
 

ประกาศเทศบาลเมืองล าพูน                                                                                                           
เรื่อง     เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง                                                 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

********************* 

                 เทศบาลเมืองล าพูน      ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้าง  แต่ละคณะเพ่ือความถูกต้อง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้      ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561  น้ัน 

                 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงาน และของคณะกรรมการแต่ละคณะท่ีได้รับแต่งต้ัง   เป็นไป
อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังเป็นการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตใน
องค์กร  เทศบาลเมืองล าพูน จึงได้จัดท าคู่มือของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาความรู้  พึงระวัง  และเป็นมาตรฐานการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี     หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องในทุก
ข้ันตอนการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ให้มีความคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ 

         จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                                ประกาศ ณ วันท่ี      22     ตุลาคม   พ.ศ.  2561 
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  หมวด 6  การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

ข้อ 175  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรืองานจ้าง มีหน้าท่ีดังนี้ 
           (1)  ตรวจรับพัสดุ ณ ท่ีท าการของผู้ใช้พัสดุน้ัน หรือสถานท่ีซ่ึงก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ 
ณ สถานท่ีอ่ืน ในกรณีท่ีไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 
           (2)  ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีท่ีมีการทดลอง หรือตรวจสอบในทาง
เทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุน้ันมาให้ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุน้ันไป
ทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิน้ันๆ ก็ได้ในกรณีจ าเป็นไม่สามารถตรวจนับเป็น 
จ านวนหน่วยท้ังหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
           (3)  ให้ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่ง และให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด 
           (4)  เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ 
ถูกต้องครบถ้วนต้ังแต่วันท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุน้ันมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าท่ีพร้อมกับท าใบตรวจรับ 
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าท่ี 1 ฉบับ  
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
                 ในกรณีท่ีเห็นว่าพัสดุท่ีส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง 
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี เพื่อทราบและสั่งการ 
           (5)  ในกรณีท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนตามจ านวน หรือส่งมอบ 
ครบจ านวน แต่ไม่ถูกต้องท้ังหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนท่ีถูกต้อง 
โดยถือปฏิบัติตาม (4) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
ทราบภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ท้ังนี้ ไม่ตัดสิทธ์ิหน่วยงานของรัฐท่ีจะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างใน 
จ านวนท่ีส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 
           (6)  การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหน่ึง 
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุน้ัน และโดยปกติให้รีบรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันท่ีตรวจพบ 
          (7)  ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุน้ันไว้จึงด าเนินการตาม (4) หรือ (5) 
แล้วแต่กรณี 
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ข้อ 176    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง มีหน้าท่ีดังน้ี 
               (1)  ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
 
การควบคุมอาคาร 
               (2)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมท่ีผู้ควบคุมงานของ 
หน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง 
ทุกสัปดาห์ รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
              (3)  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในสัญญาหรือท่ีตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆ ตามเวลาท่ีเหมาะสม และเห็น      
สมควรและจัดท าบันทึกผลการออกตรวจงานน้ันไว้เพ่ือเป็นหลักฐานด้วย 
              (4)  นอกจากการด าเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีท่ีเห็นว่าแบบรูป 
รายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลัก           
วิชาการช่างให้มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชา                            
การช่าง เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 
             (5)  โดยปกติให้ตรวจผลงานท่ีผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันท่ีประธานกรรมการ 
ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 
             (6)  เม่ือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดใน 
สัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันท่ีผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ท าใบ 
รับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย  2 ฉบับ  
มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าท่ี 1 ฉบับ เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐ                                   
และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
                 ในกรณีท่ีกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่า ผลงานท่ีส่งมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไป 
ตามรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า 
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือทราบและสั่งการ แล้วแต่กรณี 
            (7)  ในกรณีท่ีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  โดยท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างน้ันไว้จึง 
ด าเนินการตาม (6)  
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          ข้อ 177  ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งท่ีมีข้ันตอนการด าเนินการเป็นระยะๆ อันจ าเป็นต้องมีการควบคุมงาน 
อย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมงานท่ีมีความรู้ความช านาญทางด้านช่างตามลักษณะของานก่อสร้างจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนของหน่วยงาน                    
ของรัฐนั้น หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนของหน่วยงานของรัฐอ่ืน ตามท่ีได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีผู้น้ัน
สังกัดแล้วในกรณีท่ีลักษณะของงานก่อสร้างมีความจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความช านาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
เฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ 
                       ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามท่ีผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
                       ในกรณีจ าเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน ให้ด าเนินการจ้าง 
โดยถือปฏิบัติตามหมวด 4 
           ข้อ 178  ผู้ควบคุมงาน มีหน้าท่ีดังนี้ 
                    (1)  ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในสัญญา หรือท่ีตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆ ทุกวัน 
ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม  
หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และ 
ข้อก าหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานน้ันเฉพาะส่วนหน่ึงส่วนใดหรือท้ังหมด 
แล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุท่ีเป็น 
งานจ้างก่อสร้างทันที 
                    (2)  ในกรณีท่ีปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือ 
เป็นท่ีคาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานน้ันจะเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญา แต่เม่ือ 
ส าเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างท่ีดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานน้ันไว้ก่อน  
แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือ 
ข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุท่ีเป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว 
                    (3)  จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมท้ัง 
ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงาน และสาเหตุท่ีมีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง   และการตรวจรับ
พัสดุ       ท่ีเป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีเม่ือเสร็จงานแต่ละงวด         
โดยถือว่าเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าท่ี  
 

https://sites.google.com/site/rbcgd2560/hmwd-4-kar-cang-xxkbaeb-hrux-khwbkhum-ngan-kxsrang
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                      การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุ 
ท่ีใช้ด้วย ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี เพื่อทราบและสั่งการ 
                      (4)  ในวันก าหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด 
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุท่ีเป็นงานจ้างก่อสร้างทราบ
ภายใน  3 วันท าการ นับแต่วันถึงก าหนดน้ันๆ 
 
         ข้อ 179  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษา มีหน้าท่ีดังนี้ 
                      (1)  ก ากับและติดตามงานจ้างท่ีปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
                      (2)  ตรวจรับงานจ้างท่ีปรึกษา ณ ท่ีท าการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานท่ีซ่ึงก าหนดไว้ในสัญญา หรือ 
ข้อตกลง 
                      (3)  โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างท่ีปรึกษาในวันท่ีท่ีปรึกษาน าผลงานมาส่ง และให้ด าเนินการ 
ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 
                      (4)  เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานจ้าง 
ท่ีปรึกษาไว้ และถือว่าท่ีปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันท่ีท่ีปรึกษาน าผลงานมาส่งแล้วมอบแก่ 
เจ้าหน้าท่ีพร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ท่ีปรึกษา 1 ฉบับ และ 
เจ้าหน้าท่ี 1 ฉบับ เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
                             ในกรณีท่ีเห็นว่าผลงานท่ีส่งมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตาม ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลง มีอ านาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญา แล้วให้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพ่ือทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 
                      (5)  ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวท าความเห็นแย้งไว้  
แล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานน้ันไว้ จึงด าเนินการ
ตาม (4)  

         ข้อ 180  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มีหน้าท่ีดังนี้ 
     (1)  ตรวจให้ถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
     (2)  ตรวจรับงาน ณ ท่ีท าการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานท่ีซ่ึงก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
     (3)  โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันท่ีผู้ให้บริการน าผลงานมาส่ง และให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นไป 
โดยเร็วท่ีสุด 
     (4)  ในกรณีท่ีผลงานบกพร่อง หรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ อันเน่ือง 
มาจากไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และหรือวิศวกรรม ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการ
ด าเนินการแก้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อยโดยเร็ว 



                                                                -5- 
                     (5)  เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานไว้ และ 
ถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนต้ังแต่วันท่ีผู้ให้บริการน าผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าท่ี 
พร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ 1 ฉบับ และเจ้าหน้าท่ี  
1 ฉบับ เพื่อท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
                       ในกรณีท่ีเห็นว่าผลงานท่ีส่งมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตาม ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลง มีอ านาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซ่ึงงานตามสัญญา หากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม                
มีอ านาจสั่งให้หยุดงานน้ันชั่วคราวได้หรือรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพื่อทราบหรือสั่งการ 
แล้วแต่กรณี 
                     (6)  ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวท าความเห็นแย้งไว้  
แล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานน้ันไว้ จึงด าเนินการ
ตาม (5)  
                   ข้อ 181  กรณีท่ีสัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้วและมีค่าปรับเกิดข้ึนให้หน่วยงานของรัฐ
แจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน 7 วันท าการ นับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบ และเมื่อ
คู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธ์ิการเรียกค่าปรับในขณะท่ีรับมอบพัสดุน้ันด้วย 
                   ข้อ 182  การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงตาม 
มาตรา 102 ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือ 
เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดท่ีคู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ท าให้
คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และก าหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญา
หรือข้อตกลงก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันได้
สิ้นสุดลงหรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาท่ีก าหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือของดหรือลด
ค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซ่ึงมี
หลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
                    ข้อ 183  นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 103 หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญา หรือข้อตกลงนั้น หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ
สิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้
ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอก
เลิกสัญญาได้เท่าท่ีจ าเป็น 
                    ข้อ 184  ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา ระหว่างท่ีอยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง  
ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุด
บกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีท่ีไม่มีผู้ครอบครองพัสดุ หรือมีหลายหน่วยงานครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุน้ัน 
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                   ข้อ 185  ในกรณีท่ีปรากฏความช ารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการรับประกันความช ารุด 
บกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามข้อ 184 รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือ            
ผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย 
                  ข้อ 186  เม่ือได้ด าเนินการตามข้อ 185 แล้ว กรณีท่ีสัญญาจะครบก าหนดรับประกันความช ารุด
บกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความช ารุดบกพร่องของพัสดุ เพ่ือป้องกันความเสียหาย จากน้ันให้คืนหลักประกัน
สัญญาต่อไป 
 
ค่าเสยีหาย 
                   ข้อ 187  กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิกสัญญา หรือ 
ข้อตกลงน้ัน เป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี หากคู่สัญญาเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้อง 
รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐ ให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ ตามความในมาตรา   
103 วรรคสาม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
                      (1)  ให้คู่สัญญายื่นค าขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได้มีการ 
                            บอกเลิกสัญญา 
                      (2)  ค าขอต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่ง 
                            การเรียกร้องให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องไปด้วย 
                      (3)  หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาค าขอน้ันให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับค าขอ หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดน้ัน ให้ขอขยายระยะเวลาออกไปต่อ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันครบก าหนดเวลาดังกล่าว 
                      (4)  ให้หน่วยงานของรับแต่งตั้งคระกรรมการพิจารณาความเสียหาย และให้ท าหน้าท่ีตามข้อ 189 
                      (5)  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญา เม่ือพิจารณาค าร้อง 
แล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ นับถัดจากวันท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยดับผลการพิจารณา 
                       เม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่พอใจ 
ในผลการพิจารณา ก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป 
               ข้อ 188  คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าท่ีดังนี้ 
                         (1)  ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามค าร้องของคู่สัญญา 
                         (2)  ในกรณีจ าเป็นจะเชิญคู่สัญญาหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องได้ 
                         (3)  พิจารณาค่าเสียหายและก าหนดวงเงินค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน (ถ้ามี) 
                         (4)  จัดท ารายงานผลการพิจารณาตาม (1) ถึง (3) พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
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                      การพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
วินิจฉัยก าหนด และในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย      และมีวงเงิน 
ค่าเสียหายครั้งละเกิน 50,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานความเห็นเสนอกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  ท้ังนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการรายงาน ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 
 

********************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบกระทรวงกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

หน้าท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

******************* 

       ข้อ ๕๔ เม่ือถึงก าหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการ เข้า
สู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาท่ีก าหนด โดยสามารถเสนอราคา ได้เพียง
ครั้งเดียว ก าหนดวันเสนอราคาตามวรรคหน่ึง ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดวันเสนอราคา 
เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนก าหนดวัน เวลาการเสนอราคา เน่ืองจากมีปัญหาข้อขัดข้อง 
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเม่ือได้ด าเนินการ เป็นประการ
ใดแล้ว ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย  

      ข้อ ๕๕ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการดังนี้  

                  (1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคา 
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 

                    ท้ังนี้ การซื้อหรือจ้างท่ีมีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีจะต้องค านึงถึงเทคโนโลยี ของพัสดุ
หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซ่ึงอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา ในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค หรือ
ข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก ในกรณีเช่นว่าน้ี คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า จะ
ด าเนินการตามข้อ ๘๓ (๓) แล้วเสร็จ 

        (๒)   ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และ
พัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสาร ท่ีก าหนดให้จัดส่ง
ภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสาร
การเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ ท่ีมีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศ และเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

          ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญท่ีเสนอไว้แล้วมิได้ และหาก คณะกรรมการ
เห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด 
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ไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน 
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งน้ัน  

          ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญและความ แตกต่าง
น้ันไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจาร
ณาาผ่อนปรนการตัดสิทธ์ิผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน  

       (๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีถูกต้องตาม (๒) และพิจารณา 
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จัด 
เรียงล าดับผู้ท่ีเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย  

        ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาท่ีก าหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ท่ีเสนอราคาตํ่าราย
ถัดไป     หรือผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามล าดับ แล้วแต่กรณี  

(๔) จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รับไว้ท้ังหมดเสนอ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ท้ังน้ี รายงานผลการ พิจารณา
ดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี  

(ก) รายการพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ้าง                                                                                                                                        
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาท่ีเสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย                                                            
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน                                                               
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน                                                                         
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
พร้อม เหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 

ข้อ ๕๖ ในกรณีท่ีปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี เพ่ือยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ัน แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล  
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สมควรท่ีจะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ 
ด าเนินการตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม  

       ในกรณีท่ีไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวด
ราคา อิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพ่ือยกเลิกการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ันและด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้าง โดย
วิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ก) แล้วแต่
กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน 
ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง ตามข้อ ๒๒  

        ข้อ ๕๗   ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเลือกใช้ 
เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่ าสุด ของผู้
ท่ีเสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในล าดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งน้ัน  

        ในกรณีท่ีปรากฏว่าราคาของผู้ท่ีชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างตามข้อ 
๒๒ ให้คณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้  

(๑) ให้แจ้งผู้ท่ีเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าท่ีจะท าได้ หากผู้ท่ีเสนอราคารายน้ันยอมลดราคาและยื่นใบเสนอ
ราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือสูง
กว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอม ลดราคาลง
อีกแต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว เป็นราคาท่ี
เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ท่ีเสนอราคารายน้ัน  

(๒) ถ้าด าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ท่ีเสนอราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือ หรือ
จ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยย่ืนใบเสนอราคา ผ่าน
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร     หากรายใดไม่ยื่น  
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ใบเสนอราคา ให้ถือว่ารายน้ันยืนราคาตามท่ีเสนอไว้เดิม หากผู้ท่ีเสนอราคาต่ าสุดในการเสนอราคาครั้งน้ี
เสนอราคา ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม     ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ท่ีเสนอราคารายน้ัน  

    (๓) ถ้าด าเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพิ่มเติม   หรือลด
รายการ ลดจ านวน หรือลดเน้ืองาน หากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ล าดับของผู้ชนะการเสนอราคา 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อ หรือ
จ้างในครั้งน้ัน แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง 
(๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะ
ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่
โดยการจัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒  

ข้อ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเลือกใช้ เกณฑ์
ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน หากปรากฏว่าราคาของผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือ หรือจ้างตาม
ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการด าเนินการแจ้งผู้ท่ีเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือ หรือจ้างนั้นผ่าน
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าท่ีจะท าได้ หากผู้ท่ีเสนอราคา รายน้ันยอมลด
ราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาท่ีเสนอใหม่ ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้ว
ไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อ หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคา
ดังกล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ท่ีเสนอราคารายน้ัน  

                 หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพ่ิมเติม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง ในครั้งน้ันและ
ด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การ
ด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี คัดเลือก
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ 
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่ม
กระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒  

 



 

-5- 

ข้อ ๕๙  ให้น าความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซ้ือหรือจ้างโดยวิธี ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม  

ข้อ ๖๐ การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ ให้ด าเนินการดังน้ี  

(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือ
แบบรูปรายการงานก่อสร้างท่ีจะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๒๑  

(๒) การจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อมประกาศเชิญชวน ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีจะพิจารณาว่าจะจัดท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 

(๓) ให้น าความในข้อ ๔๔ ถึงข้อ ๕๙ มาใช้บังคับกับการประกวดราคานานาชาติ โดยอนุโลม เว้นแต่
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วันท าการ 

**************** 

 

 


