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1.1 การจดัซื�อจดัจา้งทุกวธิีตอ้งทาํ

แผนจดัซื�อจดัจา้งหรือไม่

  -  ตอ้งจดัทาํทุกวิธี  ตาม พ.ร.บ. (มาตรา 11) พ.ร.บ. (มาตรา 11) "ใหห้น่วยงานของรัฐจดัทาํ

แผนการจดัซื�อจดัจา้งประจาํปี และประกาศ

เผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม

วธิีการที2กรมบญัชีกลางกาํหนดและใหป้ิด

ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที2ปิดประกาศของ

หน่วยงานของรัฐนั�น เว้นแต่                          
        (1) กรณีที2มีความจาํเป็นเร่งด่วนหรือเป็น

พสัดุที2ใชใ้นราชการลบั ทั�งนี�  ตามมาตรา 56 (1) 

(ค) หรือ (ฉ)

(2) กรณีที2มีวงเงินในการจดัซื�อจดัจา้งตามที2กาํหนด

ในกฎกระทรวงหรือมีความจาํเป็นตอ้งใชพ้สัดุโดย

ฉุกเฉินหรือเป็นพสัดุที2จะขายทอดตลาด ทั�งนี�  ตาม

มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

สรุปประเด็นคําถาม-คําตอบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตร การพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที,ผู้ปฏิบัติงานด้านพสัดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื1อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบและข้อ

กฎหมายที,เกี,ยวข้อง

ระหว่างวนัที, 13-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลกัสี, กรุงเทพมหานคร

วทิยากรจากกรมบัญชีกลาง 

การจัดทาํแผนการจัดซื1อจัดจ้างประจําปี 
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(3) กรณีที2เป็นงานจา้งที2ปรึกษาที2มีวงเงินค่าจา้ง

ตามที2กาํหนดในกฎกระทรวงหรือที2มีความจาํเป็น

เร่งด่วนหรือที2เกี2ยวกบัความมั2นคงของชาติ ทั�งนี�  

ตามมาตรา 70 (3) (ข) หรือ (ฉ)

(4) กรณีที2เป็นงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้างที2มีความจาํเป็นเร่งด่วนหรือที2เกี2ยวกบั

ความมั2นคงของชาติตามมาตรา 82 (3)
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 - วธิีปฏิบตัิ ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่

การจดัซื�อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ขอ้ 11  "เมื2อหน่วยงานของรัฐไดร้ับ

ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที2จะใชใ้นการ

จดัซื�อจดัจา้งจากหน่วยงานที2เกี2ยวขอ้งหรือผูม้ี

อาํนาจในการพิจารณางบประมาณแลว้ ให้

เจา้หนา้ที2หรือผูท้ี2ไดร้ับมอบหมายในการ

ปฏิบตัิงานนั�นจดัทาํแผนการจดัซื�อจดัจา้ง

ประจาํปีเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพื2อขอ

ความเห็นชอบ "

แผนการจดัซื�อจดัจา้งประจาํปีใหป้ระกอบดว้ย

รายการอยา่งนอ้ย

(1) ชื2อโครงการที2จะจดัซื�อจดัจา้ง

(2) วงเงินที2จะจดัซื�อจดัจา้งโดยประมาณ

(3) ระยะเวลาที2คาดวา่จะจดัซื�อจดัจา้ง

(4) รายการอื2นตามที2กรมบญัชีกลางกาํหนด
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 -ใหด้าํเนินการ ดงันี�   1. จดัทาํรายงานขอความเห็นชอบเปลี2ยนแปลงแผน

2.เสนอหวัหนา้หน่วยงานเพื2อขอความเห็นชอบ

 3.ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที2ประกาศเผยแพร่แผนที2เปลี2ยนแปลง

 - ในกรณีที2มีการจดัซื�อจดัจา้งไมเ่ป็นไปตามแผนในระยะเวลาไมม่าก ประมาณ 1-2 

เดือน ไมจ่าํเป็นตอ้งเปลี2ยนแปลงแผน เนื2องจากเป็นระยะเวลาที2ประมาณการตามแผน

เทา่นั�น

1.2 การจดัซื�อจดัจา้งไมเ่ป็นไปตาม

ระยะเวลาที2กาํหนดในแผน จะ

ดาํเนินการอยา่งไร

ระเบียบฯ (ขอ้ 13) "ในกรณีที2มีความจาํเป็นตอ้ง

เปลี2ยนแปลงแผนการจดัซื�อจดัจา้งประจาํปีให้

เจา้หนา้ที2หรือผูท้ี2ไดร้ับมอบหมายในการ

ปฏิบตัิงานนั�นจดัทาํรายงานพร้อมระบุเหตุผลที2

ขอเปลี2ยนแปลงเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ

เพื2อขอความเห็นชอบ และเมื2อไดร้ับความ

เห็นชอบแลว้ใหด้าํเนินการตามขอ้ 11 วรรคสาม

 ต่อไป
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1.3 การจดัทาํแผนจะตอ้งจดัส่งไปที2

ใดบา้ง

 - ไมต่อ้งจดัส่งไปที2ใด แต่ใหป้ระกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และใหป้ิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ สถานที2ปิด

ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั�น เวน้แต่กรณีที2บญัญตัิไวต้ามความในมาตรา 11 วรรค

หนึ2ง

ระเบียบฯ ขอ้ 11 วรรคสาม "เมื2อหวัหนา้

หน่วยงานของรัฐใหค้วามเห็นชอบแผนการ

จดัซื�อจดัจา้งประจาํปีตามวรรคหนึ2งแลว้ให้

หวัหนา้เจา้หนา้ที2ประกาศเผยแพร่แผนดงักล่าว

ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม

วธิีการที2กรมบญัชีกลางกาํหนด และใหป้ิด

ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที2ปิดประกาศของ

หน่วยงานของรัฐนั�น"

 - หากหน่วยงานไมไ่ดป้ระกาศเผยแพร่แผนการจดัซื�อจดัจา้งโครงการใดในระบบ

เครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง จะไมส่ามารถดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งใน

โครงการนั�นได้
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1.4 งบประมาณที2ไดร้ับมีหลาย

กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมาไม่

พร้อมกนัจะตอ้งจดัทาํแผน

อยา่งไร เช่น ทาํแต่ละกิจกรรม 

หรือตอ้งรอกิจกรรมที2ยงัไมม่า

ใหค้รบแลว้ทาํพร้อมกนั

 - ในกรณีที2ไดร้ับจดัสรรงบประมาณแต่ละกิจกรรมมาไมพ่ร้อมกนั (แบง่แยกหลาย

โครงการ หลายกิจกรรมการ) ถา้เป็นงานที2หวงัผลสาํเร็จพร้อมกนักต็อ้งทาํแผนรวมกนั  

แต่หากแต่ละกิจกรรมแบง่แยกกนัอยา่งชดัเจน กจ็ดัทาํแผนแบบแยกกนัแต่ละกิจกรรมได้

2

2.1 การกาํหนดราคากลางใช้

หลกัเกณฑใ์ด

 - ตามมาตรา 4 พ.ร.บ จดัซื�อจดัจา้งฯ  "ราคากลาง" คือ ราคาเพื2อใชเ้ป็นฐานสาํหรับ

เปรียบเทียบราคาที2ผูย้ื2นขอ้เสนอไดย้ื2นเสนอไวซ้ึ2งสามารถจดัซื�อจดัจา้งไดจ้ริงตามลาํดบั 

ดงัต่อไปนี�

พ.ร.บ. (มาตรา 4)         

(1) ราคาที2ไดม้าจากการคาํนวณตามหลกัเกณฑท์ี2คณะกรรมการราคากลางกาํหนด เช่น 

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ�นทะเบียนผูป้ระกอบการ เรื2อง  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

กาํหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(2) ฐานขอ้มลูราคาอา้งอิงของพสัดุที2กรมบญัชีกลางจดัทาํ

(3) ราคามาตรฐานของสาํนกังบประมาณหรือหน่วยงานอื2น

(4) สืบราคาจากทอ้งตลาด

(5) ราคาที2เคยซื�อหรือจา้งครั� งหลงัสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ

ปัญหาการกาํหนดราคากลาง
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(6) ราคาตามหลกัเกณฑอ์ื2นของหน่วยงานของรัฐ

** กรณีที2มีราคาตาม (1) ใหใ้ชร้าคาตาม (1) ก่อน / กรณีไมม่ีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม 

(2) หรือ (3) ใหใ้ชร้าคาตาม (2) หรือ (3) / กรณีไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ใหใ้ชร้าคา

ตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใชร้าคาใดใหค้าํนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็น

สาํคญั

 - ใหห้น่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคาํนวณราคากลางในการจดัซื�อจดัจา้ง

ตามพระราชบญัญตัิการจดัซื�อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สาํหรับการ

จดัซื�อจดัจา้งที2มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไวใ้นเวบ็ไซตข์องหน่วยงานของรัฐและเวบ็

ไซดศ์ูนยข์อ้มูลการจดัซื�อจดัจา้งภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบญัชีกลาง 

ตามคูม่ือแนวทางการประกาศรายละเอียดขอ้มูลราคากลางและการคาํนวณราคากลาง

เกี2ยวกบัการจดัซื�อจดัจา้งของหน่วยงานของรัฐ

 - หนงัสือกรมบญัชีกลางที2 กค 0405.3/ว 453 

ลงวนัที2 3 ตุลาคม 2561 เรื2อง แนวทางการ

ประกาศรายละเอียดขอ้มูลราคากลางและการ

คาํนวณราคากลางเกี2ยวกบัการจดัซื�อจดัจา้งของ

หน่วยงานของรัฐ
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3

3.1 การกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะที2

ใกลเ้คียงยี2หอ้หนึ2งยี2หอ้ใด 

สามารถกระทาํไดห้รือไม่

 - ไมส่ามารถกระทาํไดถ้า้ใกลเ้คียงยี2หอ้ใดยี2หอ้หนึ2งโดยเฉพาะ   - ตามมาตรา 9 พ.ร.บ จดัซื�อจดัจา้งฯ  การ

กาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที2จะทาํการ

จดัซื�อจดัจา้ง ใหห้น่วยงานของรัฐคาํนึงถึง

คุณภาพ เทคนิค และวตัถุประสงคข์องการ

จดัซื�อจดัจา้งพสัดุนั�น และหา้มมิใหก้าํหนด

คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุใหใ้กลเ้คียงกบัยี2หอ้

ใดยี2หอ้หนึ2ง หรือของผูข้ายรายใดรายหนึ2ง

โดยเฉพาะ เวน้แต่พสัดุที2จะทาํการจดัซื�อจดัจา้ง

ตามวตัถุประสงคน์ั�นมียี2หอ้เดียวหรือจะตอ้งใช้

อะไหล่ของยี2หอ้ใด กใ็หร้ะบุยี2หอ้นั�นได้

การกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที,จะทาํการจัดซื1อจัดจ้างของหน่วยงาน
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3.2 การกาํหนดคุณลกัษณะของพสัดุ

อยา่งไรจะไมเ่ขา้ขา่ยการล็อคส

เป็ค และหากกาํหนด

คุณลกัษณะที2เปิดกวา้งจนเกินไป

อาจทาํใหไ้ดพ้สัดุที2ไมม่ีคุณภาพ

จะดาํเนินการอยา่งไร

 - หลกัในการกาํหนดคุณลกัษณะใหไ้มเ่ขา้ขา่ยล็อคสเปค และถูกตอ้งตามระเบียบ นั�น 

ตอ้งพิจารณาจากคุณลกัษณะของพสัดุหลายๆ ยี2หอ้ ที2มีคุณลกัษณะคุณภาพที2ใกลเ้คียง

กนัและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน แลว้นาํคุณลกัษณะของแต่ละยี2หอ้มา

เปรียบเทียบกนัและเลือกคุณลกัษณะที2ทุกยี2หอ้สามารถเขา้เสนอราคาได ้มาจดัทาํเป็น

คุณลกัษณะที2จะจดัซื�อจดัจา้งของหน่วยงาน

พรบ. มาตรา 9 "การกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะ

ของพสัดุที2จะทาํการจดัซื�อจดัจา้ง ใหห้น่วยงาน

ของรัฐคาํนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และ

วตัถุประสงคข์องการจดัซื�อจดัจา้งพสัดุนั�น 

และหา้มมิใหก้าํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของ

พสัดุใหใ้กลเ้คียงกบัยี2หอ้ใดยี2หอ้หนึ2ง หรือของ

ผูข้ายรายใดรายหนึ2งโดยเฉพาะ เวน้แต่พสัดุที2

จะทาํการจดัซื�อจดัจา้งตามวตัถุประสงคน์ั�นมี

ยี2หอ้เดียวหรือจะตอ้งใชอ้ะไหล่ของยี2หอ้ใด กใ็ห้

ระบุยี2หอ้นั�นได้

4

4.1 ดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งไป

แลว้แต่ปรากฎวา่เลือกใชว้ธิีการ

จดัซื�อจดัจา้งผดิวธิี ตอ้งทาํอยา่งไร

 - เมื2อดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งไปแลว้จนเสร็จสิ�นกระบวนการแลว้ ต่อมาทราบวา่เลือกใช้

วธิีการจดัซื�อจดัจา้งผดิวธิี จะไมส่ามารถแกไ้ขได ้ดงันั�นในการเลือกใชว้ธิีการจดัซื�อจดั

จา้งตอ้งพิจาณาตรวจสอบใหถู้กตอ้งก่อนการดาํเนินการ

มาตรา 56 การจดัซื�อจดัจา้งพสัดุ ใหห้น่วยงานของ

รัฐเลือกใชว้ิธีประกาศเชิญชวนทั2วไปก่อน เวน้แต่ 

มาตรา 56(1) (วิธีคดัเลือก)  และ มาตรา 56(2)  (วิธี

เฉพาะเจาะจง)

 (1) ตรวจสอบวงเงิน
 (2) พิจารณาเหตุผลตามความจาํเป็น

การเลอืกใช้วธิีการจัดซื1อจัดจ้าง เช่น วธิีเฉพาะเจาะจง วธิีคัดเลอืก วธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 



ข้อ คําถาม คําตอบ หมายเหตุ

สรุปประเด็นคําถาม-คําตอบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตร การพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที,ผู้ปฏิบัติงานด้านพสัดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื1อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบและข้อ

กฎหมายที,เกี,ยวข้อง

ระหว่างวนัที, 13-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลกัสี, กรุงเทพมหานคร

วทิยากรจากกรมบัญชีกลาง 

4.2 การระบุเหตุผลในการเลือกใช้

วธิีการจดัซื�อจดัจา้ง ตอ้งระบุ

อยา่งไร

 - ในการระบุเหตุผลในการเลือกใชว้ธิีการจดัซื�อจดัจา้งในรายงานขอซื�อขอจา้ง ใหใ้ส่

เหตุผลตามมาตรา 55 , มาตรา 56 (1) หรือ  (2)  และเหตุผลเพิ2มเติมตามลกัษณะความ

ตอ้งการที2เขา้กบัเงื2อนไขที2เลือก เช่น

ตาม พรบ. มาตรา 55,56

 - วธิีเฉพาะเจาะจง วงเงินไมเ่กิน 500,000 บาท มาตรา 56 (2) (ข) ใหใ้ส่เหตุผล ดงันี�

จดัซื�อหรือจดัจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบญัญตัิการจดัซื�อจดัจา้งและการ

บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2)(ข) เนื2องจากการจดัซื�อจดัจา้งพสัดุที2มีการ

ผลิต จาํหน่าย ก่อสร้าง หรือใหบ้ริการทั2วไป และมีวงเงินในการจดัซื�อจดัจา้งครั� งหนึ2งไม่

เกินวงเงิน 500,000 บาท ตามที2กาํหนดในกฎกระทรวง วนัที2 23 สิงหาคม 2560 

 - วธิีคดัเลือก ตามมาตรา 56(1) (ก)
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 จดัซื�อหรือจดัจา้งโดยวธิีคดัเลือก ตามพระราชบญัญตัิการจดัซื�อจดัจา้งและการบริหาร

พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  มาตรา 56 (1) (ก) "ใชว้ธิีประกาศเชิญชวนทั2วไปแลว้ แต่ไมม่ีผู ้

ยื2นขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอนั�นไมไ่ดร้ับการคดัเลือก" เนื2องจากหน่วยงาน....... ได้

ดาํเนินการจดัซื�อครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จาํนวน 5 รายการ โดยวธิีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แลว้ตามประกาศกรมประมงลงวนัที2 ................. แต่เมื2อครบ

กาํหนดการยื2นขอ้เสนอปรากฎวา่ไมม่ีผูย้ื2นเสนอ จึงไดท้าํการยกเลิกการประกวดราคา

ดงักล่าว เพื2อดาํเนินการจดัหาใหมโ่ดยวธิีคดัเลือก

 - วธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วธิีที2จะซื�อ/จา้ง และเหตุผลที2ตอ้งซื�อหรือจา้ง โดยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์           

(e-bidding) เนื2องจาก การซื�อหรือจา้งครั� งหนึ2งซึ2 งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท เป็นการ

จดัหาพสัดุที2มีรายละเอียดคุณลกัษณะที2มีความซบัซอ้น มีเทคนิคเฉพาะและเป็นสินคา้

หรืองานบริการที2ไมไ่ดก้าํหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุไวใ้นระบบ

ขอ้มูลสินคา้ (e-catalog)
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5

5.1 การเขียนรายงานขอซื�อขอจา้งที2

ถูกตอ้งทาํอยา่งไร มีตวัอยา่งหรือ

แบบฟอร์มมาตรฐานหรือไม่

 - กรมบญัชีกลางไมม่ีแบบฟอร์มรายงานขอซื�อขอจา้ง แต่ใหป้ฏิบตัิตามระเบียบ

กระทรวงการคลงัวา่การจดัซื�อจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ขอ้ 22

 - ขอ้ 22 ในการซื�อหรือจา้งแต่ละวิธี ใหเ้จา้หนา้ที2

จดัทาํรายงานขอซื�อหรือขอจา้งเสนอหวัหนา้

หน่วยงานของรัฐเพื2อขอความเห็นชอบ โดยเสนอ

ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ที2 ตามรายการดงัต่อไปนี�

(1) เหตุผลและความจาํเป็นที2ตอ้งซื�อหรือจา้ง

(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ

ลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรือแบบรูปรายการ

งานก่อสร้างที2จะซื�อหรือจา้ง แลว้แต่กรณี

(3) ราคากลางของพสัดุที2จะซื�อหรือจา้ง
(4) วงเงินที2จะซื�อหรือจา้ง โดยใหร้ะบุวงเงิน

งบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าวใหร้ะบุวงเงินที2

ประมาณวา่จะซื�อหรือจา้งในครั� งนั�น

(5) กาํหนดเวลาที2ตอ้งการใชพ้สัดุนั�นหรือใหง้าน

นั�นแลว้เสร็จ

(6) วิธีที2จะซื�อหรือจา้งและเหตุผลที2ตอ้งซื�อหรือจา้ง

โดยวิธีนั�น

 - กองคลงัไดจ้ดัทาํคู่มือการตรวจสอบใบสาํคญั,คู่มือการจดัซื�อจดัจา้งโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง ,คูม่ือการจดัซื�อจดัจา้งโดยวธิีคดัเลือก , คูม่ือการจดัซื�อจดัจา้งโดยวธิี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ขึ�นเวบ็ไซดก์องคลงั เพื2อใหห้น่วยงาน

ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน

ปัญหาการจัดทาํรายงานขอซื1อขอจ้าง
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(7) หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

(8) ขอ้เสนออื2นๆ เช่น การขออนุมตัิแต่งตั�ง

คณะกรรมการต่างๆ ที2จาํเป็นในการซื�อหรือจา้ง

 การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และ

หนงัสือเชิญชวน
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6.1 หน่วยงานสามารถแต่งตั�ง

คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือคณะกรรมการซื�อหรือจา้ง

โดยวธิีคดัเลือก เป็น

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ได้

หรือไม่

 - ไม่ได้ ตามระเบียบฯ ขอ้ 26 วรรคสาม  กาํหนดวา่ "ใน

การซื�อหรือจา้งครั� งเดียวกนั หา้มแต่งตั�งผูท้ี2เป็น

กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบ

ราคา หรือกรรมการซื�อหรือจา้งโดยวธิีคดัเลือก 

เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ

การแต่งตั1งคณะกรรมการ
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6.2 หน่วยงานมีจาํนวนบุคลากรไม่

เพียงพอในการแต่งตั�งเป็น

คณะกรรมการในชุดต่างๆ 

จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร จะ

สามารถขอความอนุเคราะห์

บุคลากรจากหน่วยงานขา้งเคียง

ไดห้รือไม่

 - หากหน่วยงานมีจาํนวนบุคลากรไมเ่พียงพอในการแต่งตั�งคณะกรรมการแต่ละชุด 

สามารถขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานข้างเคียงมาเป็นกรรมการได้ แต่ตอ้ง

ไดร้ับการอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาจากหน่วยงานนั�นก่อน โดยจะตอ้งมีหนงัสือขอ

ความอนุเคราะห์ไปยงัหน่วยงานนั�นก่อนที2จะดาํเนินการแต่งตั�งเป็นกรรมการ

6.3 กรณีบุคลากรในหน่วยงานไมใ่ห้

ความร่วมมือในการเป็น

คณะกรรมการ โดยใหเ้หตุผลวา่

ไมม่ีความรู้ความเขา้ใจใน

ระเบียบฯ จะดาํเนินการอยา่งไร

 - คณะกรรมการเมื2อไดร้ับการแต่งตั�งแลว้ จะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที2ตามที2ไดร้ับการแต่งตั�ง 

ดงันั�นหากคณะกรรมการอา้งวา่ไมม่ีความรู้ความเขา้ใจในระเบียบ เจา้หนา้ที2กค็วรให้

คาํปรึกษาแนะนาํแก่คณะกรรมการเพื2อใหก้ารดาํเนินการเรียบร้อยตามวตัถุประสงค ์

และถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย
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7.1 นาํร่างประกาศเผยแพร่ในระบบ

สารสนเทศไมค่รบจาํนวนวนั

ตามที2ระเบียบกาํหนด จะ

ดาํเนินการอยา่งไร

 -  หากหน่วยงานพบวา่ทาํการเผยแพร่ร่างประกาศนอ้ยกวา่ 3 วนัทาํการ จะตอ้งทาํการ

ขอผอ่นผนัระเบียบไปยงัคณะกรรมการวนิิจฉยัปัญหาการจดัซื�อจดัจา้งและการบริหาร

พสัดุภาครัฐ กรมบญัชีกลาง เพื2อขอผอ่นผนัการไมป่ฏิบตัิตามระเบียบ โดยหน่วยงานทาํ

บนัทึกขอ้ความแจง้กองคลงัเพื2อเสนอกรมฯ ลงนามหนงัสือส่งไปใหก้รมบญัชีกลาง

พิจารณาต่อไป

ตามระเบียบ ฯ ขอ้ 46 "ในกรณีที2หน่วยงานของ

รัฐนาํร่างประกาศและร่างเอกสารซื�อหรือจา้ง

ดว้ยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื2อ

รับฟังความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการตามขอ้ 45

 ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที2ดาํเนินการนาํร่างเอกสาร

ดงักล่าวเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศ

ของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ 

เป็นเวลาติดต่อกนัไมน่อ้ยกวา่ 3 วนัทาํการ 

เพื2อใหผู้ป้ระกอบการมีความคิดเห็นไปยงั

หน่วยงานของรัฐที2จดัซื�อจดัจา้งโดยตรง โดย

เปิดเผยตวั"

การจัดทาํร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
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7.2 การนบัวนัประกาศเผยแพร่จะ

เริ2มนบัตั�งแต่วนัที2ประกาศได้

หรือไม่

 - การนบัวนัประกาศใหเ้ริ2มนบัถดัจากวนัประกาศ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยน์ เริ2มตน้

การนบัระยะเวลานั�น บญัญตัิไวใ้นมาตรา 193/3

 วรรคสอง ที2บญัญตัิวา่ “ถา้กาํหนดระยะเวลา

เป็นวนั สัปดาห์ เดือน หรือปี มิใหน้บัวนัแรก

แห่งระยะเวลานั�นรวมเขา้ดว้ยกนั เวน้แต่จะ

เริ2มทาํการในวนันั�นเอง ตั�งแต่เวลาที2ถือไดว้า่เป็น

เวลาเริ2มตน้ทาํการงานกนัตามประเพณี”
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8.1 การจดัทาํรายงานของ

คณะกรรมการในการพิจารณา

ผลจะดาํเนินการอยา่งไรไมใ่หม้ี

ขอ้ผดิพลาด

 - คณะกรรมการฯ เมื2อไดร้ับการแต่งตั�งแลว้จะตอ้งศึกษา พรบ. กฎหมาย ระเบียบ ที2

เกี2ยวขอ้ง รวมถึงหากมีขอ้สงสัยใหป้รึกษาเจา้หนา้ที2หรือหวัหนา้เจา้หนา้ที2ก่อนเพื2อเป็น

ขอ้มูลประกอบในการใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาผล ส่วนเรื2องรูปแบบในการจดัทาํ

รายงาน กรมประมงไดจ้ดัทาํแบบฟอร์มใหแ้ลว้เพื2อใหเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการ ซึ2 ง

สามารถดาวน์โหลดคูม่ือการจดัซื�อจดัจา้งไดท้ี2หนา้เวบ็ไซดก์องคลงั กรมประมง /

เอกสารแบบฟอร์ม/กลุ่มบริหารพสัดุ

การจัดทาํรายงานผลการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์
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9.1 จดัทาํประกาศผลผูช้นะการเสนอ

ราคาผดิพลาดไมถู่กตอ้ง จะ

ดาํเนินการอยา่งไร

 - สามารถแกไ้ขประกาศผลผูช้นะการเสนอราคาได้

9.2 ไมน่าํประกาศผลผูช้นะการ

เสนอราคาเผยแพร่ในระบบ

เครือขา่ยสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง จะตอ้งทาํอยา่งไร

 - ผดิตามมาตรา 66  แต่สาํหรับรายการที2ไดร้ับยกเวน้ไมต่อ้งบนัทึกขอ้มูลลงระบบ e-GP

 ตามหนงัสือ ว.322 นั�นขณะนี�  กรมบญัชีกลางอยูร่ะหวา่งการพฒันาระบบหาก

ดาํเนินการแลว้เสร็จจะแจง้แนวทางการประกาศผูช้นะในระบบ e-GP ต่อไป

 ตามมาตรา 66 "ใหห้น่วยงานของรัฐประกาศ

ผลผูช้นะการจดัซื�อจดัจา้งหรือผูไ้ดร้ับการ

คดัเลือกและเหตุผลสนบัสนุนในระบบ

เครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและ

ของหน่วยงานของรัฐตามวธิีการที2

กรมบญัชีกลางกาํหนด และใหป้ิดประกาศโดย

เปิดเผย ณ สถานที2ปิดประกาศของหน่วยงาน

ของรัฐนั�น"

9.3 การประกาศผลผูช้นะการเสนอ

ราคาตอ้งเผยแพร่ที2ใดบา้ง

 - 1. เวบ็ไซดก์รมบญัชีกลาง (e-GP)

   2. เวบ็ไซดข์องหน่วยงาน

   3. ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที2ปิดประกาศของหน่วยงาน

การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
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9.4 การปิดประกาศที2หน่วยงาน มี

กาํหนดระยะเวลาหรือไม่
 - ไมม่ีกาํหนด ซึ2 งหากหน่วยงานไดด้าํเนินการจดัทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงเรียบร้อยแลว้ก็

สามารถปลดประกาศออกได้

10 ในการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใน

ส่วนของเอกสารประกวดราคา 

เอกสารส่วนที2 1 ผูย้ื2นขอ้เสนอยื2น

เอกสารไมค่รบถว้น เช่น

 - หนงัสือรับรองการจดทะเบียน

 ไมค่รบถว้น ไมแ่นบ

วตัถุประสงค์

 - ไมย่ื2นวตัถุประสงคม์ิใช่สาระสาํคญั

 - ไมแ่นบหนงัสือบริคณห์สนธิ  - เป็นสาระสาํคญั

 - ไมแ่นบบญัชีรายชื2อผูถ้ือหุน้  - เป็นสาระสาํคญั แต่หากคณะกรรมการสามารถตรวจสอบไดจ้ากเอกสารอื2นๆ ที2ยื2นเขา้

มากท็าํได้



ข้อ คําถาม คําตอบ หมายเหตุ

สรุปประเด็นคําถาม-คําตอบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตร การพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที,ผู้ปฏิบัติงานด้านพสัดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื1อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบและข้อ

กฎหมายที,เกี,ยวข้อง

ระหว่างวนัที, 13-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลกัสี, กรุงเทพมหานคร

วทิยากรจากกรมบัญชีกลาง 

 - ไมแ่นบ ภพ.20  - ผูป้ระกอบการที2ไมต่อ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ2ม      

     1. ผูป้ระกอบการที2มีรายรับจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการไมเ่กิน 1.8 ลา้นบาทต่อปี

     2. ผูป้ระกอบการที2ขายสินคา้หรือใหบ้ริการที2ไดร้ับยกเวน้ภาษีมูลคา่เพิ2มตามกฎหมาย

    3. ผูป้ระกอบการที2ใหบ้ริการจากต่างประเทศ และไดม้ีการใชบ้ริการนั�นใน

ราชอาณาจกัร

    4. ผูป้ระกอบการที2อยูน่อกราชอาณาจกัรและเขา้มาประกอบกิจการขายสินคา้หรือ

ใหบ้ริการในราชอาณาจกัรเป็นครั� งคราว ทั�งนี�  ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิีการและ

เงื2อนไข ที2กาํหนดไวใ้นประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี2ยวกบัภาษีมูลคา่เพิ2ม ( ฉบบัที2 43)

 ฯ ลงวนัที2 29 มกราคม พ . ศ . 2536

    5.ผูป้ระกอบการอื2นตามที2อธิบดีจะประกาศกาํหนดเมื2อมีเหตุอนัสมควร

11 การจดัซื�อจดัจา้งจากต่างประเทศ

กระทาํไดห้รือไม่
 - ทาํไดไ้มม่ีขอ้หา้ม
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12 การประกวดราคาจา้งก่อสร้าง 

หน่วยงานไดก้าํหนดคุณสมบตัิผู ้

ยื2นขอ้เสนอตอ้งมีผลงาน

ก่อสร้างตามวงเงินที2กาํหนด แต่

ปรากฎวา่ผูร้ับจา้งยื2นมาเพียง

สัญญาจา้งก่อสร้าง ไมแ่นบ

หนงัสือรับรองผลงาน จะตอ้ง

ดาํเนินการอยา่งไร

 - เป็นสาระสาํคญั ตอ้งมีหนงัสือรับรองผลงาน หากไมม่ีตอ้งปรับตก

13 การซื�อหรือจา้งโดยวธิี

เฉพาะเจาะจง พิจารณาจากผูย้ื2น

ขอ้เสนอเพียงรายเดียวไดห้รือไม่

 - ได ้   โดยการเชิญผูม้ีอาชีพนั�นโดยตรงรายใดรายหนึ2ง  - ระเบียบฯ ขอ้ 78 (1) จดัทาํหนงัสือเชิญชวน

ผูป้ระกอบการที2มีคุณสมบตัิตรงตามเงื2อนไขที2

หน่วยงานของรัฐกาํหนดรายใดรายหนึ2งใหเ้ขา้

ยื2นขอ้เสนอหรือเขา้มาเจรจาต่อรองราคา             

       - ระเบียบฯ ขอ้ 78(2) กรณีตามมาตรา 56 

วรรคหนึ2ง (2) (ข) ใหเ้จา้หนา้ที2เจรจาตกลงราคา

กบัผูป้ระกอบการที2มีอาชีพขายหรือรับจา้งนั�น

โดยตรง
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14 การยกเลิกโครงการ โดย

ประกาศผลผูช้นะแลว้ โดยมี

เหตุผลวา่งบประมาณไมเ่พียงพอ

 จะทาํไดห้รือไม่

 - กระทาํได้  ตามมาตรา 67 "ก่อนลงนามในสัญญา 

หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจดัซื�อ

จดัจา้งที2ไดด้าํเนินการไปแลว้ในกรณี ดงัต่อไปนี�

(1) หน่วยงานของรัฐนั�นไมไ่ดร้ับการจดัสรรเงิน

งบประมาณที2จะใชใ้นการจดัซื�อจดัจา้งหรือเงิน

งบประมาณที2ไดร้ับการจดัสรรไมเ่พียงพอที2จะ

ทาํการจดัซื�อจดัจา้งนั�นต่อไป

(2) มีการกระทาํที2เขา้ลกัษณะผูย้ื2นขอ้เสนอที2

ชนะการจดัซื�อจดัจา้งหรือที2ไดร้ับการคดัเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ื2น

ขอ้เสนอรายอื2น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่ง

เป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผูย้ื2นขอ้เสนอราย

อื2นหรือเจา้หนา้ที2ในการเสนอราคา หรือส่อวา่

กระทาํการทุจริตอื2นใดในการเสนอราคา ทั�งนี�  

ตามระเบียบที2รัฐมนตรีกาํหนด
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(3) การทาํการจดัซื�อจดัจา้งต่อไปอาจก่อใหเ้กิด

ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ

ต่อประโยชน์สาธารณะ

(4) กรณีอื2นในทาํนองเดียวกบั (1) (2) หรือ (3) 

ทั�งนี�  ตามที2กาํหนดในกฎกระทรวง

15 การตรวจรับพสัดุสามารถตรวจ

รับในวนั เสาร์-อาทิตย ์ไดห้รือไม่
 - ได ้ในกรณีที2มีความจาํเป็น

16 สาํนกังานประมงจงัหวดั 

สามารถจดัซื�อพนัธุ์สัตวน์ํ�า จาก

หน่วยงานภายในกรมประมงที2

เป็นศูนยเ์พาะพนัธุ์สัตวน์ํ�า 

ภายใตก้ารบริหารงานดว้ย

เงินทุนหมุนเวยีนในการผลิต

พนัธุ์ปลา พนัธุ์กุง้ และพนัธุ์สัตว์

นํ�าอื2นๆ ไดห้รือไม่

 - ดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งไมไ่ด ้จะตอ้งทาํในลกัษณะการจดัทาํเอง  - ระเบียบฯ ขอ้ 18 "ในกรณีที2มีการซื�อหรือจา้ง

เพื2อจดัทาํพสัดุเอง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐ

แต่งตั�งผูค้วบคุมรับผดิชอบในการจดัทาํเองนั�น 

และแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจการปฏิบตัิงาน

โดยมีคุณสมบตัิและหนา้ที2เช่นเดียวกบั

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ เวน้แต่หน่วยงาน

ของรัฐที2กาํหนดใหผู้ร้ับผดิชอบโดยเฉพาะอยู่

แลว้"
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17

17.1 จดัทาํสัญญาไมเ่ป็นไปตามแบบ

ที2กาํหนด จะทาํอยา่งไร

 1.ส่งร่างสัญญานั�นไปใหส้าํนกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน              

   2. ปรับแกส้ัญญาตามที2สาํนกังานอยัการสูงสุดพิจารณา                                                  

                **  หากหน่วยงานของรัฐไมแ่กไ้ขสัญญาตามความเห็นของสาํนกังานอยัการ

สูงสุด หรือคูส่ัญญาไมต่กลงหรือยนิยอมใหแ้กไ้ขสัญญาตามความเห็นของสาํนกังาน

อยัการสูงสุด หากขอ้สัญญาที2แตกต่างจากแบบสัญญาหรือขอ้สัญญาที2ไมแ่กไ้ขตาม

ความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุดเป็นส่วนที2เป็นสาระสาํคญัหรือเป็นกรณีผดิพลาด

อยา่งร้ายแรงตามมาตรา 104 ใหถ้ือวา่สัญญานั�นเป็นโมฆะ

 - หน่วยงานจะตอ้งจดัทาํสัญญาตามแบบที2

คณะกรรมการนโยบายจดัซื�อจดัจา้งและการ

บริหารพสัดุภาครัฐ กาํหนด ซึ2 งมีทั�งหมด 15 

สัญญา คือ

(1) แบบสัญญาจา้งก่อสร้าง

(2) แบบสัญญาซื�อขาย

(3) แบบสัญญาจะซื�อจะขายแบบราคาคงที2ไม่

จาํกดัปริมาณ

(4) แบบสัญญาซื�อขายคอมพิวเตอร์

(5) แบบสัญญาซื�อขายและอนุญาตใหใ้ชส้ิทธิ

ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(6) แบบสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์

การจัดทาํสัญญา
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(7) แบบสัญญาจา้งบริการบาํรุงรักษาและ

ซ่อมแซมแกไ้ขคอมพิวเตอร์

(8) แบบสัญญาเช่ารถยนต์

(9) แบบสัญญาจา้งทาํความสะอาดอาคาร

(10) แบบสัญยาจา้งบริการรักษาความปลอดภยั

(11) แบบสัญญาเช่าเครื2องถ่ายเอกสาร

(12) แบบสัญญาแลกเปลี2ยน

(13) แบบสัญญาจา้งออกแบบและควบคุมงาน

ก่อสร้าง

(14) แบบสัญญาจา้งผูเ้ชี2ยวชาญรายบุคคลหรือ

จา้งบริษทัที2ปรึกษา

(15) สัญญาจา้งทาํของ
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17.2 กรณีลงนามในสัญญาก่อนหมด

ระยะเวลาอุทธรณ์ ดาํเนินการได้

หรือไม่

 - ไมส่ามารถดาํเนินการได ้จะลงนามในสัญญาไดต้อ้งพน้ระยะเวลาอุทธรณ์แลว้เทา่นั�น  ตามมาตรา 66 วรรคสอง "การลงนามในสัญญา

จดัซื�อจดัจา้งจะกระทาํไดต้่อเมื2อล่วงพน้

ระยะเวลาอุทธรณ์และไมม่ีผูใ้ดอุทธรณ์ ตาม

มาตรา 117 หรือในกรณีที2มีการอุทธรณ์ เมื2อ

หน่วยงานของรัฐไดร้ับแจง้จากคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ใหท้าํการจดัซื�อจดัจา้งต่อไปได ้

เวน้แต่ การจดัซื�อจดัจา้งที2มีความจาํเป็นเร่งด่วน

ตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจดัซื�อจดัจา้งโดย

วธิีเฉพาะเจาะจง หรือการจดัซื�อจดัจา้งที2มีวงเงิน

เล็กนอ้ยตามที2กาํหนดในกฎกระทรวงที2ออก

ตามมาตรา 96 วรรคสอง



ข้อ คําถาม คําตอบ หมายเหตุ

สรุปประเด็นคําถาม-คําตอบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตร การพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที,ผู้ปฏิบัติงานด้านพสัดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื1อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบและข้อ

กฎหมายที,เกี,ยวข้อง

ระหว่างวนัที, 13-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลกัสี, กรุงเทพมหานคร

วทิยากรจากกรมบัญชีกลาง 

 - ตามหนงัสือเวียนกรมบญัชีกลาง ที2 กค 0405.2/ ว

 453 ลงวนัที2 28 พฤศจิกายน 2560 เรื2อง การ

ดาํเนินการกรณีมีผูย้ื2นขอ้เสนอรายเดียว  "ในกรณี

ที2หน่วยงานไดท้าํการจดัซื�อจดัจา้งโดยวิธีประกาศ

เชิญชวนทั2วไปหรือวิธีคดัเลือกแลว้ ปรากฎวา่มีผู ้

ยื2นขอ้เสนอและผา่นการพิจารณาเพียงรายเดียว

และหน่วยงานของรัฐพิจารณาแลว้เห็นควรใหผู้ย้ื2น

ขอ้เสนอรายนั�นเขา้เป็นคุ่สญัญากบัหน่วยงานของ

รัฐได ้กรณีจึงไม่มีผูอุ้ทธรณ์ตามนยัมาตรา 114 แต่

อยา่งใด ดงันั�น เพื2อมิใหก้ารจดัซื�อจดัจา้งของ

หน่วยงานของรัฐล่าชา้ และเพื2อใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรา 66 วรรคสองขา้งตน้ จึงยกเวน้การปฏิบตัิ

ตามระเบียบฯ ขอ้ 161 วรรคสอง ในกรณีที2การ

จดัซื�อจดัจา้งพสัดุที2มีผูย้ื2นขอ้เสนอและผา่นการ

พิจารณาเพียงรายเดียวและเป็นผูไ้ดร้ับการคดัเลือก

ใหเ้ขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐแลว้ให้

หน่วยงานของรัฐสามารถลงนามในสญัญาไดโ้ดย

ไม่ตอ้งรอใหล้่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณ์"



ข้อ คําถาม คําตอบ หมายเหตุ

สรุปประเด็นคําถาม-คําตอบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตร การพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที,ผู้ปฏิบัติงานด้านพสัดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื1อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบและข้อ

กฎหมายที,เกี,ยวข้อง

ระหว่างวนัที, 13-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลกัสี, กรุงเทพมหานคร

วทิยากรจากกรมบัญชีกลาง 

17.3 วนัที2มีผลของสัญญานบัอยา่งไร สัญญามีผลนบัตั�งแต่วนัที2คูส่ัญญาไดล้งนามในสัญญา ยกเวน้ คู่สัญญามีขอ้ตกลงกาํหนด

เงื2อนไขกนัไวใ้นสัญญาเป็นอยา่งอื2น

18 การแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงที2

ไดล้งนามแลว้ จะกระทาํได้

หรือไม่

 - สัญญาที2ลงนามแลว้ แกไ้ขไมไ่ด ้เวน้แต่ พรบ.มาตรา 97

(1) แกไ้ขตามความเห็นสาํนกังานอยัการสูงสุด

(2) จาํเป็น ไมท่าํใหห้น่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(3) เพื2อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ หรือ ประโยชน์สาธารณะ

(4) กรณีอื2นที2กาํหนดในกฎกระทรวง

 - การแกไ้ขสัญญาที2เห็นวา่จะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไมร่ัดกุมเพียงพอใหส้่ง

สาํนกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน

 - การแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิีการงบประมาณหรือ

กฎหมายอื2นที2เกี2ยวขอ้ง

 - หากจาํเป็นตอ้งเพิ2มหรือลดวงเงิน หรือเพิ2มหรือลดระยะเวลาการส่งมอบหรือขยายเวลา

ในการทาํงานใหต้กลงไปพร้อมกนั

 - การแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงเพื2อเพิ2มวงเงิน เป็นผลใหผู้ม้ีอาํนาจอนุมตัิสั2งซื�อสั2งจา้ง

เปลี2ยนไป ตอ้งใหผู้น้ั�นอนุมตัิดว้ย



ข้อ คําถาม คําตอบ หมายเหตุ

สรุปประเด็นคําถาม-คําตอบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตร การพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที,ผู้ปฏิบัติงานด้านพสัดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื1อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบและข้อ

กฎหมายที,เกี,ยวข้อง

ระหว่างวนัที, 13-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลกัสี, กรุงเทพมหานคร

วทิยากรจากกรมบัญชีกลาง 

 - การแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงเพื2อลดวงเงิน ผูม้ีอาํนาจอนุมตัิสั2งซื�อสั2งจา้งเดิมเป็น

ผูอ้นุมตัิ

 - การแกไ้ขสัญญาตอ้งอยูภ่ายในขอบขา่ยแห่งวตัถุประสงคเ์ดิมของสัญญาหรือขอ้ตกลง

นั�น

 - ก่อนการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลง หน่วยงานของรัฐจะตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบ 

คุณภาพของพสัดุ รายละเอียดของงาน ราคาของพสัดุหรืองานตามสัญญาหรือขอ้ตกลง

กบัพสัดุที2จะทาํการแกไ้ข

 - ในกรณีที2เป็นการจดัซื�อจดัจา้งที2เกี2ยวกบัความมั2นคงแขง็แรง หรืองานเทคนิคเฉพาะ

อยา่งจะตอ้งไดร้ับการรับรองจากวศิวกร สถาปนิกและวศิวกรผูช้าํนาญการ หรือ

ผูท้รงคุณวฒุิซึ2 งรับผดิชอบหรือสามารถรับรอง คุณลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของ

งานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยา่งนั�น แลว้แต่กรณีดว้ย

 - เมื2อผูม้ีอาํนาจอนุมตัิสั2งซื�อหรือสั2งจา้งแลว้แต่กรณี ไดอ้นุมตัิการแกไ้ขสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงแลว้ ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐเป็นผูล้งนามในสัญญาหรือขอ้ตกลงที2ได้

แกไ้ขนั�น

19 การงดหรือลดคา่ปรับหรือขยาย

เวลาของสัญญา จะตอ้ง

ดาํเนินการอยา่งไร

 - ตามมาตรา 102 การงดหรือลดคา่ปรับใหแ้ก่คูส่ัญญา หรือการขยายเวลาการทาํการ

ตามสัญญาหรือขอ้ตกลง ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของผูม้ีอาํนาจที2จะพิจารณาไดต้ามจาํนวน

วนัที2มีเหตุเกิดขึ�นจริง เฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี�



ข้อ คําถาม คําตอบ หมายเหตุ

สรุปประเด็นคําถาม-คําตอบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตร การพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที,ผู้ปฏิบัติงานด้านพสัดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื1อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบและข้อ

กฎหมายที,เกี,ยวข้อง

ระหว่างวนัที, 13-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลกัสี, กรุงเทพมหานคร

วทิยากรจากกรมบัญชีกลาง 

(1) เหตุเกิดจากความผดิหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

(2) เหตุสุดวสิัย

(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนัหนึ2งอนัใดที2คู่สัญญาไมต่อ้งรับผดิตามกฎหมาย

(4) เหตุอื2นตามที2กาํหนดในกฎกระทรวง

 - ตามเหตุแห่งมาตรา 102 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูม้ีอาํนาจ ที2จะพิจารณาไดต้ามจาํนวน

วนัที2เหตุเกิดขึ�นจริง โดยใหห้น่วยงานกาํหนดใหคู้ส่ัญญาตอ้งแจง้เหตุดงักล่าวภายใน 15 

วนั นบัถดัจากวนัที2เหตุนั�นสิ�นสุดลงหรือตามที2กาํหนดในกฎกระทรวง หากไมแ่จง้

ภายในเวลาที2กาํหนดคูส่ัญญาจะยกขึ�นมากล่าวอา้งในภายหลงัไมไ่ด ้เวน้แต่กรณีเกิดจาก

ความผดิ เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซึ2 งมีหลกัฐานชดัแจง้หรือ

หน่วยงานของรัฐทราบดีอยูแ่ลว้ตั�งแต่ตน้

20 กรณีเขา้ขา่ยการแบง่ซื�อแบง่จา้ง

มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา

อยา่งไร

 - ตามระเบียบฯ ขอ้ 20 "การแบง่ซื�อแบง่จา้ง

โดยลดวงเงินที2จะซื�อหรือจา้งหรืออาํนาจในการ

สั2งซื�อสั2งจา้งหรืออาํนาจในการสั2งซื�อสั2งจา้ง

เปลี2ยนแปลงไป จะกระทาํมิได"้

 - กรณีใดจะเป็นการแบง่ซื�อแบง่จา้งใหพ้ิจารณาถึงวตัถุประสงคใ์นการซื�อหรือจา้งครั� ง

นั�นและความคุม้คา่ของทางราชการเป็นสาํคญั โดยมีหลกัในการพิจารณาดงันี�                   

      1.วงเงินเปลี2ยน 2.วธิีการเปลี2ยน 3.อาํนาจในการสั2งซื�อสั2งจา้งเปลี2ยน ถา้เขา้ขา่ยสาม

ขอ้นี�จะเป็นการแบง่ซื�อแบง่จา้ง


