
ประเด็นปัญหางานด้านพัสดุ  
อบรมหลักสูตร“การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง (ส าหรับผู้บริหาร)” 
2 กุมภาพันธ์ 2562  

1. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
1.1 การแต่งตั้งผูป้ฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าพนักงานบัญชีและการเงินให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถ
กระท าได้หรือไม่ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.2 หน่วยงานของรัฐจะสามารถแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมากกว่า 1 คน ได้หรือไม่อย่างไร 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.3 ถ้าหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุไปราชการ หรือลาพักผ่อน ลาป่วย จะต้องมอบหมายให้รักษาการหัวหน้า
เจ้าหน้าที่หรือไม่อย่างไร และในระบบ e-GP ต้องด าเนินการอย่างไร  
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.1 การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องจัดท าทุกวงเงินหรือไม่ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท 
จะต้องจัดท าหรือไม่ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ท าได้ โดยการแต่งตั้ง ตามมาตรา 4  พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของ
รัฐ แต่การที่หน่วยงานจะแต่งตั้งผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ควรจะค านึงถึงความจ าเป็นเหมาะสมเป็นส าคัญ 

- ท าได้ ซึ่งตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบฯ มิได้ก าหนดจ านวนบุคลากรในการท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างไว้ กรณีนี้จึงเป็นดุลพินิจของส่วนราชการที่จะพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่มากกว่า            
1 คน แต่อย่างไรก็ดีการแต่งตั้งดังกล่าวส่วนราชการจะต้องค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสมและปริมาณงาน
ของส่วนราชการเป็นส าคัญ โดยจะต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง            
ที่ กค (กวจ) 0405.2/004099 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561) หารือการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

- ต้องแต่งตั้งให้มีผู้รักษาการแทนหัวหน้าเจ้าที่พัสดุเพ่ือด าเนินการแทน พร้อมทั้งมอบหมายรหัสการเข้าใช้
งานในระบบ e-GP ให้กับผู้รักษาการแทนด้วย  

- พ.ร.บ. (มาตรา 11) "ให้หนว่ยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต ่                                 
(1) กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ (ฉ) 
(2) กรณีท่ีมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน
หรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 
(3) กรณีท่ีเป็นงานจ้างที่ปรึกษาท่ีมีวงเงินค่าจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
หรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา 70 (3) (ข) หรือ (ฉ) 
(4) กรณีท่ีเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของชาติตามมาตรา 82 (3) 
 ดังนั้น วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต้องจัดท าแผน ยกเว้นจะเข้าข่ายมาตรา 11 (1) – (4) 



3. การก าหนดราคากลาง 
3.1 การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง หากคณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณราคากลางเกิน 10% 
ของวงเงินงบประมาณสามารถกระท าได้หรือไม่ ผิดหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางหรือไม่ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อย หากขอใบเสนอราคาจากร้านค้าเพ่ือน ามาจัดท าราคากลางแต่ร้านค้า
ไม่ให้ใบเสนอราคาจะต้องด าเนินการอย่างไร  
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
4.1 หน่วยงานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะไว้สูงมากไป จนท าให้ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จะมีหลักเกณฑ์ในการ
ก าหนดคุณลักษณะอย่างไรให้ได้ผลดี 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวง 
5.1 การซื้อวัสดุการเกษตร ตามกฎกระทรวง “ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนด
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560” กล่าวคือ 
 5.1.1 หมวด 1 พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร  ข้อ 1 (8) วัสดุการเกษตรที่เป็นพันธุ์พืช 
และพันธุ์สัตว์... (9) วัสดุการเกษตรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร...  ข้อ 3 (6) ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดซื้อพัสดุตามข้อ 2 (8) และ (9) ซึ่งมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 50,000 บาท โดยวิธีคัดเลือก และให้แจ้ง อตก 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฯ ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง หรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติ
บุคคลและเป็นผู้ผลิตเองเข้าเสนอราคาด้วย ค าที่ขีดเส้นใต้ต้องเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้นใช่หรือไม่ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-  หลักในการก าหนดคุณลักษณะ ต้องพิจารณาจากคุณลักษณะของพัสดุหลายๆ ยี่ห้อ ที่มีคุณลักษณะ
คุณภาพที่ใกล้เคียงกันและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน แล้วน าคุณลักษณะของแต่ละยี่ห้อมา
เปรียบเทียบกันและเลือกคุณลักษณะที่ทุกยี่ห้อสามารถเข้าเสนอราคาได้ มาจัดท าเป็นคุณลักษณะที่จะ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ตามมาตรา 9 ของ พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ 

- ให้สืบราคาได้จากเว็ปไซด์ หรือ หากสืบจากร้านค้าแล้วไม่ได้ใบเสนอราคา ให้ผู้มีหน้าที่ท าราคากลาง
สอบถามราคาจากร้านค้าแล้วจัดท าเป็นหนังสือบันทึกโดยระบุชื่อร้านค้า วัน เวลา ที่ได้ไปสืบราคา และลง
ลายมือชื่อก ากับไว้  

- ไม่มีข้อห้าม  

- 1. อตก ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับรอง จะต้องพิจารณาตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ผลิตเองตามนัยของ
กฎกระทรวงฯ  
  2.ส่วนกรณีกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย หมายความถึง กลุ่มผู้มีอาชีพทาง
การเกษตรที่เป็นผู้ผลิตรวมกลุ่มกันจัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ดังนั้น กลุ่มเกษตรกร
ที่เป็นนิติบุคคลตามนัยกฎกระทรวงฯ จะต้องเป็นเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตพัสดุที่รวมกลุ่มกันตามกฎหมายนั้น 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/043578 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  



 5.1.2 หมวด 3 พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน ข้อ 7 (10) งานจ้างพิมพ์ของโรงพิมพ์ของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานสามารถจ้างพิมพ์จากโรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในความควบคุมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจงได้
หรือไม ่
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงท่ีมีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท จะต้องจัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ค้า
หรือผู้ประกอบการหรือไม่ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. การพิจารณาผลการเสนอราคา 
7.1 หน่วยงานด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอราคา
เพียงรายเดียว ซึ่งเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วถูกต้องครบถ้วนตามประกาศ แต่คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคามีความเห็นให้ยกเลิกโครงการเพื่อด าเนินการใหม่ หน่วยงานจะด าเนินการใหม่โดยวิธีคัดเลือกได้
หรือไม่ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.2 ขั้นตอนการต่อรองราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องด าเนินการ
อย่างไร 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-  ด าเนินการได้ ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อนุมัติ
ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ หมวด 3 ข้อ 9 (8) (ก) ให้โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ฯ สามารถรับงาน
พิมพ์จากส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ เป็นกรณีเฉพาะราย ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/014374 ลงวันที่ 5 เม.ย. 2561 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการ
บังคับใช้หรือทบทวนสิทธิตามความในกฎกระทรวง 

-  ไม่ต้องท าหนังสือเชิญ ตามระเบียบฯ ข้อ 79 กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้าง
ได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

-  ท าได ้โดยดูเงื่อนไขตาม พรบฯ มาตรา 56 (1) (ก) 

-  เมื่อผ่านขั้นตอนการบันทึกผลการพิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ถูกต้องและระบบ
ได้ประมวลผลการจัดเรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุดไว้แล้วไม่เกิน 3 ราย หากราคาท่ี
เสนอสูงกว่าวงเงนิที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ 22 ให้คณะกรรมการด าเนินการต่อรองราคา แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้  
1. กรณีเกณฑ์ราคา                                                                              
   1.1 แจ้งให้ผู้เสนอราคาต่ าสุดล าดับแรกเพ่ือเสนอราคาใหม่ผ่านระบบ e-GP                                
   1.2 หากด าเนินการตามข้อ 1.1 ไม่เป็นผล จะต้องแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายเสนอราคาใหม่ผ่านระบบ e-GP 
   1.3 หากด าเนินการแล้วไม่เป็นผลตามข้อ 1.2 ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐขอเงินเพ่ิม
หรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการจัดหาใหม่ รายละเอียดตามระเบียบฯ ข้อ 57                                                       
2. กรณีเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน ให้แจ้งต่อรองราคากับผู้เสนอราคาที่มีคะแนนรวมสูงสุดเสนอราคาใหม่ 
หากด าเนินการแล้วไม่เป็นผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐขอเงินเพ่ิมหรือยกเลิกการจัดซื้อจัด
จ้างและด าเนินการจัดหาใหม่ รายละเอียดตามระเบียบฯ ข้อ 58 



7.3 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลใช้เวลาด าเนินการพิจารณาเกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ จะต้องด าเนินการ
อย่างไร 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.4 กรรมการพิจารณาผลฯ ไม่ยอมเป็นกรรมการ อ้างว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติใน
การพิจารณาผลการเสนอราคา จะด าเนินอย่างไร 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.5 ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ติดไปราชการในประเทศหรือต่างประเทศ
ในวันที่จะประชุมเพ่ือพิจารณาผล จะต้องด าเนินการอย่างไร 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.6 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอราคา ยื่นเสนอราคาผิดในระบบ e-GP เช่น จะเสนอราคา 700,000 บาท แต่เสนอราคามา 
7,000 บาท หน่วยงานจะต้องด าเนินการอย่างไร 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
8.1 หากประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผิดพลาด จะด าเนินการแก้ไขได้หรือไม่อย่างไร 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-  คณะกรรมการจัดท าบันทึกขอขยายระยะเวลาการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติขยาย
ระยะเวลา  

-  เลื่อนการประชุมพิจารณาออกไป หรือแต่งตั้งประธานคนใหม่ 

-  ถ้าเป็นผู้เสนอราคารายต่ าสุด ให้หน่วยงานราชการมีหนังสือแจ้งผู้เสนอราคาว่าสามารถท างานได้หรือไม่ 
หากท างานไม่ได้ก็ปรับตกไปเนื่องจากเสนอราคาผิดเงื่อนไขจากประกาศ แล้วพิจารณาผู้เสนอราคาราย
ต่ าสุดถัดไป 

-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดต่างๆ ถือเป็นค าสั่งทางปกครองจะอ้างว่าไม่มี
ความรู้ไม่ได้ เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วต้องปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติให้หารือเจ้าหน้าหน้าที่พัสดุหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  

-  เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใช้ในกรณี เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะ เปลี่ยนแปลงราคาท่ี
เสนอ 
- ยกเลิกประกาศ ใช้ในกรณีท่ีจะยกเลิกโครงการ   



9. สัญญา 
9.1. งานจ้างก่อสร้างที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว แต่หน่วยงานยังไม่พร้อมจะส่งมอบพ้ืนที่ให้ผู้รับจ้าง ตาม 
พรบ. และระเบียบฯ มีก าหนดระยะเวลาในการส่งมอบพื้นที่หรือไม่ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9.2 หน่วยงานไดจ้ัดท าใบสั่งซื้อ/จ้าง ซึ่งด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบข้อ 79 ผู้ที่ลงนามใน
ใบสั่งซื้อ/จ้าง เป็นอ านาจของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9.3 การงดหรือลดค่าปรับเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดใดเปน็ผู้พิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรฐั 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9.4 หน่วยงานจัดท าสัญญาไม่ถูกต้องตามแบบสัญญา ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
ก าหนดไว้ จะต้องด าเนินการอย่างไร 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

-  ไม่มีก าหนดระยะเวลา (ซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับระยะเวลาการส่งมอบ เนื่องจากหน่วยงานยังไม่ส่งมอบ
พ้ืนที่ให้ผู้รับจ้าง และการนับระยะเวลาส่งมอบนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน) 

- เป็นอ านาจของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ค าตอบจากการสรุปประเด็นค าถาม (FAQ) ประจ าเดือน มีนาคม 
2561 ของกรมบัญชีกลาง)  เรื่องการจัดท าสัญญา ข้อ 1 การลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ส าหรับการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคแรกเป็นอ านาจของหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นอ านาจตามระเบียบฯ ไม่ได้เกิดจากการมอบอ านาจโดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่หาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ลงนามเองก็ได้ 

-  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตาม พรบ.ฯ หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ มาตรา 
100 ในการด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อ
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ  

-  ขอผ่อนผันไปที่กรมบัญชีกลาง   



9.5 การท าสัญญากรณีผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วมค้า จะต้องท าสัญญากับผู้เสนอราคาท่ีเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
หรือท าในนามกิจการร่วมค้า 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9.6 การจ่ายเงินล่วงหน้าให้แกคู่่สัญญาที่เป็นหน่วยงานของรัฐจ่ายได้ในกรณีใดบ้าง และจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ
เท่าไร 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9.7 สามารถยกเลิกสัญญากรณีผู้รับจ้างท างานล่าช้าและเกิดค่าปรับเกินกว่า 10% ได้หรือไม ่
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9.8 การแก้ไขสัญญาจะท าได้ในกรณีใดบ้าง 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9.9 การงดหรือลดค่าปรับ การขยายสัญญา จะท าได้ในกรณีใดบ้าง 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

-  ท าสัญญากับกิจการร่วมค้า   

-  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 50 ตามระเบียบฯ ข้อ 89 (1)  การซื้อหรือจ้างจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบของราคาซื้อหรือจ้าง 

-  บอกเลิกสัญญาได้ ตามระเบียบข้อ 183 นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 103 หาก
ปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้น หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าท่ี
จ าเป็น 

-  ตามมาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือท่ีได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้
อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 
   (1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า 
   (2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสีย
ประโยชน์ 
   (3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
   (4) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

-  ตามมาตรา 102 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง 
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
   (2) เหตุสุดวิสัย 
   (3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
   (4) เหตุอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



9.10 กรณีคู่สัญญามีหนังสือแจ้งหน่วยงานของรัฐว่ามีการเปลี่ยนแปลงสายการผลิตจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รุ่นพัสดุที่ท าสัญญากนัไว้ ในกรณีนี้จะต้องมีการแก้ไขสัญญาหรือไม่ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9.11 การจัดซื้อน้ ามันวงเงินเกิน 5 แสนบาท จาก บริษัท ปตท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะท าเป็นใบสั่งซื้อหรือ
บันทึกข้อตกลงได้หรือไม่ และจ าเป็นจะต้องมีหลักประกันสัญญาหรือไม่ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9.12 ระยะเวลาการคืนหลักประกันการเสนอราคา หลักประกันสัญญา จะคืนได้เมื่อไร 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9.13 หลักประกันสัญญา ผู้รับจ้างสามารถใช้หลักประกันมากกว่า 1 ประเภทได้หรือไม่ เช่น เงินสด + 
หนังสือค้ าประกันธนาคาร ได้หรือไม่ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9.14 กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไมเ่กิน 500,000 บาท และสามารถส่งมอบของได้ภายใน 5 วันท า
การ จะไม่จัดท าสัญญาตามแบบที่ก าหนดได้หรือไม่ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-  ท าได้ ตามระเบียบฯ ข้อ 167 หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  1. เงินสด 
  2. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่าย... 
  3. หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด... 
  4. หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย.... 
  5. พันธบัตรรัฐบาลไทย ... 

-  ตามระเบียบฯ ข้อ 170 ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกัน
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  1. หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้วเว้นแต่ผู้
ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
  2. หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัด
จากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

-  ท าเป็นใบสั่งซื้อหรือบันทึกข้อตกลงได้ เนื่องจาก ปตท. เป็นหน่วยงานของรัฐ ได้รับข้อยกเว้น ตามมาตรา 
96 หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาตามมาตรา 93 ก็ได้  (2) การ
จัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 

-  ท าเป็นใบสั่งซื้อหรือบันทึกข้อตกลงได้ เนื่องจากได้รับข้อยกเว้น ตามมาตรา 96 หน่วยงานของรัฐอาจ
จัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาตามมาตรา 93 ก็ได้  (3) กรณีคู่สัญญาสามารถส่งมอบ
พัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 

-  ใหคู้่สัญญามีหนังสือจากผู้ผลิตที่เป็นการยืนยันว่าเลิกสายการผลิตจริง และให้คู่สัญญาเสนอพัสดุที่จะท า
การเปลี่ยนแปลงมาใหม่ และต้องเป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเท่าเดิม หรือดีกว่าเดิม 


