คูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่
และวิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2460
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

คูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ และวิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2460
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2460
มาตรา ๔ “ราคากลาง” หมายความวา ราคาเพื่อใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบ
ราคาที่ผูยื่นขอเสนอ ไดยื่นเสนอไวซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ
ดังตอไปนี้
(๑) ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ราคากลางกําหนด
(๒) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลาง
จัดทํา
(๓) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอื่นกําหนด
(๔) ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสอง
ปงบประมาณ
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของ
หนวยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ใหใชราคาตาม (๑) กอน ในกรณีที่ไมมีราคา
ตาม (๑) แตมีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ใหใชราคาตาม (๒) หรือ (๓) กอน โดยจะใช
ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ
ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหใชราคาตาม(๔) (๕) หรือ(๖) โดยจะใช
ราคาใดตาม(๔) (๕) หรือ(๖) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ
มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตอง
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการ
ดังตอไปนี้
(๑) คุมคา โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจางตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่
ตอบสนองวัตถุประสงค ในการใชงานของหนวยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม
และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
(๒) โปรงใส โดยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตองกระทําโดย
เปดเผย เปดโอกาสใหมี การแขงขันอยางเปนธรรม มีการปฏิบัติตอผูประกอบการ
ทุกรายโดยเทาเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอตอการยื่นขอเสนอ
มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง และ
การบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองมีการวางแผนการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุ ลวงหนาเพื่อใหการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
เปนไปอยางตอเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมีการประเมินและเปดเผย
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
(๔) ตรวจสอบได โดยมีการเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง
แนวทางตามรายละเอียดแนบ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด
ที่ กค 0405.3/ว453 ลงวันที่ 3
ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางการ
ประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลาง
และการคํานวณราคากลางเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ)

-2ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา
ขอ ๑๖ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจางในแตละโครงการ
ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมี การบันทึกรายงานผลการพิจารณา
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางพรอมทั้งเอกสาร หลักฐาน
ประกอบ ตามรายการดังตอไปนี้
(๑) รายงานขอซื้อหรือขอจางตามความในหมวด ๒ สวนที่ ๒
หมวด ๓ สวนที่ ๒ และหมวด ๔ สวนที่ ๒ แลวแตกรณี
(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง และ
ผลการพิจารณาในครัง้ นั้น (ถามี)
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
(๔) ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูชนะการจัดซื้อจัดจาง
หรือผูไดรับการคัดเลือก
(๗) สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ รวมทั้งการแกไขสัญญา
หรือขอตกลงเปนหนังสือ (ถามี)
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง
โครงการใดจะตองมีเอกสารหลักฐานใด ใหเปนไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
นั้น ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจางที่ไดดําเนินการผานระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส หนวยงานของรัฐ สามารถใชเอกสารที่จัดทําในระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเอกสารประกอบบันทึกรายงาน
ผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งได

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง

-3ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

การจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสราง
ขอ ๒๑ ในการซื้อหรือจางที่มิใชการจางกอสราง ใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐแตงตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให
เจาหนาที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํารางขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง รวมทั้ง
กําหนด หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดวย
เพื่อใหการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จะซื้อหรือจางมีมาตรฐาน และเปน ประโยชนตอทางราชการ หากพัสดุที่
จะซื้อหรือจางใดมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว
ใหกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง หรือ
รายการในการกอสราง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม หรือเพื่อ
ความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได หรือในกรณีพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจางใดยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
แตมีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว
ใหกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจางหรือ
รายการในการกอสรางใหสอดคลองกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามที่ระบุในคูมือผูซื้อหรือใบแทรกคูมือผูซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดทําขึ้น
ในการจางกอสราง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะใหเจาหนาที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จัดทําแบบรูปรายการงานกอสราง หรือจะดําเนินการจาง ตามความใน
หมวด ๔ งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางก็ได
องคประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ใหเปนไปตามที่หัวหนา
หนวยงานของรัฐกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง
การจัดทําราคากลาง/ขอบเขตงาน
1.มีคําสั่ง
2.มีราคากลาง/มีรายละเอียดขอบเขตของงาน
ที่ละเอียดในทุกขั้นตอน มีรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกทางดานเทคนิค
ที่ชัดเจน
3.มีรายงานการประชุมกําหนดขอบเขตงาน
ขอเสนอแนะ/ควรระวัง
1.แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง/
จัดทํารางขอบเขตของานฯ หรือเจาหนาที่หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง พรอม
จัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการกําหนด
ราคากลาง เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดและ
บันทึกขอมูลในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(E-GP) ใหถูกตองครบถวน ตามคูมือแนวทางที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
2.ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของ
คณะกรรมการ ใหเปนไปตามที่หัวหนา
หนวยงานของรัฐกําหนดตามความจําเปนและ
เหมาะสม

-4ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายงานขอซื้อหรือขอจาง
ขอ ๒๒ ในการซื้อหรือจางแตละวิธี ใหเจาหนาที่จัดทํารายงาน
ขอซื้อหรือขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ
โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่ ตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายการ งานกอสรางที่จะซื้อหรือจาง แลวแตกรณี
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ
ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงิน ที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น
(๕) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น
(๗) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
(๘) ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ตาง ๆ ที่จําเปนในการซื้อหรือจาง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน
และหนังสือเชิญชวน
การซื้อหรือจางกรณีจําเปนเรงดวนอันเนื่องมาจากเกิด
เหตุการณที่ไมอาจคาดหมายได ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือ
กรณีมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ง)
หรือกรณีการซื้อหรือจางที่มีวงเงินเล็กนอยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่
ออก ตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึ่งไมอาจทํารายงานตามปกติได
เจาหนาที่หรือผูที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานนั้นจะทํารายงานตามวรรค
หนึ่ง เฉพาะรายการที่เห็นวาจําเปนก็ได

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง
รายงานขอซื้อขอจางมีรายละเอียด 8 ขอ

การเผยแพรการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธี e-bidding
1.สําเนาประกาศเชิญชวน ติดประกาศ
ณ ปายประกาศ
2.สําเนาประกาศเชิญชวนเผยแพรทางเว็บไซต
ของหนวยงาน
3.สําเนาประกาศเชิญชวนเผยแพรทางเว็บไซต
ของกรมบัญชีกลาง

-5ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

คณะกรรมการซื้อหรือจาง
ขอ ๒๕ ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละครั้ง ใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐแตงตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจางขึ้น เพื่อปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้ พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา ของ
คณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ
(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก
(๔) คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ใหคณะกรรมการซื้อหรือจางแตละคณะ รายงานผลการ
พิจารณาตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถามีเหตุ
ที่ทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาใหตามความจําเปน
ขอ ๒๖ คณะกรรมการซื้อหรือจางตามขอ ๒๕ แตละคณะ
ประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๒ คน
ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐที่
เรียกชื่ออยางอื่น โดยให คํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของ
ผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ
ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของหนวยงานของรัฐจะ
แตงตั้งบุคคลอื่นรวมเปนกรรมการดวยก็ได แตจํานวนกรรมการที่เปน
บุคคลอื่นนั้นจะตองไมมากกวาจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส กรรมการพิจารณาผลการ
สอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก เปนกรรมการตรวจ
รับพัสดุ
คณะกรรมการซื้อหรือจางทุกคณะ ควรแตงตั้งผูชํานาญการ
หรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อ หรือจางนั้น ๆ เขารวมเปนกรรมการ
ดวย

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง
คณะกรรมการพิจารณาผล (1) (4)
1.มีคําสั่ง
2.มีรายงานผลการพิจารณา พรอมรายละเอียด
การพิจารณา
3.มีรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (5)
1.มีคําสั่ง
2.มีรายงานการตรวจรับพรอมรายละเอียด
การตรวจรับ
3.มีรายงานการประชุม
ขอเสนอแนะ/ควรระวัง
1.ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและผูมีสวนเกี่ยวของ
ตองยึดหลักแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ
2.ดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ตองกระทําโดยเปดเผย เปดโอกาสใหมีการ
แขงขันอยางเปนธรรม ปฏิบัติตอผูประกอบการ
ทุกรายเทาเทียมกัน และมีหลักฐานการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดความรัดกุม
โปรงใส ตรวจสอบได และปองกันความเสียหายที่
อาจเกิดแกทางราชการ

-6ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการซื้อหรือจาง (ตอ)
ขอ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวา กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
โดยประธานกรรมการตองอยูดวยทุกครั้งในการประชุม หากประธาน
กรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ไดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้ง
ประธานกรรมการคนใหมเปนประธานกรรมการแทน
มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานกรรมการออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหถือมติเอกฉันท
กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ
ใหทําบันทึกความเห็นแยงไวดวย
ประธานกรรมการและกรรมการ จะตองไมเปนผูมีสวนไดเสีย
กับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา ในการซื้อหรือจางครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีสวนได
เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ และกรรมการให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หากประธานหรือกรรมการทราบวาตนเปนผูมีสวนไดเสียกับ
ผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาในการซื้อ หรือจางครั้งนั้น ใหประธานหรือ
กรรมการผูนั้นลาออกจากการเปนประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ
ที่ตนไดรับการแตงตั้งนั้น และใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบเพื่อ
สั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง

-7ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
วิธีการซื้อหรือจาง
ขอ ๒๘ การซื้อหรือจาง กระทําได ๓ วิธี ดังนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) วิธีคัดเลือก
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
ขอ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) คือ
การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเปนสินคา
หรืองานบริการที่ไมไดกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุไว
ในระบบขอมูลสินคา (e - catalog) โดยใหดําเนินการในระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ขอ ๔๓ ใหเจาหนาที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส พรอมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจางและประกาศเชิญชวนตามวรรค
หนึ่ง ถาจําเปนตองมีขอความ หรือรายการแตกตางไปจากแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในแบบ
และไมทําใหหนวยงานของรัฐเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนา
หนวยงานของรัฐเห็นวา จะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ
ก็ใหสงรางเอกสารซื้อหรือจางและประกาศเชิญชวนดังกลาว ไปให
สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน
การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจางและ
ประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดเปนวันถัดจากวันสุดทายของ
ระยะเวลาการเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจาง โดยกําหนดเปน
วัน เวลา ทําการเทานั้น และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของ
ระบบจัดซื้อจัดจาง ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง

-8ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ตอ)
ขอ ๔๔ การซื้อหรือจางพัสดุใดที่มีความจําเปนโดยสภาพของ
การซื้อหรือจางจะตองกําหนด เงื่อนไขไวในเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสใหผูยื่นขอเสนอนําตัวอยางพัสดุ ที่เสนอมาแสดงเพื่อ
ทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ใหหนวยงานของรัฐกําหนดให
ผูยื่นขอเสนอ นําตัวอยางพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือ
นําเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ ที่หนวยงานของรัฐกําหนด
กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งใดที่กําหนดใหตองมี
เอกสารในสวนที่เปนสาระสําคัญ ประกอบการยื่นขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ
ที่ยื่นผานทางระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากหนวยงานของรัฐเห็นวา
เอกสารดังกลาวมีปริมาณมากและเปนอุปสรรคของผูยื่นขอเสนอในการนําเขา
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหหนวยงานของรัฐกําหนดใหผูยื่นขอเสนอ
นําเอกสารนั้นพรอมสรุป จํานวนเอกสารดังกลาวมาสง ณ ที่ทําการของ
หนวยงานของรัฐในภายหลัง โดยใหลงลายมือชื่อ ของผูยื่นขอเสนอ พรอม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) กํากับในเอกสารนั้นดวย
การกําหนดวันใหผูยื่นขอเสนอนําตัวอยางพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อ
ทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองานตามวรรคหนึ่ง หรือนําเอกสารหรือ
รายละเอียดมาสงตามวรรคสอง ใหหนวยงานของรัฐ กําหนดเปน
วันใดวันหนึ่งภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา เวนแต
การดําเนินการ ตามวรรคหนึ่งที่ไมอาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได ใหหนวยงาน
ของรัฐพิจารณากําหนดมากกวา ๑ วันได แตจํานวนวันดังกลาวตองไมเกิน ๕
วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ใหระบุไวเปนเงื่อนไข ในเอกสารซื้อ
หรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหชัดเจน
ขอ ๔๕ เมื่อผูมีหนาทีร่ ับผิดชอบตามขอ ๒๑ ไดจัดทํารางขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจางแลว ให
เจาหนาที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางตามขอ ๒๒ พรอมนํารางขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจางเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ หากหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวา
เพื่อใหการกําหนดขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจางเปนไปดวยความรอบคอบ เหมาะสม เปนประโยชนแก
หนวยงานของรัฐ และไมมีการกําหนดเงื่อนไขที่เปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม อาจจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจางพรอมกับรางประกาศ
และรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกสจาก
ผูประกอบการกอนก็ได ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑดังนี้

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง

-9ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ตอ)
(๑) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐที่
จะใหมีการเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ หรือไมก็ได
(๒) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ใหหนวยงานของรัฐ นํารางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเผยแพรเพื่อรับฟง ความคิดเห็นจาก
ผูประกอบการ
รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดวงเงินตามวรรคหนึ่ง
แตกตางไปจากที่กําหนดไวใน ระเบียบนี้ ใหเสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัย
เพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลวให รายงานสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินทราบดวย
ขอ ๔๖ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐนํารางประกาศและ
รางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเผยแพรเพื่อ
รับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการตามขอ ๔๕ ใหหัวหนาเจาหนาที่
ดําเนินการนํารางเอกสารดังกลาวเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหนวยงานของรัฐ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
๓ วันทําการ เพื่อใหผูประกอบการมีความคิดเห็น ไปยังหนวยงานของรัฐที่
จัดซื้อจัดจางโดยตรง โดยเปดเผยตัว
ขอ ๕๑ การเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๔๘ ใหคํานึงถึงระยะเวลาในการให
ผูประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นขอเสนอดวย โดยมีเงื่อนไข
ดังนี้
(๑) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหกําหนดไมนอยกวา ๕ วันทําการ
(๒) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหกําหนดไมนอยกวา ๑๐ วันทําการ
(๓) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท
แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหกําหนดไมนอยกวา ๑๒ วันทําการ
(๔) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐บาท
ขึ้นไป ใหกําหนดไมนอยกวา ๒๐ วันทําการ
รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดวงเงินและระยะเวลาใน
การเผยแพรตามวรรคหนึ่ง แตกตางไปจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหเสนอ
ตอคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อไดรับความเห็นชอบ
แลวใหรายงานสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวย

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง

-10ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ตอ)
ขอ ๕๕ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามขอ ๕๔ ให
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส ดําเนินการ
ดังนี้
(๑) จัดพิมพใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูยื่น
ขอเสนอทุกรายจากระบบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑ ชุด โดย
ใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารการ
เสนอราคาของผูยื่นขอเสนอทุกแผน
ทั้งนี้ การซื้อหรือจางที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่
จะตองคํานึงถึงเทคโนโลยี ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ ซึ่ง
อาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมีปญหา ในการพิจารณา
คัดเลือกขอเสนอ ใหหนวยงานของรัฐกําหนดเปนเงื่อนไขใหมีการยื่น
ขอเสนอดานเทคนิค หรือขอเสนออื่นแยกมาตางหาก ในกรณีเชนวานี้
คณะกรรมการยังไมตองจัดพิมพใบเสนอราคาจนกวา จะดําเนินการตาม
ขอ ๘๓ (๓) แลวเสร็จ
(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐาน
การเสนอราคาตาง ๆ และพัสดุตัวอยาง (ถามี) หรือพิจารณาการนําเสนอ
งานของผูยื่นขอเสนอทุกราย หรือเอกสาร ที่กําหนดใหจัดสงภายหลังจาก
วันเสนอราคาตามขอ ๔๔ แลวคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่ไมมีผลประโยชน
รวมกัน และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถวน ถูกตอง มีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดานเทคนิคหรือเสนอพัสดุ ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครบถวน ถูกตอง ตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศ และ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถาม
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูยื่นขอเสนอ รายใดก็ได แตจะใหผูยื่นขอเสนอ
รายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได และหาก
คณะกรรมการเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตาม
เงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดไว ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการตัดรายชื่อของผูยื่นขอเสนอรายนั้น
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในครั้งนั้น

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง
หนาที่คณะกรรมการพิจารณาผล
1 จัดพิมพใบเสนอราคาและเอกสารเสนอราคา
ของผูยื่นขอเสนอทุกรายจากระบบ โดย
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแผน
2. ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และ
เอกสารหลักฐานการเสนอราคา
3.จัดเรียงลําดับผูที่เสนอราคาต่ําสุดหรือได
คะแนนรวมสูงสุด ไมเกิน ๓ ราย
4.จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็น
การเผยแพรประกาศผูชนะการเสนอราคา
โดยวิธี e-bidding
1.สําเนาประกาศผูชนะการเสนอราคา
ติดประกาศ ณ ปายประกาศ
2.สําเนาประกาศผูชนะการเสนอราคา
เผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงาน
3.สําเนาประกาศผูชนะการเสนอราคา
เผยแพรทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง
เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
ขอ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก
ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึง
ประโยชนของหนวยงานของรัฐ และ
วัตถุประสงคของการ ใชงานเปนสําคัญ ตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
(๑) การซื้อหรือจางที่มีการกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่เปนมาตรฐาน และมีคุณภาพ
ดี เพียงพอตามความตองการใชงาน และเปน
ประโยชนตอหนวยงานของรัฐแลว กรณีนี้
หนวยงานของรัฐ สามารถใชเกณฑราคาในการ
คัดเลือกผูที่เสนอราคาต่ําสุดเปนผูชนะการซื้อ
หรือจางหรือเปนผูไดรับการคัดเลือก

-11ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ตอ)
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจางไมครบถวน หรือ
เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐ กําหนดไวใน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ
และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่น
ขอเสนอรายอื่นหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย ใหพจิ ารณาผอนปรน
การตัดสิทธิ์ผูยื่นขอเสนอรายนั้น
(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอที่
ถูกตองตาม (๒) และพิจารณาคัดเลือกขอเสนอตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยใหจัดเรียงลําดับ
ผูที่เสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุด ไมเกิน ๓ ราย
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวไมยอมเขาทําสัญญา
หรือขอตกลงกับหนวยงานของรัฐ ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการพิจารณาผูที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป
หรือผูที่ไดคะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ แลวแตกรณี
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวย
เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดเสนอ หัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนา
เจาหนาที่เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณา
ดังกลาว ใหประกอบดวยรายการอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
(ข) รายชื่อผูยื่นขอเสนอ ราคาที่เสนอ และขอเสนอของผู
ยื่นขอเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผูยื่นขอเสนอที่ผานการคัดเลือกวาไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกัน
(ง) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอม
เกณฑการใหคะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนน
ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย พรอมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง
ขอ 83 (ตอ)
(๒) การซื้อหรือจางที่มีความซับซอน มี
เทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จําเปนตอง
คัดเลือกพัสดุ มีคุณภาพดีตามความตองการใช
งานของหนวยงานของรัฐนั้น และเปนประโยชน
ตอหนวยงานของรัฐมากที่สุด กรณีนี้หนวยงาน
ของรัฐสามารถใชเกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น
ตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง
ในการพิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่มี
คุณภาพและคุณสมบัติถูกตอง ครบถวน ซึ่งได
คะแนนรวมสูงสุด เปนผูชนะการซื้อหรือจาง
หรือเปนผูไดรับการคัดเลือก แตหากหนวยงาน
ของรัฐไมอาจเลือกใชเกณฑอื่น ประกอบและ
จําเปนตองใชเกณฑเดียวในการพิจารณา ใหใช
เกณฑราคา
(๓) การซื้อหรือจางที่มีการกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะที่จะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ
หรือคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ ซึ่งอาจจะมี
ขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมี
ปญหาในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
ใหหนวยงานของรัฐกําหนดเปนเงื่อนไขใหมี
การยื่นขอเสนอดานเทคนิค หรือขอเสนออื่น
แยกมาตางหาก และใหหนวยงานของรัฐ
พิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่มีคุณสมบัติ
ถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนตอ
หนวยงานของรัฐ ซึ่งไดคะแนนขอเสนอ
ดานเทคนิคหรือขอเสนออื่น ผานเกณฑขั้นต่ํา
ตามที่หนวยงานของรัฐกําหนด แลวให
ดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ตอไป

-12ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ตอ)
ขอ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏวา มีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียว
หรือมีผูยื่นขอเสนอหลายราย แตถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเสนอหัวหนาหนวยงานของ
รัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้ง
นั้น แตถาคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผล สมควรที่จะ
ดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอ ๕๗ หรือขอ ๕๘ แลวแตกรณี โดย
อนุโลม
ในกรณีที่ไมมผี ูยื่นขอเสนอหรือมีแตไมถูกตองตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส ใหเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาทีเ่ พื่อยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ครั้งนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหม
แตหากหัวหนาหนวยงานของรัฐ พิจารณาแลวเห็นวาการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใหมอาจไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการซื้อหรือจาง โดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แลวแตกรณีก็ได เวนแตหนวยงานของรัฐ
จะดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอื่น
ใหเริ่มกระบวนการซื้อหรือจางใหมโดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง
ตามขอ ๒๒

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง

-13ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ตอ)
ขอ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กรณีที่
หนวยงานของรัฐเลือกใชเกณฑราคา หากปรากฏวามีผูเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลาย
ราย ใหคณะกรรมการพิจารณาราคาต่ําสุดของผูที่เสนอราคาเขาสูระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสในลําดับแรกเปนผูชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
ในกรณีที่ปรากฏวาราคาของผูที่ชนะการเสนอราคายังสูงกวาวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจางตามขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหแจงผูที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางนั้น
ผานระบบประกวดราคาเล็กทรอนิกสเพื่อตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูที่
เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผานระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนที่
สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอม ลด
ราคาลงอีกแตสวนทีส่ ูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคา
ดังกลาว เปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูที่เสนอราคารายนั้น
(๒) ถาดําเนินการตาม (๑) แลวไมไดผล ใหแจงผูที่เสนอราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจาง ทุกรายผานระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
เพื่อมาเสนอราคาใหมพรอมกันโดยยื่นใบเสนอราคา ผานระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไมยื่นใบเสนอราคา ให
ถือวารายนั้นยืน่ ราคาตามที่เสนอไวเดิม หากผูที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้ง
นี้เสนอราคา ไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวา แตสวนที่สูงกวานั้นไมเกิน
รอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม
ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูที่เสนอราคารายนั้น
(๓) ถาดําเนินการตาม (๒) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนา
หนวยงานของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อประกอบการใชดุลพินิจวาจะยกเลิกการซื้อ
หรือจาง หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หากการ
ดําเนินการดังกลาวทําใหลําดับของผูชนะการเสนอราคา เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ถือวากอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเสนอราคา ใหยกเลิกการซื้อหรือจาง
ในครั้งนั้น แตหากหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสใหมอาจไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
(๒) (ก) แลวแตกรณีก็ได เวนแตหนวยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธี
คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอื่น ใหเริ่มกระบวนการซื้อหรือจางใหม
โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางตามขอ ๒๒

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง

-14ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ตอ)
ขอ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
กรณีที่หนวยงานของรัฐเลือกใช เกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น หากปรากฏ
วาราคาของผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุด สูงกวาวงเงินที่จะซื้อ หรือจางตาม
ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการดําเนินการแจงผูที่เสนอราคารายทีค่ ณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อ หรือจางนั้นผานระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพือ่
ตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูที่เสนอราคา รายนั้นยอมลดราคา
และยื่นใบเสนอราคาผานระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ราคาที่
เสนอใหม ไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวานั้น
ไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลด
ราคาลงอีก แตสวนที่สูงกวานั้น ไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง
ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจาก
ผูที่เสนอราคารายนั้น
หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวไมไดผล ใหเสนอความเห็น
ตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อประกอบการใช
ดุลพินิจวาจะขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการซื้อหรือจาง ในครั้งนั้นและ
ดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหม แตหากหัวหนาหนวยงานของ
รัฐพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหม
อาจไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธี คัดเลือกตามมาตรา
๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
(๒) (ก) แลวแตกรณีก็ได เวนแตหนวยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจาง
โดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ดวยเหตุอื่น ใหเริ่มกระบวนการซื้อ
หรือจางใหมโดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือ ขอจางตามขอ ๒๒

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง

-15ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
วิธีเฉพาะเจาะจง
ขอ ๗๘ เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงาน
ขอซื้อขอจางตามขอ ๒๒ แลว
ใหคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐ กําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอหรือให
เขามาเจรจาตอรองราคาฯ
(๒) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยใหนําความในขอ
๕๕ (๔) มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให
เจาหนาที่เจรจาตกลงราคากับ ผูประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจางนั้น
โดยตรง แลวใหหัวหนาเจาหนาที่ซื้อหรือจางไดภายในวงเงิน ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ ตามขอ ๒๔
การซื้อหรือจางตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน
ที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอน และไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน
ใหเจาหนาที่หรือผูที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปกอนแลว
รีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ และเมื่อหัวหนา
หนวยงานของรัฐ ใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาวเปน
หลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง
ขอ ๘๔ การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนง และภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
(๑) หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๘๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ใหเปน
อํานาจของผูดํารงตําแหนง และภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
(๑) หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๘๖ การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง
ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนง และภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
(๑) หัวหนาหนวยงานของรัฐ ไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูมีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง

-16ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
การทําสัญญา
ขอ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแกไขสัญญาตามระเบียบ
นี้ เปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานของรัฐ การลงนามในสัญญาตามวรรค
หนึ่ง จะกระทําไดเมื่อพนระยะเวลาการอุทธรณตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง
ขอ ๑๖๒ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ นอกจากการ
จางที่ปรึกษาใหกําหนดคาปรับ เปนรายวัน ในอัตราตายตัวระหวางรอยละ
๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ เวนแตการจาง ซึ่งตองการ
ผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปน
จํานวนเงินตายตัวในอัตรา รอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น
แตจะตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท สําหรับงานกอสราง สาธารณูปโภค
ที่มีผลกระทบตอการจราจร ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ
๐.๒๕ ของราคางานจางนั้น แตอาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
ในการทําสัญญาจางที่ปรึกษา หากหนวยงานของรัฐเห็นวา
ถาไมกําหนดคาปรับไวในสัญญา จะเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐ
ใหหนวยงานของรัฐผูจัดทําสัญญากําหนดคาปรับไวในสัญญา เปนรายวันใน
อัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจาง
นั้น
การกําหนดคาปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเปน
จํานวนเงินเทาใด ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ คํานึงถึงราคา กําหนด
ระยะเวลาของการใชงาน และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบตอการที่
คูสัญญาของหนวยงานของรัฐจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบ
ตอการจราจร หรือความเสียหายแกประโยชนสาธารณะ แลวแตกรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาด
สวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลว จะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ
แมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แตยังขาด
สวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกิน
กําหนดสัญญา ใหถือวาไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย ใหปรับเต็มราคาของ
ทั้งชุด
ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งคาติดตั้งหรือทดลอง
ดวย ถาติดตั้งหรือทดลอง เกินกวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด
ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด
ทั้งนี้ ใหกําหนดเรื่องคาปรับไวในเอกสารเชิญชวนใหชัดเจนดวย

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง
การทําสัญญา
1.มีสัญญาจาง ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
2.มีรายละเอียดประกอบสัญญา เชน เอกสาร
เสนอราคา,TOR ,ราคากลางรายละเอียด
คาใชจาย, แบบรูป, แบบแปลน ,
บัญชีเปาหมาย, การกําหนดวันเวลาสถานที่
ดําเนินการ เชน การจางจัดงาน (Event)
การเผยแพร
1.ติดประกาศสําเนาสัญญา ณ ปายประกาศ
2.สําเนาสัญญาเผยแพรทางเว็บไซตของ
หนวยงาน
3.สําเนาสัญญาเผยแพรทางเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง
4.สงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ
ซึ่งมีมูลคาตั้งแต หนึ่งลานบาทขึ้นไป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและ
กรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแตวัน
ทําสัญญา หรือขอตกลง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
0433/ว49 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562
สัญญา 1 ลานขึ้นไป ที่ตองสงให สตง.และ
สรรพากร ภายใน 30 วัน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางฯ
ขอ 164 ถาจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP
ไมตองจัดสงอีกตอไป ตั้งแต
1 กุมภาพันธ 2562)

-17ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
การทําสัญญา (ตอ)
ขอ ๑๖๓ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวามีความจําเปน
จะตองกําหนดคาปรับนอกเหนือจาก ที่กําหนดไวในขอ ๑๖๒ เนื่องจาก
ถาไมกําหนดคาปรับไวในสัญญาจะเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐ
เชน งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่อยูระหวางการ
รับประกันความชํารุดบกพรอง จากการซื้อขายคอมพิวเตอร ใหพิจารณา
กําหนดอัตราคาปรับในกรณีดังกลาว โดยคํานึงถึงความสําคัญ และลักษณะ
ของงานที่จะกําหนด และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกหนวยงานของรัฐ
เปนสําคัญ
ขอ ๑๖๔ ใหหนวยงานของรัฐสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลง
เปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคาตั้งแต หนึ่งลานบาทขึ้นไป ใหสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินและกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญา หรือ
ขอตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ ๑๖๕ การแกไขสัญญาหรือขอตกลงตามมาตรา ๙๗
ตองอยูภายในขอบขายแหง วัตถุประสงคเดิมของสัญญาหรือขอตกลง
นั้น โดยหนวยงานของรัฐตองพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ ของพัสดุ หรือ
รายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือ
ขอตกลงกับพัสดุ ที่จะทําการแกไขนั้นกอนแกไขสัญญาหรือขอตกลงดวย
ในกรณีที่เปนการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง
หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิก
และวิศวกรผูชาํ นาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ หรือสามารถ
รับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานกอสราง หรืองาน
เทคนิคเฉพาะอยางนั้น แลวแตกรณีดวย
เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจางแลวแตกรณี ไดอนุมัติ
การแกไขสัญญาหรือขอตกลงแลว ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเปน
ผูลงนามในสัญญาหรือขอตกลงที่ไดแกไขนั้น

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง
ขอเสนอแนะ/ควรระวัง
1.เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง ตองยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ โดยคํานึงถึง
ประโยชนของทางราชการ
-การจัดซื้อจัดจางที่มีรายละเอียดมากหรือ
มีลําดับงานที่ตองดําเนินงานหลายขั้นตอน
เชน การจางจัดงาน (Event) ควรจัดทําเปน
สัญญาจางตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ
กําหนด เพื่อใหเกิดความรัดกุม โปรงใส
ตรวจสอบได และปองกันความเสียหายที่อาจ
เกิดแกทางราชการ
2.การเผยแพรรายละเอียดคาใชจายในการ
จัดงานแตละกิจกรรม (มูลคาตามสัญญา) ให
ประชาชนไดรับทราบ เพื่อใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการตรวจสอบการใชจายเงิน
งบประมาณแผนดิน และเกิดความโปรงใสใน
การใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

-18ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
หลักประกันสัญญา
ขอ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใช
เช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยอาจเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลม ใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีเปนการยื่นขอเสนอจากตางประเทศ สําหรับการประกวดราคา
นานาชาติใหใชหนังสือ ค้ําประกันของธนาคารในตางประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหนา
หนวยงานของรัฐเชื่อถือเปน หลักประกันสัญญาไดอีกประเภทหนึ่ง
ขอ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ใหกําหนด
มูลคาเปนจํานวนเต็ม ในอัตรารอยละหาของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อ
จัดจางครั้งนั้น แลวแตกรณี เวนแต การจัดซื้อจัดจางที่หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวามี
ความสําคัญเปนพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบก็ได
ในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจางที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ป และ
พัสดุนั้นไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชสิ้นเปลือง ใหกําหนด
หลักประกันในอัตรารอยละหา ของราคาพัสดุที่สงมอบในแตละปของสัญญา โดยใหถือ
วาหลักประกันนี้เปนการค้ําประกันตลอดอายุสัญญา และหากในปตอไปราคาพัสดุที่สง
มอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอนใหปรับปรุงหลักประกัน ตามอัตราสวนที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นกอนครบรอบป ในกรณีที่หลักประกันตองปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้น
และคูสัญญาไมนําหลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายใน ๑๕ วัน กอนการสงมอบพัสดุ
งวดสุดทายของปนั้น ใหหนวยงานของรัฐหักเงินคาพัสดุงวดสุดทายของปนั้นที่หนวยงาน
ของรัฐจะตองจายใหเปนหลักประกัน ในสวนที่เพิ่มขึ้น
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสาร
เชิญชวนใหเขายื่นขอเสนอ หรือในสัญญาดวย ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาวาง
หลักประกันที่มีมูลคาสูงกวาที่กําหนดไวในระเบียบ เอกสารเชิญชวน หรือสัญญา ให
อนุโลมรับได

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง

-19ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
หลักประกันสัญญา (ตอ)
ขอ ๑๖๙ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอหรือเปน
คูสัญญาไมตองวางหลักประกัน
ขอ ๑๗๐ ใหหนวยงานของรัฐคืนหลักประกันใหแกผูยื่นขอเสนอ
คูสัญญา หรือผูค้ําประกัน ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) หลักประกันการเสนอราคาใหคนื ใหแกผูยื่นขอเสนอ หรือ
ผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่หัวหนาหนวยงานของรัฐได
พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการซื้อหรือจางเรียบรอยแลว
เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดไมเกิน ๓ ราย
ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญา หรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอ
ผูกพันแลว
(๒) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญา หรือผูค้ําประกัน
โดยเร็ว และอยางชาตองไมเกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาแลว
การจัดซื้อจัดจางที่ไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง
ใหคืนหลักประกันใหแกคูสัญญา หรือผูค้ําประกันตามอัตราสวนของพัสดุซึ่ง
หนวยงานของรัฐไดรับมอบไวแลว แตทั้งนี้จะตองระบุไวเปน เงื่อนไขใน
เอกสารเชิญชวนและในสัญญาดวย
การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา
ไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสงตนฉบับหนังสือค้ําประกัน ใหแก
ผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็วพรอมกับแจงให
ธนาคารบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ผูค้ําประกันทราบดวย
สําหรับหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส ของธนาคารใหคืนแกธนาคารผูออก
หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดวย
อิเล็กทรอนิกส
ขอ ๑๗๑ ในการทําสัญญาหากมีการแกไขสัญญาและมีผลทําให
วงเงินตามสัญญานั้น เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น คูสัญญาตอง
นําหลักประกันสัญญามาวางเทากับวงเงิน หลักประกันสัญญาที่ไดเพิ่มนั้น
ถาหลักประกันสัญญาที่คูสัญญานํามามอบไวเพื่อเปนหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาลดลงหรือเสื่อมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับ
ผิดของคูสัญญาตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตามรวมถึงสงมอบงาน
ลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความ
ชํารุดบกพรองตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป คูสัญญาตองหาหลักประกันใหมหรือ
หลักประกันเพิ่มเติมใหมีจํานวน ครบถวนตามมูลคาที่กําหนดในสัญญามามอบ
ใหภายในระยะเวลาที่หนวยงานของรัฐกําหนด

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง
การทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
1.ไมตองวางหลักประกันสัญญา
2.ไมตองติดอากร (ยกเวนอากรตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 121 ถาฝายที่
ตองเสียอากรเปนรัฐบาล เจาพนักงาน
ผูกระทํางานของรัฐบาลโดยหนาที่ บุคคล
ผูกระทําการในนามของรัฐบาล องคการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย
วัดวาอาราม และองคการศาสนาใด ๆ ใน
ราชอาณาจักรซึ่งเปนนิติบุคคล อากรเปนอัน
ไมตองเสีย แตขอยกเวนนี้มิใหใชแกองคการ
ของรัฐบาลที่ใชทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อ
ประกอบการพาณิชย หรือการพาณิชยซึ่ง
องคการบริหารราชการสวนทองถิ่นเปน
ผูจัดทํา)
(พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 19)
พ.ศ. 2508 ใชบังคับ 1 ม.ค. 2509 เปน
ตนไป)

-20ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
ขอ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจาง มีหนาที่
ดังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว
ในสัญญาหรือขอตกลง การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไมมีสัญญาหรือ
ขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติจาก หัวหนาหนวยงานของรัฐกอน
(๒) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานทีต่ กลงกันไว สําหรับ
กรณีที่มีการทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญ
ผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไป
ทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได
ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจ
รับตามหลักวิชาการสถิติ
(๓) ใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและให
ดําเนินการใหเสร็จสิ้น โดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือ
ผูรับจางไดสงมอบพัสดุ ถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง
แลวมอบแกเจาหนาที่พรอมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย
๒ ฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่ ๑ ฉบับ เพื่อดําเนินการ
เบิกจายเงินตามระเบียบของหนวยงานของรัฐและรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ทราบ
ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดใน
สัญญาหรือขอตกลง ใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ เพื่อ
ทราบและสั่งการ
(๕) ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือ
สงมอบครบจํานวน แตไมถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปน
อยางอื่น ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวน ที่ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และใหรีบ
รายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจาง
ทราบภายใน ๓ วันทําการ นับถัดจากวันตรวจพบ แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิ์ หนวยงานของรัฐ
ที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น
(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบ
อยางใดอยางหนึ่ง ไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือ
ผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดยปกติ ใหรีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อ
แจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ
(๗) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยง
ไวใหเสนอหัวหนา หนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่ง
การใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการ ตาม (๔) หรือ (๕) แลวแตกรณี

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง
การตรวจรับพัสดุ
1.ตรวจรับพัสดุใหครบถวน ถูกตอง
ตามที่กําหนดในสัญญา
2.มอบพัสดุแกเจาหนาที่พัสดุพรอม
ทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไวเปน
หลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ
มอบแกผูขายหรือผูรับจาง ๑ ฉบับ
และเจาหนาที่ ๑ ฉบับ
3.มีรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
พรอมรายละเอียดการตรวจรับ
4.มีภาพถาย คณะกรรมการฯ
ลงลายมือชื่อรับรอง
5.มีรายงานการประชุม
ขอเสนอแนะ/ควรระวัง
-การตรวจรับพัสดุไมเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบกําหนด
-ยึดหลักแนวทางปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ
-หากผูรับจางไมไดสงมอบงานให
เปนไปตามขอกําหนดสัญญา
ใหพิจารณาปรับลดคางาน
โดยคํานึงถึงประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ

-21ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (ตอ)
ขอ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง มีหนาที่
ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผูควบคุมงานกอสรางของผูรับจางใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณ
แวดลอมที่ผูควบคุมงาน ของหนวยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบ
รูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา หรือขอตกลงทุกสัปดาห รวมทั้ง
รับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงาน แลวรายงาน
หัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
(๓) ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวใน
สัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควร และ
จัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจางนั้นไวเพื่อเปนหลักฐานดวย
(๔) นอกจากการดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีขอสงสัยหรือ
มีกรณีที่เห็นวา แบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาหรือมีขอตกลงมี
ขอความคลาดเคลื่อนเล็กนอย หรือไมเปนไปตามหลักวิชาการชางใหมีอํานาจสั่ง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่ เห็นสมควร และตาม
หลักวิชาการชาง เพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด
(๕) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการ
นับแตวันที่ประธานกรรมการ ไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับ
ใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๖) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและขอกําหนด ในสัญญาหรือขอตกลงแลว ใหถือวาผูรับจางสง
มอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น และใหทําใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน อยาง
นอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่ ๑ ฉบับ เพื่อทําการ
เบิกจายเงิน ตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินของหนวยงานของรัฐ และ
รายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมด
หรืองวดใดก็ตามไมเปน ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา
หรือขอตกลง ใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อทราบ
หรือสั่งการ แลวแตกรณี
(๗) ในกรณีทกี่ รรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงานโดยทํา
ความเห็นแยงไว ใหเสนอ หัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนา
หนวยงานของรัฐสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไว จึงดําเนินการตาม (๖)

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง

-22ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (ตอ)
ขอ ๑๗๗ ในการจางกอสรางแตละครั้งที่มีขั้นตอนการ
ดําเนินการเปนระยะ ๆ อันจําเปนตองมี การควบคุมงานอยางใกลชิด หรือมี
เงื่อนไขการจายเงินเปนงวดตามความกาวหนาของงาน ใหหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐแตงตั้งผูควบคุมงานที่มีความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะ
ของงานกอสราง จากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน ของหนวยงานของรัฐที่เรียกชื่อ
อยางอื่นของหนวยงานของรัฐนั้น หรือขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหนวยงาน
ของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่น ของหนวยงานของรัฐอื่น ตามที่ไดรับความยินยอม
จากหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ผูนั้นสังกัดแลว ในกรณีที่ลักษณะของงาน
กอสรางมีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้ง
ผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได
ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ และโดย
ปกติจะตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจําเปนจะตองจางผูใหบริการควบคุมงานกอสรางเปน
ผูควบคุมงาน ใหดําเนินการจาง โดยถือปฏิบัติตามหมวด ๔
ขอ ๑๗๘ ผูควบคุมงาน มีหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือ
ที่ตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ ทุกวันใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และ
ขอกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง แกไขเพิ่มเติม หรือ
ตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไปตาม
แบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติ
ตามก็สั่งใหหยุดงานนั้นเฉพาะ สวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณี
ไวกอน จนกวาผูรับจางจะปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งและใหรายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบ
การบริหารสัญญา หรือขอตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสราง
ทันที
(๒) ในกรณีทปี่ รากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนด
ในสัญญามีขอความขัดกัน หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะได
เปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อสําเร็จ
แลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัย
ใหสั่งพักงาน นั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูที่
ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบ การบริหารสัญญาหรือขอตกลงและ
การตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสรางโดยเร็ว

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง

-23ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (ตอ)
(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณ
แวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้ง ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุ
ที่มีการหยุดงานอยางนอย ๒ ฉบับ เพื่อรายงาน ใหคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือ
ขอตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เปนงานจางกอสรางทราบทุกสัปดาห และ
เก็บรักษาไวเพื่อมอบ ใหแกเจาหนาที่เมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปน
เอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ ของผูมีหนาที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย
(๔) ในวันกําหนดเริ่มงานของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึง
กําหนดสงมอบงานแตละงวด ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจาง
วาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอตกลงและ
การตรวจรับพัสดุ ที่เปนงานจางกอสรางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต
วันถึงกําหนดนั้น ๆ
ขอ ๑๘๑ กรณีทสี่ ัญญาหรือขอตกลงไดครบกําหนดสงมอบแลว
และมีคาปรับเกิดขึ้น ใหหนวยงานของรัฐแจงการเรียกคาปรับตามสัญญา
หรือขอตกลงจากคูสัญญาภายใน ๗ วันทําการ นับถัดจากวันครบกําหนด
สงมอบ และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหหนวยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย
ขอ ๑๘๒ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลา
ทําการตามสัญญา หรือขอตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือ
เกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือ
เหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทําใหคูสัญญาไมสามารถสงมอบสิ่งของ
หรืองานตามเงื่อนไข และกําหนดเวลาแหงสัญญาได ใหหนวยงานของรัฐระบุ
ไวในสัญญาหรือขอตกลงกําหนดใหคูสัญญา ตองแจงเหตุดังกลาวใหหนวยงาน
ของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นไดสิ้นสุดลง หรือตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยกมา
กลาวอางเพื่อของด หรือลดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแต
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง ของหนวยงานของรัฐซึ่งมี
หลักฐานชัดแจง หรือหนวยงานของรัฐทราบดีอยูแลวตั้งแตตน

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง

-24ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (ตอ)
ขอ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงตาม
มาตรา ๑๐๓ หากปรากฏวาคูสัญญา ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ขอตกลงได และจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวน
เงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหหนวยงานของ
รัฐพิจารณา ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะได
ยินยอมเสียคาปรับใหแกหนวยงานของรัฐ โดยไมมเี งื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่
จําเปน
ขอ ๑๘๔ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา ระหวางที่อยูในระหวาง
ระยะเวลารับประกันความชํารุด บกพรอง ใหหัวหนาหนวยงาน
ผูครอบครองพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีหนาที่รับผิดชอบดูแล
บํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุ เวนแตกรณีที่
ไมมีผูครอบครองพัสดุหรือมี หลายหนวยงานครอบครอง ใหหัวหนา
เจาหนาที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบ ความชํารุด
บกพรองของพัสดุนั้น
ขอ ๑๘๕ ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพรองของพัสดุ
ภายในระยะเวลาของการประกัน ความชํารุดบกพรองตามสัญญา
ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบตามขอ ๑๘๔ รีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ
เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางดําเนินการแกไขหรือซอมแซมทันที พรอมทั้ง
แจงใหผูค้ําประกัน (ถามี) ทราบดวย
ขอ ๑๘๖ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๘๕ แลว กรณีที่สัญญา
จะครบกําหนดรับประกัน ความชํารุดบกพรอง ใหหนวยงานของรัฐ
พิจารณาถึงความชํารุดบกพรองของพัสดุ เพื่อปองกันความเสียหาย
จากนั้นใหคืนหลักประกันสัญญาตอไป

วิธีการปฏิบัติ/ขอควรระวัง

