgGHdVPDFUQMwhcKAcwBw..i&w=602&h=400&bih=655&biw=1366&q=%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&ved=0ahUKEwivqa-vv6HnAhVGxDgGHdVPDFUQMwhcKAcwBw&iact=mrc&uact=8


ความเห็นของคณะกรรมการฯ (ต่อ)

ในกรณีที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการ
บอกเลิกสัญญาไปยังคู่สัญญาโดยเร็ว ทั้งน้ี การแจ้งบอกเลิกสัญญาจะต้อง
ท าเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแจ้งการปรับ และริบหลักประกันสัญญา 
(ถ้าม)ี

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdansaihospital.igetweb.com%2Fnews%2F416470_160731055432.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.dansaihospital.com%2Fnews%2F416470%2F%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A1-%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A1-2559.html&docid=4sg-0_hw5vXDnM&tbnid=ruXIWV0cFlos-M%3A&vet=10ahUKEwiegoGUvqHnAhVqxzgGHcWUAG4QMwhXKAUwBQ..i&w=720&h=720&bih=655&biw=1366&q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&ved=0ahUKEwiegoGUvqHnAhVqxzgGHcWUAG4QMwhXKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmoneyhub.in.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2Fpreview-chat-shutterstock_162854627.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmoneyhub.in.th%2Farticle%2Femployment-contract-cancellation%2F&docid=-Ya7ArORpfZV4M&tbnid=_-7KA8Y7b6CddM%3A&vet=10ahUKEwivqa-vv6HnAhVGxDgGHdVPDFUQMwhcKAcwBw..i&w=602&h=400&bih=655&biw=1366&q=%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&ved=0ahUKEwivqa-vv6HnAhVGxDgGHdVPDFUQMwhcKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fwichangansarbrrn%2F_%2Frsrc%2F1503819040732%2Fsaraban-5%2F1e091c98aef96a83ce756f15d834e26b.jpg%3Fheight%3D183%26width%3D200&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fwichangansarbrrn%2Fsaraban-5&docid=BNz9N3kwNzS27M&tbnid=9m6Bpv-wKkyjNM%3A&vet=10ahUKEwjp8JfIxaHnAhWLzTgGHSvZD58QMwhOKAMwAw..i&w=199&h=183&bih=655&biw=1366&q=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD&ved=0ahUKEwjp8JfIxaHnAhWLzTgGHSvZD58QMwhOKAMwAw&iact=mrc&uact=8


การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 108 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563



เหตุผล
ด้วยปรากฏว่า ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐยังไม่มีแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับการด าเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซ้ือหรือ
จ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ในกรณีเช่ือได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงาน
หรือท างานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 103 
วรรคหน่ึง (2)หรือเหตุอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด ตามมาตรา 103 
วรรคหน่ึง (4) โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183 ก าหนด



เหตุผล (ต่อ)
กรณีหากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือ

ข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน หาก
จ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้
หน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้น
แต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการ
บอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ าเป็น 



เหตุผล (ต่อ)
กรณีปรากฎว่าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาและมีหนังสือบอกเลิก

สัญญาไปยังผู้ขายหรือผู้รับจ้างซ่ึงเป็นคู่สัญญารายเดิมตามมาตรา 103 
วรรคหน่ึง (2) หรือ (4) ซ่ึงการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวมีผลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 

วรรคหน่ึง ที่บัญญัติว่า “เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงได้ใช้สิทธิเลิกสัญญา
แล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ้ายจ าต้องให้อีกฝ่ายหน่ึงได้กลับคืนสู่ฐานดังที่เป็นอยู่
เดิม แต่ทั้งน้ีจะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่” 

วรรคสอง บัญญัติว่า “ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมา
ในวรรคต้นน้ัน ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้”



เหตุผล (ต่อ)

วรรคสาม บัญญัติว่า “ส่วนที่เป็นการงานอันได้กระท าให้และเป็น
การยอมให้ใช้ทรัพย์น้ัน การที่จะชดใช้คืน ท่านให้ท าได้ด้วยใช้เงินตาม
ควรค่าแห่งการน้ัน ๆ หรือถ้าในสัญญามีก าหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็
ให้ใช้ตามน้ัน”

และวรรคสี่  บัญญัติ ว่ า  “การ ใ ช้สิ ท ธิ เลิ กสัญญา น้ัน หา
กระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่”



C

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุ
ภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 24 
วรรคหนึ่ง (6) ประกอบมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ก าหนดแนวทางปฏิบัติการ
ด า เนินการภายหลังหน่ วยงานของรัฐบอกเ ลิก สัญญาซื้ อห รือจ้ างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้



วิธีปฏิบัติ
1. กรณีหลักประกันสัญญาเป็นหนงัสือค้ าประกัน ให้หน่วยงานของรัฐ

มีหนังสือแจ้งธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ออกหนังสือค้ า
ประกันช าระเงินตามสัญญาค้ าประกัน (เต็มจ านวนหลักประกันสัญญา) พร้อมแนบ

ส าเนาหนังสือบอกเลิกสัญญา ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ลูกหนีผ้ิดนัดให้ธนาคาร 
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ออกหนังสือค้ าประกันช าระเงินตาม

สัญญาค้ าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ เมื่อธนาคารช าระ
เงินตามสัญญาค้ าประกันแล้วให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลังที่เกี่ยวข้องต่อไป



วิธีปฏิบัติ (ต่อ)
ในกรณีที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ออก

หนังสือค้ าประกันไม่ช าระเงินตามสัญญาค้ าประกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้
หน่วยงานของรัฐส่งเร่ืองให้ส านักงานอัยการสูงสุดด าเนินการฟ้องคดีต่อไป



วิธีปฏิบัติ (ต่อ)

2. ให้หน่วยงานของ รัฐพิจารณากรณีทิ้ ง งานให้ เป็น ไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แล้วแจ้งรายชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
รายเดิมเป็นผู้ทิ้งงานตามแบบแจ้งผู้ทิ้งงานที่คณะกรรมการวินิจฉัยก าหนด ส่งให้
ปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ



วิธีปฏิบัติ (ต่อ)
3. ค่าเสียหาย

3.1 ค่าเสียหายของพัสดุหรืองานได้ส่งมอบแล้ว และยังไม่ได้เบิกจ่ายเงนิ
3.1.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะ

หนึ่งหรือจะมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาพัสดุหรืองานที่
ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างรายเดิมได้ส่งมอบ ว่าสมควรรับไว้และใช้ประโยชน์ในทาง
ราชการได้ตามสัญญาหรือไม่ หากเห็นว่ามีพัสดุหรืองานที่หน่วยงานของรัฐรับไว้
และใช้ประโยชน์ในทางราชการได้ หน่วยงานของรัฐจะต้องชดใช้เงินคืนตามคา่พัสดุ
หรือค่างานนั้นแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิม



วิธีปฏิบัติ (ต่อ)

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่หัวหนา้หน่วยงานของรัฐก าหนดตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม



วิธีปฏิบัติ (ต่อ)

3.1.2 ให้คณะกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตาม 3.1.1 จัดท า
รายงานผลการพิจารณาและความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า มีพัสดุหรืองานที่
หน่วยงานของรัฐรับไว้และใช้ประโยชน์ในทางราชการได้ ซึ่งต้องชดใช้เงินคืนตาม
ค่าพัสดุหรือค่างานนั้นแก่ผูข้ายหรือผู้รับจ้างรายเดิมนั้น ให้เจ้าหน้าที่หักค่าพัสดุหรือ
ค่างานดังกล่าวเป็นค่าเสียหายไว้



วิธีปฏิบัติ (ต่อ)
3.2 ค่าเสียหายของพัสดุหรืองานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

3.2.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะ
หนึ่งหรือจะมอบหมายบุคคลใดบคุคลหนึ่งรับผิดชอบประเมินค่าเสียหาย โดยส ารวจ
ตรวจสอบค่าเสียหายของพัสดุหรืองานที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิมยังไม่ส่งมอบ 
หรือส ารวจตรวจสอบและประเมินแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง ประเมินรายการปริมาณ
และราคาของสิ่งก่อสร้างคงเหลือ เพื่อค านวณงบประมาณส าหรับการด าเนินการ
จัดซื้อจากผู้ขายรายใหม่ หรือจัดจ้างจากผู้รับจ้างรายใหม่ แล้วแต่กรณี



วิธีปฏิบัติ (ต่อ)

3.2.2 ให้คณะกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตาม 3.2.1 จัดท า
รายงานผลการพิจารณาและความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

3.2.3 กรณีงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง ส าหรับงานก่อสร้างส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ



วิธีปฏิบัติ (ต่อ)
3.2.4 หน่วยงานของรัฐอาจท างานนั้นตอ่เอง หรือด าเนินการจัดหา

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อเข้าด าเนินการต่อจนแล้วเสร็จ 
กรณีราคาพัสดุหรือค่างานที่เพิ่มสูงขึ้นจากสัญญาเดิม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมงานที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) และค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ถือเป็นค่าเสียหายที่
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิมจะต้องรับผิดชอบ



วิธีปฏิบัติ (ต่อ)
4. การประเมินค่าเสียหาย

4.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐทราบค่าเสียหาย ค่าปรับ ค่าควบคุมงานที่
เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ราคาพัสดุหรือค่างานที่เพิ่มสูงขึ้นจากสัญญาเดิมกรณีด าเนินการ
ตาม 3.2.4 และค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) แล้วให้น ามาหักออกจากหลักประกัน
สัญญาจนครบถ้วน



วิธีปฏิบัติ (ต่อ)

4.2 หากยังมีเงินหลักประกันสัญญาคงเหลืออยู่ ให้คืนจ านวนเงินดังกล่าว
แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิม แต่หากค่าเสียหายมีจ านวนเงินมากกว่าจ านวนเงิน
ตามหลักประกันสัญญา หน่วยงานของรัฐมีสิทธิริบหลักประกันสัญญาไว้ทั้งหมด 
และมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิมต้องชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติมอีก
จนครบจ านวน                             



วิธีปฏิบัติ (ต่อ)

4.3 ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิมชดใช้
ค่าเสียหายเพิ่มเติม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ หากผู้ขายหรือ  
ผู้รับจ้างรายเดิมไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้หน่วยงานของ
รัฐส่งเร่ืองให้ส านักงานอัยการสูงสุดด าเนินคดีกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิมต่อไป



ผู้รับจ้าง สามารถบอกเลิกสัญญากับทางราชการ ได้หรือไม่ ?

ค าถาม



ค าตอบ
ผู้รับจ้างไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 
ก าหนดให้การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นดุลยพินิจของผู้มีอ านาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับ
คู่สัญญาได้ ในกรณีดังต่อไปนี้



1. เหตุตามที่กฎหมายก าหนด

2. เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือ
ท างานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

3. เหตุอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตันิี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง

4. เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด



ค าตอบ (ต่อ)

การตกลงกับ คู่สัญญาที่จะบอกเลิ กสัญญาหรือ
ข้อตกลงให้ผู้มีอ านาจพิจารณา ได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานของรัฐ หรือประโยชน์สาธารณะ หรือ เพ่ือแก้ไขข้อ
เสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับรูปแบบสัญญาตามที่
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ก าหนดนั้น ไม่ได้ก าหนดให้ผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาได้ ####

วรรคสอง




