
กองการพสัดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง 



ขั้นตอน
การซ้ือหรือจ้าง

การตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง

ด าเนินการจัดหา

วธีิจัดซ้ือจัดจ้างทัว่ไป 3 วธีิ  
(วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธีิคดัเลอืก วธีิเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมัติส่ังซ้ือ/จ้าง

ผู้มอี านาจอนุมตัิส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

การท าสัญญา

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ประกาศเผยแพร่แผนฯ  

ขอบเขตของงาน/spec.

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

รับฟังความคดิเห็น (e-bidding วงเงนิเกนิ 5 ล้านบาท)



“ราคากลาง” ราคาเพือ่ใชเ้ป็นฐานส าหรบัเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ื่นขอ้เสนอได้
ยืน่เสนอไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจัดจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัต่อไปนี้

(1) ราคาทีไ่ด้มาจากการค านวณตามหลกัเกณฑ์
ทีค่ณะกรรมการราคากลางก าหนด

(2) ฐานข้อมูล
ราคาอ้างองิ

ของกรมบัญชีกลาง

(4) สืบราคา
จากท้องตลาด

(5) ราคาทีเ่คยซ้ือหรือจ้าง
คร้ังหลงัสุดภายใน 2 

งบประมาณ

(3) ราคามาตรฐานของ
ส านักงบประมาณหรือ

หน่วยงานอืน่

(6) ราคาตามหลกัเกณฑ์
อืน่ของหน่วยงานของ

รัฐ

กรณทีีม่รีาคาตาม (1) ใหใ้ชร้าคาตาม (1) ก่อน / กรณไีม่มรีาคาตาม (1) แต่มรีาคาตาม (2) หรือ (3) ใหใ้ชร้าคาตาม (2) หรือ (3) / กรณทีี่

ไม่มรีาคาตาม (1)  (2) และ (3) ใหใ้ชร้าคาตาม (4) (5) หรือ (6) จะใชร้าคาใดใหค้ านึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ

พ.ร.บ.
มาตรา 4



1. กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด
ให้ระบุว่าตามประกาศของ คกก.ราคากลางและขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ ก าหนด

2. กรณใีช้ราคาทีไ่ด้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างองิของพสัดุทีก่รมบัญชีกลางจัดท า
ให้ระบุว่า ตามฐานข้อมูลราคาอ้างองิพสัดุของกรมบัญชีกลาง

3.  กรณีใช้ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นที่ก าหนด
ให้ระบุว่าตามราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ หรือราคามาตรฐานของหน่วยงาน....
ก าหนด แล้วแต่กรณี

ตัวอย่างค าอธิบาย จากแบบ บก. 06

 แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาของราคาหรือวิธีค านวณราคา
ที่ใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศทีอ่อกตามความในพระราชบัญญตัินีก้ าหนด เช่น 



4. กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ให้ระบุช่ือบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือเว็บไซต์
ทีสื่บราคา  โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา ทั้งนี ้การสืบราคาจากท้องตลาดต้องสืบราคาให้
เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง  โดยสืบราคา
ไม่ น้อยกว่า  3 ราย  เ ว้นแต่บางกรณีมี น้อยกว่า  3 ราย  ใ ห้ สืบเ ท่าที่มี   และเมื่ อ สืบราคาแล้ ว
ไม่ว่าจะ 3 รายขึน้ไป หรือกรณีน้อยกว่า 3 ราย จะน าราคาใดเป็นราคาอ้างองิให้พจิารณาด าเนินการ ดังนี้

(1 )   กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ใ ห้ ใ ช้ราคาเฉลี่ย เ ป็นราคาอ้างอิง ก่อน                
เ ว้นแต่ หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  ราคาต ่ า สุดสามารถด า เ นินการ
จัดซ้ือจัดจ้างได้  กใ็ห้ใช้ราคาต ่าสุดเป็นราคาอ้างองิ 

(2) กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน   ให้ใช้ราคาต ่าสุดเป็นราคาอ้างองิ

ตัวอย่างค าอธิบาย จากแบบ บก. 06



5 .  กรณี ใ ช้ ร าคาที่ เ คย ซ้ือห รือ จ้ างค ร้ั งหลั ง สุดภายในระยะ เวลาของ  2  ปี งบประมาณ
ให้ระบุว่าใช้ราคาที่เคยซ้ือคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ พร้อมระบุเลขที่สัญญาที่ใช้อ้างอิง 
เช่น ตามสัญญาเลขที.่......... ลงวนัที.่.... เดือน ........ พ.ศ. ....

6. กรณีใช้ราคาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐน้ัน ๆ ให้ระบุว่า 
ใช้ราคาตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน........ ก าหนด  พร้อมทั้งระบุหลกัเกณฑ์ที่
หน่วยงานก าหนด เช่น ตามข้อบังคบัของหน่วยงาน............. ลงวนัที ่........ เป็นต้น

รายช่ือผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง ให้ระบุรายช่ือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
ให้ก าหนดราคากลาง ซ่ึงอาจเป็นผู้มีหน้าที่ก าหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง  ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 21  หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหน่ึง
หรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าทีห่รือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผู้ก าหนดราคากลาง กไ็ด้

ตัวอย่างค าอธิบาย จากแบบ บก. 06
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TOR คือ การ ร่างขอบเขตงาน เพื่อใช้เป็นข้อก าหนด
เงื่อนไขการเสนอราคา ซ่ึงประกอบด้วยเอกสารแสดงข้อมูล
รายการ รายละเอียดเทคนิคของส่ิงของ หรืองานจ้าง ที่จะประกาศ 
หรือแจ้งให้ผู้ ขายหรือผู้ รับจ้าง ได้รับทราบถึงความต้องการ 
ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆที่จ า เป็นของหน่วยงานของรัฐ ผู้ ซ้ือ
หรือผู้ว่าจ้าง

การจัดท า
ร่างขอบเขตของงาน

การจัดท าร่างขอบเขตของงานที่จะซ้ือหรือจ้าง (Terms Of Reference :TOR) 
หรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของส่ิงของที่จะซ้ือหรือขอบเขตงานที่จะจ้าง
( Specification :Spec) รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาคัดเลอืกข้อเสนอ



ถ้าไม่เป็นไปตามหลกัการ แต่ไม่มผีลต่อการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมนัียส าคญั  หรือกรณจี าเป็นเร่งด่วน
หรือมเีหตุผลความจ าเป็นอืน่ การจัดซ้ือจัดจ้างน้ันให้ใช้ได้ 

คุ้มค่า

โปร่งใสประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล

ตรวจสอบได้

พสัดุต้องมีคุณภาพ มีคุณลกัษณะตอบสนอง
การใช้งาน ราคาเหมาะสม มีแผน

บริหารพสัดุเหมาะสม
ชัดเจน

กระท าโดยเปิดเผย 
ให้แข่งขนัอย่างเป็นธรรม 
ปฏิบัตต่ิอผู้ประกอบการ

เท่าเทียมกนั มีเวลาเหมาะสม
เพยีงพอต่อการยืน่ข้อเสนอ

มีหลกัฐานชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูล
ในทุกขั้นตอน

มีการวางแผนการ
จดัซ้ือจดัจ้าง/บริหาร
พสัดุล่วงหน้า เพือ่ให้
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง
ก าหนดเวลาที่เหมาะสม 
มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
การจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุ

มีการเกบ็ข้อมูลการจดัซ้ือจดัจ้างและ
การบริหารพสัดุอย่างเป็นระบบ
เพือ่ประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ
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มาตรา 9
การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ

• การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซ้ือ
จัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และ
วัตถุประสงค์ของการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุน้ัน และห้ามมิให้ก าหนด
คุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง หรือของ
ผู้ขายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ 
• เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซ้ือจัดจ้างตามวัตถุประสงค์น้ันมี
ยีห้่อเดยีวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยีห้่อใด กใ็ห้ระบุยีห้่อน้ันได้ Specification

วตัถุ

ประสงค์

เทคนิค คุณภาพ



การซ้ือ หรือการจ้าง คอือะไร ? 

การซ้ือ ได้แก่ กรณผีู้ขายสินค้าเป็นผู้ก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของส่ิงของน้ัน ๆ ไว้แล้วตามตัวอย่าง /แค็ตตาล็อก 
เมื่ อผู้ ซ้ือ ส่ัง ซ้ือผู้ ขายจะด า เ นินผลิตตามตัวอย่าง /
แคต็ตาล็อก
-นอกจากน้ี ผู้ ซ้ือยังสามารถให้ผู้ขายจัดท ารายการใด ๆ
เพิม่เติมนอกเหนือไปจากรูปแบบในตัวอย่าง/แค็ตตาล็อก
เป็นพเิศษอีกกไ็ด้ 

การจ้าง ได้แก่  ผู้ ว่ า จ้างจะเป็นผู้ ออกแบบ
คุณลักษณะเฉพาะของส่ิงของที่จะจ้างท าน้ัน ๆ 
หรือก าหนดแบบรูปรายการละเอียดงานที่จะจ้าง
ตามที่ผู้ ว่าจ้างต้องการก่อนแล้วจึงจะน าแบบ
ทีค่ดิไว้น้ัน ไปจ้างท าตามแบบทีต้่องการ

ลกัษณะการซ้ือ แตกต่างกบัการจ้างดังนี้
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หลกัการ
การก าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรืองานจ้าง / คุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือ ผู้เสนองาน

การวินิจฉัยตีความคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองาน 
แต่ละรายว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้หรือไม่

เป็นอ านาจของหน่วยงานที่จัดหาพสัดุ สามารถใช้ดุลยพินิจ
ก าหนดและวินิจฉัยได้ตามความต้องการของหน่วยงาน 

แ ต่ ต้ อ ง อ ยู่ ภ า ย ใ ต้

หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ ค า ส่ั ง 
หรือม ติคณะ รัฐมนต รีที่
เกีย่วข้องก าหนดไว้



แนววนิิจฉัย



การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ข้อ 21)

ในการซ้ือหรือจา้งท่ีมิใช่การจา้งก่อสร้าง ให้หัวหนา้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนมาคณะหน่ึง หรือมอบหมายให้เจา้หนา้ท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจดัท าร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑ์
การพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ 

ในการจา้งก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง หรือ
มอบหมายให้เจา้หน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจดัท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะ
ด าเนินการจา้งตามความในหมวด 4 งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างกไ็ด้

องคป์ระกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงและ
วรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามท่ีหวัหนา้หน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม  



เนือ้หาของ TOR  
ควรจะต้องมีรายละเอยีด

ดังต่อไปนี้
(โดยเขยีนให้สอดคล้องกบัภารกจิ

ความต้องการของหน่วยงานของรัฐ)

1. ทีม่า หรือ ความเป็นมา (เหตุผลความจ าเป็นทีต้่องจัดซ้ือส่ิงของหรือต้องจัดจ้าง)

2. วตัถุประสงค์ของโครงการ (เพือ่ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐอย่างไร?)

3. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา (ตามตัวอย่างที ่คณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด)

4. คุณลักษณะเฉพาะของส่ิงของที่จะซ้ือ หรือขอบเขตเนื้องานที่จะจ้าง 
แบบรูป รายการละเอยีด (Specification : Spec) (ก าหนดตามความต้องการ)

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ค านวณเวลาในการจัดหาผู้ขาย หรือผู้รับจ้างกีว่นั)

6. ระยะเวลาส่งมอบของ หรือส่งมอบงาน (ค านวณวนัทีส่ามารถได้รับของไว้ใช้งาน) 

7. วงเงินในการจัดหา (ระบุแหล่งเงินที่ใช้ เช่น เงินงบประมาณรายจ่าย /เงินรายได้/
เงนินอกอืน่ๆ)

8. หน่วยงานของรัฐผู้รับผดิชอบด าเนินการ









กรณีการก าหนดประเทศผูผ้ลิต 

• ค าวนิิจฉัย
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยหลักการการก าหนด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน หน่วยงานที่จะซ้ือหรือจ้างสามารถก าหนดได้ตาม
ความเหมาะสมและจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐโดยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักกา ร
ในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 กล่าวคือ “เปิดเผย โปร่งใส 
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน” 
การที่ เทศบาลฯ ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะว่า สินค้าต้องเป็นผลิตภัณฑ์จาก ยุโรป อเมริกา 
และญ่ีปุ่น เป็นการก าหนดประเทศผู้ผลิต จึงเป็นการก าหนดเงื่อนไขที่ ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม เกดิการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เข้าแข่งขันเสนอราคาและขัดกบัหลกัการ ตามพระราชบัญญัติฯ 
มาตรา 8 และมผีลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมมีีนัยส าคัญ ดงัน้ัน อุทธรณ์ฟังขึน้



การก าหนดหนงัสือแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย

• ค าวนิิจฉัย
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และขอ้ร้องเรียน พิจารณาแลว้เห็นว่า เม่ือขอ้เท็จจริง

ปรากฏว่า เทศบาล... ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายของอุปกรณ์
แปลงสัญญาณและกระจายสัญญา สายน าสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Fiber optic cable) 24 Core SM
ส าหรับภายนอก และสายน าสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Fiber optic cable) 12 Core SM
ซ่ึงเป็นอปุกรณ์ปลกีย่อยของกล้องวงจรปิด CCTV จึงเป็นการก าหนดเง่ือนไขท่ีไม่เปิดโอกาสให้
มีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมต่อผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืน และขดักบัหลกัการตามพระราชบญัญติัฯ 
มาตรา 8 วรรคหน่ึง (2) และมีผลต่อการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมีนัยส าคญั ดังน้ัน ข้อกล่าวอ้าง
ของผู้อทุธรณ์ฟังขึน้



การยืน่เสนอไม่เป็นไปตามเง่ือนไข ซ่ึงมิใช่สาระส าคญั

• ค าวนิิจฉัย
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) ได้พิจารณาค าอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์แล้วเห็นว่า 

ผู้อุทธรณ์ ได้ยื่นหนังสือรับรองผลงาน แต่ไม่ได้ยื่นส าเนาสัญญาจ้าง จึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ 3.2 (2.1) คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วย 
เน่ืองจาก ผู้อุทธรณ์ยื่นหนังสือรับรองผลงานที่เป็นผู้รับจ้างก าจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือ (1) หนังสือรับรองผลงานจ้างเหมาท าลายขยะติดเช้ือ ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ 26/2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 จ านวนเงิน 3,510,000 บาท ออกโดยโรงพยาบาลบุรีรัมย์ (2) หนังสือรับรองผลงานการจ้างก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
จ านวน 693,500 กิโลกรัม ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 181/2559 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 วงเงิน 8,322,000 บาท ออกโดยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
(3) หนังสือรับรองผลงานจ้างเกบ็และก าจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตามสัญญา เลขที่ 17/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 จ านวนเงิน 
1,999,800 บาท ออกโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ (4) หนังสือรับรองผลงานจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยติดเช้ือ ตามสัญญาเลขที่ 39/2560 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 
จ านวนเงิน 1,842,200 บาท ออกโดยโรงพยาบาลก าแพงเพชร รวม 4 ฉบับ ซ่ึงเป็นผลงานเดียวกันกับที่หน่วยงานก าหนด จ านวน 4 สัญญา การที่ผู้อุทธรณ์
มิได้ยื่นส าเนาสัญญาจ้างฯ จึงถือว่าเป็นการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ 3.2 (2.1) ซ่ึงมิใช่สาระส าคัญ การที่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ 
ตัดสิทธ์ิผู้อุทธรณ์ คณะกรรมการฯ จึงไม่เห็นพ้องด้วย เน่ืองจากคณะกรรมการพิจารณาผลฯ สามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาผลฯ ผ่อนปรนการตัดสิทธ์ิ
ผู้อุทธรณ์ได้ ตามประกาศข้อ 5.3 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 (2) วรรคสาม
ดงัน้ัน ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ในประเดน็นีฟั้งขึน้
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วธีิการก าหนด Spec แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ

ก าหนดคุณสมบัตทิัว่ไป
ของผู้เข้าเสนอราคา

การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของส่ิงของ
ที่จะซ้ือ หรือขอบเขต 

งานที่จะจ้าง (Specification :Spec))

ให้ท าตามแบบประกาศ
ที ่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

ให้ก าหนดตามหลกัเกณฑ์ที่มี
กม. ระเบยีบ ก าหนด



พระราชบัญญัติฯ มาตรา 64 ก าหนดว่า ผู้เข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ต่อหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยต้องมี คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี ้และหนังสือแจ้งเวียนคณะกรรมการนโยบายฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 
0405.2/ ว 410 ลว. 24 ต.ค 2560 ได้ก าหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน
เกีย่วกบัคุณสมบัตผู้ิเสนอราคาไว้สอดคล้องกบั พ.ร.บ. สรุปได้ดงันี้

23

การก าหนดคุณสมบัตทิัว่ไปของผู้มีสิทธ์ิเข้ายืน่ข้อเสนอ ”
หลกัเกณฑ์ทีต้่องค านึงถึง



1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลกิกจิการ
4. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับ

หน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราวเน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

24

คุณสมบัตขิองผู้ยืน่ข้อเสนอ (ม.64 และ ว 410)
หลกัเกณฑ์ทีต้่องค านึงถึง
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คุณสมบัตขิองผู้ยืน่ข้อเสนอ (ม.64 และ ว 410) (ต่อ)

5. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือ
ใ ห้ เ ป็น ผู้ทิ้ ง ง านของห น่วยงานของ รัฐ ในระบบ เค รือ ข่ ายสารสน เทศ
ของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติ บุคคลที่ ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจในการด าเนินงานในกจิการของนิตบุิคคลน้ันด้วย

6. มคุีณสมบัตแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐก าหนดในราชกจิจานุเบกษา

7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบุิคคลผู้มีอาชีพ
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือกระท าการอัน

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

หลกัเกณฑ์ทีต้่องค านึงถึง
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คุณสมบัตขิองผู้ยืน่ข้อเสนอ (ม.64 และ ว 410) (ต่อ)

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าส่ังให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเช่นว่าน้ัน
10.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(e - GP)
11. ...........คุณสมบัติอืน่...............

หลกัเกณฑ์ทีต้่องค านึงถึง

(ให้หน่วยงานของรัฐ “ก าหนดเป็นเงื่อนไขใน “ประกาศ” และ “เอกสารเชิญชวน ว่า ผู้เข้ายื่นข้อเสนอ
ต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถ และความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้วย เช่น ให้ส่งเอกสารใด
มาบ้าง ให้ดูแบบแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนทีก่ าหนดไว้)



เอกสารท่ีจะใหผู้เ้สนอราคายืน่จะตอ้งก าหนดไว้
ในเอกสารประกวดราคา ขอ้ 3

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า เน่ืองจากตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 3.2 หลักฐานการยื่นข้อเสนอ เทศบาลฯ ไม่ได้ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่น
แค็ตตาล็อกหรือรายละเอยีดและคุณลกัษณะเฉพาะทางเทคนิคตามเงื่อนไขที่ก าหนดในรายละเอียด
และคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ข้อ 3 แต่อย่างใด จึงถือว่ามิใช่การยื่นข้อเสนอผิดเงื่อนไขที่
ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงโดยหลักการหากหน่วยงานของรัฐ
จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารใด จะต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
ข้อ 3 การที่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตัดสิทธิผู้อุทธรณ์จึงเป็นการพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง ดังน้ัน 
ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ในประเด็นนีฟั้งขึน้

ค าวนิิจฉัยคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน



เอกสารทีจ่ะให้ผู้เสนอราคายืน่
จะต้องก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ข้อ 3



เกณฑใ์นการพิจารณา

• เกณฑ์ราคา
• เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อืน่ (เกณฑ์คุณภาพ)
(Price Performance)
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หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอมาตรา 
65

การพิจารณาคัด เลือกข้อ เสนอโดยวิ ธีประกาศเ ชิญชวนทั่ ว ไป ห รือวิ ธีคัด เลือก 
ให้ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะและวตัถุประสงค์การใช้งาน

ค านึงถึงเกณฑ์ราคา และ เกณฑ์อืน่ ประกอบด้วย ดงันี้
1. ต้นทุนของพสัดุตลอดอายุการใช้งาน
2. มาตรฐานสินค้าหรือบริการ
3. บริการหลงัขาย
4. พสัดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
6. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่
7. เกณฑ์อืน่ที่ก าหนดในกฎกระทรวง



หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอมาตรา 
65

วรรคสาม
“...ซ่ึงอย่างน้อยต้องก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ 

ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องก าหนดน ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใ ช้เกณฑ์อื่น
ประกอบและจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดยีวในการพจิารณาคดัเลอืก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการ
ให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์”

วรรคส่ี
“เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว การพิจารณาเลื อก

ข้อเสนอให้จัดเรียงล าดับตามคะแนน ข้อเสนอใดมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของผู้เสนอรายน้ัน 
และให้บันทกึผลการพจิารณาดงักล่าว”

วรรคห้า
“ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ทีใ่ช้ในการพจิารณาคัดเลือกและหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศ

เชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณด้ีวย”
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การซ้ือหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดเีพยีงพอ
ตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐแล้ว

• สามารถใช้เกณฑ์ราคา
• ผู้ทีเ่สนอราคาต ่าสุดเป็นผู้ชนะ

การซ้ือหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยสูีง 
หรือมีเทคนิคเฉพาะ จ าเป็น ต้องคดัเลอืกพสัดุมี
คุณภาพดตีามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของ
รัฐน้ัน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมาก
ที่สุด

• สามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อืน่ตาม 
มาตรา 65 วรรคหน่ึง
• ผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัตถูิกต้อง 
ครบถ้วน ซ่ึงได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ

การซ้ือหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลกัษณะ
เฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยขีองพสัดุหรือ
คุณสมบัตขิองผู้ยืน่ข้อเสนอ ซ่ึงอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่
อยู่ในฐานเดยีวกนัเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพจิารณา
คดัเลอืกข้อเสนอ

• ให้ก าหนดเป็นเงือ่นไขให้มีการยืน่ข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออืน่แยกมาต่างหาก
• ให้พจิารณาคดัเลอืกผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีคุณสมบัตถูิกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงได้
คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่ผ่านเกณฑ์
ขั้นต า่ตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด
• แล้วให้ด าเนินการตาม 1. หรือ 2. ต่อไป

ระเบยีบฯ 
ข้อ 83
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เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการจัดท า
ร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงาน
ของรัฐก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น 
(ว 198 ลว. 8 เมษายน 2564)



34



35



ตัวอย่าง
การจัดท าร่างขอบเขตของงานในส่วนการจัดท าเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

• 1. ให้ก าหนดสัดส่วนของน า้หนักในการให้คะแนนระหว่างเกณฑ์ราคาและเกณฑ์อืน่เพือ่ใช้ในการประเมนิการพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ 
ตัวอย่างเช่น - เกณฑ์ราคา ก าหนดน า้หนักร้อยละ 40

- เกณฑ์อืน่ ก าหนดน า้หนักร้อยละ 60
• 2. เกณฑ์คุณภาพตามข้อ 1 ให้พจิารณาเลอืกเกณฑ์คุณภาพหลกัซ่ึงอาจประกอบด้วย ต้นทุนของพสัดุน้ันตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 

บริการหลงัการขาย ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่ เป็นต้น โดยเกณฑ์คุณภาพหลกัจะต้องมเีกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคประกอบด้วยทุกคร้ัง และให้ก าหนด
น า้หนักการให้คะแนนเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคมากทีสุ่ด 

ตัวอย่างเช่น เกณฑ์อืน่ ประกอบด้วย
- ข้อเสนอด้านเทคนิค ก าหนดน า้หนักร้อยละ  40
- บริการหลงัการขาย ก าหนดน า้หนักร้อยละ   20

รวมเท่ากบั ร้อยละ 60
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ตวัอยา่ง
การจดัท าร่างขอบเขต
ของงานในส่วนการ
จดัท าเกณฑร์าคา
ประกอบเกณฑอ่ื์น

•3. ให้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาย่อยในการให้คะแนนของแต่ละเกณฑ์
คุณภาพตามข้อ 2 พร้อมทั้งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและวิธีการ
ประเมินหรือการให้คะแนนของแต่ละเกณฑ์ย่อยด้วย  

ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอด้านเทคนิค (กรณีการจัดซ้ือเคร่ืองเอกซ์เรย์สินค้า) 
(น า้หนักร้อยละ 40) ประกอบด้วย

(1) คุณภาพประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบ  ร้อยละ 20

(1.1) ความสามารถในการทะลุทะลวง ร้อยละ 10

(1.2) ความสามารถในการแยกเห็น ร้อยละ 5

(1.3) ความสามารถในการตรวจพบ ร้อยละ 5

(2) ปริมาณการตรวจหวงัผล ร้อยละ 20
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ตวัอยา่ง
การจดัท าร่างขอบเขตของงานในส่วนการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ่ื์น

คุณภาพประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบ ให้น า้หนักร้อยละ 20
วธีิการประเมนิหรือการให้คะแนน พจิารณาให้คะแนนจากเอกสารทีผู้่ยืน่ข้อเสนอยืน่มา

1. ความสามารถในการทะลุทะลวง ให้น า้หนักร้อยละ 10 มคีวามสามารถในการทะลุทะลวงแผ่นเหลก็
หนาได้ โดยมค่ีาอ้างองิในการให้คะแนน ดงันี้

38

ความสามารถ คะแนน

สามารถทะลทุะลวงแผ่นเหลก็หนาได้ 321 - 330 มลิลเิมตร 25  คะแนน

สามารถทะลทุะลวงแผ่นเหลก็หนาได้ 331 - 340 มลิลเิมตร 50 คะแนน

สามารถทะลทุะลวงแผ่นเหลก็หนาได้ 341 - 350 มลิลเิมตร 75 คะแนน

สามารถทะลทุะลวงแผ่นเหลก็หนาได้มากกว่า 350 มลิลเิมตรขึน้ไป 100 คะแนน



2. ความสามารถในการแยกเห็น ให้น า้หนักร้อยละ 5 มคีวามสามารถในการแยกเห็นระยะห่าง
ระหว่างเส้นลวดทีว่างขนานกนั โดยความสามารถในการแยกเห็นในค่าอ้างองิในการให้คะแนน ดงันี้

39

ความสามารถ คะแนน

ค่าอ้างองิระยะห่างในแนวนอน 4 มลิลเิมตร 
และในแนวตั้ง 3 มลิลเิมตร

20 คะแนน

ค่าอ้างองิระยะห่างในแนวนอน 5 มลิลเิมตร 
และในแนวตั้ง 4 มลิลเิมตร

60 คะแนน

ค่าอ้างองิระยะห่างในแนวนอนมากกว่า 5 มลิลเิมตรขึน้ไป 
และในแนวตั้งมากกว่า 4 มลิลเิมตรขึน้ไป

100 คะแนน

ตวัอยา่ง
การจดัท าร่างขอบเขตของงานในส่วนการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ่ื์น



3. ความสามารถในการตรวจพบ ให้น ้าหนักร้อยละ 5 มีความสามารถในการตรวจพบลวดเหล็ก 
โดยมีค่าอ้างองิที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในการให้คะแนน ดงันี้

40

ความสามารถ คะแนน
ค่าอ้างองิทีข่นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3  มลิลเิมตร 20 คะแนน
ค่าอ้างองิทีข่นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4  มลิลเิมตร 60 คะแนน
ค่าอ้างองิทีข่นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5  มลิลเิมตรขึน้ไป 100 คะแนน

ตวัอยา่ง
การจดัท าร่างขอบเขตของงานในส่วนการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ่ื์น



ปริมาณการตรวจหวงัผล ให้น ้าหนักร้อยละ 20

- ระบบมีความสามารถในการตรวจสอบรถบรรทุกคอนเทนเนอร์สินค้า จ านวนเที่ยว/ช่ัวโมง 
ในการให้คะแนน ดังนี้

วธีิการประเมินหรือการให้คะแนน พจิารณาให้คะแนนจากเอกสารทีผู้่ยืน่ข้อเสนอยืน่มา

41

ความสามารถ คะแนน
ตรวจตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 151 – 160 เทีย่ว/ช่ัวโมง 20 คะแนน
ตรวจตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 161 – 170 เทีย่ว/ช่ัวโมง 40 คะแนน
ตรวจตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 171 – 180 เทีย่ว/ช่ัวโมง 60 คะแนน
ตรวจตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 181 – 190 เทีย่ว/ช่ัวโมง 80 คะแนน
ตรวจตู้คอนเทนเนอร์สินค้ามากกว่า 190 เทีย่ว/ช่ัวโมง 100 คะแนน

ตวัอยา่ง
การจดัท าร่างขอบเขตของงานในส่วนการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ่ื์น



บริการหลงัการขาย (น า้หนักร้อยละ 20) ประกอบด้วย

• 1. แผนเพือ่การซ่อมบ ารุงหลงัการรับประกนัความช ารุดบกพร่อง ร้อยละ 10โดยให้ผู้ยืน่ข้อเสนอน าเสนอ 
ดงันี ้

1.1 แผนการส ารองอะไหล่เพือ่การบ ารุงรักษาตลอดระยะเวลารับประกนั  

1.2 รายช่ือของตัวแทนผู้ให้บริการซ่อมบ ารุง  

1.3 รายช่ือตัวแทนผู้ให้บริการหลงัการขายและตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ ทีอ่ยู่ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

วธีิการประเมนิหรือการให้คะแนน พจิารณาให้คะแนนจากเอกสารทีผู้่ยืน่ข้อเสนอยืน่มา

42

เงื่อนไข คะแนน

ยืน่ 1 ข้อ 35 คะแนน

ยืน่ 2 ข้อ 70 คะแนน

ยืน่ 3 ข้อ 100 คะแนน

ตวัอยา่ง
การจดัท าร่างขอบเขตของงานในส่วนการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ่ื์น



• 2. ระยะเวลาการรับประกนัความช ารุดบกพร่อง ให้น ้าหนักร้อยละ 10 โดยพจิารณาจาก
ระยะเวลา ดังนี้

วธีิการประเมินหรือการให้คะแนน พจิารณาให้คะแนนจากเอกสารท่ีผู้ยืน่ข้อเสนอยื่นมา

43

เงื่อนไข คะแนน
ระยะเวลาการรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 3 ปี 25 คะแนน
ระยะเวลาการรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 4 ปี 50 คะแนน
ระยะเวลาการรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 5 ปี 75 คะแนน
ระยะเวลาการรับประกนัความช ารุดบกพร่อง มากกว่า 5 ปีขึน้ไป 100 คะแนน

ตวัอยา่ง
การจดัท าร่างขอบเขตของงานในส่วนการจดัท าเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ่ื์น



การเกณฑก์ารใชป้ระเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และขอ้ร้องเรียน ได้พิจารณาค าอุทธรณ์ของผูอุ้ทธรณ์แลว้เห็นว่า ตามเง่ือนไขในเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 6.2 ก าหนดว่า “ในการพิจารณาผู ้ชนะการยื่นข้อเสนอส่วนราชการจะใช้เกณฑ์การประเมิน
ค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจยัหลกัและน ้ าหนกัท่ีก าหนด ดงัน้ี (1) ราคาท่ีเสนอราคา 
(ตัวแปรหลัก) ก าหนดน ้ าหนักเท่ากับร้อยละ 40 (2) ต้นทุนของพสัดุนั้ นตลอดอายุการใช้งาน ก าหนดน ้ าหนักเท่ากับร้อยละ 20
(3) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ก าหนดน ้ าหนักเท่ากับร้อยละ 20 (4) บริการหลงัการขายก าหนดน ้ าหนักเท่ากับร้อยละ 20” 
กรณีน้ีแม้ว่าในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และข้อก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จะก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
คดัเลือกขอ้เสนอโดยใชห้ลกัเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาไวแ้ลว้ตั้งแต่ตน้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ไดพ้ิจารณาใหค้ะแนนจากหลกัเกณฑย์อ่ยนอกเหนือจากท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และขอ้ก าหนด
รายละเอียดคุณลกัษณะ โดยหลกัเกณฑ์ย่อยดงักล่าวเทศบาลฯ มิไดป้ระกาศเผยแพร่ให้ผูย้ื่นขอ้เสนอทราบ ซ่ึงก่อให้เกิดการแข่งขนั
ท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูเ้ข้าแข่งขันในการเสนอราคา ประกอบกับในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ก็ไม่ได้ให้เหตุผล
ในการใหค้ะแนนแต่อยา่งใด จึงเป็นการด าเนินการท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ้ 55 (4) (จ) ดงันั้น ขอ้กล่าวอา้งของผูอุ้ทธรณ์ฟังข้ึน และมีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งมีนยัส าคญั จึงให้เทศบาลฯ 
ยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้งในคร้ังน้ี และด าเนินการใหม่ใหถู้กตอ้งต่อไป ตามนยัมาตรา 119 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 



การก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และขอ้ร้องเรียน พิจารณาแลว้เห็นว่า  การท่ีเทศบาลฯ ใชห้ลกัเกณฑ์ราคา
ประกอบเกณฑ์อ่ืนเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เห็นว่า การประกวดราคาจัดซ้ือกลอ้งวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ ง 
จ านวน 30 ชุด ซ่ึงมิไดมี้ความซบัซอ้นตอ้งใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูงหรือเทคนิคเฉพาะ ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 65 วรรคหน่ึง ประกอบระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ้ 83 (2) กรณีน้ีเทศบาลฯ จึงตอ้งใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา 
การด าเนินการของเทศบาลฯ จึงเป็นการด าเนินการท่ีไม่ถูกต้อง ซ่ึงมีผลต่อการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ
ดงันั้น จึงให้เทศบาลฯ ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังน้ีและด าเนินการใหม่ให้ถูกตอ้งต่อไป ตามนัยมาตรา 119
วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560



การตีความค าวา่ และ/หรือ ตามประกาศ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตัดสิทธ์ิ
ผู้อุทธรณ์ เน่ืองจากผู้อุทธรณ์ไม่ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิค ตามเงื่อนไขในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ (1) ข้อ 3.8 ก าหนดให้เต้ารับปลั๊กไฟฟ้ามาตรฐาน
ของโรงพยาบาล จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ต่อหน่ึงแผงหัวเตียง แต่ในแคตตาลอ็กของผู้อุทธรณ์ภาพประกอบมีเพยีง 4 ชุด (2)ข้อ 3.12 ก าหนดให้มี Equipotential 
outlet ไม่น้อยกว่า 4 จุด และ RJ45 ไม่น้อยกว่า 1 จุด แต่ในแคตตาล็อกของผู้อุทธรณ์ภาพประกอบมีเพียง 2 จุด และ (3) ข้อ 3.14 ก าหนดให้สามารถเพิ่ม
ระบบ Central Touch Screen Control System ที่บริเวณด้านข้างของ Column เพือ่ท าการควบคุมระบบไฟส่องสว่าง, ระบบกล้อง และควบคุมฟังก์ช่ันต่าง ๆ 
ของชุด Pendant เมื่อต้องการในภายหลังได้ แต่ในแคตตาล็อกของผู้อุทธรณ์ตามจุดที่ได้แจ้งมาน้ัน ไม่มีภาพประกอบหรือข้อบ่งช้ีที่ชัดเจนว่าสามารถจะเพิ่มเติม
ตรงส่วนของระบบที่คุณลกัษณะเฉพาะทางด้านเทคนิคที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ แต่คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วย เน่ืองจากตามเอกสารประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส์ ข้อ 3.2 (2) ก าหนดว่า แคตตาลอ็กและ/หรือแบบรูปรายการละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 ซ่ึงใช้ค าว่า “และ/หรือ” หมายความว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะส่งแคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้ง 2 อย่างก็ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นแบบรูปรายการ
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ 3.8 ข้อ 3.12 และข้อ 3.14 ตรงตามที่โรงพยาบาลฯ ก าหนดไว้แล้ว การที่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตัดสิทธ์ิผู้อุทธรณ์
จึงเป็นการด าเนินการที่ไม่ถูกต้อง ประกอบกับตามเงื่อนไขในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ 3.8 ข้อ 3.12 และข้อ 3.14 เป็นขั้นตอนในการติดตั้ งสามารถ
เพิ่มนอกเหนือจากแคตตาล็อกได้ ดังน้ัน ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ฟังขึน้ และมีผลต่อการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ จึงให้โรงพยาบาลฯ กลับไปด าเนินการ
ในขั้นตอนการพจิารณาผลการเสนอราคาของผู้ยืน่ข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไป ตามนัยมาตรา 119 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560



การก าหนดใหย้ืน่เอกสารแตกต่าง
จากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) ได้พิจารณาค าอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์แล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์
ซ่ึงเป็นนิติบุคคลไม่ได้ยื่นส าเนาบัตรประชาชนของผู้เสนอราคา/หุ้นส่วนผู้จัดการ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จึงตัดสิทธ์ิผู้อุทธรณ์
แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วย เน่ืองจากตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 43 วรรคหน่ึง ก าหนดว่า “ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด” ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบาย) ได้ก าหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 โดยในแบบเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 3 หลักฐาน
การยื่นข้อเสนอ (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลน้ัน มิได้ก าหนดให้ต้องยื่นบัตรประชาชนของผู้เสนอราคา/หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือส าเนาทะเบียนบ้านแต่อย่างใด 
ประกอบกับกรณีนี้แม้ว่าผู้อุทธรณ์จะได้ยื่นส าเนาทะเบียนบ้านมาเพียงอย่างเดียว ก็สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้เสนอราคาได้ ดังน้ัน อุทธรณ์ฟังขึ้น และมีผล
ต่อการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมี นัยส าคัญ จึงใ ห้ จังหวัดกลับไปด า เนินการในขั้ นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่น ข้อเสนอให้ ถูกต้องต่อไป
ตามนัยมาตรา 119 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560



การยืน่เสนอพสัดุตวัอยา่ง

 ข้อเทจ็จริง
– หน่วยงานประกวดราคาจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง โดยก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุมาตรวจทดลอง

หรือประกอบการพจิารณาด้วย 

 ค าอุทธรณ์
– ผู้อุทธรณ์อุทธรณ์ว่าพสัดุตัวอย่างของผู้ชนะการเสนอราคาไม่ตรงตามข้อก าหนด

 ค าวนิิจฉัย
– ผู้ชนะการเสนอราคายื่นเสนอเหล็ก RB ไม่เป็นไปตามแบบที่ก าหนดให้ใช้เหล็ก ๒-DB ๑๒ mm ซ่ึงคณะกรรมการพจิารณาผล

เห็นว่าเหล็กก้างปลาที่น ามาแสดงน้ันไม่ใช่สาระส าคัญเพราะเป็นส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามงานฐ านราก 
เพราะงานฐานไม่ได้ก าหนดคุณลักษณะหลักไว้ กรณีนีเ้ห็นว่าโดยหลักการเมื่อก าหนดให้ใช้เหล็กประเภทใด ผู้เสนอราคาจะต้อง
เสนอใช้เหล็กให้ถูกต้องตามที่ก าหนด ประกอบกับเหล็กทั้งสองประเภทใช้งานแตกต่างกัน โดยเหล็ก ๒-DB ๑๒ mm รับน ้าหนัก
ได้มากกว่าเหลก็ RB และมรีาคาทีสู่งกว่า  อุทธรณ์จึงรับฟังได้



ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560

o การบริหารสญัญา

o การตรวจรบัพสัดุ



o พ.ร.บ. หมวด 9 มาตรา 93-99

การท าสญัญา

o ระเบยีบฯ หมวด 5 ขอ้ 161-174



 ค่าปรับ (เบีย้ปรับ) เป็นค่าเสียหายทีคู่่สัญญาได้ตกลงกนัไว้ล่วงหน้า  ไม่ต้อง
พสูิจน์ความเสียหาย

 ค่าเสียหาย เป็นสิทธิเรียกร้องของคู่สัญญาเมื่อมีความเสียหายเกดิขึน้แล้ว  
ต้องพสูิจน์ความเสียหาย

ค่าปรับ (เบีย้ปรับ)  ค่าเสียหาย



1

2

3

การก าหนดอตัราค่าปรบัในสญัญาขอ้ 

162



การแกไ้ขสญัญา
มาตรา

97

สญัญาทีล่งนามแลว้ แกไ้ขไม่ได ้ 

เวน้แต่

o แกต้ามความเห็นส านักงานอัยการสงูสุด

o จ าเป็น ไม่ท าใหเ้สยีประโยชน ์

o เพือ่ประโยชนแ์ก่หน่วยงาน หรือประโยชนส์าธารณะ

o กรณอืี่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

 การแกไ้ขสญัญาที่เห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์

หรือไม่รดักุมเพียงพอใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณา

ใหค้วามเห็นชอบก่อน



o ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดมิของสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน
o ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หน่วยงานของรัฐจะต้องพจิารณาเปรียบเทยีบ

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

คุณภาพของพสัดุ 
รายละเอยีดของงาน 

o ในกรณีที่เป็นการจัดซ้ือจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง 
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง  
หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างน้ัน แล้วแต่กรณด้ีวย 

o เมือ่ผู้มอี านาจอนุมตัส่ัิงซ้ือหรือส่ังจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมตักิารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้หน่วยงาน
ของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงทีไ่ด้แก้ไขน้ัน 

ราคาของพสัดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับ
พสัดุที่จะท าการแก้ไข

ข้อ 
165



o การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย

ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกีย่วขอ้ง

o หากจ าเป็นตอ้งเพิม่หรือลดวงเงิน หรือเพิม่หรือลดระยะเวลา

การส่งมอบหรือขยายเวลาในการท างานใหต้กลงไปพรอ้มกนั

การแกไ้ขสญัญา

o การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่ลดวงเงิน ผูม้ีอ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จา้งเดิมเป็นผูอ้นุมติั

o การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่เพิม่วงเงิน เป็นผลใหผู้ม้ีอ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จา้ง

เปลีย่นไป ตอ้งใหผู้น้ ั้นอนุมติัดว้ย

มาตรา 
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“ เมื่อพิเคราะห์จากพระราชบัญญัติฯ ประกอบกับระเบียบฯ แล้วโดยทั่วไปอ านาจ
ในการลงนามในสัญญา รวมถึงการพิจารณาว่าสมควรที่จะต้องมีการแก้ไขสัญญาหรือไม่ น้ัน 
เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 161 วรรคหน่ึง ส่วนอ านาจ
ในการอนุมัติให้มีการแก้ไขสัญญา ตามระเบียบฯ ข้อ 165 วรรคสาม ก าหนดให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ
ส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา ซ่ึงย่อมจะต้องพิจารณาตามวงเงินที่ก าหนดไว้
ในระเบียบฯ ข้อ 84 ข้อ 85 ข้อ 86 ขอ 88 ข้อ 127 หรือข้อ 148 แล้วแต่กรณี ดังน้ัน การแก้ไขสัญญา
ไม่ว่ากรณีใด ย่อมต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง จึงจะท าการแก้ไข
สัญญาได้ โดยผู้ที่ลงนามในสัญญาที่แก้ไขน้ันเป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
และในการแ ก้ไขสัญญา หน่วยงานของ รัฐจะด า เ นินการแก้ ไข เปลี่ ยนแปลงสัญญา
ในช่วงเวลาใดก็ไ ด้  แต่อย่างช้าจะต้องด า เ นินการก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ท าการตรวจรับมอบของหรืองานงวดสุดท้าย”



o พ.ร.บ. หมวด 10 ม.100-105

การบริหารสญัญา

และการตรวจรบัพสัดุ

o ระเบียบฯ หมวด 6 ขอ้ 175-189



การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ

 การด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อรับผิดชอบในการบริหารสัญญา
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพสัดุ
การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยจะแต่งตั้ งบุคคลหน่ึงบุคคลใด
เป็นผู้ตรวจรับพสัดุกไ็ด้

o ผูรั้บผิดชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

o ซึง่ไม่ใช่ผูท้ีไ่ดรั้บแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทีป่ฏบัิติงานเกีย่วกับการจัดซ้ือจัดจา้ง 

หรือการบริหารพสัดุ

o ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนตามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด

มาตรา 
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การตรวจรบัพสัดุ



ภา
ยใ
น 
3
วัน

ท า
กา

ร

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
(องค์ประชุม)

มตอิงค์ประชุม
: บางคนไม่รับมอบ

มตอิงค์ประชุม
: เหน็ว่า ถูกต้อง

มตอิงค์ประชุม
: เหน็ว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบ

ท าใบตรวจรับ อย่างน้อย 2 ฉบับ
ให้ผู้ขาย 1 และ เจ้าหน้าที่ 1

: รับพสัดไุว้  ถือวา่สง่มอบถกูต้อง ณ วนัท่ีส่ง
: ส่งมอบพัสดุให้เจ้าหน้าที่ 

มตอิงค์ประชุม
: เหน็ว่า ถูกต้องเพียง

บางส่วน

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อทราบและส่ังการ

ทราบ
(ตามมต)ิ

สั่งการ
(ต่างจากมต)ิ

แจ้งคู่สัญญา

สัญญา
ไม่ได้ก าหนด
เป็นอย่างอ่ืน

รับไว้เฉพาะท่ีถูกต้อง

รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ท าบันทกึความเหน็แย้ง

เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เพื่อส่ังการ

ให้รับ

ไม่รับ

o Work flow การตรวจรบัพสัดุที่เป็นงานซ้ือหรือจา้งทัว่ไป

ขอ้ 

175



เม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ   ให้หน่วยงานของรัฐ 
“บอกสงวนสิทธ์ิการเรียกค่าปรับ” ในขณะที่รับ
มอบพสัดุน้ันด้วย

การแจ้งการเรียกค่าปรับการสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ
ข้อ 
181

ให้
หน่วยงาน
ของรัฐ

“แจ้งการเรียกค่าปรับ” ตามสัญญาหรือข้อตกลง
จากคู่สัญญาภายใน 7 วันท าการ นับถัดจากวันครบ
ก าหนดส่งมอบ



การงด ลดค่าปรับ การขยายเวลา

o ดุลพนิิจของผู้มอี านาจ ทีจ่ะพจิารณาตาม
จ านวนวนัทีม่เีหตุเกดิขึน้จริง

o หลกัเกณฑ์ วธีิการ เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก าหนด

เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรฐั

เหตุสุดวิสยั

เหตุเกิดจากพฤติการณอ์นัหนึง่อนัใดท่ีคู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิดตามกฎหมาย

เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

ข้อ 182 ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดงักล่าวภายใน 15 วนั 
นับถัดจากวนัทีเ่หตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้ง
ภายในเวลาทีก่ าหนดคู่สัญญาจะยกขึน้มากล่าวอ้างในภายหลงัไม่ได้  เว้นแต่กรณี

เกดิจากความผดิ เกดิจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมหีลกัฐานชัดแจ้ง
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดอียู่แล้วตั้งแต่ต้น





ในการพจิารณางดหรือลดค่าปรับ หน่วยงานของรัฐจะต้องคดิค่าปรับนับวันถัดจาก
วันครบก าหนดส่งมอบงานตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญาโดยหักด้วยระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ไปในการตรวจรับพัสดุ
ทุกคร้ัง ส าหรับการคิดค่าปรับน้ันหากในสัญญาจ้างมิได้ก าหนดค่าปรับเป็นรายงวดไว้ 
กรณนีีค่้าปรับจะคดิค านวณถัดจากวนัครบก าหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญา



ลงนาม
ครบก าหนด

5 ม.ค. 31 ต.ค.

(วนัเสาร)์

ส่ง 1

20 ต.ค.
ส่ง 2

20 ธ.ค.

แจง้ผล

16 พ.ย. แจง้ผล 2

28 ธ.ค.

ผล : งานไม่ถูกตอ้ง ผล : งานถูกตอ้ง

มีผลยอ้นหลงัไปถงึวนัท่ีส่งมอบ

ระยะเวลาที่เกิดปรบั (3 พ.ย. – 20 ธ.ค.) =    X  วนั

หกั ระยะเวลาตรวจรบั (21 ต.ค. – 16 พ.ย.) =    Y วนั

จ านวนวนัที่น าไปค านวณค่าปรบั                 =    Z วนั

Y

X

ค่าปรบั

% x วงเงิน x   Z

100

  


คิด

ค่าปรบั



การบอกเลกิสัญญา & การตกลงเลกิสัญญา
มาตรา 
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1. เหตุตามทีก่ฎหมายก าหนด

2.  เหตุอันเ ช่ือไ ด้ ว่า ผู้ขายหรือ ผู้ รับจ้างไม่สามารถ
ส่งมอบงานได้ภายในเวลาที่ก าหนด

3.  เหตุอื่นตามที่ก าหนดใน พ.ร .บ .  หรือในสัญญา
หรือข้อตกลง

4. เหตุอืน่ตามระเบียบ ทีรั่ฐมนตรีก าหนด

การตกลงเลิกสัญญา กระท าได้เฉพาะ
ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรง
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไข
ข้ อ เ สี ย เป รี ยบของห น่วยง านของ รั ฐ
ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง
น้ันต่อไป



o เวน้แต่ คู่สญัญาจะไดย้นิยอมเสียค่าปรบัใหโ้ดยไม่มี

เงือ่นไขใดๆ ทั้งส้ิน

o ใหพ้จิารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสญัญาไดเ้ท่าที่

จ าเป็น

 นอกจากการบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลงตามมาตรา 103 หากปรากฏว่า คู่สญัญาไม่

สามารถปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงได ้และจะตอ้งมีการปรบัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงนั้น 

 หากจ านวนเงินค่าปรบั “จะเกินรอ้ยละสิบ” ของวงเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้ง 

o พจิารณาด าเนนิการบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลง ให้

หน่วยงาน

ของรฐั

การบอกเลิกสญัญากรณีค่าปรบัจะเกิน 10%
ขอ้ 

183







PRODUCT OVERVIEW
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เร่ือง มาตรการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภ า ค รั ฐ 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 645 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เร่ือง มาตรการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโร
นา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือ้จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่ สุด ที่  กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่  6 สิงหาคม 
2564



เร่ือง  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019

71



เร่ือง  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019

72



สัญญาลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563

กรณทีี ่1 









สัญญาลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563

กรณทีี ่2 







ติดต่อสอบถามเพิม่เติม

กองการพสัดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
Call center โทร. 02-270-6400 กด 3

หรือสอบถามผ่านช่องทาง
Facebook : “จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ”

Thank you!


