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บทท่ี  1 
ความหมายและประเภทของงานกอสราง 

 
1.1 ความหมายกอสราง 

 ความหมายงานกอสราง และขอบเขตของงานกอสราง รวมถึงสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการกอสราง
ท่ีไดกลาวไวในบทนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูศึกษาไดมีความรู ความเขาใจ ตลอดจนมีกรอบแนวทางใน     
การพิจาณาดําเนินการเกี่ยวกับการจางกอสราง โดยไดรวมรวบความหมายและขอบเขตของงานกอสราง
จาก  กฎ  ระเบียบ  หนังสือเวียน  มติคณะรัฐมนตรี  และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542        
เพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  ไดกําหนดคําวา “กอสราง” ความหมายถึง กอ
และสรางโดยใชอิฐและปูนเปนสวนใหญ 
 พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกอสราง  พ.ศ.  2522   
       มาตรา  3  กําหนดให  “งานกอสราง”  หมายความวา  งานเกี่ยวกับการกอสราง ดัดแปลง ขยาย ตอเติม  
ประกอบ  ติดต้ังหรือร้ือถอนซ่ึงอาคารหรือส่ิงกอสรางขนาดใหญ  ตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 “อาคาร”  หมายความวา  อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522 
 มาตรา  4  กําหนดให  “อาคาร” หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  
สํานักงาน  และส่ิงท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืน  ซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได  และหมายความรวมถึง           
 (1) อัฒจันทรหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืนเพื่อใชเปนท่ีชุมนุมของประชาชน 
 (2) เข่ือน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ  คานเรือน ทาน้ํา ทาจอดเรือ ร้ัว กําแพง หรือ
ประตู  ท่ีสรางข้ึนติดตอหรือใกลเคียงกับท่ีสาธารณะหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนใหบุคคลท่ัวไปใชสอย  
 (3) ปายหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย 
  - ท่ีติดหรือต้ังไวเหนือท่ีสาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมท้ัง
โครงสรางเกินสิบกิโลกรัม 
  - ท่ีติดหรือต้ังไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื ่อวัดในทางราบแลวระยะหางจากท่ี
สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้นเม่ือวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ําหนักเกินกวาท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง  
 (4) พื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนเพื่อใชเปนท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถสําหรับอาคารท่ี
กําหนดตามมาตรา  8 (9) 
 (5) ส่ิงท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

      ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคารดวย 
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  “อาคารสูง” หมายความวา  อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดท่ีมีความสูงต้ังแตยี่สิบ
สามเมตรข้ึนไป  การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึงพื้นดาดฟา  สําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 
 “อาคารขนาดใหญพิเศษ”  หมายความวา  อาคารที่กอสรางข้ึนเพื่อใชพื้นท่ีอาคารหรือสวนใดของ
อาคารเปนท่ีอยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท  โดยมีพื้นท่ีรวมกันทุกช้ันในหลัง
เดียวกันต้ังแตหนึ่งหม่ืนตารางเมตรข้ึนไป 
 “อาคารชุมนุมคน”  หมายความถึง  อาคารหรือสวนใดของอาคารท่ีบุคคลอาจเขาไปภายในเพื่อ
ประโยชนในการชุมนุมคนท่ีมีพื้นท่ีต้ังแตหนึ่งพันตารางเมตรข้ึนไป  หรือชุมนุมคนไดต้ังแตหารอยคนข้ึนไป 
 “โรงมหรสพ”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดของอาคารท่ีใชเปนสถานท่ีสําหรับฉาย
ภาพยนตร  แสดงละคร  แสดงดนตรี  หรือการแสดงร่ืนเริงอ่ืนใด  และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชนเขา
ชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ  โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 
 “ที่สาธารณะ”  หมายความวา  ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจร
ได  ท้ังนี้ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 
 “แผนผังบริเวณ”  หมายความวา  แผนท่ีแสดงลักษณะ  ท่ีต้ัง  และขอบเขตของท่ีดิน  และอาคารท่ี
กอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  เคล่ือนยาย  ใชหรือเปล่ียนการใช  รวมท้ังแสดงลักษณะและขอบเขตของท่ี
สาธารณะและอาคารในบริเวณท่ีดินท่ีติดตอโดยสังเขปดวย 
 “แบบแปลน”  หมายความวา  แบบเพื่อประโยชนในการกอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  เคล่ือนยาย  
ใชหรือเปล่ียนการใชอาคาร  โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ  ขนาดเคร่ืองหมายวัสดุและการใชสอยตางๆ 
ของอาคารอยางชัดเจนพอท่ีจะใชในการดําเนินการได 
 “รายการประกอบแบบแปลน”  หมายความวา  ขอความช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิด
ของวัสดุตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  เคล่ือนยาย  ใชหรือเปล่ียนการใช
อาคารเพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน 
 “รายการคํานวณ”  หมายความวา  รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุ  การรับน้ําหนัก  และ
กําลังตานทานของสวนตาง ๆ ของอาคาร 
 “กอสราง”  หมายความวา  สรางอาคารข้ึนใหมท้ังหมด  ไมวาจะเปนการสรางข้ึนแทนของเดิม
หรือไม 
 “ดัดแปลง”  หมายความวา  เปล่ียนแปลงตอเติม  เพิ่ม  ลด  หรือขยายซ่ึงลักษณะขอบเขต  แบบ  
รูปทรง  สัดสวน  น้ําหนัก  เนื้อท่ี  ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตางๆ ของอาคารซ่ึงไดกอสรางไวแลวให
ผิดไปจากเดิม  และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 “ซอมแซม”  หมายความวา  ซอมหรือเปล่ียนสวนตางๆ ของอาคารใหคงสภาพเดิม 
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 “ร้ือถอน”  หมายความวา  ร้ือสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป  เชน  เสา  คาน  ตง  หรือ
สวนอ่ืนของโครงตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 “เขตเพลิงไหม”  หมายความวา  บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมอาคารต้ังแตสามสิบหลังคาเรือนข้ึนไป  
หรือมีเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตร โดยรอบบริเวณที่เกิด 
เพลิงไหมดวย 
 “ผูควบคุมงาน”  หมายความวา  ผูซ่ึงรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการกอสราง  
ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยายอาคาร...ฯลฯ 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และท่ีแกไขเพิ่มเติม ขอ 5   
   “อาคาร   หมายความวา   ส่ิงปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได  เชน   อาคารท่ีทําการ  
โรงพยาบาล  โรงเรียน   สนามกีฬา   สถานีนํารอง   หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน  และ
รวมตลอดถึงส่ิงกอสรางอ่ืนๆ ซ่ึงสรางข้ึนเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้นๆ   เชน   เสาธง   ร้ัว   ทอระบบน้ํา    
หอถังน้ําถนน  ประปา และส่ิงอ่ืนๆ  ซ่ึงเปนสวนประกอบของตัวอาคาร  เชน  เคร่ืองปรับอากาศ  ลิฟต  
เฟอรนิเจอร  ฯลฯ” 
 “งานกอสรางสาธารณูปโภค หมายความวา งานกอสราง  ซอมแซม  และบํารุงรักษางานอันเกี่ยวกับ
การประปา  การไฟฟา  การส่ือสาร  การโทรคมนาคม  การระบายนํ้า ระบบการขนสงปโตรเลียมโดยทางทอทางหลวง  
ทางรถไฟ   และการอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงดําเนินการในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน” 
  หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี  ท่ี นร (กวพ) 1204/ว 1939  ลงวันท่ี  24  กุมภาพันธ  2537                    
เร่ือง  งานกอสรางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 
  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ขอ 72 และขอ 73  
ไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการดําเนินการจางกอสราง โดยใหสวนราชการจะตองแตงต้ังคณะกรรมการตรวจการจาง 
และผูควบคุมงานกอสราง  เพื่อปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดตามระเบียบฯ ขอดังกลาว 
  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานตามระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการวาดวยการพัสดุไดซักซอม
ความเขาใจวา  งานกอสรางในท่ีนี้ หมายความรวมถึง 

 -  งานเคล่ือนยายอาคาร 
 -  งานดัดแปลง  งานตอเติม  งานร้ือถอน  และงานซอมแซม  ซ่ึงสวนราชการเห็นวา มีความจําเปน
จะตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูรับจางตลอดเวลาดําเนินการตามความเหมาะสมดวย 
  หนังสือกระทรวงการคลัง  ท่ี กค 0406/ว 18  ลงวันท่ี  27  กุมภาพันธ  2551  เร่ือง  หลักเกณฑ 
การเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง  
   กําหนดวา  “งานกอสราง”  หมายความวา  งานกอสราง  ส่ิงกอสรางของสวนราชการซ่ึงเปนทรัพย
อันติดอยูกับท่ีดินมีลักษณะเปนการถาวรหรือประกอบเปนอันเดียวกับท่ีดิน  เชน  อาคาร  บานพัก  ถนน  เขื่อน  
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สนามกีฬา  สนามบิน  สะพาน  เปนตน  และใหหมายความรวมถึงงานเคลื่อนยาย  งานดัดแปลง  งานตอเติม  
งานร้ือถอนและงานซอมแซมทรัพยดังกลาวดวย 

1.2 ประเภทของงานกอสราง 
 งานกอสรางอาคาร  หมายถึง  งานกอสรางใหม  งานปรับปรุง  งานซอมแซม  งานร้ือถอน  และ/
หรืองานตอเติมอาคาร  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  เรือหรือพาหนะสําหรับขนสงขามฟาก  ทาเทียบเรือ  ตึกแถว  
รานคา  โรงเรือน  โรงเรียน โรงพยาบาล  โรงงาน โรงภาพยนตร  ศูนยการคา  คลังสินคา  อาคารสํานักงาน  
อาคารท่ีทําการ  อาคารชุดพักอาศัย  ศาลาท่ีพัก  วัด  พระอุโบสถ  หอระฆัง  กุฏิพระ  มัสยิด  สุเหรา  อนุสาวรีย  
หอสูง  หอประชุม  หองสมุด  ตลาด  อูเรือ  คานเรือ  ทาน้ํา  ทาจอดเรือ  สถานีนํารอง  สถานีขนสงฯ  หรือ
ส่ิงกอสรางอ่ืนท่ีมีลักษณะ  รูปแบบ  หรือโครงสรางคลายกับส่ิงกอสรางดังกลาว ซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาไป
ใชสอยได  และใหหมายความรวมถึง  งานกอสราง  งานปรับปรุง  งานซอมแซม  งานร้ือถอน  และ/หรืองาน 
ตอเติมส่ิงกอสรางดังตอไปนี้ดวย 
 (1)  อัฒจันทรหรือส่ิงกอสรางอยางอ่ืน เพื่อใชเปนท่ีเลนกีฬาและ/หรือออกกําลังกาย เชน สนามกีฬา  
สนามฟุตบอล  ลูกีฬา  สนามเทนนิส  สนามบาสเกตบอล  สนามแบดมินตัน  สระวายน้ํา ฯลฯ   เปนตน 
 (2)  ปายและ/หรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย เพื่อการประชาสัมพันธหรือเพื่อการโฆษณา 
 (3)  ถนน  ทางเทา  พื้นท่ี หรือส่ิงท่ีสรางข้ึน เพื่อใชเปนท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถ  
ภายในบริเวณซ่ึงเปนสวนประกอบของงานกอสรางอาคาร หรือสวนสาธารณะ 
 (4)  รางระบายน้ํา  อระบายน้ํา บอพัก  บอบําบัดน้ําเสีย  บอเกรอะบอซึม บอเก็บน้ํา  หรือถังพักน้ํา  
งานระบบประปา  งานปกเสาพาดสาย  และระบบไฟฟาแสงสวาง  ภายในบริเวณซ่ึงเปนสวนประกอบของงาน
กอสรางอาคาร หรือสวนสาธารณะ 
 (5)  สระนํ้า  น้ําพุ  เข่ือนกันดิน  สะพานขามคู/คลอง  ทางเดิน งานปลูกตนไม งานประติมากรรม  
งานปลูกหญา  และงานจัดสวน  ภายในบริเวณซ่ึงเปนสวนประกอบของงานกอสรางอาคาร หรือสวนสาธารณะ 
 (6)  เสาธง  ร้ัว  กําแพง  ประตูร้ัว  และปอมยาม 
 (7)  งานตกแตงภายใน และ/หรืองานกอสรางอ่ืนใด   ซ่ึงเปนสวนประกอบ หรือเกี่ยวเนื่อง  และอยู
ภายในบริเวณส่ิงกอสรางในงานกอสรางอาคารนั้น 
 (8)  ส่ิงกอสรางอ่ืน    ตามที่คณะรัฐมนตรีและ/หรือคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงาน
กอสรางกําหนด 

 งานกอสรางชลประทาน  หมายถึง งานกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และ/หรือตอเติมส่ิงกอสราง 
ท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมน้ําเพื่อการชลประทาน หรือเพื่อการอ่ืน เชน การประมง การเกษตรกรรม การปองกัน
น้ําเค็ม การปองกันน้ําทวม หรือเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา เปนตน โดยทําการกอสรางอาคารและ/หรือ
ส่ิงกอสรางตางๆ  เชน เข่ือนทดน้ํา อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ํา เข่ือนเก็บกักน้ํา อาคารประกอบของเข่ือน 
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เก็บกักน้ํา คลองสงน้ํา อาคารของคลองสงน้ํา คลองระบายนํ้า คูสงน้ํา คูระบายนํ้า  เปนตน และใหหมายความ
รวมถึงส่ิงกอสรางอ่ืนใด ซ่ึงมีลักษณะ รูปแบบ วัตถุประสงค หรือโครงสรางคลายกับส่ิงกอสรางดังกลาว หรือ
เปนสวนประกอบและเกี่ยวเนื่องกับส่ิงกอสรางดังกลาว ดวย 
 งานกอสรางทาง หมายถึง การกอสราง การขยาย การบูรณะ หรือการบํารุงรักษาทางหรือถนน 
ซึ่งจัดไวเพื่อประโยชนในการจราจร สาธารณะทางบก ไมวาในระดับพื้นดิน ใต หรือเหนือพื้นดิน หรือใต      
หรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน นอกจากทางรถไฟ และใหหมายความรวมถึงท่ีดิน พืช พันธุไมทุกชนิด ทอกลม  
รางระบายน้ํา รองน้ํา  กําแพงกันดิน  เข่ือน ร้ัว หลักสํารวจ หลักเขต หลักระยะ ปายจราจร เคร่ืองหมาย       
เคร่ืองสัญญาณไฟฟา เคร่ืองแสดงสัญญาณ ท่ีจอดรถ ท่ีพักคนโดยสาร ท่ีพักริมทาง และอาคารหรือส่ิงอ่ืนอันเปน
อุปกรณงานทางบรรดาท่ีมีอยู หรือท่ีไดจัดไวในเขตทางหลวง และเพื่อประโยชนแกงานทาง หรือผูใชทางหลวงนั้น 
 งานกอสรางสะพานและทอเหล่ียม หมายถึง การกอสราง การขยาย การบูรณะ หรือการบํารุงรักษา
สะพาน ทอเหล่ียม และสะพานลอยคนเดินขาม ซ่ึงจัดไวเพื่อประโยชนในการจราจร สาธารณะทางบก ไมวา 
ในระดับพื้นดิน ใต หรือเหนือพื้นดิน หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนนอกจากทางรถไฟ และให
หมายความรวมถึงอุโมงค ทาเรือสําหรับข้ึนหรือลงรถท่ีไดจัดไวในเขตทางหลวง และเพื่อประโยชนแกงานทาง
นั้นดวย 
หมายเหตุ   ประเภทของงานกอสรางดังกลาว กําหนดข้ึนเพื่อใชประกอบการพิจารณาเลือกใชหลักเกณฑ             
การคํานวณราคากลางงานกอสรางนี้เทานั้น ไมมีผลผูกพันหรือเกี่ยวเนื่องกับความหมาย คําจํากัดความ หรือ
ขอบเขตของงานกอสรางหรือส่ิงกอสราง ตามที่กําหนดไวในคําส่ัง กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวของอ่ืนใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  2 
กระบวนการบริหารงานกอสรางของทางราชการ 

 
2.1 ภาพรวมขั้นตอนการดําเนินการในงานกอสราง 
 ในการดําเนินการเพื่อใหไดมาซ่ึง ส่ิงกอสรางสําหรับใชในราชการ นั้น หากพิจารณาในรายละเอียด
ของระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวของแลว สามารถพิจารณาในภาพรวมได เปน 3 ข้ันตอน  
ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนกอนดําเนินการจัดจางกอสราง 
           เปนข้ันตอนท่ีเกี่ยวของกับท่ีมาหรือขอกําหนดใหตองมีโครงการ/งานกอสราง การจัดทําโครงการ/ 
งานกอสราง   การออกแบบ   และประมาณการราคา  การอนุมัติและเสนอขอต้ังงบประมาณเพ่ือดําเนินการกอสราง  
การพิจารณาทบทวนแบบและประมาณการราคาคากอสรางเพื่อใหสอดคลองกับวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ  
และเม่ือแบบและงบประมาณท่ีตองใชในการกอสรางไดขอยุติเรียบรอยแลว  จากน้ันจึงเขาสูข้ันตอนการ
ดําเนินการจัดจางกอสรางตอไป 
   การดําเนินการในข้ันตอนนี้มีรายละเอียดท่ีตองพิจารณา  ดังนี้ 
 1.1 ท่ีมาหรือขอกําหนดใหตองมีโครงการ/งานกอสราง อาจเปนโครงการ/งานกอสรางท่ีกําหนด
จะดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานของหนวย  นโยบายของรัฐบาลหรือผูบริหาร หรือจะดวยเหตุผลใดก็ตามท่ี 
ทําใหตองมีโครงการ/งานกอสรางนั้น 
 1.2 การจัดทําโครงการ/งานกอสราง การออกแบบ และประมาณการราคา โครงการ/งานกอสรางใด
ท่ียังไมจัดทําโครงการ ออกแบบ และประมาณการราคา ใหดําเนินการจัดทําโครงการ ออกแบบ และประมาณ
การราคา โดยในสวนของการออกแบบและประมาณการราคา ในทางปฏิบัติจะเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ    
ของหนวยงานที่มีอํานาจหนาท่ีออกแบบและ/หรือประมาณการราคา เปนผูออกแบบและประมาณการราคา       
แตถาหนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสรางนั้นไมมีหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีออกแบบและ/หรือประมาณ
การราคา หรือมีแตไมสามารถดําเนินการได  ก็ใหขอความรวมมือหนวยงานอื่นท่ีมีหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี
ออกแบบและ/หรือประมาณการราคา เชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร เปนตน เปนผูออกแบบและ
ประมาณการราคาให แตถาหนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสรางซ่ึงไมมีหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีออกแบบ
และ/หรือประมาณการราคาหรือมีแตไมสามารถดําเนินการได และไดขอความรวมมือหนวยงานอ่ืนท่ีมี
หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีออกแบบและ/หรือประมาณการราคาเพื่อออกแบบและประมาณการราคาใหแลว  
แตไมสามารถดําเนินการใหได ก็ใหดําเนินการจางออกแบบ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจางออกแบบและควบคุมงาน 
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  1.3 การอนุมัติและเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการกอสราง หลังจากไดจัดทําโครงการ  
ออกแบบ และประมาณการราคา แลว ข้ันตอนตอไปคือการขออนุมัติรวมท้ังการเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการกอสราง 
 1.4 การพิจารณาทบทวนแบบและประมาณการราคาคากอสรางเพื่อใหสอดคลองกับวงเงิน
งบประมาณท่ีไดรับ หลังจากไดรับจัดสรรงบประมาณแลว อาจตองมีการพิจารณาทบทวนแบบและประมาณการราคา
คากอสรางเพื่อใหสอดคลองกับวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ ท้ังนี้ เนื่องจากงบประมาณท่ีไดรับอาจไมเปนไป
ตามท่ีเสนอขอ ประกอบกับราคาวัสดุรวมท้ังคาแรงงานและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของอาจเพิ่มสูงข้ึน ทําให       
ไมสามารถที่จะดําเนินการกอสรางตามวงเงินงบประมาณท่ีไดรับได ในกรณีนี้อาจมีความจําเปนตองมี           
การพิจารณาทบทวนแบบและปรับลดรายการใหสอดคลองกับวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร หรือจําเปนตอง
จัดหางบประมาณเพ่ิมเติมเพื่อใหสามารถดําเนินการกอสรางตอไปได 
 1.5 แบบและงบประมาณพรอมสําหรับการกอสราง หลังจากไดมีการพิจารณาทบทวนแบบและ
ประมาณการราคาคากอสราง รวมท้ังการปรับลดรายการและ/หรือจัดหางบประมาณเพิ่มเติม จนไดแบบและ
งบประมาณพรอมสําหรับการกอสราง ก็จะเขาสูข้ันตอนการดําเนินการจัดจางกอสรางตอไป 
 สําหรับกรณีของโครงการ/งานกอสรางอาคารท่ีไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณแลวนั้น ให
สวนราชการเจาของงบประมาณดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2536 แจงตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 44 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2536 ซึ่งมีสาระสําคัญเฉพาะในสวน
ของการออกแบบกอสราง สรุปไดดังนี้ 
  - กรณีท่ีไดออกแบบกอสรางไวแลว ใหดําเนินการจัดจางกอสราง โดยอาจจําเปนตองมี
พิจารณาทบทวนแบบและประมาณการราคาคากอสรางเพื่อใหสอดคลองกับวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ ตาม 
ขอ 1.4 และ ขอ 1.5 
  - กรณีท่ียังไมมีแบบกอสรางใหดําเนินการออกแบบกอสราง โดยหนวยงานท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีออกแบบเปนผูออกแบบ ถาหนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสรางนั้นไมมีหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี
ออกแบบ หรือมีแตไมสามารถดําเนินการได ก็ใหมีหนังสือขอความรวมมือกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือ 
กรมศิลปากร และสวนราชการอื่นท่ีมีหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีออกแบบ อีก 1 แหง เปนผูออกแบบให และ 
เม่ือไดมีหนังสือขอความรวมมือกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือกรมศิลปากร และสวนราชการอ่ืนท่ีมีหนวยงานท่ีมี
อํานาจหนาท่ีออกแบบ อีก 1 แหงเพื่อออกแบบใหแลว แตไมสามารถดําเนินการใหได ก็ใหสวนราชการเจาของ
งบประมาณจางเอกชนออกแบบกอสรางอาคาร โดยขอทําความตกลงดานการเงินกับสํานักงบประมาณ (ศึกษา
รายละเอียดวิธีดําเนินการ และระยะเวลา จากหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว  44  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2536  ซ่ึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงเวียนใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติแลว) 
 ในการออกแบบกอสรางไมวาจะเปนกรณีใด โดยหนวยงานใด หรือจางออกแบบก็ตาม 
หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2550 กําหนดให 
ผูออกแบบตองออกแบบใหถูกตองเหมาะสมกับการใชงานและเปนไปตามหลักวิชาการ โดยจะตองมีการ 



 

 
 

- 8 - 

ถอดแบบและจัดทํารายการปริมาณงานและราคา และประมาณการราคาในเบ้ืองตน รวมท้ังจะตองรับรองแบบ 
และรายการปริมาณงานและราคาท่ีไดถอดแบบนั้น ไวดวยทุกคร้ัง 
 2. ขั้นตอนดําเนินการจัดจางกอสราง 
 เปนข้ันตอนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการจัดจางกอสราง ตามกระบวนการจัดจางกอสราง 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 โดยเร่ิมต้ังแตการแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
จนถึงไดผูเสนอราคารายท่ีทางราชการเห็นสมควรจางหรือรายท่ีชนะการประมูล และการทําสัญญาจางกอสราง 
 การดําเนินการในข้ันตอนนี้มีรายละเอียดท่ีตองพิจารณา  ดังนี้ 
 2.1 กอนท่ีจะดําเนินการจัดจางกอสราง หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2550  กําหนดใหแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลางเพ่ือคํานวณราคากลาง
งานกอสรางในครั้งนั้นใหถูกตองตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง แลวนําเสนอหัวหนา      
สวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 2.2  เจาหนาที่พัสดุทํารายงานขอความเห็นชอบจัดจางกอสรางตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ  
ขอ 27 โดยใหระบุราคากลางท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางไดคํานวณไวและหัวหนาสวนราชการไดให    
ความเห็นชอบแลว ในรายงานขอความเห็นชอบจัดจางกอสราง 
 2.3 ประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา โดยหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2550 กําหนดใหตองประกาศเปดเผยราคากลาง          ในประกาศ
สอบราคาและประกาศประกวดราคาดวย 
 2.4  ดําเนินการสอบราคา หรือประกวดราคา จนไดผูเสนอราคารายท่ีทางราชการเห็นสมควรจาง 
 2.5  ทําสัญญาจางกอสราง 

สําหรับกรณีของการจัดจางกอสรางโดยวิธีการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 นั้น หลังจากที่คณะกรรมการกําหนด
ราคากลางไดคํานวณราคากลางและหัวหนาสวนราชการไดใหความเห็นชอบราคากลางแลว ก็จะเขาสูข้ันตอน  
การดําเนินการจัดจางกอสราง ซ่ึงประกอบดวย การจัดทํา TOR เอกสารประกวดราคาและเอกสารเชิญชวน 
การแตงต้ังคณะกรรมการประกวดราคาและคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง การทํารายงานขอความเห็นชอบ 
จัดจางกอสราง การประกาศเชิญชวน การคัดเลือกเปนผูมีสิทธ์ิเสนอราคา การดําเนินการเสนอราคา การแจงผล
การพิจารณาราคา และการทําสัญญาจางกอสราง โดยมีขอกําหนดใหประกาศเปดเผยราคากลางในราง TOR และ
ใหใชราคากลางท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางไดคํานวณไวและหัวหนาสวนราชการไดใหความเห็นชอบแลว 
เปนราคาเร่ิมตนในการเสนอราคา (ประมูล)  
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 3. ขั้นตอนการดําเนินการตามสัญญาจางกอสราง 
                 เปนข้ันตอนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการตามสัญญาจางกอสราง จนไดส่ิงกอสรางไวใช
ประโยชนในราชการ การดําเนินการในข้ันตอนนี้ จะประกอบดวย การดําเนินการกอสรางตามสัญญาจางกอสราง 
การควบคุมงาน การตรวจการจาง การรับประกันผลงานกอสราง รวมท้ังการเปล่ียนแปลงสัญญา   
  การดําเนินการในข้ันตอนนี้ จะมีบุคคลท่ีเกี่ยวของ จํานวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจการจาง 
และผูควบคุมงาน 

2.2 การจัดทําราคากลางงานกอสราง 
 การกําหนดราคากลางงานกอสรางเปนกระบวนการในการจัดทําราคากลางงานกอสราง             
เปนข้ันตอนท่ีตองดําเนินการหลังจากแบบกอสรางและงบประมาณท่ีตองใชในการกอสรางนั้น ไดขอยุติและ
พรอมท่ีเขาสูกระบวนการจัดจางกอสรางตามระเบียบฯ แลว ซ่ึงการกําหนดราคากลางงานกอสรางดังกลาว 
อยูในขั้นตอนการดําเนินการจัดจาง โดยท่ีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2550 ไดมีขอกําหนดให 
การจางกอสรางแตละคร้ัง ใหหัวหนาสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวของแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลางใหเปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ในการคํานวณราคากลางงานกอสรางคร้ังนั้น ใหถูกตองตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง  
แลวนําเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณา กอนวันประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา หรือกอน
ดําเนินการจัดทําราง TOR สําหรับการจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลวแตกรณี 
 ราคากลางงานกอสรางท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางไดคํานวณข้ึน ตามหลักเกณฑการคํานวณ
ราคากลางงานกอสรางและเม่ือหัวหนาสวนราชการไดใหความเห็นชอบแลว  ฝายพัสดุหรือผูท่ีมีหนารับผิดชอบ
บริหารงานดานการพัสดุของหนวยงานนั้น  จะนําราคากลางงานกอสรางท่ีหัวหนาสวนราชการไดใหความ
เห็นชอบแลว ไปใชเปนราคาอางอิง  ประกาศเปดเผยในราง TOR หรือในเอกสารสอบราคา ประกวดราคา 
รวมท้ังใชเปนราคาเร่ิมตนในการประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และใชเปนขอมูลประกอบในเร่ืองตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของในกระบวนการจัดจางกอสรางตามระเบียบฯ  

2.3 ความหมายของราคากลางงานกอสรางของทางราชการ 
 ราคากลางงานกอสรางของทางราชการ หมายถึง ราคาคากอสรางในงานกอสรางของทางราชการ
ในแตละงาน/โครงการ ซ่ึงไดจากการประเมินหรือประมาณการอยางละเอียดตามหลักเกณฑและวิธีการ             
ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ราคากลางงานกอสรางจึงไมใชราคามาตรฐานของงานกอสราง แตเปนราคาท่ีประเมินข้ึน
เพื่อใชเปนราคาอางอิงและพิจารณาราคาคากอสรางของผูเสนอราคา ในการจัดหาผูรับจางกอสรางใน             
งานกอสรางของทางราชการ โดยในปจจุบัน หนวยงานที่จะมีการจางกอสรางจะตองแตงต้ังคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางข้ึนคํานวณราคากลางงานกอสรางตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2550  แจงตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนท่ีสุด  ท่ี กค 0408.5/ว 9  ลงวันท่ี  7  
มีนาคม  2550   เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดราคากลางงานกอสราง  
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มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  6  กุมภาพันธ  2550 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2550 เห็นชอบหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง           
งานกอสราง ตามท่ีกระทรวงการคลัง (คณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอสราง) รวม 3 ขอ ดังนี้ 
 1.ใหใชหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางท่ีปรับปรุงใหม โดยใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
และหนวยงานอ่ืนของรัฐถือปฏิบัติหลังจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติ 30 วันทําการ (ต้ังแตวันท่ี 21 
มีนาคม 2550 เปนตนไป) 
  2. ณ  วันท่ีหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางท่ีปรับปรุงใหมนี้  มีผลบังคับใช 
 2.1 โครงการ/งานกอสรางใดที่ไดคํานวณราคากลางตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง
งานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2544  (เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดราคากลางงานกอสราง)  
และอยูระหวางการดําเนินการจัดจางกอสราง (ไดประกาศสอบราคา ประกวดราคา ประกาศราง TOR หรือ
ประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว) ก็ใหดําเนินการตอไป 
 2.2 โครงการ/งานกอสรางใดที่ไดคํานวณราคากลางตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง
งานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2544 ไวเกิน 6 เดือน (กอนวันท่ี 22 กันยายน 2549) และยัง
ไมเร่ิมดําเนินการจัดจางกอสราง (ยังไมไดประกาศสอบราคา ประกวดราคา ประกาศราง TOR หรือประกาศ
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) ใหคํานวณราคากลางใหมโดยใชหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง
งานกอสรางท่ีปรับปรุงใหมนี้ 
 2.3 โครงการ/งานกอสรางใดท่ีไดคํานวณราคากลางตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน
กอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2544 ไวไมเกิน 6 เดือน (ระหวางวันท่ี 22 กันยายน 2549 –      
20 มีนาคม 2550) และยังไมเร่ิมดําเนินการจัดจางกอสราง (ยังไมไดประกาศสอบราคา ประกวดราคา ประกาศราง 
TOR หรือประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐเจาของโครงการ/งานกอสรางนั้น ท่ีจะพิจารณาใหคํานวณราคากลางใหม
โดยใชหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางท่ีปรับปรุงใหมนี้หรือไม 
 3.ใหสํานักงบประมาณและหนวยงานท่ีเกี่ยวของใชหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางนี้  
ประกอบการพิจารณาจัดสรรหรือต้ังงบประมาณสําหรับโครงการ/งานกอสรางของทางราชการ 

2.4 ขอมูล หลักเกณฑ และเอกสารท่ีจําเปนสําหรับการคํานวณราคากลาง 
 งานกอสรางของทางราชการ  กอนคํานวณราคากลางงานกอสรางเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของและผูมีหนาท่ี
คํานวณราคากลางงานกอสราง (คณะกรรมการกําหนดราคากลาง)จะตองทําความเขาใจ และมีขอมูล เอกสาร 
และหลักเกณฑฯ ท่ีจําเปนสําหรับการคํานวณราคากลางงานกอสราง ดังตอไปนี้ 
 1. งานกอสรางที่จะแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางมาคํานวณราคากลางนั้น ตองเปน
งานกอสรางท่ีตองจางกอสรางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
โดยคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) ไดมีหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 1204/ว 1939  ลงวันท่ี 
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24 กุมภาพันธ 2537 แจงเวียนซักซอมความเขาใจวา ตามระเบียบฯ ขอ 72 และขอ 73 ไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการ
ดําเนินการจางกอสราง โดยใหสวนราชการจะตองแตงต้ังคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง 
เพื่อปฏิบัติหนาท่ีตามที่กําหนดตามระเบียบฯ ขอดังกลาว และเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ 
ดังกลาว  กวพ. ไดซักซอมความเขาใจวา งานกอสรางในท่ีนี้ หมายความรวมถึงงานเคล่ือนยายอาคาร งานดัดแปลง 
งานตอเติม  งานร้ือถอน และงานซอมแซม ซ่ึงสวนราชการเห็นวา มีความจําเปนจะตองมีการควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงานของผูรับจางตลอดเวลาดําเนินการตามความเหมาะสม ดวย  
 ดังนั้น งาน/โครงการใดท่ีเปนงานดัดแปลง งานตอเติม งานร้ือถอน และงานซอมแซม ท่ีสวน
ราชการเจาของงาน/โครงการเห็นวามีความจําเปนจะตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูรับจาง
ตลอดเวลาดําเนินการตามความเหมาะสม  ถือวาเปนงานกอสรางท่ีตองจัดจางกอสรางตามระเบียบฯ และตองถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ  2550 
 สําหรับงานกอสรางท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ 
และอุปกรณท่ีเกี่ยวของ แลวดําเนินการกอสรางหรือจัดทําเอง โดยมิไดมีการดําเนินการจัดจางกอสราง                  
ตามกระบวนการจัดจางกอสรางตามระเบียบฯ ไมอยูในขอบังคับท่ีจะตองคํานวณราคากลาง งานกอสรางตาม
หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ  2550 
 2. แบบรูปรายการกอสราง รายละเอียดประกอบแบบฯ ขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง
รายละเอียดการถอดแบบและประมาณการราคาท่ีผูออกแบบไดถอดแบบและประมาณการราคาไว 
 3. เง่ือนไขและขอกําหนดในการจางกอสราง ท่ีสําคัญ ไดแก อัตราเงินประกันผลงานหัก และอัตรา
เงินลวงหนาจาย โดย 
 - อัตราเงินลวงหนาจาย หมายถึง คาพัสดุหรือคาจางลวงหนาที่กําหนดจะจายใหแกผูขายหรือ
ผูรับจาง ซ่ึงระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ขอ 68 กําหนดใหจายไดตามเง่ือนไขและ
วิธีการตามท่ีระเบียบฯ กําหนด แตไมเกินรอยละ 15  ของราคาซ้ือหรือราคาจาง โดยตองกําหนดอัตราคาพัสดุ
หรือคาจางท่ีจะจายลวงหนาไวเปนเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาดวย 
 - อัตราเงินประกันผลงานหัก หมายถึง ในการจายคาจางใหผูรับจางกอสรางแตละงวดนั้น จะหัก
เงินไวเปนหลักประกันผลงานรอยละเทาใด 
ท้ังนี้ อัตราเงินลวงหนาจายและอัตราเงินประกันผลงานหักดังกลาว เปนตัวแปรสําคัญในการพิจารณาเลือกใช
ตาราง Factor F ท่ีเกี่ยวของ ในการคํานวณราคากลางงานกอสรางในสวนของคาใชจายในการดําเนินงานกอสราง 
 4. หลักเกณฑการคํานวณ  ขอมูล และรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานกอสรางท่ี
เปนปจจุบัน ในขณะที่คํานวณราคากลางงานกอสราง นั้น เชน ตาราง Factor F ราคาวัสดุ บัญชีคาแรงงานฯ
ตารางและหลักเกณฑการคํานวณคาขนสง ตารางคํานวณและ/หรือตารางอัตราคางานตอหนวยสําหรับ           
งานกอสรางทาง สะพานและทอเหล่ียม และงานกอสรางชลประทาน ตารางคํานวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวย
สําหรับงานกอสรางอาคาร เปนตน 
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 ท้ังนี้  ผูมีหนาท่ีคํานวณราคากลางงานกอสราง  สามารถเขาไปศึกษาและดาวนโหลดรายละเอียด
และขอมูลตางๆ ท่ีเปนปจจุบันไดท่ี www.gprocurement.go.th และท่ี www.price.moc.go.th สําหรับราคาวัสดุ
กอสราง 
 5. รายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ ครุภัณฑจัดซื้อ และรายการอื่นๆ ที่ตอง
พิจารณาคํานวณเปนกรณีพิเศษ 
 6. แบบฟอรมประกอบการถอดแบบฯ  และแบบฟอรมสรุปการคํานวณราคากลางงานกอสรางท่ี
ตองใชในการสรุปการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามท่ีกําหนดตามหลักเกณฑฯ   

2.5 สาระสําคัญของหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง 
 หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2550    
ไดจําแนกงานกอสรางของทางราชการและกําหนดหลักเกณฑการคํานวณฯ เปน 3 หลักเกณฑ ไดแก หลักเกณฑ
การคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร งานกอสรางทาง สะพาน และทอเหล่ียม  และงานกอสรางชลประทาน   
โดยมีสาระสําคัญของท้ัง 3 หลักเกณฑฯ สรุปได  ดังนี้ 
 1. ขอบเขตการบังคับใช 
             หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2550  
บังคับใชกับหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงไดแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอิสระ องคการมหาชน และ
หนวยงานของรัฐอ่ืนๆ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 2. ผูมีหนาท่ีคํานวณราคากลางงานกอสราง 
             ในการจางกอสรางแตละคร้ัง ใหหัวหนาสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ  พ.ศ. 2535  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  และ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวของแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
ประกอบดวย ประธาน ซ่ึงเปนขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทา ข้ึนไป 1 คน และมีกรรมการอยางนอย 2  คน
กรรมการควรแตงต้ังจากขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาข้ึนไป และควรมีผูมีความรูเกี่ยวกับการประมาณราคา
รวมเปนกรรมการดวย ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการ จะแตงต้ังบุคคลภายนอกซ่ึงไมมี 
สวนไดสวนเสียกับการกอสรางนั้น รวมเปนกรรมการดวยก็ได 
 ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลาง มีอํานาจหนาท่ีคํานวณราคากลางงานกอสรางคร้ังนั้น        
ใหถูกตองตามหลักเกณฑฯ แลวนําเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณา  กอนวันประกาศสอบราคาหรือประกาศ
ประกวดราคา หรือกอนดําเนินการจัดทําราง TOR สําหรับการจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหาก
ราคากลางท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณไว แตกตางกับราคาของผูเสนอราคารายท่ีสวนราชการ
เห็นสมควรจาง ต้ังแตรอยละ 15 ข้ึนไป โดยใชราคาของผูเสนอราคารายท่ีสวนราชการเห็นสมควรจางเปนฐาน
ในการคํานวณ ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางแจงรายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางนั้น  
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว 
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 3. การประกาศเปดเผยราคากลาง 
 ในการจางกอสรางทุกคร้ัง  ใหหนวยงานที่จะมีการจางกอสรางประกาศราคากลางท่ี
คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดคํานวณไว  ในประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือตามระเบียบท่ี
กําหนดสําหรับการจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  สวนรายละเอียดของการคํานวณราคากลางตาม BOQ. 
(BOQ. = Bill of Quantities) ใหหนวยงานท่ีจะมีการจางกอสรางตองจัดเตรียมไว หากมีผูสนใจขอตรวจดูหรือขอ
ถายสําเนาเอกสารดังกลาว จะตองดําเนินการตามคําขอนั้นทันที และใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.  2540  ดวย 
 4. ขั้นตอนการคํานวณราคากลางงานกอสราง 
 การคํานวณราคากลางงานกอสรางมีข้ันตอนการคํานวณ สรุปไดดังนี้ 
 4.1  คํานวณคางานตนทุน (Direct Cost) โดยวิธีการถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสราง 
 4.2  นําคางานตนทุนไปเทียบหาคาใชจายในการดําเนินงานกอสราง (Indirect Cost) หรือคา 
Factor F จากตาราง ซ่ึงไดจัดทําไวเปนตารางสําเร็จรูป เรียกวาตาราง Factor F 
 4.3 นําคา Factor F ท่ีได มาคํานวณรวมกับคางานตนทุนและคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตองมี (ถามี)  ดังนี้ 
     - กรณีงานกอสรางอาคาร 

   ราคากลาง  = (คางานตนทุน × Factor F) + ผลรวมคาครุภัณฑส่ังซ้ือหรือจัดซ้ือ 
                                         ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มแลว + ผลรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและ 
                                         คาใชจายอ่ืนๆ ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มแลว 

 - กรณีงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหล่ียม และงานกอสรางชลประทาน เปนการคํานวณ
ในลักษณะของ Unit Cost ซ่ึงตองคํานวณคางานตนทุนตอหนวย คางานตนทุนรวม และราคากลางของ           
ทุกรายการงานกอสราง (Item) กอน จากน้ัน จึงรวมราคากลางของทุกรายการงานกอสราง เปนราคากลาง       
งานกอสรางทาง สะพาน และทอเหล่ียม หรืองานกอสรางชลประทาน ท้ังงาน/โครงการ ดังนี้ 

  ราคากลาง  =   ∑(คางานตนทุนของแตละรายการกอสราง × Factor F )  
 5. การคํานวณคางานตนทุน (Direct Cost) 
            คางานตนทุนหรือคาใชจายทางตรง (Direct Cost) หมายถึง ผลรวมของคาวัสดุ (รวมคาขนสง) 
คาแรงงาน และคางานตางๆ โดยยังไมรวมคาใชจายในการดําเนินงานกอสราง (คาอํานวยการ ดอกเบ้ีย กําไร 
และภาษี)  
 การคํานวณคางานตนทุนหรือคาใชจายทางตรง กําหนดใหใชวิธีการถอดแบบกอสราง            
เพื่อสํารวจและกําหนดรายการรวมทั้งหนวยวัดและปริมาณงาน วัสดุ และแรงงาน สําหรับแตละรายการ         
งานกอสราง แลวนํามาคํานวณกับรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานกอสรางท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงไดแก  
ราคาวัสดุกอสราง คาขนสงวัสดุกอสราง  คาแรงงาน และอัตราราคางานตอหนวยตางๆ ซ่ึงสามารถพิจารณา
กําหนดเปนข้ันตอนการคํานวณคางานตนทุนสําหรับทุกประเภทงานกอสราง  ไดดังนี้ 
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  - ถอดแบบกอสรางเพื่อสํารวจและกําหนดรายการงานกอสราง 
  - พิจารณากําหนดหนวยวัดของแตละรายการงานกอสราง 
  - กําหนดจํานวนหรือปริมาณงาน วัสดุ และแรงงานของแตละรายการงานกอสราง 
  - ปรับจํานวนหรือปริมาณงานของแตละรายการงานกอสรางใหสอดคลองตามขอเท็จจริง 
(คํานวณหาปริมาณสุทธิ) 
  - ในกรณีของงานกอสรางอาคารใหนํารายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานกอสราง
ท่ีเกี่ยวของ มาคํานวณกับจํานวนหรือปริมาณสําหรับแตละรายการงานกอสราง สวนรายการใดตองคํานวณ      
คาวัสดุมวลรวม ก็ใหคํานวณหาคาวัสดุมวลรวมตอหนวย โดยใชสูตรการคํานวณหาคาวัสดุมวลรวมตอหนวย กอน
แลวจึงนําผลลัพธท่ีไดไปคูณกับปริมาณงาน 
 ในกรณีของงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหล่ียม และงานกอสรางชลประทานใหนํา
รายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานกอสรางท่ีเกี่ยวของมาคํานวณในสูตรการคํานวณคางานตนทุน
ตอหนวยกอน  จากนั้นจึงนําผลลัพธท่ีไดไปคูณกับปริมาณงาน 
 - รวมคางานตนทุนรวมของทุกรายการงานกอสราง จะไดคางานตนทุนรวมทั้งโครงการ/
งานกอสรางท่ีคํานวณราคากลางงานกอสรางนั้น 
 ท้ังนี้  ในการคํานวณคางานตนทุนดังกลาว  หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  6  กุมภาพันธ  2550   ไดกําหนดหลักเกณฑ  แนวทาง และขอมูลสําหรับประกอบการ
พิจารณาถอดแบบและคํานวณคางานตนทุนไว   สรุปไดดังนี้ 
  (1)  หลักเกณฑ  แนวทาง และขอมูลประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลาง ประกอบดวย 
 (1.1)   บัญชีแสดงรายการงานกอสราง ซ่ึงงานกอสรางท้ัง 3 ประเภท ควรจะมี เพื่อใชเปน
แมแบบหรือแนวทางประกอบการพิจารณาถอดแบบและกําหนดรายการงานกอสรางจากแบบกอสราง 
 (1.2)  หลักเกณฑการถอดแบบและคํานวณปริมาณงาน เปนหลักเกณฑประกอบการถอดแบบ
และคํานวณหาปริมาณงาน  วัสดุ และแรงงาน  สําหรับแตละรายการงานกอสราง 
 (1.3)  มาตรฐานการวัด เปนหลักเกณฑสําหรับการพิจารณาเพื่อกําหนดหนวยวัดสําหรับ
งานกอสรางรายการตางๆ  แตอยางไรก็ดี ในบัญชีแสดงรายการกอสรางตามขอ (1) ก็ไดกําหนดหนวยวัดสําหรับ
แตละรายการงานกอสรางท่ีเปนไปตามมาตรฐานการวัดไวดวยแลว 
 (1.4)  หลักเกณฑการเผ่ือ เปนหลักเกณฑสําหรับการคํานวณปรับปริมาณงาน วัสดุและ
แรงงานใหสอดคลองตามขอเท็จจริงในการกอสราง 
 (1.5)  หลักเกณฑการคํานวณคางานตนทุนตอหนวยสําหรับงานกอสรางทาง สะพาน และ
ทอเหล่ียม และงานกอสรางชลประทาน 
 (1.6)  ขอมูลปริมาณวัสดุสําหรับงานกอสรางสะพานและทอเหล่ียม ซ่ึงไดจัดทําไวเปน
ตารางสําเร็จรูปท่ีสามารถนํามาใชในสวนท่ีเกี่ยวของกับการคํานวณคางานตนทุน  สําหรับการคํานวณราคากลาง
งานกอสรางทาง สะพาน และทอเหล่ียม 
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 (1.7)  หลักเกณฑการคํานวณหาวัสดุมวลรวม  เปนหลักเกณฑและวิธีการสําหรับ
การคํานวณหาคาวัสดุมวลรวมตอหนวยในการคํานวณคางานตนทุน สําหรับบางรายการงานกอสรางท่ีตองใช  
คาวัสดุมวลรวมตอหนวย ในการคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร 
 (2)  รายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานกอสราง ประกอบดวย 
 (2.1) ราคาวัสดุกอสราง ใหใชราคาปจจุบันในขณะท่ีคํานวณราคากลางงานกอสรางนั้น  
โดยการกอสรางในสวนกลาง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ใหใชราคาตามท่ีสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวง พาณิชย 
กําหนดในสวนภูมิภาค  ใหใชราคาตามที่สํานักงานพาณิชยจังหวัดกําหนด  หากเปนวัสดุกอสรางท่ี    
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาหรือสํานักงานพาณิชยจังหวัดมิไดกําหนดราคาไว  ใหผูมีหนาท่ีคํานวณราคากลาง
สืบราคาเอง พรอมท้ังจัดทําบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการกําหนดราคาดังกลาวไวเปน
หลักฐานดวย 
 ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเพื่อประโยชนของทางราชการ ผูมีหนาท่ีคํานวณราคากลาง
อาจใชราคาวัสดุกอสราง ตามรายการที่สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาหรือสํานักงานพาณิชยจังหวัด กําหนดจาก
แหลงอ่ืนได  แตราคาท่ีใชนั้นตองเปนราคาท่ีไมสูงกวาราคาท่ีสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาหรือสํานักงานพาณิชย
จังหวัดกําหนด  พรอมท้ังใหจัดทําบันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปนรวมท้ังรายละเอียดของการสืบราคาหรือ
การกําหนดราคาวัสดุกอสรางดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย 
 สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ อาจต้ังคณะกรรมการ หรือ
ดําเนินการอ่ืนใด  เพื่อสํารวจรวบรวมขอมูล และกําหนดราคาและแหลงวัสดุกอสราง ในสวนท่ีสํานักดัชนี
เศรษฐกิจการคาหรือสํานักงานพาณิชยจังหวัดมิไดกําหนดราคาไว เพื่อประโยชนในการคํานวณราคากลาง 
งานกอสรางของผูมีหนาท่ีคํานวณราคากลางงานกอสราง ไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับราคาและ
แหลงวัสดใุนแตละทองท่ี 
 ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีคํานวณราคากลางไดพิจารณาเห็นวา งานกอสรางท่ีคํานวณ 
ราคากลางนั้น  ใชวัสดุกอสรางบางรายการเปนจํานวนมาก หากซ้ือโดยตรงจากแหลงผลิตจะไดรับสวนลด และ
เม่ือรวมคาขนสงแลวยังเปนราคาท่ีตํ่ากวาราคาจากแหลงอ่ืนดังกลาวขางตน ผูมีหนาท่ีคํานวณราคากลางอาจ
พิจารณาคํานวณโดยใชราคาจากแหลงผลิตสําหรับวัสดุกอสรางรายการนั้นก็ได 
 (2.2)  คาขนสงวัสดุกอสราง ใหคํานวณตามหลักเกณฑและตามตารางคาขนสงวัสดุกอสราง   
โดยในสวนของตารางคาขนสงวัสดุกอสราง ไดกําหนดไวเปนตารางสําเร็จรูปท่ีผันแปรตามราคานํ้ามันดีเซล  
ต้ังแต 15.00-69.99  บาทตอลิตร จําแนกเปนกรณีรถบรรทุก 6 ลอ 10 ลอ และ 10 ลอมีลากพวง 
 (2.3)  คาแรงงาน ใหใชตามบัญชีอัตราคาแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณ
ราคากลางงานกอสรางท่ีกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) กําหนดและประกาศใช ซ่ึงไดจัดทําไวเปนตาราง
สําเร็จรูปประกอบดวยอัตราคาแรงงานสําหรับงานกอสรางตางๆ 
 (2.4)  คาดําเนินการและคาเสื่อมราคาเครื่องจักร เปนอัตราคางานตอหนวยสําหรับ
การคํานวณคางานตนทุน ในการคํานวณราคากลางงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหล่ียม โดยไดคํานวณและ
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รวมไวเปนตารางสําเร็จรูปท่ีผันแปรตามราคาน้ํามันดีเซล ต้ังแต 15.00-69.99 บาทตอลิตร 
 (2.5)  อัตราราคางานตอหนวยสําหรับงานกอสรางชลประทาน เปนอัตราคางานตอหนวย
สําหรับการคํานวณคางานตนทุน ในการคํานวณราคากลางงานกอสรางชลประทาน โดยไดคํานวณและรวมไว
เปนตารางสําเร็จรูปท่ีผันแปรตามราคานํ้ามันดีเซล ต้ังแต 15.00-69.99 บาทตอลิตร ประกอบดวย ตารางอัตราราคา
งานดิน งานปรับปรุงฐานรากและระเบิดหิน งานคอนกรีตและหิน และตารางคาใชจายตอหนวยในการปลูกหญา   
เปนตน 
 6.  คาใชจายในการดําเนินงานกอสราง (Indirect Cost) เปนสวนของคาใชจายในการดําเนินงาน
กอสราง  ซ่ึงประกอบดวย  คาอํานวยการ  ดอกเบ้ีย  กําไร  และคาภาษี  และเพื่อความสะดวกตอการนําไปใช
ในทางปฏิบัติ  ไดคํานวณรวมและจัดทําไวในรูปของตารางสําเร็จรูปท่ีสามารถนําไปใชงานไดทันที  เรียกวา
ตาราง Factor F  รวม 3 ตาราง  ไดแก  ตาราง Factor F งานกอสรางอาคาร  สําหรับใชกับงานกอสรางอาคาร   
และตาราง Factor F งานกอสรางทาง  และตาราง Factor F งานกอสรางสะพานและทอเหล่ียม  สําหรับใชกับงาน
กอสรางทาง สะพาน และทอเหล่ียม 
 สําหรับในสวนของงานกอสรางชลประทาน เนื่องจากมีลักษณะงาน โครงสรางทางสถาปตย
และวิศวกรรม  และการดําเนินงานกอสราง  เปนไปในแนวทางเดียวกันกับงานกอสรางทาง สะพาน และ 
ทอเหล่ียม   จึงกําหนดใหใชตาราง Factor F งานกอสรางทางและตาราง Factor F งานกอสรางสะพานและ 
ทอเหล่ียม   สําหรับงานกอสรางชลประทานดวย 
 7. คาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองมี หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจาก
การดําเนินการตามขอกําหนดตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และตามสัญญาจางกอสราง คาใชจายเกี่ยวกับ    
คางานสนับสนุน (Construction General Support) คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับกรรมวิธีเฉพาะหรืออุปกรณพิเศษ
สําหรับการกอสราง และหมายความรวมถึงคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปนตองมี ซ่ึงมีเฉพาะบางงาน/โครงการกอสราง
และในบางสัญญาจาง จึงไมสามารถท่ีจะกําหนดไวในสวนของคางานตนทุน (Direct Cost) และคาใชจายในการ
ดําเนินงานกอสราง (Indirect Cost)  ได  ตัวอยางเชน คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการกําหนดใหตองจัดหาท่ีพักและ
อุปกรณอํานวยความสะดวกสําหรับผูควบคุมงานในงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหล่ียม คาใชจายเกี่ยวกับ 
Tower Crane ในกรณีของการกอสรางอาคารสูง การกําหนดใหใชนั่งรานและการรักษาความปลอดภัยตอคนงาน
กอสรางตามกฎหมายแรงงาน การทํา Bench Mark สําหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน การจัดทําระบบปองกันฝุน
ตามขอบังคับ การทําระบบปองกันดินพัง คาใชจายกรณีไมอนุญาตใหคนงานพักในบริเวณท่ีกอสราง (คาพาหนะ
ไป-กลับท่ีพัก) การทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะกอสรางเปนระยะๆ  และการทําอาคารบางสวนใหแลว
เสร็จเพื่อเขาไปใชสอยกอนเสร็จท้ังโครงการ  เปนตน 
 การคํานวณคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและคาใชจายอ่ืนๆ ดังกลาว ในกรณีของงานกอสราง
อาคาร ใหคํานวณเหมารวมทุกรายการ (รวมภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับรายการที่ตองชําระคาภาษีมูลคาเพิ่ม)         
แลวนําไปรวมหลังจากท่ีไดคางานตนทุนคูณดวยคา Factor F แลว  สําหรับในกรณีของงานกอสรางทาง สะพาน 
และทอเหล่ียม  และงานกอสรางชลประทาน  ใหคํานวณรวมทุกรายการ แลวนําไปหาคาเฉล่ียของคาใชจายพิเศษ
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ตามขอกําหนดฯ ตอราคากลางท้ังโครงการซ่ึงยังไมรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ แลวกําหนดใหอยูในรูป 
Factor จากนั้น ใหนําคา Factor F ท่ีได ไปคูณกับคา Factor F ปกติ ไดเปนคา Factor F ซ่ึงรวมคาใชจายพิเศษตาม
ขอกําหนดไวแลว เม่ือนําคา Factor F ซ่ึงรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดแลว ไปคูณคางานตนทุนของแตละ
รายการงานกอสราง จะไดราคากลางของแตละรายการงานกอสรางซ่ึงรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดไวแลว  
เม่ือรวมราคากลางของทุกรายการงานกอสราง จะไดราคากลางงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหล่ียม           
ท้ังโครงการ 
 8. การคํานวณเก่ียวกับคาครุภัณฑจัดซ้ือหรือส่ังซ้ือในการคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร 
 หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2550          
ในสวนของหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร  ไดกําหนดใหแยกรายการที่เปนครุภัณฑจัดซ้ือ
หรือส่ังซ้ือและระบบโสตทัศน  ซ่ึงประกอบดวย ครุภัณฑลอยตัว อุปกรณระบบโสต อุปกรณระบบโสตทัศน   
อุปกรณระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณระบบรักษาความปลอดภัย  ออกจากการคํานวณในสวนของคางาน
ตนทุน  มาคํานวณตางหากในราคาผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย  และเม่ือรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มแลว ใหนํายอดรวม
ท้ังหมด ไปรวมหลังจากท่ีไดคางานตนทุนคูณดวยคา Factor F แลว 
 9. แนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง 
 เพื่อใหมีการนําหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางฉบับปรับปรุงใหมนี้ ไปใชปฏิบัติ
ไดอยางถูกตอง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และในแนวทางเดียวกันท้ังในสวนของหนวยงานผูปฏิบัติ 
หนวยงานที่มีหนาท่ีตรวจสอบ และหนวยงานท่ีมีหนาท่ีพิจารณางบประมาณ จึงกําหนดใหมีแนวทางและวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางเพื่อหนวยงานท่ีเกี่ยวของถือเปนหลักปฏิบัติ  รวม 
16 ประการ ดังนี้ 
 9.1 หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางนี้ ใชบังคับกับหนวยงานภาครัฐ 
 9.2 หลักเกณฑ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดราคากลางงานกอสราง
ของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง รวมท้ังตามหนังสือเวียนอ่ืนใด ซ่ึงไดกําหนด
ไวในหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางนี้แลว ใหใชตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง            
งานกอสรางนี้ 
 9.3 ตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางนี้ 
 งานกอสรางอาคาร  หมายถึง งานกอสรางใหม งานปรับปรุง งานซอมแซม งานร้ือถอน และ/
หรืองานตอเติมอาคาร  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  เรือหรือพาหนะสําหรับขนสงขามฟาก  ทาเทียบเรือ  ตึกแถว  
รานคา  โรงเรือน  โรงเรียน โรงพยาบาล  โรงงาน โรงภาพยนตร  ศูนยการคา  คลังสินคา  อาคารสํานักงาน  
อาคารท่ีทําการ  อาคารชุดพักอาศัย  ศาลาท่ีพัก  วัด  พระอุโบสถ  หอระฆัง  กุฏิพระ  มัสยิด  สุเหรา  อนุสาวรีย  
หอสูง  หอประชุม  หองสมุด  ตลาด  อูเรือ  คานเรือ  ทาน้ํา  ทาจอดเรือ  สถานีนํารอง  สถานีขนสงฯ   หรือ
ส่ิงกอสรางอ่ืนท่ีมีลักษณะ  รูปแบบ  หรือโครงสรางคลายกับส่ิงกอสรางดังกลาว ซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาไป
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ใชสอยได  และใหหมายความรวมถึง  งานกอสราง  งานปรับปรุง  งานซอมแซม  งานร้ือถอน  และ/หรืองาน 
ตอเติมส่ิงกอสรางดังตอไปนี้ดวย 
 (1)  อัฒจันทรหรือส่ิงกอสรางอยางอ่ืน เพื่อใชเปนท่ีเลนกีฬาและ/หรือออกกําลังกาย  เชน  
สนาม กีฬา  สนามฟุตบอล ลูกีฬา สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน สระวายน้ํา ฯลฯ   เปนตน 
 (2)  ปายและ/หรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย เพื่อการประชาสัมพันธหรือเพื่อการ
โฆษณา 
 (3)  ถนน  ทางเทา  พื้นท่ี หรือส่ิงท่ีสรางข้ึน เพื่อใชเปนที่จอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออก
ของ-รถ  ภายในบริเวณซ่ึงเปนสวนประกอบของงานกอสรางอาคาร หรือสวนสาธารณะ 
 (4)  รางระบายน้ํา  ทอระบายนํ้า  บอพัก   บอบําบัดน้ําเสีย   บอเกรอะบอซึม  บอเก็บน้ํา   
หรือถังพักน้ํา  งานระบบประปา  งานปกเสาพาดสาย  และระบบไฟฟาแสงสวาง  ภายในบริเวณซ่ึงเปน
สวนประกอบของงานกอสรางอาคาร หรือสวนสาธารณะ 
 (5)  สระน้ํา  น้ําพุ  เข่ือนกันดิน  สะพานขามคู/คลอง ทางเดิน งานปลูกตนไม งาน
ประติมากรรม  งานปลูกหญา  และงานจัดสวน  ภายในบริเวณซ่ึงเปนสวนประกอบของงานกอสรางอาคาร หรือ
สวนสาธารณะ 
 (6)  เสาธง  ร้ัว  กําแพง  ประตูร้ัว  และปอมยาม 
 (7)  งานตกแตงภายใน และ/หรืองานกอสรางอ่ืนใด  ซ่ึงเปนสวนประกอบ หรือเกี่ยวเนื่อง 
และอยูภายในบริเวณส่ิงกอสรางในงานกอสรางอาคารนั้น 
 (8)  ส่ิงกอสรางอ่ืน  ตามที่คณะรัฐมนตรีและ/หรือคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลาง
งานกอสรางกําหนด 
 งานกอสรางชลประทาน  หมายถึง งานกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม และ/หรือตอเติม
ส่ิงกอสรางท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมน้ําเพื่อการชลประทาน  หรือเพื่อการอ่ืน  เชน  การประมง  การเกษตรกรรม  
การปองกันน้ําเค็ม  การปองกันน้ําทวม  หรือเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา  เปนตน โดยทําการกอสรางอาคารและ/
หรือส่ิงกอสรางตางๆ  เชน  เข่ือนทดน้ํา  อาคารประกอบของเข่ือนทดน้ํา  เข่ือนเก็บกักน้ํา  อาคารประกอบของ
เข่ือนเก็บกักน้ํา คลองสงน้ํา อาคารของคลองสงน้ํา คลองระบายน้ํา คูสงน้ํา คูระบายนํ้า เปนตน และให
หมายความรวมถึงส่ิงกอสรางอ่ืนใด  ซ่ึงมีลักษณะ  รูปแบบ  วัตถุประสงค  หรือโครงสรางคลายกับส่ิงกอสราง
ดงักลาว  หรือเปนสวนประกอบและเกี่ยวเนื่องกับส่ิงกอสรางดังกลาว ดวย 
 งานกอสรางทาง  หมายถึง  การกอสราง  การขยาย  การบูรณะ หรือการบํารุงรักษาทางหรือ
ถนน ซ่ึงจัดไวเพื่อประโยชนในการจราจร  สาธารณะทางบก  ไมวาในระดับพื้นดิน ใต หรือเหนือพื้นดิน  หรือ
ใตหรือเหนอือสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน นอกจากทางรถไฟ   และใหหมายความรวมถึงท่ีดิน  พืช  พันธุไมทุกชนิด   
ทอกลม  รางระบายน้ํา  รองน้ํา  กําแพงกันดิน  เข่ือน  ร้ัว  หลักสํารวจ   หลักเขต   หลักระยะ  ปายจราจร  
เคร่ืองหมาย  เคร่ืองสัญญาณไฟฟา  เคร่ืองแสดงสัญญาณ  ท่ีจอดรถ  ท่ีพักคนโดยสาร  ท่ีพักริมทาง  และอาคาร
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หรือส่ิงอ่ืนอันเปนอุปกรณงานทางบรรดาท่ีมีอยู หรือท่ีไดจัดไวในเขตทางหลวง   และเพื่อประโยชนแกงานทาง 
หรือผูใชทางหลวงนั้น 
 งานกอสรางสะพานและทอเหล่ียม   หมายถึง   การกอสราง  การขยาย  การบูรณะ  หรือการ
บํารุงรักษาสะพาน  ทอเหล่ียม  และสะพานลอยคนเดินขาม  ซ่ึงจัดไวเพื่อประโยชนในการจราจร  สาธารณะทางบก  
ไมวาในระดับพื้นดิน ใต หรือเหนือพื้นดิน  หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนนอกจากทางรถไฟ    และ
ใหหมายความรวมถึงอุโมงค  ทาเรือสําหรับข้ึนหรือลงรถท่ีไดจัดไวในเขตทางหลวง  และเพื่อประโยชนแกงาน
ทางนั้นดวย 
หมายเหตุ   ความหมายและขอบเขตของงานกอสรางดังกลาว  กําหนดข้ึนเพื่อใชกับหลักเกณฑการคํานวณราคา
กลางงานกอสรางนี้เทานั้น ไมมีผลผูกพันหรือเกี่ยวเนื่องกับความหมาย คําจํากัดความ หรือขอบเขตของงาน
กอสรางหรือส่ิงกอสราง  ตามท่ีกําหนดไวในคําส่ัง กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของอ่ืนใด 
 9.4 หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางนี้ จําแนกงานกอสรางของทางราชการ เปน  
3 ประเภท ไดแก งานกอสรางอาคาร งานกอสรางทาง สะพานและทอเหล่ียม และงานกอสรางชลประทาน 
 สําหรับงานกอสรางอ่ืน ท่ีไมอยูในหลักเกณฑของงานกอสราง 3 ประเภทดังกลาวโดยตรง 
ใหพิจารณาในรายละเอียดวามีโครงสราง  ลักษณะงานและ/หรือขอบเขตของงานบางสวนหรือท้ังหมดใกลเคียง
กับงานกอสรางประเภทใด ใหใชหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางประเภทนั้น  หรือหลายประเภท
รวมกัน 
 ในกรณีท่ีเปนงานหรือโครงการกอสราง ซ่ึงประกอบดวยงานหรือโครงการกอสรางหลาย
โครงการมีความซับซอน ใชงบประมาณมาก  มีลักษณะการกอสรางเปนการเฉพาะและใชเทคโนโลยีพิเศษ  
ซ่ึงแตกตางจากงานกอสราง 3 ประเภทดังกลาว ใหกําหนดวิธีการและคํานวณราคากลางเปนการเฉพาะ โดยหาก
โครงสรางและลักษณะงานในสวนใด สามารถนําหลักเกณฑการคํานวณราคากลางของงานกอสราง 3 ประเภท
ดังกลาวมาใชได  ก็ใหพิจารณาปรับใชไดตามความเหมาะสม พรอมท้ังจัดทําบันทึกแสดงรายละเอียดและวิธีการ
คํานวณราคากลางดังกลาว  เพื่อเปนขอมูลประกอบไวดวย แตท้ังนี้  ไมรวมถึงงานหรือโครงการกอสรางท่ีไดรับ
อนุมัติหรือมีระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนดใหใชวิธีการคํานวณราคากลางเปนการเฉพาะ 
 9.5  ราคาวัสดุกอสรางใหใชราคาปจจุบัน ในขณะที่คํานวณราคากลางงานกอสรางนั้น โดยการ
กอสรางในสวนกลาง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ใหใชราคาตามท่ีสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
กําหนด ในสวนภูมิภาค ใหใชราคาตามที่สํานักงานพาณิชยจังหวัด กําหนด หากเปนวัสดุกอสรางท่ีสํานักดัชนี
เศรษฐกิจการคาหรือสํานักงานพาณิชยจังหวัดมิไดกําหนดราคาไว ใหผูมีหนาท่ีคํานวณราคากลางสืบราคาเอง   
พรอมท้ังจัดทําบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการกําหนดราคาดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย 
 ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเพ่ือประโยชนของทางราชการ ผูมีหนาท่ีคํานวณราคากลาง 
อาจใชราคาวัสดุกอสราง  ตามรายการท่ีสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาหรือสํานักงานพาณิชยจังหวัด กําหนด  
จากแหลงอ่ืนได  แตราคาท่ีใชนั้นตองเปนราคาท่ีไมสูงกวาราคาท่ีสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาหรือสํานักงาน
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พาณิชยจังหวัด  แลวแตกรณี กําหนด พรอมท้ังใหจัดทําบันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปนรวมท้ังรายละเอียด
ของการสืบราคาหรือการกําหนดราคาวัสดุกอสรางดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย 
 สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ อาจตั้งคณะกรรมการ หรือดําเนินการอ่ืนใด 
เพื่อสํารวจรวบรวมขอมูล และกําหนดราคาและแหลงวัสดุกอสราง ในสวนท่ีสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาหรือ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดมิไดกําหนดราคาไว  เพื่อประโยชนในการคํานวณราคากลางงานกอสรางของผูมีหนาท่ี
คํานวณราคากลางงานกอสราง ไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับราคาและแหลงวัสดุในแตละทองท่ี 
 ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีคํานวณราคากลางไดพิจารณาเห็นวา งานกอสรางท่ีคํานวณราคากลางนั้น 
ใชวัสดุกอสรางบางรายการเปนจํานวนมาก หากซ้ือโดยตรงจากแหลงผลิตจะไดรับสวนลด และเม่ือรวม 
คาขนสงแลวยังเปนราคาท่ีตํ่ากวาราคาจากแหลงอ่ืนดังกลาวขางตน ผูมีหนาท่ีคํานวณราคากลางอาจพิจารณา
คํานวณโดยใชราคาจากแหลงผลิตสําหรับวสัดุกอสรางรายการนั้นก็ได 
 การกําหนดราคาและแหลงวัสดุกอสรางนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวนี้ ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับราคาและแหลงวัสดุกอสราง ซ่ึงไดกําหนดเพิ่มเติมไวในรายละเอียดของหลักเกณฑ 
การคํานวณราคากลางงานกอสรางสําหรับงานกอสรางแตละประเภท  และตามท่ีคณะกรรมการกํากับนโยบาย
ราคากลางงานกอสราง หรือคณะอนุกรรมการ หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงาน
กอสรางมอบหมาย กําหนด 
 9.6 ใหกระทรวงพาณิชย (สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาและสํานักงานพาณิชยจังหวัด) พิจารณา
กําหนดราคาวัสดุกอสรางใหครอบคลุมประเภท และรายการที่จําเปนสําหรับการคํานวณราคากลางงานกอสราง 
รวมทั้งการปรับปรุงราคาใหมีความเปนปจจุบัน และประกาศเปนการท่ัวไปอยางตอเนื่อง 
 9.7  คาขนสงวัสดุกอสราง  คาดําเนินการและคาเส่ือมราคา อัตราราคางานดิน และอัตราราคา 
งานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ใหกําหนดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับนโยบาย
ราคากลางงานกอสราง หรือคณะอนุกรรมการหรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลาง 
งานกอสรางมอบหมาย กําหนด  
 ใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ปรับปรุงตารางคา
ขนสงวัสดุกอสราง  คาดําเนินการและคาเส่ือมราคา อัตราราคางานดิน และอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและ
งานระเบิด-หิน  ใหสอดคลองตามราคาน้ํามันและสภาวการณทางดานเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป   และแจงเวียน
ใหสวน-ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอ่ืนของรัฐทราบ และถือปฏิบัติ 
 9.8  อัตราคาแรงงาน/ดําเนินการท่ีใชในการคํานวณราคากลางงานกอสรางใหกําหนดตาม
หลักเกณฑ  และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอสราง หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
หนวยงานท่ีคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอสรางมอบหมาย กําหนด  
 ใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)  ปรับปรุงบัญชีอัตราคาแรงงาน/ดําเนินการฯ และ 
แจงเวียนใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐทราบและถือปฏิบัติตามความเหมาะสม และ
สอดคลองตามประกาศคาแรงข้ันตํ่าและ/หรือสภาวการณทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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 9.9  อัตราดอกเบ้ียเงินกูท่ีใชเปนเกณฑพิจารณากําหนดคาดอกเบี้ย   สําหรับการคํานวณราคา
กลางงานกอสรางตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางนี้   ใหใชคาเฉล่ียอัตราดอกเบ้ียเงินให 
กูยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ  อยางนอย 3 ธนาคาร  เปนเกณฑพิจารณา โดยใหกําหนดเปน 
ตัวเลขกลม  กรณีอัตราดอกเบ้ียเปนเศษ  ถาเศษถึง 0.50  ใหปดข้ึน    ถาไมถึง 0.50  ใหปดลง 
 ใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)  กําหนดและประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินกู  ท่ีใชเปน
เกณฑในการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามหลักเกณฑฯ ทุกตนปงบประมาณ (เดือนตุลาคมของทุกป)   และ
ระหวางปงบประมาณหากอัตราดอกเบ้ียเงินกูเฉล่ียฯ  เปล่ียนแปลงถึงรอยละ 1 
 9.10  อัตราภาษีตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางนี้ ใหเปนไปตามอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
 ใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ประกาศเปล่ียนแปลงอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม  เม่ือมี 
พระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 
 9.11  การแบงงวดงาน การจายเงิน และการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน จะตองกําหนดให
ถูกตองชัดเจนตามหลักวิชาการ  ปริมาณงานในแตละงวดจะตองสอดคลองกับจํานวนเงินในแตละงวด  โดย
คํานึงถึงความเปนธรรมของท้ังผูรับจางและผูวาจาง 
 9.12 ในการออกแบบงานกอสราง หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสรางสามารถใหสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือเอกชน  เปนผูออกแบบงานกอสรางใหก็ได 
 ผูออกแบบงานกอสรางจะตองออกแบบใหถูกตองเหมาะสมกับการใชงาน และเปนไปตาม
หลักวิชาการ โดยจะตองมีการถอดแบบและจัดทํารายการปริมาณงานและราคา  และประมาณการราคาใน
เบ้ืองตนไวดวย รวมท้ังจะตองรับรองแบบและรายการปริมาณงานและราคาท่ีไดถอดแบบนั้นไวดวยทุกคร้ัง 
 9.13  ใหมีคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการคํานวณราคากลาง
งานกอสรางภายใตหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางนี้  ดังตอไปนี้ 
 ในการจางกอสรางแตละคร้ัง ใหหัวหนาสวนราชการตามระเบียบวาดวยการพัสดุ และ/หรือ
ระเบียบท่ีเกี่ยวของ แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
 - องคประกอบ 
 ประกอบดวย  ประธาน ซ่ึงเปนขาราชการหรือเทียบเทา โดยคํานึงถึงลักษณะงาน หนาท่ี
และความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับการแตงต้ังเปนสําคัญ 1 คน และใหมีกรรมการอยางนอย 2 คน กรรมการควร
แตงต้ังจากขาราชการหรือเทียบเทา โดยคํานึงถึงลักษณะงาน หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับการ
แตงต้ังเปนสําคัญ และควรมีผูมีความรูเกี่ยวกับการประมาณราคารวมเปนกรรมการดวย 
 กรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการ  จะแตงต้ังบุคคลภายนอกซ่ึงไมมีสวนได
สวนเสียกับการกอสรางนั้น  รวมเปนกรรมการดวยก็ได 
 องคประชุมของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุ 
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 - อํานาจหนาท่ี 
 ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลาง มีอํานาจหนาท่ีคํานวณราคากลางงานกอสรางคร้ังนั้น
ใหถูกตองตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง แลวนําเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความ
เห็นชอบ กอนวันประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา  หรือประกาศราง TOR สําหรับการจัดจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลวแตกรณี 
 ในกรณีที่ราคาของผูเสนอราคาท่ีสวนราชการเห็นสมควรจางแตกตางจากราคากลางท่ี
คณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณไว ต้ังแตรอยละ 15 ข้ึนไป โดยใชราคาของผูเสนอราคารายท่ีสวน
ราชการเห็นสมควรจางเปนฐานในการคํานวณ  ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางหรือผูท่ีเกี่ยวของแจง
รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางนั้น ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว 
 การแจงรายละเอียดการคํานวณราคากลางของคณะกรรมการกําหนดราคากลางหรือ 
ผูท่ีเกี่ยวของตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินดังกลาว ไมมีผลผูกพันตอผูมีอํานาจในการท่ีจะพิจารณารับราคา
หรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 
 สําหรับหนวยงานภาครัฐท่ีไมอยูในบังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การพัสดุ พ.ศ. 2535  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ใหถือปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับวาดวยการพัสดุของหนวยงานนั้น ๆ  
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการแตงต้ังและการประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการกําหนดราคากลางมีสิทธิไดรับเบ้ียประชุมเปนรายคร้ัง ตามพระราช
กฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 9.14  กรณีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู  ภาษีมูลคาเพิ่ม ตารางคาขนสงวัสดุ
กอสราง  คาดําเนินการและคาเส่ือมราคา  อัตราราคางานดิน  อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
และ/หรือบัญชีอัตราคาแรงงาน/ดําเนินการฯ ซ่ึงใชในการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามหลักเกณฑ 
การคํานวณราคากลางงานกอสรางนี้ หากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐยังไมไดรับแจง 
การเปล่ียนแปลงดังกลาว ใหถือปฏิบัติตามอัตราดอกเบ้ียเงินกู  ภาษีมูลคาเพิ่ม ตารางคาขนสงวัสดุกอสราง   
คาดําเนินการและคาเส่ือมราคา  อัตราราคางานดิน  อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  และ/
หรือบัญชีอัตราคาแรงงาน/ดําเนินการฯ  เดิม 
 หากสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอ่ืนของรัฐไดรับแจงการเปล่ียนแปลงอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ตารางคาขนสงวัสดุกอสราง  คาดําเนินการและคาเส่ือมราคา  อัตราราคางานดิน  
อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  และ/หรือบัญชีอัตราคาแรงงาน/ดําเนินการฯ ท่ีประกาศใหม   
และคณะกรรมการกําหนดราคากลางสามารถคํานวณราคากลางใหมไดทัน  กอนวันประกาศสอบราคาหรือ
ประกาศประกวดราคา  หรือกอนดําเนินการจัดทําราง TOR สําหรับการจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
แลวแตกรณี   ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณราคากลางใหม  และใหถือราคากลางท่ีคํานวณใหมนั้น 
เปนราคากลางในการจัดจางกอสรางคร้ังนั้น 
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 หากไมสามารถคํานวณราคากลางใหมไดทัน กอนวันประกาศสอบราคาหรือประกาศ
ประกวดราคา  หรือกอนดําเนินการจัดทําราง TOR สําหรับการจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลวแตกรณี  
และยังไมไดลงนามในสัญญาจางกอสราง  ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณราคากลางโดยใชอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู   ภาษีมูลคาเพิ่ม  ตารางคาขนสงวัสดุกอสราง  คาดําเนินการและคาเส่ือมราคา  อัตราราคางานดิน  
อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  และ/หรือบัญชีอัตราคาแรงงาน/ดําเนินการฯ ท่ีประกาศใหม  
เพื่อเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาหรือเพื่อดําเนินการอ่ืนใด  สําหรับการจางกอสรางในคร้ังนั้น 
 9.15 ในการจางกอสรางทุกคร้ัง  ใหหนวยงานท่ีจะมีการจางกอสรางประกาศราคากลางท่ี
คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดคํานวณไว ในประกาศสอบราคา  ประกาศประกวดราคา  หรือตามระเบียบท่ี
กําหนดสําหรับการจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดวย 
 สําหรับรายละเอียดของการคํานวณราคากลางตาม BOQ. (BOQ. = Bill of Quantities)  
ใหหนวยงานท่ีจะมีการจางกอสรางตองจัดเตรียมไว   หากมีผูสนใจขอตรวจดูหรือขอถายสําเนาเอกสารดังกลาว 
จะตองดําเนินการตามคําขอนั้นทันที และใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ดวย 
 9.16 เพื่อใหหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางนี้ มีความสมบูรณ และบรรลุผลในทาง
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ในฐานะหนวยงานกลาง ซ่ึงกํากับดูแล 
การกําหนดราคากลางงานกอสรางของทางราชการ และเปนฝายเลขานุการคณะกรรมการกํากับนโยบาย 
ราคากลางงานกอสราง มีอํานาจหนาท่ีนอกเหนือจากท่ีไดกําหนดไวแลวในสวนตางๆ ของหลักเกณฑ 
การคํานวณราคากลางงานกอสรางนี้ ดังนี้ 
  - จัดทําคูมือ เอกสารเผยแพร ใหคําปรึกษาแนะนํา  ประชาสัมพันธ  และดําเนินการ
ฝกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการคํานวณราคากลางงานกอสราง ใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ ไดมีความรู เขาใจ สามารถคํานวณราคากลางงานกอสรางตามหลักเกณฑฯ  ไดอยางถูกตอง 
 - ศึกษาวิเคราะห  สํารวจ  รวบรวมขอมูล  และเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักเกณฑฯ  ขอมูล  และรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานกอสราง ใหมีความสมบูรณ  
เปนมาตรฐานตามหลักวิชาการ  และสอดคลองตามสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 - อํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะรัฐมนตรี และ/หรือคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลาง
งานกอสรางมอบหมาย 

 
 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3 
การจัดจางงานกอสราง 

3.1 การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจาง (Pre-Qualification) 

 กรณีท่ีสวนราชการมีความจําเปนตองจํากัดเฉพาะผูท่ีมีความสามารถในงานจางนั้นๆ โดยท่ัวไป  
การจัดทําบัญชีรายช่ือคุณสมบัติเบ้ืองตน จะมีการจัดทําในหนวยงานท่ีมีการดําเนินการจางกอสรางจํานวนมาก 
และเปนงานท่ีมีลักษณะเดียวกัน สวนกรณีอ่ืนนั้น จะตองพิจารณาความจําเปนของการจางเปนคร้ังๆ ไป หากมี
ความจําเปนก็อาจมีการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนกอนดําเนินการจัดหาได ท้ังนี้ เม่ือผูรับเหมาผานการ
พิจารณาเปนผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนของสวนราชการนั้นแลว จะมีสิทธิเขาเสนอราคากับสวนราชการในงาน
กอสรางท่ีจํากัดเฉพาะงานท่ีตองการผูเสนอราคาท่ีเปนผูท่ีมีรายช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนเทานัน้ 
 สวนราชการใดประสงคจะคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางใหกระทําไดในกรณี               
ท่ีจําเปนตองจํากัดเฉพาะผูท่ีมีความสามารถ โดยกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตน   
ในการจางแลว ประกาศใหผูท่ีสนใจทราบโดยเปดเผย พรอมท้ังสงให กวพ. ทราบดวย 

ขั้นตอนการคัดเลือก 
 1) สวนราชการเจาของเร่ืองจัดทํารายงานเสนอขออนุมัติหัวหนาสวนราชการโดยผานหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุ พรอมดวยเอกสารการคัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองตนโดยมีรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี้ 
   - เหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองทําการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตน 
   - ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของงานท่ีจะจางกอสราง 
   - คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ซ่ึงเปนเกณฑความตองการข้ันตํ่า เชน ประสบการณ 
และผลงานท่ีผานมา สมรรถภาพในสวนท่ีเกี่ยวของกับเจาหนาท่ี เคร่ืองมือ และโรงงาน ฐานะทางการเงิน      
เปนตน 
   - หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก 
  2)  เม่ือไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการแลวใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญชวน 
เพื่อคัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองตน โดยประกาศเชิญชวน อยางนอยจะตองแสดงรายการดังตอไปนี้ 
   - รายละเอียดเฉพาะของงานท่ีตองการจาง 
   - ประสบการณและผลงานของผูเสนอท่ีมีลักษณะและประเภทเดียวกัน 
   - สมรรถภาพในสวนท่ีเกี่ยวของกับเจาหนาท่ี เคร่ืองมือ และโรงงาน 
   - ฐานะการเงิน 
   - หลักเกณฑท่ัวไปในการพิจารณาคัดเลือก 
   - สถานท่ีในการขอรับ หรือขอซ้ือเอกสารคุณสมบัติเบ้ืองตน 
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   3 ) ในการประกาศคร้ังแรก ใหกําหนดสถานท่ี วัน เวลารับขอเสนอ ปดรับขอเสนอ และเปดซอง
ขอเสนอ พรอมท้ังประกาศโฆษณาและแจงลักษณะโดยยอของงานท่ีตองการจาง  และกําหนดเวลาใหเพียงพอ
เพื่อเปดโอกาสใหแกผูสนใจจัดเตรียมขอเสนอ ท้ังนี้ จะตองกระทํากอนวันรับซองขอเสนอไมนอยกวา 30 วัน   
โดยประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และลงประกาศในหนังสือพิมพ หากเห็นสมควรจะสงประกาศเชิญชวนไปยัง 
ผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรงหรือโฆษณาดวยวิธีอ่ืนอีกก็ได  ในกรณีการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตน     
ในการประกวดราคานานาชาติ ใหประกาศโฆษณากอนวันรับซองขอเสนอไมนอยกวา 60 วัน และดําเนินการ
ตามหลักเกณฑของแหลงเงินกูหรือเงินชวยเหลืออีกดวย 
   4) ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตน 
ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอยางนอยหาคน ซ่ึงแตงต้ังจากขาราชการ พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนกังานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับแตงต้ัง
เปนสําคัญ และในจํานวนนี้ตองมีผูชํานาญการในเร่ืองท่ีจัดจางนั้นอยางนอยหนึ่งคน โดยคณะกรรมการพิจารณา
การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนมีหนาท่ีพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองตนตามหลักเกณฑและภายในระยะเวลา          
ท่ีหัวหนาสวนราชการกําหนด และใหแจงรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอมเอกสารท่ีไดรับท้ังหมด     
ตอหัวหนาสวนราชการ โดยผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเพื่อพิจารณาประกาศรายช่ือผูมีสมบัติเบ้ืองตนในการจาง
ตอไป  

หลักเกณฑและปจจัยท่ีใชในการพิจารณา 
  ปจจุบันมีหนวยงานที่ไดมีการจัดทําบัญชีผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการกอสรางในหนวยงานที่มี  
การกอสรางจํานวนมากและเปนประจํา ไดแก กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมชลประทาน    
กรมทางหลวงชนบท ซ่ึงแตละหนวยงานมีหลักเกณฑและปจจัยท่ีใชในการพิจารณาแตกตางกันไป 
ตามลักษณะของแตละหนวยงาน แตสวนใหญปจจัยท่ีนํามาพิจารณากําหนดเปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก  
ผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตน  มีดังนี้ 
  1) คุณสมบัติท่ัวไป  
            ผูยื่นคําขอเขารับการคัดเลือกตองเปนหางหุนสวน  บริษัท  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  
ท่ีจดทะเบียนถูกตอง และมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย โดยมีสํานักงานต้ังอยูในประเทศไทย หรือ     
ในกรณีเปนคนตางดาว ตองไมเปนคนตางดาวตามพระราชบัญญัติวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว        
พ.ศ. ๒๕๔๒ และผูยื่นคําขอเขารับการคัดเลือกจะตองมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวกับงานกอสราง 
ท่ีสวนราชการนั้นๆ ตองการจาง ท้ังนี้ ผูยื่นคําขอเขารับการคัดเลือกจะตองไมมีรายช่ืออยูในบัญชีผูท้ิงงาน      
ของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว 
   2) คุณสมบัติเฉพาะ 
     2.1) ฐานะทางการเงิน ปจจัยท่ีใชในการพิจารณา  เชน 
   - ทุนจดทะเบียน  
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   - สินเช่ือท่ีไดรับอนุมัติจากสถาบันการเงิน ธนาคาร  
   - มูลคาสุทธิของกิจการ (Net worth) พิจารณาจากทุนจดทะเบียนท่ีชําระมูลคาหุนแลว 
บวกหรือลบดวยกําไรสะสมหรือขาดทุนสะสมแลวแตกรณี หรือสินทรัพยท้ังหมดหักดวยหนี้สินท้ังหมด          
ท่ีปรากฏในงบดุลปสุดทาย 
     2.2) ประสบการณในการทํางานและผลงานท่ีผานมา ปจจัยท่ีใชในการพิจารณา  เชน 
   - มูลคาของโครงการท้ังหมดท่ีทําแลวเสร็จ 
   - มูลคาของผลงานสูงสุดในสัญญาเดียวท่ีทําแลวเสร็จ 
   - จํานวนโครงการที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
   - จํานวนโครงการที่แลวเสร็จตามสัญญา 
   - คุณภาพของงานท่ีผานมา 
   2.3) เคร่ืองจักรและอุปกรณ ปจจัยท่ีใชในการพิจารณา  เชน 
   - จํานวนเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีมีอยูพรอมกับหลักฐานแสดงการเปนเจาของ
กรรมสิทธ์ิหรือผูมีสิทธิครอบครอง 
   - ระยะเวลาการเปนเจาของกรรมสิทธ์ิหรือผูมีสิทธิครอบครองเคร่ืองจักร 
     2.4) บุคลากร ปจจัยท่ีใชในการพิจารณา  เชน 
   - จํานวนบุคลากรประจําท่ีเปนวิศวกร (วุฒิ, สามัญ, ภาคี) 
   - จํานวนบุคลากรประจําท่ีเปนชาง 
   - จํานวนบุคลากรประจําท่ีเปนพนักงานธุรการ 
   - ประสบการณการทํางานของบุคลากร 

การขึ้นบัญชผีูมีคุณสมบัติเบือ้งตน 
  เม่ือผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก และไดประกาศขึ้นบัญชีเปน
ผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางแลว บัญชีดังกลาวจะใชไดเฉพาะสวนราชการท่ีจัดทําไวเทานั้น จะนําไปใชกับ
หนวยงานอ่ืนไมได 

การทบทวนหลักเกณฑการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน 
  ในกรณีท่ีสวนราชการจะพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตน และ
ตรวจสอบบัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนท่ีไดประกาศไปแลว สวนราชการจะตองตรวจสอบบัญชีรายช่ือ           
ผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนอยางนอยทุกรอบ 3 ป โดยปกติใหกระทําภายในเดือนแรกของปงบประมาณ และเม่ือได
ทบทวนแลว ใหสวนราชการนั้นแจงการทบทวนพรอมท้ังสงหลักเกณฑท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหม ให กวพ. 
ทราบโดยเร็ว แตตองไมนานเกินกวา 30 วัน นับแตวันท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑดังกลาว  
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การขอเล่ือนชั้น การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางเพิ่มเติม 
  ภายหลังจากไดประกาศข้ึนบัญชีผูมีคุณสมบัติในการจางไวเปนการประจําแลว ใหสวนราชการนั้น  
เปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนท่ีไดข้ึนบัญชีไวแลวและประสงคขอเล่ือนช้ัน หรือใหบุคคลที่ประสงค      
จะเขารับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือข้ึนบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตน มีสิทธิยื่นคําขอเล่ือนช้ันหรือคําขอเขารับ   
การพิจารณาคัดเลือกไดตลอดเวลา ซ่ึงระยะเวลาในการดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางหรือ
พิจารณาคําขอเล่ือนช้ัน โดยปกติจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับคําขอและ
เอกสารหลักฐานตางๆ ครบถวนแลว ถาไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวจะตอง
ช้ีแจงเหตุผลและระยะเวลาท่ีตองการใชตามความจําเปนใหผูยื่นคําขอทราบดวย 
  ในระหวางการยื่นคําขอและตรวจพิจารณาคําขอ ผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนท่ียื่นคําขอเล่ือนช้ันหรือ 
ผูยื่นคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อข้ึนบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนจะใชสิทธิจากการที่ตนไดยื่นคําขอ
เล่ือนช้ันหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกดังกลาวในการจางท่ีมีข้ึนกอนหรือในระหวางท่ีตนยื่นคําขอเล่ือนช้ัน 
หรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกนั้นไมได 

การยกเลิกบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตน 
  ในกรณีท่ีสวนราชการเห็นสมควรยกเลิกบัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนเพื่อดําเนินการคัดเลือก  
ผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนตามหลักเกณฑท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงใหม สวนราชการตองแจงใหผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตน
ท่ีอยูในบัญชีรายช่ือทราบหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงใหม
ลวงหนาไมนอยกวา 120 วัน 
  ในการจางแตละครั้ง ใหสวนราชการพิจารณาถึงความสามารถในการรับงานของผูรับจาง
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกของสวนราชการดวย  
  ในกรณีท่ีสวนราชการมีการข้ึนบัญชีผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนสําหรับการจางไวแลว สวนราชการนั้นตองแจง
ใหผูรับจางท่ีอยูในบัญชีผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนดังกลาวแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพรอมท่ีตนมี
อยูในวันเสนอราคาตามหลักเกณฑท่ีสวนราชการกําหนด ท้ังในดานบุคลากร เคร่ืองมือ โรงงาน และฐานะ
ทางการเงินตอสวนราชการ 

3.2 ขั้นตอนดําเนินการจัดจางงานกอสราง 

  กระบวนการจัดจางงานกอสราง สวนราชการจะตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม หรือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549  แลวแตกรณี  โดยตามหลักการของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ขอ 13 กําหนดวา หลังจากทราบยอดเงินท่ีจะนํามาใชใน         
การจัดหาแลว ใหสวนราชการรีบดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบฯ ซ่ึงกรณีจะถือวา ทราบยอดเงินนั้น 
หมายความถึง  การทราบยอดเงินงบประมาณรายจายประจําปของสวนราชการท่ีผานการพิจารณาอนุมัติ        
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จากรัฐสภา หรือไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณแลว  ดังนั้น การจัดหาที่ไดเร่ิมกระทําเม่ือทราบวามียอดเงิน
ตามหลักเกณฑดังกลาว การดําเนินการจึงจะชอบดวยระเบียบฯ    

 3.2.1 การจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
มีการดําเนินการ ดังนี้           
     1) การทํารายงานขอความเห็นชอบในการจัดจางงานกอสราง  
              กอนการดําเนินการจัดจางงานกอสราง ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานขอความเห็นชอบ
จากหัวหนาสวนราชการ โดยผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ ตามรายการดังนี้   
   - เหตุผลและความจําเปนในการจางกอสรางครั้งนั้น และความเกี่ยวของกับแผนงานใน
การจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณท่ีสวนราชการไดกําหนดไว 
   - รายละเอียดของงานกอสรางท่ีจะจัดจาง 
   - ราคากลางงานกอสราง 
   - วงเงินท่ีจะจาง  โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ  วงเงินตามโครงการเงินกูหรือ 
เงินชวยเหลือท่ีเคยจางในคร้ังนั้น 
   - กําหนดเวลาท่ีตองการใหงานกอสรางนั้นแลวเสร็จ 
   - วิธีท่ีจะจางและเหตุผลท่ีตองจางโดยวิธีนั้น 
   - รายละเอียดการเสนอขออนุ มั ติแตงต้ังคณะกรรมการตางๆ ท่ี เกี่ ยวของในการจาง  
การออกประกาศสอบราคาหรือการประกาศประกวดราคา  

 2) วิธีการจัดจางงานกอสราง 
                                  วิธีการดําเนินการจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม มีอยู 6 วิธี ท้ังนี้ โดยพิจารณาจากวงเงินและเง่ือนไขในการจัดจาง ดังนี้ 

  1.วิธีตกลงราคา ไดแก การจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาไมเกนิ 100,000 บาท 
  2.วิธีสอบราคา ไดแก การจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 
2,000,000 บาท 
   3.วิธีประกวดราคา  ไดแก การจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 2,000,000 บาท 
           4.วิธีพิเศษ  ไดแก การจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท แตมีเง่ือนไข        
โดยดําเนินการไดเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนเทานั้น เชน เปนงานท่ีตองกระทําโดยเรงดวน   
หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ เปนงานท่ีตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะหรือผูมีความชํานาญ เปนพิเศษ เปน
ตน 
                       5.วิธีกรณีพิเศษ  ไดแก การจางจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน  
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน ในกรณีท่ีหนวยงานเปนผูทํางานจางนั้นเอง และตองมี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหจางจากหนวยงานนั้นๆ  เทานั้น  หากไมมีกฎหมายหรือมติ
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คณะรัฐมนตรีกําหนดไวก็ไมสามารถดําเนินการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแมวาเปนการจางจากหนวยงานของรัฐ
ตามท่ีกลาวขางตน จะเห็นไดวาการจางโดยวิธีกรณีพิเศษนี้ไมไดกําหนดวงเงิน มีเพียงเง่ือนไขท่ีตองเปนไป
ตามท่ีกําหนดไว จึงจะสามารถจัดจางโดยวิธีนี้ได  
    6.วิธีประมูลดวยระบบอิ เล็กทรอนิกส  ปจจุบันถือปฏิบัติตามระ เบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549  ซ่ึงเปนกรณีท่ีหนวยงานจัดจาง
คร้ังหนึ่งมีวงเงินต้ังแต 2,000,000 บาทข้ึนไป 
 3)  การแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดจาง 
                                         ในการดําเนินการจัดจางแตละคร้ัง  หัวหนาสวนราชการจะตองแตงต้ังคณะกรรมการข้ึน
พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการไวดวย  ซ่ึงหากดําเนินการไมแลวเสร็จอาจ         
ขอขยายระยะเวลาจากหัวหนาสวนราชการเพิ่มเติมได โดยคณะกรรมการตามระเบียบฯ ในการจัดจาง แยกเปน
ดังนี้ 

1. คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
 2.  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 
 3.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
 4.  คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
 5.  คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงาน 
 6.  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
 7.  คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน (กรณีเปนการประกวดราคาดวยวิธีการ 
      ทางอิเล็กทรอนิกส) 

    การที่จะแตงต้ังคณะกรรมการชุดใดบางนั้น  สวนราชการจะตองพิจารณาจากวิธีการ 
ท่ีใชในการจัดจางแตละคร้ังดวยวาใชวิธีใดในการจัดจาง ในท่ีนี้จะกลาวถึงเพียง 2 วิธีเทานั้น คือ วิธีสอบราคา
และวิธีประกวดราคา โดยในการดําเนินการจัดจางกอสรางแตละครั้ง หัวหนาสวนราชการจะแตงต้ัง
คณะกรรมการข้ึนเพื่อปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ดังนี้ 

วิธีสอบราคา  ใหแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  
คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงาน 

วิธีประกวดราคา  ใหแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  คณะกรรมการรับและ 
เปดซองประกวดราคา   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจการจาง และ 
ผูควบคุมงาน 

  ในการจัดจางคร้ังเดียวกัน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ 
ท่ีแกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดหามแตงต้ังกรรมการซํ้าซอนกัน แตเฉพาะผูท่ีเปนกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 
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เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา แตระเบียบฯ มิไดกําหนดหามแตงต้ังผูท่ีเปนกรรมการเปดซอง 
สอบราคา หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนกรรมการตรวจการจาง เพราะงานจางตองอาศัย         
ผูมีความรู ความชํานาญทางดานสถาปตยกรรม วิศวกร และเทคโนโลยี ซ่ึงบุคลากรของรัฐมีจํานวนนอย 
 องคประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการและกรรมการอ่ืนอยางนอย
สองคน ซ่ึงแตงต้ังจากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึง
ลักษณะหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับแตงต้ังเปนสําคัญ ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของ        
ทางราชการจะแตงต้ังบุคคลอ่ืนอีกไมเกินสองคนรวมเปนกรรมการดวยก็ได 
 ในการประชุมของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีประธานและกรรมการมาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด และประธานจะตองอยูดวยทุกคร้ัง  ประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียง
หนึ่งในการลงมติการประชุม โดยมติท่ีประชุมของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด  เวนแตในการประชุมของคณะกรรมการตรวจ
การจาง จะตองใชมติเอกฉันท  ซ่ึงหมายถึงมติเอกฉันทของกรรมการท่ีมาประชุม หากกรรมการใดไมเห็นดวย
กับมติการประชุม ใหทําบันทึกความเห็นแยงไวในรายงานดวย  
 ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังขาราชการ 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ ทําหนาท่ีประธานแทน 
 กรณีเม่ือถึงกําหนดเวลาการเปดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแลว ถาประธาน
กรรมการยังไมมาปฏิบัติหนาท่ี เชน ปวย ลา ติดราชการอ่ืน เปนตน ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทําหนาท่ีประธานกรรมการแทนในเวลานั้น โดยใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะขอ 42 (1)  หรือ
ขอ 49 แลวแตกรณี กลาวคือ  
 ถาหากเปนกรณีวิธีสอบราคา ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะ ขอ 42 (1) 
ดังนี้ 
  - เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตางๆ ของ 
ผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผย ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของ 
ผูเสนอราคาทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคา
ทุกแผน  
 หรือหากเปนกรณีวิธีการประกวดราคา ใหคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาท่ี
เฉพาะ ขอ 49 ดังนี้ 
   - รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงช่ือกํากับซองกับบันทึกไวท่ี
หนาซองวาเปนของผูใด 
   - ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาท่ีการเงิน และใหเจาหนาท่ีการเงินออกใบรับใหแก
ผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย กรณีหลักประกันซองเปน
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หนังสือคํ้าประกัน ใหสงสําเนาหนังสือคํ้าประกันใหธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย    
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ผูออกหนังสือคํ้าประกันทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย 
   - รับเอกสารหลักฐานตางๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมท้ังพัสดุ ตัวอยาง 
แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย 
   - เม่ือพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐานตางๆ 
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเอกสารประกวดราคาอีก เวนแต 16(9) 
   - เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตางๆ ของ   
ผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผย ตามเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด และใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวใน
ใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 
   - สงมอบใบเสนอราคาท้ังหมด และเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมดวยบันทึกรายงาน 
การดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน 
ซ่ึงเม่ือคณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา แลวแตกรณี 
ไดดําเนินการแลวใหรายงานประธานกรรมการ ซ่ึงหัวหนาสวนราชการแตงต้ังเพื่อดําเนินการตอไป 

 4) การแตงตั้งผูควบคุมงาน  
  ในการจางกอสรางแตละครั้ง หัวหนาสวนราชการจะตองแตงตั้งผูควบคุมงานที่มีความรู 
ความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากขาราชการ  ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย  หรือพนักงานของรัฐ ในสังกัด หรือ ขาราชการ  ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย  หรือพนักงานของรัฐ ในสังกัดอ่ืนตามท่ีไดรับความยินยอมจากหัวหนาสวนราชการของ 
ผูนั้นแลว  ในกรณีท่ีลักษณะของงานกอสรางมีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงต้ัง 
ผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ ซ่ึงโดย
ปกติจะตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือในกรณีจําเปนท่ีจะตองจางท่ีปรึกษาเปน 
ผูควบคุมงานแทนขาราชการหรือลูกจางประจํา  สวนราชการจะตองใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตามหมวด 2 สวนท่ี 3 ในเร่ืองการจางท่ีปรึกษา 
หรือสวนท่ี 4 การจางออกแบบและควบคุมงาน แลวแตกรณี 

  5)  ขั้นตอนในการจัดจางงานกอสราง  
                          การจัดจางกอสรางสามารถดําเนินการไดหลายวิธี ไดแก วิธีตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา 
วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ  แตเนื่องจากในการดําเนินการจางงานกอสราง สวนมากจะมีวงเงินในการจัดหา
คอนขางสูง  ดังนั้น วิธีการท่ีใชในการจัดจางมากท่ีสุด คือ วิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ในท่ีนี้จึงขอกลาว
เพียง 2 วิธี ดังนี้  
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                              5.1)  การจางโดยวิธีสอบราคา 
             “การจางโดยวิธีสอบราคา”   ไดแก   การจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท  

แตไมเกิน 2,000,000 บาท   

ขั้นตอนการจัดหาโดยวิธีสอบราคา 
1. การจัดทํารายงาขอจาง 

 เจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานขอความเห็นชอบเสนอตอหัวหนาสวนราชการ โดยผานหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุ  พรอมเสนอประกาศสอบราคา เอกสารสอบราคา และการขอแตงต้ังคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคา  คณะกรรมการตรวจงานจาง และผูควบคุมงาน  

2. การเผยแพรขาวสาร  
เจาหนาท่ีพัสดุจะตองเผยแพรขาวการสอบราคา  อยางนอย 3 วิธี คือ 

(1) สงประกาศเผยแพรการสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือ
รับจางทํางานโดยตรง ทางไปรษณียลงทะเบียนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

(2)  ปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการของสวนราชการ 
(3) เผยแพรทางเวบ็ไซดของสวนราชการ และเว็บไซดของกรมบัญชีกลาง 

www:gprocurement.go.th 
         ท้ังนี้  การดําเนินการตาม (1) –(3) จะตองดําเนินการกอนวันเปดซองสอบราคาไมนอย

กวา 10 วัน สําหรับการสอบราคาในประเทศ และไมนอยกวา 45 วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ 
3. การยื่นซองสอบราคา  

• ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองโดยจาหนาถึงประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
และจะตองสงถึงสวนราชการกอนวันเปดซองสอบราคา อยางชาตองภายในวันปดการรับซอง โดยการยื่นเสนอ
ราคาโดยตรงตอสวนราชการ หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน กรณีท่ีสวนราชการกําหนดใหกระทําได 

• กรณีท่ีผูเสนอราคามาย่ืนซองโดยตรง  ใหเจาหนาท่ี 
o ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาท่ีรับซองไวดวย 
o ออกใบรับใหแกผูยื่นซอง และสงมอบซองใหแกหวัหนาเจาหนาท่ีพัสดุทันที 

• กรณีท่ีผูเสนอราคาไดยื่นซองโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน ใหเจาหนาท่ี 
o ลงรับจากไปรษณีย ใหถือวันและเวลาท่ีสวนราชการรับจากไปรษณียเปนเวลา

ท่ีรับซอง โดยไมเปดซอง  
o สงมอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุทันที 

• หามรับซองใบเสนอราคา เม่ือพนกําหนดเวลาแลว 

• หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซอง และตองสงมอบ
ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาโดยพลัน เพื่อดําเนินการตอไป 
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4. คณะกรรมการเปดซองสอบราคา   มีหนาท่ี 

• พิจารณาตรวจสอบผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน (เอกสารสวนท่ี 1) ซ่ึงเปน
เอกสารในสวนท่ีใชเพื่อการตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกันของผูเสนอราคาหรือเสนองาน เชน หนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ  เปนตน 

o การตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกัน 
                            ผู เสนอราคาที ่ม ีผลประโยชนร วมกัน  หมายถึง  นิต ิบุคคลที ่เข าเสนอราคา 

ในการจัดจาง โดยเปนผูมีสวนไดเสีย ไมวาในทางตรงหรือทางออม ไดแกการมีความสัมพันธในเชิงบริหาร    
การมีความสัมพันธในเชิงทุน และการมีความสัมพันธในลักษณะไขวกัน กับอีกนิติบุคคลหนึ่งหรืออีกนิติบุคคลอ่ืน 
และไดเขารวมในการเสนองานในคราวเดียวกัน โดยการเปนผูมีสวนไดเสียในทางตรงหรือทางออม รวมถึง        
คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะดวย 

  1. ความสัมพันธในเชิงบริหาร คือ ผูบริหารจะตองไมเปนกลุมคนเดียวกัน
ความสัมพันธในเชิงบริหาร ดูจากผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลหน่ึง  มีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของนิติบุคคลรายหน่ึง
หรือหลายราย หรือไม 

       2. ความสัมพันธในเชิงทุน คือ ทุนของนิติบุคคลท่ีเขามาเสนอราคาจะตองไมใชทุน
ของบุคคลในกลุมเดียวกัน โดยดูจากบุคคลผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ ผูเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิด
ในหางหุนสวนจํากัด ผูเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด/บริษัทมหาชนจํากัด (ผูถือหุนรายใหญ หมายถึง ผูถือหุน
เกินกวารอยละ 25 ในนิติบุคคลนั้น)ในนิติบุคคลหน่ึงกับอีกนิติบุคคลหน่ึงวา เปนบุคคลคนเดียวกันหรือไม            

   3. ความสัมพันธในเชิงไขว คือ ดูมีความสัมพันธไขวกันระหวางเชิงบริหาร และ 
เชิงทุน โดยดูบุคคลผูเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลรายหน่ึง เปนผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ ผูเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวน
จํากัด ผูเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด/บริษัทมหาชนจํากัด กับอีกนิติบุคคลรายหน่ึงหรือหลายราย หรือ
กรณีนัยกลับกัน หรือไม  

• ประกาศรายช่ือเฉพาะผูท่ีผานการตรวจสอบผูท่ีไมมีผลประโยชนรวมกัน โดยตัด 
สิทธิผูท่ีมีผลประโยชนรวมกันออก พรอมท้ังแจงใหผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันทราบทุกราย 

• เปดซองใบเสนอราคาเฉพาะรายท่ีรับการประกาศรายช่ือ 

• อานแจงราคา พรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกราย
โดยเปดเผย ตามวันเวลาและสถานท่ีกําหนด  

• ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคาทุกราย  
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• ลงลายมือช่ือทุกคนกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคา 
ทุกแผน 

• ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา  แบบรูปและรายการละเอียด 

• พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีมีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาท่ีมี
คุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด 

• ประเมินราคางานจางกอสราง  เ มื่อไดผูชนะการสอบราคาในการกอสรางแลว 
คณะกรรมการฯ จะตองนําบัญชีแสดงปริมาณวัสดุกอสรางของผูเสนอราคารายน้ัน มาพิจารณาเปรียบเทียบ 
กับบัญชีแสดงปริมาณวัสดุกอสรางในสวนท่ีเปนรายละเอียดการคํานวณราคากลางของทางราชการ โดย       
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบราคาท่ีผูเสนอราคาไดเสนอไวในรายการท่ีเปนหัวขอใหญของสวนการกอสรางวา
ถูกตองหรือไม หากปรากฏวาราคาของรายการใดสูงผิดปกติไมถูกตองตามความเปนจริง ก็ใหเชิญผูเสนอราคา
รายน้ันมาเจรจาเพ่ือปรับลดราคาลงมา แลวแกไขยอดรวมใหตรงกัน ซ่ึงเม่ือประเมินราคาปรับลดแลว จะทําให
ยอดรวมใหมตํ่ากวายอดรวมท่ีผูเสนอราคาไดเสนอไวเดิม  โดยการปรับลดราคาหลังจากการประเมินราคาแลว 
ไมถือวาเปนการตอรองราคา  ตามนัยหนังสือเวียนซอมความเขาใจของคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ แจงตาม
หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 1002/ว 6 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2532 

• กรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุดไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับทางราชการในเวลา
ท่ีกําหนด ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูท่ีเสนอราคาตํ่ารายถัดไปตามลําดับ  สําหรับรายท่ีไมเขาทําสัญญาตอง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขและระเบียบของทางราชการตอไป 

• กรณีท่ีมีผูเสนอราคาเทากันหลายรายใหเรียกผูเสนอราคามาเสนอราคาใหมพรอมกัน
ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา 

• ถาปรากฏวาผู เสนอราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรจาง มีราคาสูงกวาวงเงิน
งบประมาณท่ีจะจาง ใหดําเนินการตอรองราคา ดังนี้ 

o เรียกผูเสนอราคารายตํ่าสุดท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรจาง ซ่ึงเสนอราคาสูง
กวาวงเงินงบประมาณไมวาจะสูงเกินกวารอยละ 10 ของวงเงินงบประมาณหรือไมก็ตามมาตอรองราคากอน
เสมอ ซ่ึงเม่ือตอรองแลว 

- ผูเสนอราคา ยอมลดราคาอยูในวงเงินงบประมาณ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของราคาโดยเทียบเคียงกับราคากลาง หากเห็นวาเปนราคาท่ีเหมาะสมไมเกินราคากลาง 
ก็ใหเสนอจางจากผูเสนอราคารายน้ัน 

- ผูเสนอราคายอมลดราคาแตยังเกินวงเงินงบประมาณ ถาราคาที่เกินกวา
วงเงินงบประมาณนั้น ไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินงบประมาณ ใหคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม     
ของราคาโดยเทียบเคียงกับราคากลาง หากเห็นวาเปนราคาท่ีเหมาะสมใหเสนอจางจากผูเสนอราคารายน้ัน แตถา
เห็นวาไมเหมาะสมก็ตองยกเลิกและดําเนินการสอบราคาใหม   
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o ถาดําเนินการตอรองราคากับผู เสนอราคารายตํ่าสุดแลวไมไดผล ให
คณะกรรมการเรียกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตรงตามเง่ือนไข และมีคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอ 
ทางราชการทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร 
หากผูเสนอราคารายใดไมมายื่นซองใหถือวา รายนั้นยืนราคาเดิมตามท่ีผูเสนอราคาไดเสนอราคาไว  หากผูเสนอ
ราคาตํ่าสุดในการตอรองราคาคร้ังนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินท่ีจะจาง หรือสูงกวาไมเกินรอยละ 10  ของวงเงิน
ท่ีจะจาง  ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสมก็ใหเสนอจางจากผูเสนอราคารายน้ัน 

o  กรณีดําเนินการคัดเลือกผูเสนอราคาคร้ังใหมแลวไมไดผล ใหเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาสวนราชการเพ่ือใชดุลพินิจวา สมควรจะลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องานหรือขอเงินเพิ่ม 
หรือยกเลิกการสอบราคาเพ่ือดําเนินการสอบราคาใหม 

o กรณีท่ีมีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนด
ไวในเอกสารสอบราคารายเดียว สามารถดําเนินการตอไปได โดยคณะกรรมการดําเนินการเจรจาตอรองราคากับ
ผูเสนอราคารายน้ัน 

• จัดทํารายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น พรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมด
ตอหัวหนาสวนราชการ โดยผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  
 
ผังขั้นตอนวิธีสอบราคา 

ขั้นตอนการสอบราคา

จัดทําเอกสาร

สอบราคา

จัดทํารายงานขอจาง

และแตงต้ังคณะกรรมการ 

การรับและเปดซอง

การประกาศเผยแพร
การสอบราคา

การขอ
อนุมัติจาง 

การพิจารณาผล
การสอบราคา

การทําสัญญา 
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 5.2)  การจางโดยวิธีประกวดราคา 
                 “การจ างโดยวิ ธีประกวดราคา” ไดแก  การจ างค ร้ังหนึ่ ง  ซ่ึ ง มีราคา เ กินกว า  

2,000,000 บาท  

ขั้นตอนการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา 
 1. การจัดทํารายงานขอจาง 
                            เจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานขอความเห็นชอบเสนอตอหัวหนาสวนราชการ โดยผานหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุ พรอมเสนอประกาศประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา และการขอแตงต้ังคณะกรรมการ      
รับและเปดซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจงานจาง และ 
ผูควบคุมงาน  

2.  เจาหนาท่ีพัสดุจัดทําประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา ดังนี้ 
     2.1  จัดทําตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) 

กําหนด  หรือ 
2.2 จัดทําตามแบบท่ีผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว 
2.3 หากจัดทําเอกสารประกวดราคาแตกตางจาก 2.1 หรือ 2.2  โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนด

ไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหราชการเสียเปรียบ ก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็น
วาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอก็ใหสงรางเอกสารประกวดราคาไปใหสํานักงานอัยการสูงสุด
ตรวจพิจารณากอน  

2.4 การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทําเปนประกาศ  และมีสาระสําคัญดังนี้ 

• รายการหรืองานท่ีตองการจาง 

• คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา 

• กําหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา 

• สถานท่ีและระยะเวลาในการขอรับ หรือขอซ้ือเอกสารการประกวดราคาและราคาของ
เอกสาร 

• แหลงเงินกูและประเทศผูมีสิทธิเขาประกวดราคา ในกรณีประกวดราคานานาชาติ 
 3. เจาหนาท่ีพัสดุมีหนาท่ีรับผิดชอบควบคุม ดูแล และจัดทําหลักฐานการเผยแพร และการปด
ประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการดังนี้ 
  3.1 ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการของสวนราชการนั้น การปดประกาศดังกลาว 
ใหกระทําในตูปดประกาศท่ีมีกุญแจปดตลอดเวลา   

ผูปดประกาศและผูปลดประกาศออกจากตูปดประกาศจะตองจัดทําหลักฐานการปดประกาศ
และการปลดประกาศออก  เปนหนังสือมีพยานบุคคลรับรอง   
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ผูปดประกาศและผูปลดประกาศออก จะตองมิใชบุคคลเดียวกัน และจะตองมิใชบุคคลท่ีเปน
พยานในแตละกรณีดวย 
  3.2 สงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และ/หรือ ประกาศในหนังสือพิมพ 
  3.3 สงใหกรมประชาสัมพันธ และองคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย เพื่อเผยแพร 
  3.4 สงไปเผยแพรท่ีศูนยรวมขาวประกวดราคาของทางราชการ โดยใหสงเอกสารประกวดราคาไป
พรอมกันดวย 
  3.5 สงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี  
โดยใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย 
  3.6 เผยแพรทางเว็บไซดของสวนราชการ และเว็บไซดของกรมบัญชีกลาง www:gprocurement.go.th 

นอกจากนี้ หากเห็นสมควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง  
หรือจะโฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกดวยก็ได  
  การจัดสงประกาศไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง  หากจัดสงทาง
ไปรษณียใหจัดสงโดยใชบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)  เวนแตทองท่ีใดไมมีบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 
จึงใหจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน 
 4. การเผยแพรขาวการประกวดราคา ตองกระทํากอนการใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา 
ไมนอยกวา 7 วันทําการ 

•  การใหหรือขายเอกสารประกวดราคา จะตองให ณ สถานที่ประกาศกําหนดซึ่งไมเปน
เขตหวงหาม และจะตองเตรียมเอกสารไวใหเพียงพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซ้ือท่ีมีอาชีพ
รับจางทํางานนั้น รายละ 1 ชุด โดยไมมีเง่ือนไขอ่ืนใดในการใหหรือการขาย 

•  การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา ตองกระทําไมนอยกวา 7 วันทําการ และตองให
มีชวงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือขายเอกสารจนถึงกอนวัน
เปดรับซองประกวดราคาไมนอยกวา 7 วันทําการ โดยคํานึงถึงขนาด ปริมาณ และลักษณะของงานจาง 

•  ในกรณีท่ีมีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางราชการตองเสียไปใน
การจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคาน้ัน 

•  ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น และมีการประกวดราคาใหม ใหผูรับหรือ
ซ้ือเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาคร้ังกอน มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคาน้ันหรือไดรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม โดยไมตองเสียคาซ้ือเอกสารประกวดราคาอีก 
 5. การชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  การแกไขเอกสาร ภายหลังการเผยแพรเอกสารประกวดราคา 
ในกรณีการจาง ท่ีมีรายละเอียดท่ีมีความซับซอน หรือการจางท่ีตองมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีให
สวนราชการกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการชี้แจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีในประกาศประกวดราคา 
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• โดยกอนปดวันรับซองประกวดราคา หากสวนราชการเห็นวา มีความจําเปนท่ีจะตอง
กําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือมีการชี้สถานท่ีอันเปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงมิได
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาต้ังแตตน ใหสวนราชการจัดทําเปนเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมและใหระบุ
วัน เวลา และสถานท่ีในการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีไวดวย และจะตองจัดทําเปนเอกสารประกวด
ราคาเพ่ิมเติม พรอมท้ังเผยแพรเอกสารประกวดราคาตามวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบฯ ขอ ๔๕ วรรคหนึ่ง ดวย  
รวมท้ังใหแจงเปนหนังสือใหผูท่ีไดรับหรือไดซ้ือเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายทราบโดยมิชักชา 

• การช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ี ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดทําบันทึกการช้ีแจง
รายละเอียด หรือการช้ีสถานท่ีเปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานทุกคร้ัง 

• กรณีท่ีสวนราชการไดกําหนดในเร่ืองของการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีไวใน
เอกสารประกวดราคา หากผูเสนอราคารายใดไมมาฟงการช้ีแจง หรือไมไปดูสถานท่ีกอนการเสนอราคา  
ยอมถือไดวา ผูเสนอราคายินยอมท่ีจะสละสิทธิและประโยชนในการรับฟงคําช้ีแจง หรือการนําช้ีสถานท่ี  
แตสวนราชการจะตัดสิทธิในการเขาเสนอราคาของผู เสนอราคารายน้ันไมได  ประกอบกับในเร่ืองนี้ 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุได เคยมีหนังสือเวียนซอมความเขาใจปญหาการปฏิบัติตามระเบียบ               
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ   ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) ๑๐๐๒/ว ๑๘ ลงวันท่ี ๗ 
เมษายน ๒๕๓๑  ซ่ึงไดกําหนดวา การประกวดราคาซ่ึงจําเปนตองกําหนดเง่ือนไขใหมีการช้ีแจงรายละเอียดหรือ
การชี้สถานท่ี  ใหถือเปนสิทธิและประโยชนของผูประสงคจะเขามาเสนอราคาในการรับฟงคําช้ีแจง หรือการนํา
ช้ีสถานท่ีหรือไมก็ได โดยไมสมควรไปตัดสิทธิผูไมมาฟงการช้ีแจง หรือไมมาดูสถานท่ีในการเสนอราคา
สําหรับการประกวดราคาคร้ังนั้น 
 6. คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาท่ีดังนี้ 
  6.1 รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปน หลักฐาน ลงช่ือกํากับซองกับบันทึกไวท่ี
หนาซองวาเปนของผูใด 
  6.2 ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาท่ีการเงินและใหเจาหนาท่ีการเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย กรณีหลักประกัน
ซองเปนหนังสือคํ้าประกัน ใหสงสําเนาหนังสือคํ้าประกันใหธนาคาร บรรษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือคํ้าประกันทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย 
  6.3 รับเอกสารหลักฐานตางๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมท้ังพัสดุตัวอยาง 
แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย 
  6.4 เม่ือพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก   
 6.5 สงมอบเอกสารสวนท่ี 1 ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อตรวจสอบ 
ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
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  6.6 เปดซองใบเสนอราคา ของผูเสนอราคาที่ไดรับการประกาศรายชื่อใหเปนผูมีสิทธิไดรับ
การเปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตางๆของผูเสนอราคาทุกราย 
โดยเปดเผยตามเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด และใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนอราคา และ
เอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 
  ในกรณีท่ีมีการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนออื่นๆ แยกจากซองขอเสนอดานราคาซ่ึง
ตองพิจารณาทางเทคนิคและอ่ืนๆ  กอน ตามเง่ือนไขที่ไดกําหนดไวตามขอ 54 และขอ 56 ของระเบียบฯ
คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาไมตองปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหน่ึงโดยใหเปนหนาท่ีของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาท่ีจะตองดําเนินการตอไป 

6.7  สงมอบใบเสนอราคาท้ังหมด และเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมดวยบันทึกรายงานการ
ดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ทันทีในวันเดียวกัน 
 7. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาท่ีดําเนินการ ดังนี้ 

 7.1 รับมอบใบเสนอราคาท้ังหมด และเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมดวยบันทึกรายงานการ
ดําเนินการตอจากคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 

 7.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
 7.3 ประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกไวในท่ีเปดเผย 

  7.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบราคา เอกสารหลักฐานตางๆ พัสดุตัวอยาง 
แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา 

• ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไป จากเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
เอกสารประกวดราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ
ตอผูเสนอราคารายอ่ืนหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวดราคาโดยไมตัดผูเขา
ประกวดราคารายน้ันออก 

• ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ได 
แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได 
  7.5 พิจารณาคัดเลือกส่ิงของ หรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาท่ีตรวจสอบแลว 
ตาม 7.4 ซ่ึงมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ แลวเสนอใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคา 
รายท่ีคัดเลือกไวแลว ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด  สําหรับรายท่ีไมเขาทําสัญญาตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและระเบียบของ
ทางราชการตอไป 

• ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญา หรือขอตกลงกับสวนราชการ
ในเวลาท่ีกําหนดตามเอกสารประกวดราคา  ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาตํ่ารายถัดไปตามลําดับ 
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• ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย  ใหเรียกผูเสนอราคา ดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหม
พรอมกัน  ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา 

• ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางสูงกวา
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง  ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามขอ 43 ของระเบียบฯ    
โดยอนุโลม 

7.6   ประเมินราคางานจางกอสราง เปนข้ันตอนท่ีคณะกรรมการไดรับทราบในช้ันตนแลววา   
ผูเสนอราคารายใดควรเปนผูชนะการประกวดราคา เม่ือไดผูชนะการประกวดราคาในการกอสรางแลว 
คณะกรรมการจะตองนําบัญชีแสดงปริมาณวัสดุกอสรางของผูเสนอราคารายน้ัน มาพิจารณาเปรียบเทียบ 
กับบัญชีแสดงปริมาณวัสดุกอสรางในสวนท่ีเปนรายละเอียดการคํานวณราคากลางของทางราชการ โดย 
การประเมินราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะตองถือปฏิบัติตามนัยหนังสือเวียนซอม 
ความเขาใจของคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ แจงตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ)1002/ว 6  
ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2532  เร่ือง การประเมินราคาในงานประกวดราคาจางกอสราง 

     วิธีการประเมินราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบราคาท่ีผูเสนอ
ราคาไดเสนอไวในรายการท่ีเปนหัวขอใหญของสวนการกอสรางวาถูกตองหรือไม หากปรากฏวาราคาของ
รายการใดสูงผิดปกติไมถูกตองตามความเปนจริง ก็ใหเชิญผูเสนอราคารายน้ันมาเจรจาเพ่ือปรับลดราคาลงมา 
แลวแกไขยอดรวมใหตรงกัน ซ่ึงเม่ือประเมินราคาปรับลดแลว จะทําใหยอดรวมใหมตํ่ากวายอดรวมที่ 
ผูเสนอราคาไดเสนอไวเดิม  โดยการปรับลดราคาหลังจากการประเมินราคาแลว ไมถือวาเปนการตอรองราคา 
  7.7 ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไว
ท้ังหมดตอหัวหนาสวนราชการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

        เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไดพิจารณาตามขอ 50 (1) กลาวคือ      
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตางๆ หรือแบบรูปรายการละเอียด    
แลวคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา ปรากฏวา  มีผูเสนอราคารายเดียวหรือ   
มีผูเสนอราคาหลายรายแตถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาเพียง
รายเดียว  โดยปกติใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น  แตถาคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาเห็นวามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคา ก็ให
ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกงานจางหรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาท่ีตรวจสอบแลว ซ่ึงมีคุณภาพและคุณสมบัติ
เปนประโยชนตอทางราชการ ตามขอ 50 (2) โดยอนุโลม 
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ผังขั้นตอนวิธีประกวดราคา 
 

ขั้นตอนการประกวดราคาจาง

จัดทําเอกสาร

ประกวดราคา

จัดทํารายงานขอจาง

และแตงตั้งคณะกรรมการ 

การรบัและเปดซอง

การประกาศเผยแพร
การประกวดราคา

การขอ
อนุมตัิจาง 

การพิจารณาผล
การประกวดราคา

การทําสัญญา 

 
  6) การอนุมัติส่ังจาง 
     ในการจัดจางเม่ือคณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา แลวแตกรณี ไดดําเนินการจัดหาผูรับจาง โดยมีความเห็นวา สมควรจางจากผูเสนอราคารายใดแลว 
รายงานผลการพิจารณาเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ และหรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อเสนอขออนุมัติตอผูมี
อํานาจส่ังจาง  โดยผูมีอํานาจอนุมัติส่ังจางเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี้    
 1. หัวหนาสวนราชการ วงเงินไมเกิน 50,000,000 บาท 
 2. ปลัดกระทรวง วงเกินมากกวา 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท 
 3. รัฐมนตรีเจาสังกัด วงเงินเกิน 100,000,000 บาท 
และเม่ือไดรับอนุมัติใหส่ังจางจากผูมีอํานาจแลว  จึงไปดําเนินการจัดทําสัญญาตอไป 
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  3.2.2 การจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. 2549 

          ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
กําหนดใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีอยูในสังกัด
การบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือ
กฎหมายจัดต้ังหนวยงานดังกลาว ท่ีกิจกรรม โครงการ หรือการกอสรางมีมูลคาต้ังแต 2,000,000 บาทข้ึนไป     
ตองดําเนินการตามระเบียบนี้  เวนแตจะได รับอนุ มั ติจากคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิ ธีการ      
ทางอิเล็กทรอนิกสใหจัดหาวิธีการอ่ืนได  

  โดยระเบียบฯ 49  ไดกําหนดเรื่องความสัมพันธกับระเบียบอ่ืนไว สรุปวา “นอกจากท่ีกําหนด
ไวแลวในระเบียบนี้ ใหการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ หรือระเบียบอ่ืนของหนวยงานนั้นๆ ควบคูไปดวย เวนแตคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะกําหนดหรือวินิจฉัยเปนประการอ่ืน”  ดังนั้น หากแนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ. 2549 กําหนดไวอยางไร  
สวนราชการจะตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ. 2549  กําหนดไว  แตหากในเร่ืองใดมิไดมีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549  เชน การจัดทํารายงานขอจาง สัญญาและหลักประกัน การตรวจการจาง 
คาปรับ ฯลฯ   สวนราชการจะตองใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม ควบคูกับตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549  
ขั้นตอนการจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  สามารถแยกไดเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

• การเตรียมดําเนินการ 

• การยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 

• การเสนอราคา 
 1. การเตรียมดําเนินการ  เปนการเตรียมการกอนที่สวนราชการจะประกาศจัดจาง  โดย
สวนราชการสามารถดําเนินการ ดังนี้ 

  1. 1 การแตงตั้งคณะกรรมการ 
                                 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
กําหนดใหการจัดจางในแตละคร้ัง จะตองแตงต้ังคณะกรรมการ 2 คณะ คือ 

            1.1.1คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference) และรางเอกสาร  
การประกวดราคา หัวหนาสวนราชการเปนผูแตงต้ัง องคประกอบและจํานวนเปนไปตามท่ีสวนราชการ
เห็นสมควร โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
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• จัดทํารางขอบเขตของงาน (Terms of  Reference) และรางเอกสารการประกวด
ราคาเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่ออนุมัติ   

     โดยหัวขอการราง TOR อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
1)  ความเปนมา 
2) วัตถุประสงค 
3) คุณสมบัติผูเสนอราคา 
4) แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 
5) ระยะเวลาดําเนินการ 
6) ระยะเวลาสงมอบงาน 
7) วงเงินในการจัดหา 

• เม่ือหัวหนาสวนราชการอนุมัติแลวใหนําสาระสําคัญของรางฯ ลงเว็บไซตของ
หนวยงานและเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th   เปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน เพื่อรับฟง 
คําวิจารณหรือขอเสนอแนะ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซต 

• คณะกรรมการกําหนดราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาฯ  เม่ือนําราง TOR 
และรางเอกสารประกวดราคา ลงเผยแพรใหสาธารณชนวิจารณ หรือเสนอแนะแลว  จะตองพิจารณาดังนี้ 

o ในกรณีท่ีไมมีคําวิจารณหรือขอเสนอแนะใด ๆ  หนวยงานไมตองนํารางTOR 
และรางเอกสารประกวดราคา ลงประกาศเผยแพรทางเว็บไซตอีก 

o ในกรณีท่ีมีขอเสนอแนะหรือคําวิจารณ คณะกรรมการราง TOR และ 
รางเอกสารประกวดราคา จะตองนําขอเสนอแนะหรือคําวิจารณดังกลาว มาพิจารณาวา สมควรปรับปรุง 
ราง TOR  และรางเอกสารประกวดราคาหรือไม   

- กรณีเห็นสมควรปรับปรุง TOR ใหเสนอหัวหนาหนวยงานเพ่ือขอความ
เห็นชอบแลวนําลงประกาศเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตของกรมบัญชีกลางอีกคร้ัง  
เปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน  

- กรณีเห็นวาไมตองปรับปรุง TOR  ใหนํา TOR  ฉบับเดิมเสนอหัวหนา
หนวยงาน เพื่อขอความเห็นชอบแลวนําลงประกาศเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลางอีกคร้ัง เปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน  
  1.1.2  คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549  กําหนดใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนผูแตงต้ัง  แตขณะนี้ 
มติคณะรัฐมนตรีมอบใหหั วหน าสวนราชการ เปน ผู แต ง ต้ั งคณะกรรมการ เชน เดี ยวกับระ เ บียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ท้ังนี้ เพื่อความคลองตัว และรวดเร็วยิ่งข้ึน 
ซ่ึงการแตงต้ังคณะกรรมการประกวดราคา จําแนกออกเปนดังนี้ 
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• การจัดหาพัสดุในวงเงิน ไมเกิน 10 ลานบาท ใหมีคณะกรรมการไมนอยกวา  
3 คน แตไมเกิน 7 คน จะมีกรรมการบุคคลภายนอกหรือไมก็ได โดยใหบุคลากรของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ 
เปนกรรมการและเลขานุการ และจะแตงต้ังผูชวยเลขานุการดวยหรือไมก็ได 

• กรณีการจัดหาในวงเงินเกิน 10 ลานบาทข้ึนไป ใหมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน    
แตไม เกิน  7 คน  และตองมีกรรมการบุคคลภายนอกอยางนอยหนึ่ งคน  โดยให เจ าหนา ท่ีพัสดุหรือ 
ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนในหนวยงานนั้นเปนกรรมการและเลขานุการ และจะแตงต้ังผูชวยเลขานุการดวยหรือไม 
ก็ได 

• คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
 (1) จัดทําประกาศและเอกสารประกวดราคา ตามแบบ กวพอ. กําหนด โดย

จะตองพิจารณา 
o กําหนดวัน  เวลา  สถานท่ียื่นซองเทคนิค  วันเสนอราคา 
o ขอเสนอดานเทคนิค  การวางหลักประกันซอง  การจายเงินลวงหนา  

กําหนดเง่ือนไขการยึดหลักประกันซอง 
(2) รับซองขอเสนอดานเทคนิค ณ ท่ีทําการของหนวยงาน โดยดําเนินการรับซอง

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ตามขอ 49 (1) – (4) กลาวคือ 
ลงทะเบียนรับซอง   ลงช่ือกํากับ   ตรวจหลักประกันซอง   รับเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารของ 
ผูเสนอราคา และหามรับเอกสารอ่ืนใด เม่ือพนกําหนดเวลารับซอง 

   (3) พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตน เพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคาโดย
พิจารณาจาก 

 (3.1) คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา และย่ืนเอกสารตาง ๆ ครบถวน  
                                                         หรือไม 

 (3.2) ขอเสนอดานเทคนิคมีความเหมาะสมหรือไม 
 (3.3) เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันหรือไม 

(4) แจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะราย   
โดยไมเปดเผยรายช่ือดังกลาวตอสาธารณชน 

(5) ติดตามดูแลการเสนอราคาทุกข้ันตอนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของตนใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย สุจริต เปนธรรม  

(6) พิจารณาผลการเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคา และเสนอตอหัวหนา
หนวยงาน 
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  1.2. การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี
เสนอราคา 
    ในการคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี
เสนอราคา เปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ  ซ่ึงหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ จะตองคัดเลือกผูใหบริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสจากทะเบียนรายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับ
กรมบัญชีกลาง  ท้ังนี้  สวนราชการสามารถตรวจสอบไดในเว็บไซต www.gprocurement.go.th    
  1.3 การจัดทํารายงานขอจาง 
          เจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานขอความเห็นชอบตามขอ 27  และแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจการจางและผูควบคุมงาน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   
    1.4  การเผยแพรเอกสารประกาศเชิญชวน 
    1.4.1 เม่ือหัวหนาหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุไดลงนามในประกาศเชิญชวนแลว เจาหนาท่ี
พัสดุ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประกวดราคา นําประกาศไปเผยแพรในเว็บไซตของหนวยงาน และ
กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th ไมนอยกวา 3 วัน โดยปดประกาศอยางเปดเผย ณ ท่ีทําการของหนวยงาน
ท่ีจัดหาพัสดุดวย 
    1.4.2 กรณีการแจกจายหรือจําหนายเอกสารประกวดราคา ณ สถานท่ีท่ีกําหนด ซ่ึงสถานท่ี
นั้นจะตองสามารถติดตอไดสะดวก และไมเปนเขตหวงหาม และจะตองจัดเตรียมเอกสารใหมากพอสําหรับความ
ตองการของผูมาขอหรือขอซ้ือท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นรายละ 1 ชุด โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ในการให          
หรือจําหนาย 
    1.4.3 การแจกจายเอกสารหรือจําหนายเอกสารประกวดราคา ใหดําเนินการต้ังแตวันท่ี
ประกาศเชิญชวน ซ่ึงจะตองไมนอยกวา 3 วัน นับแตวันท่ีท่ีไดประกาศในเว็บไซตของหนวยงาน และ
กรมบัญชีกลาง 
    1.4.4 การกําหนดระยะเวลาวันรับซองขอเสนอทางดานเทคนิค จะตองใหเวลา 
ผูประสงคจะเสนอราคาจัดทําขอเสนอฯ ไมนอยกวา 3 วัน แตไมเกิน 30 วัน นับแตวันสุดทายของการแจกจาย
หรือจําหนายเอกสารประกวดราคา และกําหนดใหรับซองขอเสนอทางดานเทคนิคเพียงวันเดียว 
 2. การยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
  2.1 ผูประสงคจะเสนอราคายื่นขอเสนอดานเทคนิคตอคณะกรรมการประกวดราคา ณ ท่ีทําการ
ของหนวยงาน ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา 
  2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองลงช่ือในหนังสือเง่ือนไข 3 ฝาย และยื่นมาพรอมกับการยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค 
  2.3 คณะกรรมการประกวดราคารับซองขอเสนอดานเทคนิค ณ ท่ีทําการของหนวยงาน  
โดยดําเนินการรับซอง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม        



 

 
 

- 46 - 

ตามขอ 49 (1) – (4) กลาวคือ ลงทะเบียนรับซอง  ลงช่ือกํากับ  ตรวจหลักประกันซอง  รับเอกสารตามบัญชี
รายการเอกสารของผูเสนอราคา และหามรับเอกสารอ่ืนใด เม่ือพนกําหนดเวลารับซอง 
 3. การเสนอราคา 
 3.1 คณะกรรมการประกวดราคาดําเนินการคัดเลือกเบ้ืองตนเพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคา โดย 
ผูมีสิทธิเสนอราคาตองยื่นเอกสารตาง ๆ ถูกตองครบถวนและ มีคุณสมบัติถูกตองตามเง่ือนไขในเอกสารประกวด
ราคา  ไมเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  และจะตองเปนผูยื่นขอเสนอดานเทคนิคท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวน  และขอเสนอดานเทคนิคมีความเหมาะสม  
 3.2 คณะกรรมการแจงผูผานการคัดเลือกเบ้ืองตนใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ  
โดยแจงผลการพิจารณาของเฉพาะราย  ท้ังนี้ ไมเปดเผยรายช่ือตอสาธารณชน หรือไมมีการประกาศรายช่ือ 
ผูมีสิทธิเสนอราคา 
 3.3 ผูยื่นขอเสนอดานเทคนิคท่ีไมผานการคัดเลือกเบ้ืองตน สามารถอุทธรณผลการพิจารณา
เบ้ืองตนได  โดยจะตองอุทธรณตอหัวหนาสวนราชการภายใน 3 วัน นับจากวันท่ีไดรับการแจงผลการพิจารณา 
 3.4 หัวหนาสวนราชการจะตองพิจารณาอุทธรณและแจงผลการพิจารณาอุทธรณให 
ผูอุทธรณทราบภายใน 7 วัน โดยคําวินิจฉัยของหัวหนาสวนราชการดังกลาว ถือเปนท่ีสุดในช้ันฝายบริหาร 
 3.5 ถาในกรณีอุทธรณฟงขึ้น  ตองแจงใหคณะกรรมการประกวดราคาเพิ่มรายชื่อเปน 
ผูมีสิทธิเสนอราคา และแจงใหผูอุทธรณทราบ 
 3.6 หนวยงานท่ีจัดหาพัสดุ โดยคณะกรรมการประกวดราคา ตองแจงกําหนดวัน เวลา  สถานท่ี
เสนอราคาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทราบ  ซ่ึงตองเปนวัน เวลาราชการ  แตหากกระบวนการเสนอราคาจะส้ินสุด
นอกเวลาราชการก็ได พรอมกับตองสงแบบแจงช่ือผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา ใหแกผูมีสิทธิเสนอราคาใหนํา 
มายื่นในวันเสนอราคาเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 
 3.7 การกําหนดราคาเร่ิมตนในการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในกรณีงานกอสราง 
ใหใชราคากลางงานกอสรางเปนราคาเร่ิมตนในการเสนอราคา 
 3.8 ในวันเสนอราคา ผูมีหนาท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการเสนอราคา สามารถแบงเปน  
4 กลุม คือ 
  3.8.1  การปฏิบัติของผูใหบริการตลาดกลางฯ  

• ตองจัดเตรียมระบบใหพรอมเปนเวลาไมนอยกวา 15 นาที สําหรับการทดสอบ
ระบบ และการเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคา  

• มอบ  Username และ  Password ของผู มี สิทธิเสนอราคา  ใหกับประธาน
คณะกรรมการประกวดราคา กอนการลงทะเบียนผูมีสิทธิเสนอราคา ไมนอยกวา  
5 นาที  เพื่อมอบใหผูมีสิทธิเสนอราคาในข้ันตอนการลงทะเบียน ตอไป  
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• จะตองมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดาน IT ประจํา ณ สถานท่ีเดียวกับ
คณะกรรมการประกวดราคา 

• เม่ือการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิคสเสร็จส้ินแลว ผูใหบริการตลาดกลางฯ
พิมพขอมูลสรุปผลการเสนอราคาตํ่าสุดและรายละเอียดของการเสนอราคา
ใหกับคณะกรรมการประกวดราคาทันที เพื่อใชในการประกอบพิจารณา  
พรอมท้ังพิมพแบบยืนยนัราคาสุดทายในการเสนอราคาของผูเสนอราคาทุกราย  
ใหคณะกรรมการฯ เพื่อนําไปมอบใหผูมีสิทธิเสนอราคาลงนามยืนยันการ
เสนอราคา 

• จะตองวางตัวเปนกลางในระหวางดําเนินกระบวนการเสนอราคา 

• ดําเนินการดวยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชนของรัฐ 

• ดําเนินการดวยความโปรงใส ยุติธรรม รอบคอบ 

• จะตองไม เปน ผู มีสวนได เ สียหรือเปนผู ท่ี มีผลประโยชนรวมกันกับ 
ผูท่ีประสงคจะเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ 

• จะตองไมเรียกเก็บ หรือรับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใด จาก
ผูขายหรือผูรับจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบจะตอง
ไมละท้ิงหนาท่ี 

• เปนผูรับฝากเคร่ืองมือส่ือสารจากผูมีสิทธิเสนอราคา คณะกรรมการประกวด
ราคา และบุคคลท่ีอยูในสถานท่ีเสนอราคา 

  3.8.2 การปฏิบัติของคณะกรรมการประกวดราคา  

• สงมอบขอมูลเบ้ืองตนใหผูใหบริการตลาดกลางฯ เพื่อเตรียมระบบ และออก 
Username และ Password ของผูมีสิทธิเสนอราคา  กอนวันท่ีกําหนดใหเสนอ
ราคา 2 วันทําการ 

• คณะกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมาอยู ณ สถานท่ีเสนอราคาท่ีจัดไว  

• ไดรับ Username และ Password จากผูใหบริการตลาดกลางฯ 

• เม่ือถึงกําหนดเวลานัดหมาย ผูมีสิทธิเสนอราคายื่นแบบแจงรายช่ือผูมีสิทธิ
เสนอราคาเขาสูกระบวนการเสนอราคา สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สําเนาบัตรประชาชนของผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา (ไมเกิน 3 ราย) 
และหนังสือมอบอํานาจใหตรวจสอบความถูกตอง และจัดใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคาลงทะเบียน ตอกรรมการที่ไดรับมอบหมาย พรอมกับมอบ Username  
และ Password  ใหกับผูมีสิทธิเสนอราคา และใหเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดรับ
มอบหมายนําไปยังสถานท่ีท่ีกําหนด 
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• หากผูมีสิทธิเสนอราคารายใดไมสงผูแทนมาตามวัน เวลา และสถานท่ี 
ท่ีกําหนด ใหประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเปนผูหมดสิทธิ
เสนอราคา ปดไว ณ สถานท่ีท่ีเสนอราคา และเม่ือการเสนอราคาส้ินสุดลง  
ใหสงสําเนาประกาศใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นทราบตอไป และหากมี 
ผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว ใหยกเลิกการเสนอราคา แลวรายงานหัวหนา
หนวยงานฯ เพื่อดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 9(4)  ตอไป 

• กําหนดระยะเวลาการเสนอราคา 30-60 นาที ตองกําหนดใหสอดคลองกับท่ีได
แจงนัดหมาย 

• ตองดูแลการเสนอราคาทุกข้ันตอนใหเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต  
เปนธรรม หากมีเหตุท่ีจะทําใหเกิดความไมเรียบรอย หรือไมเปนธรรม  ก็เปน
ดุลยพินิจของกรรมการท่ีจะพิจารณายกเลิก หรือเล่ือนการเสนอราคาออกไป 
แลวรายงานหัวหนาหนวยงานฯ 

 ในระหวางเสนอราคา หากมีเหตุขัดของ ใหคณะกรรมการประกวดราคา ส่ังพักการเสนอราคา และ 
หักเวลาท่ีส่ังพักออก  เม่ือแกไขแลวใหดําเนินการตอไปใหเสร็จส้ินในวันเดียวกัน ถาไมเสร็จใหประธาน
คณะกรรมการประกวดราคา ส่ังยกเลิกและนัดวัน เวลา / สถานท่ี  เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม 

•  เม่ือการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จส้ินแลวใหคณะกรรมการประกวด   
         ราคามอบหมายใหกรรมการฯ  นําแบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคาฯ  
          (แบบ บก. 008)ท่ีผูใหบริการตลาดกลางฯพิมพจากระบบไปมอบใหผูมีสิทธิเสนอ 
            ราคาแตละรายลงนาม ณ หองเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคา และเม่ือ 
         กรรมการฯ ไดรับแบบ  บก. 008  ท่ีผูมีสิทธิเสนอราคาไดลงนามถูกตองแลว   
         จึงแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคากลับได 

• เม่ือกระบวนการเสนอราคาส้ินสุดลง คณะกรรมการประกวดราคาตอง 
        ประชุมทันที เพื่อมีมติวาสมควรรับการเสนอราคาของผูเสนอราคารายใด  
        มตินั้นตองแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณา และตองรายงานหัวหนา 
       หนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุพิจารณาภายในวันทําการถัดไป 

 สําหรับงานจางกอสราง หากจําเปนตองใชเวลารวบรวมรายละเอียดใหรวบรวม  และเสนออีกคร้ัง
ภายใน  5 วันทําการนับจากรายงานคร้ังแรก   ตามหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส  ท่ี กค 0408.3/ว 113 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2549 และท่ี กค 0408.4/ว 138  ลงวันท่ี 19 เมษายน 2550 
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   3.8.3 การปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประกวดราคา  

• นําผูมีสิทธิเสนอราคาไปยังสถานท่ีท่ีกําหนด 

• ในระหวางการทดสอบระบบของผูมีสิทธิเสนอราคา หากมีปญหาของ 
                                                การทดสอบระบบ ก็ใหไปรายงานตอคณะกรรมการประกวดราคา 

• ตองสังเกตการณและดูแลใหการเสนอราคาเปนไปดวยความเรียบรอย   
                                                หากเกิดเหตุท่ีทําใหการเสนอราคาไมเรียบรอย หรือไมเปนธรรม ใหรายงาน 
                                                ประธานคณะกรรมการประกวดราคาโดยดวน  

   3.8.4 การปฏิบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา  

• ผู มี สิทธิเสนอราคาตองศึกษาการใชโปรแกรมของตลาดกลางฯ  โดย         
                                                Download ได ท่ี www.gprocurement.go.th และทดลองการใชโปรแกรมได ท่ี  
                                                เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางฯ  

•  เ ม่ือถึงกําหนดเวลานัดหมาย  ผู มี สิทธิเสนอราคาตองมาลงทะเบียน 
                                                 ตอหนากรรมการประกวดราคา โดยยื่นแบบแจงช่ือผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา      

 เขาสูกระบวนการเสนอราคา พรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ   
 บุคคล และสําเนาบัตรประชาชนของผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา พรอมรับรอง 
 สําเนาถูกตอง (ไมเกิน 3 ราย) และขอรับ Username และ Password  และหาก
มาไมทันเวลาการลงทะเบียนก็จะถูกยึดหลักประกันซอง 

• เขาประจําสถานท่ีท่ีจัดไว โดยแยกจากผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน 

• หามนําเคร่ืองมือส่ือสารเขามาในสถานท่ีเสนอราคา (หองเคาะราคา) 
• หามมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืนไมวาดวยวิธีใด ๆ  

• กอนการเสนอราคา 15 นาที ใหทําการทดสอบระบบวาสามารถเสนอราคา 
ไดหรือไม หากมีปญหา ก็ใหแจงเจาหนาท่ีของรัฐท่ีประจําอยู ณ สถานท่ีนั้น 
เพื่อไปรายงานคณะกรรมการประกวดราคาตอไป 

• ดําเนินการเสนอราคา ซ่ึงสามารถเสนอราคาไดหลายคร้ัง  

• เม่ือส้ินสุดเวลาการเสนอราคา หากปรากฏวา มีผูเสนอราคาตํ่าสุดเทากัน 
                                                หลายราย ระบบจะตอเวลาการเสนอราคาไปอีกคร้ังละ 3 นาที จนกระท่ังได 
                                                ผูเสนอราคาในระบบตํ่าท่ีสุดเพียงรายเดียว 
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• เม่ือการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จส้ินแลว  ผู เสนอราคาคนใด 
                                                คนหนึ่งของผูมีสิทธิเสนอราคาแตละรายท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการ    
                                                เสนอราคาลงนามยืนยันการเสนอราคาตามแบบ บก.008 ท่ีกรรมการประกวด     
                                                ราคานํามามอบให  ณ  หองเสนอราคาท่ีผูมีสิทธิเสนอราคาประจําอยู จึงจะ 
                                                สามารถออกจากหองเสนอราคาได  
 3.9  เม่ือกระบวนการเสนอราคาส้ินสุดลง คณะกรรมการประกวดราคาตองประชุมทันที เพื่อมีมติวา
สมควรรับการเสนอราคาของผูเสนอราคารายใด  มตินั้นตองแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณา และตองรายงาน
หัวหนาหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุพิจารณาภายในวันทําการถัดไป 
 3.10 คณะกรรมการประกวดราคาแจงใหผูเสนอราคารายตํ่าสุดดังกลาวมากรอกจํานวนเงินใหตรงกับ
ราคาท่ีไดเสนอไว  
 3.11 คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาประเมินราคางานจางกอสรางของผูเสนอราคารายตํ่าสุด
ดังกลาว โดยคณะกรรมการจะตองนําบัญชีแสดงปริมาณวัสดุกอสรางของผูเสนอราคารายนั้น มาพิจารณา
เปรียบเทียบกับบัญชีแสดงปริมาณวัสดุกอสรางในสวนท่ีเปนรายละเอียดการคํานวณราคากลางของทางราชการ 
โดยการประเมินราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะตองถือปฏิบัติตามนัยหนังสือเวียน 
ซอมความเขาใจของคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ แจงตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ)1002/ว 6 
ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2532  เร่ือง การประเมินราคาในงานประกวดราคาจางกอสราง 
 วิธีการประเมินราคา คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบราคาท่ีผูเสนอราคาไดเสนอไวในรายการ
ท่ีเปนหัวขอใหญของสวนการกอสรางวาถูกตองหรือไม หากปรากฏวาราคาของรายการใดสูงผิดปกติไมถูกตอง
ตามความเปนจริง ก็ใหเชิญผูเสนอราคารายน้ันมาเจรจาเพ่ือปรับลดราคาลงมาแลวแกไขยอดรวมใหตรงกัน ซ่ึง
เม่ือประเมินราคาปรับลดแลว จะทําใหยอดรวมใหมตํ่ากวายอดรวมที่ผูเสนอราคาไดเสนอไวเดิม โดยการปรับ
ลดราคาหลังจากการประเมินราคาแลว ไมถือวาเปนการตอรองราคา 
 3.12 เม่ือคณะกรรมการประกวดราคารวบรวมรายละเอียดและพิจารณาแลวรายงานใหหัวหนา     
สวนราชการพิจารณาอีกคร้ัง ภายใน 5 วนัทําการถัดไป นับจากวันท่ีไดรายงานคร้ังแรก  เม่ือหัวหนาสวนราชการ
เห็นชอบแลวใหเสนอผูมีอํานาจส่ังจางตอไป 
 3.13 เม่ือผูมีอํานาจส่ังจางไดอนุมัติแลว ใหคณะกรรมการแจงผลการพิจารณาใหผูมีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายทราบ และประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและเว็บไซตกรมบัญชีกลางอยางนอย 3 วัน 
 3.14 กรณีผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีเขาสูกระบวนการเสนอราคาไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของหัวหนา
หนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ หรือเห็นวามีเหตุอ่ืนใดอันควรรองเรียนเพ่ือความเปนธรรม ใหผูมีสิทธิเสนอราคา
อุทธรณผลการพิจารณาตอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ภายใน 3 วัน
นับแตวันท่ีไดรับแจง  
 3.15  กวพ.อ. ตองพิจารณาอุทธรณการเสนอราคาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน ระหวางนี้ กวพ.อ.         
อาจแจงหนวยงานเพื่อระงับการดําเนินการข้ันตอนตอไป  มติ กวพ.อ. ใหเปนอันถึงท่ีสุดในช้ันของฝายบริหาร 
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 3.16 กรณีอุทธรณฟงข้ึนหรือคํารองรองเรียนมีผล ใหส่ังใหหัวหนาหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุดําเนิน
กระบวนการเสนอราคาใหม  โดยเ ร่ิมจากข้ันตอนใดก็ไดตามแตจะมีคํา ส่ัง   กรณี เห็นว า  อุทธรณ 
ฟงไมข้ึน หรือคํารองเรียนไมมีผล หรือฟงข้ึนแตไมมีผลเปนการเปล่ียนแปลงผลการพิจารณาท่ีไดแจงไปแลว     
ก็ใหแจงหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุดําเนินการตามระเบียบฯ ตอไป 
 

ผังการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดดุวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. 2549 

         

กิจกรรมที่ดําเนินการตามระเบียบฯ 2549

ผูมีสิทธิเสนอราคา
เขาเสนอราคาในระบบประมูล

คณะกรรมการประกวดราคา
พิจารณาผลการเสนอราคา

อุทธรณ ไม
อุทธรณ

ฟงไมข้ึน ฟงขึ้น

อุทธรณ ไมอุทธรณ

ฟงไมข้ึน ฟงข้ึน

ราง TOR และเอกสาร
ประกวดราคา

ทําประกาศเชิญชวน

แตงต้ังคณะกรรมการ
ประกวดราคา และคัดเลือก
ผูใหบริการตลาดกลาง

การคัดเลือกเบ้ืองตนเพ่ือ
เปนผูมีสทิธิเสนอราคา

รับซองขอเสนอดาน
เทคนิค

ดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
พ.ศ. 2535 
และทีแ่กไข
เพิ่มเติม ตอไป

เพ่ิมช่ือผูมีสทิธิเสนอราคา

สั่งดําเนินกระบวนการ
เสนอราคาใหม

ดําเนินการตาม
ระเบียบฯ 2549

ผลการคัดเลือก

ผลการอุทธรณ

ผลการอุทธรณ

ผลการเสนอราคา

ดําเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ พ.ศ. 2535 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ตอไป

 
 

การอนุมัติส่ังจาง 
     เม่ือคณะกรรมการประกวดราคาไดดําเนินการจัดหาผูรับจางโดยมีความเห็นวา สมควรจาง
จากผูเสนอราคารายใดแลวรายงานผลการพิจารณาเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ และหรือหัวหนาสวน
ราชการ เพื่อเสนอขออนุมัติตอผูมีอํานาจส่ังจาง  โดยผูมีอํานาจอนุมัติส่ังจางเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและ
ภายในวงเงิน ดังตอไปนี้    
 1. หัวหนาสวนราชการ วงเงินไมเกิน 50,000,000 บาท 
 2. ปลัดกระทรวง วงเกินมากกวา 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท 
 3. รัฐมนตรีเจาสังกัด วงเงินเกิน 100,000,000 บาท 
และเม่ือไดรับอนุมัติใหส่ังจางจากผูมีอํานาจแลว  จึงไปดําเนินการจัดทําสัญญาตอไป 



บทท่ี 4 
สัญญา หลักประกัน และการบริหารสัญญา 

 
4.1 สัญญา 
 สัญญา หมายถึง การใดอันไดกระทําลงโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร มุงเนนโดยตรง    
ตอการผูกนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลหรือนิติบุคคล ต้ังแตสองฝายข้ึนไป เพื่อจะกอ เปล่ียนแปลง โอน 
สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ 
 การทําสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม   
แบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
  1.  ทําสัญญาตามตัวอยางท่ี กวพ. กําหนด  ซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีสําคัญของสัญญา ไดแก 
  - ขอตกลงเร่ืองรูปแบบ ปริมาณ จํานวน ราคา 

   - การจายเงิน (งวดเงิน) 
   - การจายเงินลวงหนา 
   - หลักประกัน 
   - การสงมอบ การตรวจรับ 
  - การขยายเวลา งดหรือลดคาปรับ 

  - การปรับ 
  - การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 2. ทําขอตกลงเปนหนังสือ  ถือเปนสัญญาอยางหนึ่ง ซ่ึงมีความสําคัญและรายละเอียดนอยกวา
ตัวอยางสัญญาของ กวพ. กําหนด โดยการทําขอตกลงเปนหนังสือไมมีการวางหลักประกันเหมือนกับการทํา
สัญญา ซ่ึงการทําขอตกลงเปนหนังสือเปนเร่ืองท่ีอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะอนุมัติ ใหทําได
ภายใตหลักเกณฑท่ีระเบียบฯ กําหนด  
 3. ทําสัญญาโดยไมมีหลักฐานเปนหนังสือ เปนกรณีการจางซึ่งมีราคาไมเกิน 10,000 บาท 
หรือการจาง ซ่ึงใชวิธีการดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา ตามขอ 39 วรรคสอง ของระเบียบฯ 
        4.1.1  สัญญาจางกอสราง 
   เม่ือสวนราชการดําเนินการจัดจางจนไดตัวผูรับจางเรียบรอยแลว ก็จะเขาสูข้ันตอนการทํา
สัญญา ซ่ึงสามารถดําเนินการไดเปน 3 ลักษณะ คือ 
   (1) ทําตามตัวอยางสัญญาท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) กําหนดทายระเบียบฯ 
  (2) ทําสัญญาที่มีขอความหรือรายการที่แตกตางจากตัวอยางสัญญาที่ กวพ.  กําหนด 
โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวในตัวอยางสัญญา และไมทําใหทางราชการเสียเปรียบ 
  (3) ทําสัญญาโดยการยกรางสัญญาข้ึนใหม 
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 กรณีในการทําสัญญาตาม (2) ถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยาง
สัญญาท่ี กวพ. กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวในตัวอยางสัญญา และไมทําใหทางราชการ
เสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแต หัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็
สงรางสัญญานั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน สําหรับกรณีไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางท่ี กวพ.
กําหนดได และจําเปนตองรางสัญญาข้ึนใหมตาม (3) ใหสงสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน เวนแต
หัวหนาสวนราชการเห็นสมควรทําสัญญา ตามแบบท่ีเคยผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด
มาแลว ก็กระทําได 

• การลงนามในสัญญา 
        ผูท่ีมีอํานาจลงนามในสัญญาจาง  ตามระเบียบฯ กําหนด ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ 

หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากหัวหนาสวนราชการ    

• ประเภทของสัญญาจางกอสราง  โดยท่ัวไปสัญญาจางกอสราง มีอยู 2 ประเภท คือ 
 (1)  สัญญาจางเหมารวม (LUMP SUM CONTRACT) เปนการจางเหมารวมทั้งโครงการ

โดยมีการกําหนดราคาท่ีแนนอนตายตัว เม่ือไดทํางานแลวเสร็จสมบูรณตามแบบรูปและรายการกอสราง  
ผูรับจางก็จะไดรับคาจางตามท่ีกําหนดไวตามสัญญา  
  ในสวนของสัญญาจางเหมารวมในงานกอสรางมักจะมีปญหาในเร่ืองของเสาเข็ม ซ่ึงในเร่ืองนี้ 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุไดมีหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติไว แจงตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี           
ท่ี นร (กวพ) 1204/ว 11542 ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2539 เร่ือง การกําหนดรายละเอียดงานดินถม  งานดินตัก  และ
ฐานรากในการจางกอสราง กลาวคือ แนวทางปฏิบัติในการกําหนดรายละเอียดของ งานดินถม งานดินตัก   
และฐานรากในการจางกอสรางใหม โดยใหสวนราชการสํารวจและกําหนดปริมาณงานดินถม งานดินตัก ในแบบรูป
รายการละเอียดใหใกลเคียงกับขอเท็จจริง และใหพยายามพิจารณาดําเนินการสํารวจสภาพดินในสถานท่ีกอสราง 
เพื่อกําหนดรูป และรายการละเอียดในงานฐานรากใหแนนอนชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเกี่ยวกับ
ความส้ันยาวและขนาดของเสาเข็มท่ีอาจทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงราคาคางานกอนเร่ิมดําเนินการจัดจาง    
ตามระเบียบฯ และในกรณีท่ีสวนราชการ ไมอาจกําหนดรูปแบบและรายการละเอียดของงานฐานรากใหเปนท่ี
แนนอนได จําเปนจะตองใหมีทางเลือกในการเปล่ียนแปลงรายการฐานรากตามสภาพของการกอสรางได    
โดยปกติใหกําหนดเง่ือนไขในลักษณะเปนทางเลือกไวต้ังแตตน เชน ตองตอกเสาเข็ม หรือใชฐานแผ         
หรือขนาดความส้ันยาวของเสาเข็ม และในช้ันการเสนอราคาของผูรับจางกอสรางและการพิจารณาของ      
ทางราชการใหมีการกําหนดราคาคาจางในสวนตางๆ ใหชัดเจนไวต้ังแตตน และระบุไวเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาจางดวย และนอกเหนือจากกรณีขางตน หากมีความจําเปนจะตองเปล่ียนแปลงรายการฐานราก         
สวนราชการจะตองพิจารณาดําเนินการในเ ร่ืองของการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา  โดยถือปฏิบัติ                  
ตามหลักเกณฑของระเบียบฯ ขอ ๑๓๖ ซ่ึงคูสัญญาจะตองมีการตกลงกันในเร่ืองของเนื้องานท่ีเปล่ียนแปลงไป 
และราคาคาจางรวมทั้งระยะเวลาท่ีเปล่ียนแปลงพรอมกันไปดวย ดังนั้น กรณีท่ีมีการกําหนดเง่ือนไข
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รายละเอียดของงานฐานรากสวนราชการจะตองพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติของ กวพ. 
ดังกลาวขางตน 

 (2) สัญญาราคาตอหนวย (UNIT PRICE CONTRACT) เปนการจางกอสรางท่ีมีการกําหนด
ราคาตอหนวยของงานแตละสวนไว เงินคาจางจะคิดจากจํานวนงานแตละสวนท่ีทําจริงคูณดวยราคาตอหนวย
ของงานแตละสวนนั้น ๆ   การทําสัญญาโดยวิธีนี้จะเปนการจางในกรณีท่ียังไมอาจทราบปริมาณเนื้องาน 
ท่ีแนนอนในขณะท่ีทําสัญญาได เชน งานดินในการกอสรางทาง การขุดลอกคลอง  เปนตน 

• สัญญาแบบปรับราคาได 
  นอกจากการทําสัญญาขางตน ยังมีสัญญาอีกประเภทหนึ่ง คือ สัญญาท่ีเรียกวา สัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K) สัญญาประเภทนี้ไดมีการนํามาใชในสัญญาจางกอสรางของทางราชการ ซ่ึงตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2532 กําหนดใหนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใชกับงานกอสรางของ   
ทางราชการ โดยวัตถุประสงคของการนําสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) มาใช เพื่อเปนหลักประกันในกรณี 
ท่ีราคาวัสดุกอสรางสําคัญๆ เกิดการเปล่ียนแปลงราคาในลักษณะเพ่ิมข้ึนและลดลงในอนาคต 

สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ใชกับสัญญาจางกอสราง รวมถึง การปรับปรุง ซอมแซม
ส่ิงกอสรางทดแทนของเดิมท้ังหมด การนําสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ไปใชสวนราชการ ตองแจงและ
ประกาศใหผูรับจางทราบในประกาศประกวดราคาวาจะใชสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) และสัญญาตอง
ระบุวาเปนสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) พรอมท้ังกําหนดประเภทของงานกอสราง สูตร และวิธีการ
คํานวณท่ีใหมีการปรับเพิ่มหรือลดคางานไวใหชัดเจน ในกรณีท่ีมีงานกอสรางหลายประเภทในงานจางใน
คราวเดียวกัน จะตองแยกประเภทงานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานกอสรางนั้นๆ  
ใหสอดคลองกับสูตรท่ีกําหนดไว โดยเร่ืองสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) สวนราชการสามารถศึกษา
รายละเอียดไดจากเอกสารของสํานักงบประมาณ ซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสัญญาแบบปรับราคาได 
(คา K) โดยตรง 

 4.1.2   หลักประกันสัญญาหรือหลักประกันซอง 

• หลักประกันสัญญาหรือหลักประกันซองใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
    - เงินสด 
    - เช็คท่ีธนาคารเซ็นส่ังจาย ซ่ึงเปนเช็คลงวันท่ีท่ีใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาท่ี      
หรือกอนวันนั้นเกิน 3 วันทําการ 
    - หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ี กวพ. กําหนด 
    - หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร          
แหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว 
โดยอนุโลม ใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี กวพ. กําหนด 
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    - พันธบัตรรัฐบาลไทย ซ่ึงไดจดทะเบียนในการใชเปนหลักประกันท่ีธนาคาร 
แหงประเทศไทย 
    - หลักประกันอ่ืนๆ ตามท่ี กวพ. กําหนด 
  สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ใหใชหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในตางประเทศท่ีมี
หลักฐานดีและหัวหนาสวนราชการเช่ือถือ เปนหลักประกันซองไดอีกประเภทหนึ่ง 

• มูลคาหลักประกัน  ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละ 5 ของวงเงินท่ีจัดหา
ในคร้ังนั้น เวนแต การจัดหาที่สําคัญเปนพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกวารอยละ 5 แตไมเกินรอยละ 10 ก็ได 

• ในกรณีท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลท่ี กวพ. กําหนด เปนผูเสนอราคาหรือ
เปนคูสัญญาไมตองวางหลักประกัน 

• การคืนหลักประกัน 
   -  ใหสวนราชการคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคา คูสัญญาหรือผูคํ้าประกันตาม
หลักเกณฑดังนี้ 
 (1) หลักประกันซองใหคืนแกผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน 15 วัน นับแตวันที่หัวหนา
สวนราชการวันท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกตามลําดับไวไมเกิน  
3 ราย  ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
 สําหรับการคืนหลักประกันซองกรณีสวนราชการจัดหาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี            
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549  ใหคืนแกผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด   
จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
 (2) หลักประกันสัญญาใหคืนใหคืนแกคูสัญญาหรือผูคํ้าประกันโดยเร็วและอยางชาตองไมเกิน 15 วัน 
นับแตวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 
 - การคืนหลักประกันท่ีเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย ในกรณีท่ีผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสงตนฉบับหนังสือ  
คํ้าประกันใหแกผูเสนอราคาหรือคูสัญญา โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว พรอมกับแจงใหธนาคาร 
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูคํ้าประกันทราบดวย 

 4.1.3  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา 
     คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  (กวพ . )ไดกําหนดหลักเกณฑและวิ ธีปฏิบัติในการ               
คืนหลักประกันสัญญา เพื่อใหสวนราชการตาง ๆ ถือปฏิบัติเพิ่มเติม แจงเวียนตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี  
ท่ี นร (กวพ.) 1305/ว 8608 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2544 โดยดําเนินการดังนี้ 
  1. เม่ือคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว ใหสวนราชการคืนหลักประกันสัญญานั้น
ใหแกคูสัญญาตามหลักเกณฑของระเบียบฯ ขอ 144 (2) กลาวคือ ใหคืนหลักประกันสัญญาใหแกคูสัญญาหรือ
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ผูคํ้าประกันโดยเร็ว และอยางชาตองไมเกิน 15 วัน นับแตวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว      
โดยไมตองรอใหมีการรองขอคืนจากคูสัญญากอน และในกรณีท่ีหลักประกันสัญญาเปนหนังสือคํ้าประกัน
ของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  และ
หากคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาตามระเบียบฯ ขอ 144 (2) ใหสวนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑ
ของระเบียบฯ ขอ 144 วรรคทายตอไป พรอมกับใหมีหนังสือรับรองตอธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ผูคํ้าประกันกํากับไปดวยวา หลักประกันสัญญาดังกลาว
หมดระยะเวลาการคํ้าประกันเม่ือวันเดือนปใด ท้ังนี้ เพื่อมิใหคูสัญญาตองเสียคาธรรมเนียมการตออายุหนังสือ
คํ้าประกันนับจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาจนถึงวันท่ีนําหนังสือประกันไปคืนใหธนาคาร 
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย โดยไมจําเปน 
  2. เม่ือคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว และปรากฏวาสวนราชการคนหาตนฉบับ
หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย ท่ี คู สัญญานํ ามาวาง เปนหลักประกันสัญญาน้ันไมพบไมว าด วย เหตุใด  เปน เหตุให 
สวนราชการไมสามารถคืนหนังสือคํ้าประกันสัญญาดังกลาวใหแกคูสัญญาตามหลักเกณฑของระเบียบฯ  
ขอ 144 (2) ได  กรณีนี้ใหสวนราชการรีบแจงใหคูสัญญา และธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม            
แหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ผูคํ้าประกันทราบวาหนังสือคํ้าประกันสัญญา
ดังกลาวหมดระยะเวลาการคํ้าประกันสัญญาแลวเม่ือวันเดือนปใด พรอมท้ังสงสําเนาหนังสือคํ้าประกันสัญญา
ดังกลาว (ถามี) ไปดวย 

 4.1.4  การจายเงินลวงหนา  
  การจายเงินลวงหนาใหแกผูรับจาง จะกระทํามิได เวนแตหัวหนาสวนราชการ เห็นวา 
มีความจําเปนจะตองจายและมีการกําหนดเง่ือนไขไวกอนการทําสัญญาหรือขอตกลง ใหกระทําไดเฉพาะกรณี
และตามหลักเกณฑขอ 68 ของระเบียบฯ 
  การจายเงินคาจางลวงหนา จายไดไมเกินรอยละ 15 ของราคาจาง แตท้ังนี้ จะตองกําหนดอัตรา
คาจางท่ีจะจายลวงหนาไวเปนเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาดวย และการจายเงินคาจาง
ลวงหนา ผูรับจางจะตองนําพันธบัตรรัฐบาลไทยซ่ึงไดจดทะเบียนในการใชเปนหลักประกันท่ีธนาคาร      
แหงประเทศไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ มาคํ้าประกันเงินท่ีรับลวงหนาไปนั้น 

 4.1.5   การกําหนดคาปรับ 

• การกําหนดจํานวนคาปรับไวในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  สวนราชการจะตอง
กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ 0.01-0.10 ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมตํ่ากวา 
100 บาท เนื่องจากงานจางกอสรางถือวาเปนงานซ่ึงตองการผลสําเร็จของงานท้ังหมดพรอมกัน 
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 สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภคท่ีมีผลกระทบตอการจราจร ใหกําหนดคาปรับเปน
รายวันในอัตรารอยละ 0.25 ของราคาจางนั้น แตอาจจะกําหนดข้ันสูงสุดของการปรับก็ได  ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑท่ี กวพ. กําหนด 
  สวนการจะกําหนดคาปรับในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของ
หัวหนาสวนราชการ โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซ่ึงอาจมีผลกรทบตอการท่ีคูสัญญาของ   
ทางราชการจะหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบตอการจราจร หรือความเสียหายแกทางราชการ
แลวแตกรณี  

• ในกรณีท่ีผูรับจางสงมอบงานลาชาเกินกําหนดเวลาตามสัญญาและสวนราชการยังไมได
บอกเลิกสัญญา สวนราชการจะตองปรับผูรับจางไปจนกวางานจะแลวเสร็จตามสัญญา กลาวคือ เม่ือครบกําหนด
สงมอบงานกอสรางตามสัญญา  หากผูรับจางยังทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญาใหสวนราชการรีบแจงการเรียก
คาปรับตามสัญญา และเม่ือผูรับจางไดสงมอบงานกอสรางตามสัญญา  สวนราชการจะตองแจงสงวนสิทธิ  
การเรียกคาปรับในขณะท่ีรับมอบงานกอสรางนั้นดวย หากสวนราชการไมแจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับไว 
สวนราชการไมอาจเรียกคาปรับไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
  การนับวันปรับ สวนราชการจะคิดคาปรับ โดยนับถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา
จนถึงวันที่ ผูรับจางสงมอบงานถูกตองครบถวนตามสัญญา  หักดวยระยะเวลาท่ีทางราชการใชไปใน
การตรวจการจาง 

• ในกรณีท่ีสวนราชการมีการบอกเลิกสัญญา เนื่องจากผูรับจางไมสามารถทํางาน 
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามสัญญา หรือมีคาปรับเกินกวารอยละ 10 ของคาจาง โดยสวนราชการจะแจง
ผูรับจางวาจะคิดคาปรับจนถึงวันท่ีสวนราชการไดบอกเลิกสัญญา ดังนั้น การปรับจะนับถัดจากวันครบกําหนด
ตามสัญญา จนถึงวันบอกเลิกสัญญา  

 4.1.6  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ในสัญญาจางกอสรางของทางราชการ จําเปนจะตองกําหนดเร่ืองของการรับประกัน       
ความชํารุดบกพรองไวในสัญญาจางกอสราง ปจจุบันถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงไดกําหนดแนวทาง 
ในการกําหนดระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางกอสรางไว โดยใหกําหนดระยะเวลา
ในการรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางกอสรางไมนอยกวา 2 ป เวนแตงานกอสรางท่ีโดยสภาพ 
ไมสามารถรับประกันความชํารุดบกพรองไดถึง 2 ป ไดแก งานถนนลูกรัง ถนนดิน และงานขุด หรืองานขุดลอก
คู คลอง สระหรือหนอง ซ่ึงเปนงานดินท่ีไมมีการดาดคอนกรีต 
   ในกรณีหากเกิดความชํารุดบกพรองข้ึนระหวางอายุประกัน  ตองรีบแจงใหคูสัญญาแกไข  
หากไมแกไข สวนราชการอาจดําเนินการตามสัญญาหรือแกไขเองแลวหักหลักประกันชดใชคาเสียหาย      
หรือฟองรอง  (โดยอายุความฟองรอง 1 ป หากฟองเกิน 1 ป ยอมขาดอายุความฟองรอง ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ม.193/9) แลวแตกรณี ในกรณีท่ีขาดอายุความฟองรอง ผูคํ้าประกันยกเหตุดังกลาวข้ึนตอสูได 
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4.1.7  การตรวจสอบความชํารุดบกพรองกอนคืนหลักประกันสัญญา 

•   คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  (กวพ . )ไดกํ าหนดวิ ธีปฏิบัติ เพิ่ม เ ติมเกี่ ยวกับ                
การตรวจสอบความชํารุดบกรองกอนการคืนหลักประกันสัญญา  แจงตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี          
ท่ี นร (กวพ) 1002/ว 42  ลงวันท่ี 15 กันยายน 2532  ดังนี้ 

     1) ใหหัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายมีหนาท่ีรับผิดชอบ 
ดูแล บํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุ เวนแตกรณีท่ีไมมีผูครอบครองหรือมีหลาย
หนวยงานครอบครอง ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุท่ีรับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุด
บกพรองของพัสดุนั้น 

     2) ในกรณีท่ีปรากฏความชํารุดบกพรองของสิ่งของหรืองานจางภายในระยะเวลาของ
การประกันความชํารุดบกพรองตามสัญญา ใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตามขอ 1 รีบรายงานหัวหนาสวนราชการ 
เพื่อแจงใหผูรับจางดําเนินการแกไขซอมแซมทันที พรอมกับแจงใหผูคํ้าประกัน (ถามี) ทราบดวย 

     3) กอนส้ินสุดระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพรองภายใน 15 วัน สําหรับ
หลักประกันสัญญาท่ีมีระยะเวลาของการประกันไมเกิน 6 เดือน หรือภายใน 30 วัน สําหรับหลักประกันสัญญา
ท่ีมีระยะเวลาของการประกันต้ังแต 6 เดือนข้ึน ใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุ 
และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบอีกคร้ัง หากปรากฏวามีความชํารุดบกพรอง ใหหัวหนาสวนราชการ
รีบแจงใหผูรับจางมาดําเนินการแกไข หรือซอมแซมกอนส้ินสุดระยะเวลาของการประกันความชํารุดบกพรอง 
ตามหลักประกันสัญญา พรอมกับแจงใหผูคํ้าประกัน (ถามี) ทราบดวย 

       ท้ังนี้  ใหเจาหนาท่ีพัสดุแจงกําหนดระยะเวลาการประกันความชํารุดบกพรอง          
ตามหลักประกันสัญญา ใหหัวหนาหนวยงานหรือหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุทราบพรอมกับการสงมอบพัสดุทุกคร้ัง 

4.2  การทําสัญญา 
1. ข้ันตอนการทําสัญญา  

  1.1) สวนราชการจะตองจัดเตรียมสัญญา และมีหนังสือแจงใหผูรับจางเขามาทําสัญญา 
  1.2) ผูรับจางเตรียมหลักประกัน เพื่อทําสัญญา โดยผูรับจางยื่นหลักประกันสัญญาและลงนาม
ในสัญญา 

• ในการทําสัญญาจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยปกติแลว สวนราชการจะตองทําสัญญาตามตัวอยางท่ี กวพ. กําหนด ซ่ึงตามตัวอยาง
สัญญาไดมีเง่ือนไขกําหนดใหผูรับจางตองนําหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดตามระเบียบฯ ขอ 141 มามอบ
ใหแกสวนราชการผูวาจางในขณะทําสัญญา ในกรณีท่ีผูรับจางเลือกใชหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ มักจะมีปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร เชน หนังสือ 
คํ้าประกันมิไดลงวันท่ี หรือลงวันท่ียอนหลัง เปนตน กวพ. จึงมีหนังสือซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติในกรณีการออกหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) ของธนาคารภายในประเทศวา ในกรณีท่ี 
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ผูรับจางจะเลือกใชหนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ี กวพ. กําหนด มาเปน
หลักประกันสัญญา ผูรับจางยอมจะตองใหธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกัน จัดทําหนังสือคํ้าประกันใน        
วันทําสัญญาหรือกอนวันทําสัญญาวาจาง  ดังนั้น โดยหลักการปฏิบัติท่ีถูกตอง ในการทําสัญญาสวนราชการ 
ผูวาจาง จึงควรจะตองพิมพรางสัญญาใหสมบูรณ พรอมกับกําหนดวันทําสัญญาวาจาง นัดหมายกับผูรับจาง
ลวงหนาวาจะมีการทําสัญญาในวันใด และจะมีเลขท่ีสัญญาเปนเลขท่ีเทาใด เพื่อใหผูรับจางไดนํารางสัญญาไป
ออกหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร และธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกันยอมจะสามารถกรอกขอความใน
หนังสือคํ้าประกันไดอยางสมบูรณครบถวน 

• การนําหลักประกันซองมาใชเปนหลักประกันสัญญา  คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) 
ไดอนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
กรณีท่ีผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาทําสัญญานําหลักประกันซอง ไดแก เงินสด หรือเช็คท่ีธนาคารส่ังจาย 
ซ่ึงเปนเช็คลงวันท่ีท่ีใชเช็คชําระตอเจาหนาท่ีหรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ ซ่ึงสวนราชการไดนําเขา
บัญชีเงินฝาก ประเภทเงินนอกงบประมาณของสวนราชการไวแลว 
  วิธีการปฏิบัติ  สวนราชการสามารถดําเนินการไดดังนี้ 
    (1) ผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาทําสัญญากับทางราชการ แจงความประสงคจะ
นําหลักประกันซองดังกลาว มาใชเปนหลักประกันสัญญา 
    (2) สวนราชการคูสัญญาดําเนินการทําหลักฐานการคืนหลักประกันซองพรอมท้ังจัดทํา
หลักฐานการวางหลักประกันสัญญาใหแกคูสัญญา ใหเสร็จส้ินภายในวันเดียวกันกับวันทําสัญญา 
    (3) คูสัญญานําหลักประกันซอง (เพิ่ม-ลด) มาวางใหเทากับวงเงินหลักประกันสัญญา 

3.1) ในกรณีท่ีเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจายที่นํา เขาบัญชีเงินฝากของ
สวนราชการท่ีใชเปนหลักประกันซองนอยกวาหลักประกันสัญญา ใหนําหลักประกันซองตามระเบียบฯ      
ขอ 141 มาวางใหเทากับวงเงินหลักประกันสัญญา 

3.2) ในกรณีท่ีเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจายที่นํา เขาบัญชีเงินฝากของ
สวนราชการท่ีใชเปนหลักประกันซองมากกวาหลักประกันสัญญา ใหจายคืนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือก
เทากับสวนท่ีเกินจากหลักประกันสัญญา 
  1.3) หัวหนาสวนราชการลงนามในสัญญาจาง และมอบสัญญาจางใหผูรับจาง 1 ชุด 
  1.4) เจาหนาท่ีพัสดุมีหนังสือแจงคณะกรรมการตรวจการจางรับทราบ พรอมท้ังสงสําเนา
สัญญาใหดวย  
 2. เม่ือสวนราชการไดดําเนินการทําสัญญาแลว  หัวหนาสวนราชการตองสงสําเนาสัญญาหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ ซ่ึงมีมูลคาต้ังแตหนึ่งลานบาทข้ึนไป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี และกรมสรรพกรภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีทําสัญญาหรือขอตกลง 
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4.3  การบริหารสัญญา 

 หัวหน าสวนราชการมีดุลพินิจในการพิจารณาดํ า เนินการต างๆ  เพื่ อปฏิบั ติให เปนไป                   
ตามวัตถุประสงคและเง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยใหดําเนินการภายใตหลักเกณฑและวิธีการดังนี้ 
 1) ภายหลังจากท่ีมีการลงนามในสัญญา และสัญญามีผลบังคับใชแลวในงานจางกอสราง   
ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูมีอํานาจในการบริหารสัญญาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
 2) การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาโดยหลักการแลวจะแกไขมิได เวนแตกรณีมีความจําเปนท่ีไมทําให
ทางราชการตองเสียประโยชนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการ 
 3) ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุรับผิดชอบการกํากับและติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีตกลงกันไว
ในสัญญา ในกรณีที่เปนงานจางกอสรางของราชการในสวนภูมิภาคใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุประสานงาน   
กับคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานในพ้ืนท่ี เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามสัญญาดวย 

  4.3.1  การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา 

• หลักเกณฑการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา 
 1)  สัญญาเปนหนังสือท่ีไดลงนามแลว จะแกไขเปล่ียนแปลงมิได เวนแตการแกไขนั้น     
จะเปนความจําเปน  โดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชนหรือเปนการแกไขเพ่ือประโยชน                   
แกทางราชการ ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปล่ียนแปลงได แตถามี 
การเพิ่มวงเงิน จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือขอทําความตกลงในสวนท่ีใชเงินกู
หรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณี 
  2)  หากมีความจําเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบของ    
หรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป 
  3)  การจัดหาท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง จะตองไดรับ  
การรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง
คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานกอสรางหรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น แลวแตกรณีดวย 
  4)  ในการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา  คณะกรรมการตรวจการจางจะตองเปนผูเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหนาสวนราชการหรือ         
ผูมีอํานาจในการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาในแตละคร้ังดวย   

  5)  ในการดําเนินการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาในชวงเวลาใดก็ได แมจะลวงเลยกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญาก็ตาม แตอยางชาจะตองดําเนินการแกไขเปล่ียนแปลงกอนท่ีคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดทําการตรวจงานจางไวใช 

• แนวทางในการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา 
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   1)  ผูท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา จะตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาสวนราชการ
ผานคณะกรรมการตรวจการจาง โดยระบุรายละเอียดการขอแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา พรอมเหตุผล         
ความจําเปนในการขอแกไขเปล่ียนแปลง 
   2)  คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณา ดังนี้ 
     - ความเหมาะสมของการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา เชน ดานคุณภาพประโยชนใชสอย 
ความมั่นคงแข็งแรง วงเงินคากอสราง และระยะเวลาการทํางาน เปนตน โดยใหสถาปนิกและวิศวกร       
หรือผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรับผิดชอบอาคารท่ีกอสรางไดรับรองและใหความเห็น พรอมท้ังเปรียบเทียบราคาและ
เวลาการทํางานดวย 
     - การพิจารณาแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาจางดังกลาว ตองพิจารณากําหนดใหชัดเจนวา
การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญานี้ ตองเพ่ิมหรือลดระยะเวลาในการกอสรางหรือไม หากมีการเพิ่มกรณีหนึ่ง 
กรณีใด หรือท้ังสองกรณี ตองพิจารณาตกลงพรอมกันไปในขณะนั้น โดยเฉพาะกรณีเพิ่มระยะเวลา           
ในการกอสรางอันเนื่องมาจากการเพิ่มงานในสัญญาใหเปนสวนหนึ่งของการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา      
มิใชการขยายเวลาสัญญา และ การพิจารณาแกไขเปล่ียนแปลงตองอยูภายใตในขอบวัตถุประสงคของงานจาง
กอสรางนั้น ๆ 
   3)  เม่ือหัวหนาสวนราชการพิจารณาแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาแลวนั้น ตองแจงผลการแกไข
เปล่ียนแปลงสัญญาใหผูรับจางทราบในผลการพิจารณาที่ไดส่ังอนุมัติหรือส่ังไมอนุมัติใหแกไขเปล่ียนแปลง
สัญญา สวนราชการตองแจงเปนหนังสือใหผูรับจางทราบทุกคร้ัง โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับและ
เก็บใบตอบรับไวเปนหลักฐานสําคัญ เนื่องจากปรากฏอยูเสมอวาผูรับจางขอตออายุสัญญาโดยอางวาตองหยุดงาน
รอผลการอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา 
   4)  การดําเนินการภายหลังการอนุมัติใหมีการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา ใหสวนราชการ
แจงผูรับจางลงนามในสัญญาท่ีแกไขและหัวหนาสวนราชการลงนามในสัญญาท่ีแกไข 
   5)  หลังจากนั้นใหสวนราชการทําหนังสือแจงคณะกรรมการตรวจการจางพรอมสัญญา
ฉบับท่ีแกไขเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจการจางรับทราบสัญญาฉบับแกไข และใหสวนราชการสงหนังสือแจง
ใหผูรับจางทราบสัญญาฉบับท่ีแกไข 

  4.3.2 การลด งดคาปรับ หรือการขยายเวลาตามสัญญาใหแกคูสัญญา 
 1)  เม่ือครบกําหนดสงมอบงานกอสรางตามสัญญา หากผูรับจางยังทํางานไมแลวเสร็จ

ตามสัญญาใหสวนราชการรีบแจงการเรียกคาปรับตามสัญญา  
 2)  เม่ือผูรับจางไดสงมอบงานกอสรางตามสัญญา  สวนราชการจะตองแจงสงวนสิทธิการเรียก

คาปรับในขณะท่ีรับมอบงานกอสรางนั้นดวย  
 3) การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง 

อยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะพิจารณาไดตามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง เฉพาะกรณีดังตอไปนี้  
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   (1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ . 
   (2) เหตุสุดวิสัย  
   (3) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย”  
 สวนราชการจะตองระบุไวในสัญญา ใหคูสัญญาตองแจงเหตุตามขอ (2) และ (3) ดังกลาวให

สวนราชการทราบภายใน 15 วัน นับแตเหตุนั้นไดส้ินสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาท่ีกําหนด คูสัญญาจะ    
ยกมากลาวอาง เพื่อขอลดหรืองดคาปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได  เว นแตกรณีตาม  (1)                
ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง หรือสวนราชการทราบดีอยูแลวต้ังแตตน 

• กรณีการพิจารณางดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา พิจารณาไดดังนี้ 
o กรณีเปนเหตุอันเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการนั้น ใหหมายความ

รวมถึงเหตุท่ีเกิดจากสวนราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวของดวย  
o  กรณีเหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 8  

กลาวคือ เหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี  จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุท่ีไมอาจปองกันได แมท้ังบุคคลผูตองประสบ
หรือใกลจะประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและ
ภาวะเชนนั้น และจะตองเปนเหตุท่ีไมอาจปองกันได เชน หากเปนฝนตกนํ้าทวมบริเวณสถานท่ีกอสรางได
เกิดข้ึนในชวงเวลาทําการตามสัญญาเปนประจําทุกป และผูรับจางสามารถปองกันไดก็มิใชเหตุสุดวิสัย เวนแต
เหตุฝนตกนั้นเปนอุปสรรคท่ีไมสามารถทํางานและเปนเร่ืองท่ีไมสามารถปองกันไดตามนัยประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาตรา 8 ก็นับไดวาเปนเหตุสุดวิสัย 

o กรณีเหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีคู สัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย   
ซ่ึงเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 205 ซ่ึงบัญญัติวา  “ตราบใดการชําระหนี้นั้นยังมิได
กระทําลง เพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่งซ่ึงลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบ ตราบนั้นลูกหนี้ยังหาไดช่ือวาผิดนัดไม”  

ท้ังนี้  เหตุอุปสรรคดังกลาวจะตองมีสวนสัมพันธและมีผลกระทบโดยตรงกับงานตามสัญญา 
แ ละเปนเหตุใหผูรับจางไมสามารถสงมอบงานไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา   

• คณะกรรมการวาดวยการพัสดุไดเคยวินิจฉัย ในหลักการพิจารณาสั่งการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ขอ 139 อาจแบงไดเปน 2 กรณี คือ  
การพิจารณางดหรือลดคาปรับ ซ่ึงเปนการพิจารณาอนุมัติใหในเวลาท่ีลวงเลยกําหนดเวลาของสัญญา 
หรือขอตกลง และเปนกรณีท่ีมีคาปรับเกิดข้ึนแลว  สวนอีกกรณีหนึ่งคือ การพิจารณาขยายเวลาทําการ 
ตามสัญญาหรือขอตกลง  ซ่ึงจะเปนการพิจารณาอนุมัติใหกอนท่ีจะครบกําหนดสัญญาและคาปรับ 
ยังไมเกิดข้ึน 
  ในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการไดพิจารณาขยายเวลาทําการตามสัญญา การงดคาปรับ หรือ
ลดคาปรับ นั้น เปนกรณีท่ีจะไมปรับผูรับจาง ดังนั้น การขยายเวลา การงดคาปรับ การลดคาปรับ จึงเปนกรณี
ทํานองเดียวกับการท่ีผูวาจางผอนเวลาการชําระหนี้ใหแกผูรับจาง ซ่ึงเปนนิติกรรมฝายเดียว เม่ือผูวาจาง
เห็นสมควรวาระยะเวลาท่ีเสียไปมิใชความผิดของผูรับจาง และเห็นสมควรขยายระยะเวลา งด หรือลดคาปรับ



 - 63 - 

ใหแลว  จึงไมจําเปนตองทําสัญญาแกไขเพ่ิมเติมอีก  โดยใชเพียงคําส่ังอนุมัติของผูมีอํานาจ ประกอบสัญญาไว
เปนหลักฐานในการเบิกจายเงินหรือคืนเงินคาปรับใหแกคูสัญญา 

 4.3.3  การบอกเลิกสัญญา 

  1) หัวหนาสวนราชการสามารถพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีท่ีมีเหตุอันเช่ือไดวา 
ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  2) ในกรณีท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาและจะตองมีการปรับตามสัญญานั้น 
หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละ 10 ของวงเงินคาจาง ใหสวนราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญา 
 เวนแตสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน ใหหัวหนาสวนราชการ
พิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาท่ีจําเปน 
  2.1) กรณีท่ีผูรับจางยินยอมเสียคาปรับ โดยจะแจงหนังสือความยินยอมมายังสวนราชการ
เพื่อใหสวนราชการทราบ 
  2.2) เม่ือสวนราชการรับทราบความยินยอมแลว สวนราชการจะใชดุลพินิจวาจะบอกเลิก
สัญญาหรือไม 
   -  ในกรณีไมบอกเลิกสัญญาใหสวนราชการแจงผูรับจางและคณะกรรมการตรวจการจาง
ใหรับทราบ และดําเนินการตามสัญญาตอไป 
   -  ในกรณีบอกเลิกสัญญาใหสวนราชการแจงหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุใหดําเนินการ 
บอกเลิกสัญญา เพื่อฝายพัสดุจะไดดําเนินการแจงผูรับจางใหทราบการบอกเลิกสัญญา 
  ในการแจงบอกเลิกสัญญาตองทําเปนลายลักษณพรอมกับแจงการปรับ ริบหลักประกัน  
(ถามี) และแจงสิทธิการพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน 

4.3.4  การตกลงเลิกสัญญา 
           การตกลงเลิกสัญญากับคูสัญญาไดนั้น  หัวหนาสวนราชการจะใชดุลพินิจพิจารณาไดเฉพาะ

กรณีท่ีเปนประโยชนแกทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติ      
ตามสัญญานั้นตอไป  กรณีดังกลาวสวนราชการสามารถตกลงเลิกสัญญากับคูสัญญาได 

     การตกลงเลิกสัญญา ในกรณีท่ีเพื่อประโยชนแกทางราชการนั้น ใหหมายความรวมถึง 
เพื่อความเปนธรรมดวย  ซ่ึงสวนราชการใชดุลพินิจตกลงเลิกสัญญากับผู รับจางได ท้ังนี้ ผลของการ 
ตกลง เ ลิกสัญญา  คู สัญญาแตละฝ ายจํ าตองให อีกฝ ายหนึ่ ง  ไดก ลับคืนสู ฐานะดั ง ท่ี เปนอยู เ ดิม                              
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๓๙๑  หากมีงานท่ีผูวาจางไดรับไว และใชประโยชนในราชการ
ไดตามสัญญาหรือขอตกลงแลว ผูวาจางจะตองชดใชเงินคืนตามควรคาแหงงานนั้น โดยจะตองมีการหัก 
คาปรับและคาเสียหายอ่ืนๆ (ถามี) ออกกอนดวย  เวนแต งานท่ีรับไวไมสามารถนําไปใชประโยชนในราชการ
ตามสัญญาหรือขอตกลงได  จึงตองถือวา ไมควรคาแหงการชดใชเงินคืน  



บทท่ี 5 
การควบคุมงานและการตรวจการจาง 

5.1  การควบคุมงานกอสราง 
 ในการจางกอสราง ตามระเบียบของทางราชการไดมีขอกําหนดใหสวนราชการแตงต้ังผูควบคุมงาน 
เพื่อทําหนาท่ีควบคุม ตรวจสอบปฏิบัติงานของผูรับจางใหทํางาน และใชวัสดุตรงตามแบบรูปรายการ            
ท่ีกําหนด อาจแตงต้ังคนเดียวหรือหลายคนก็ได ผูควบคุมงานมีคุณสมบัติ อํานาจหนาท่ี และระยะเวลา          
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 5.1.1  การแตงตั้งผูควบคุมงาน 
  ในการจางกอสรางแตละคร้ัง  หัวหนาสวนราชการจะตองแตงต้ังผูควบคุมงาน โดยผูควบคุมงาน
จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 - มีความรูความชํานาญทางดานชาง ตามลักษณะของงานกอสราง 
 - เปนขาราชการ ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ  
ในสังกัด ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถในการควบคุมงานได 
 - ในกรณีเปนขาราชการ ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงาน
ของรัฐ ในสังกัดสวนราชการอ่ืนตองไดรับความยินยอมจากหัวหนาสวนราชการของผูนั้นแลว 
 - มีคุณวุฒิตามท่ีผูออกแบบเสนอแนะโดยปกติไมตํ่ากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 - ถาลักษณะของงานกอสรางมีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงต้ัง 
ผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได โดยไดรับการแตงต้ังจากหัวหนาสวนราชการ 
 - ในกรณีจําเปนจะตองจางท่ีปรึกษาเปนผูควบคุมงานแทนได  

 5.1.2  อํานาจหนาท่ีของผูควบคุมงาน 
 1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญา หรือท่ีตกลงใหทํางานจางนั้นๆ  
ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกประการ โดยส่ังเปล่ียนแปลง 
แกไขเพิ่มเติมตัดทอนงานจางไดตามท่ีสมควร และตามหลักวิชาชาง  เพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็ส่ังใหหยุดงานนั้น เฉพาะสวนหน่ึงสวนใด
หรือท้ังหมดแลวแตกรณีไวกอนจนกวาผู รับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําส่ัง  และใหรายงาน
คณะกรรมการตรวจการจางทันที 
 2) ในกรณีท่ีปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน  หรือ 
เปนท่ีคาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา แตเม่ือ
สําเร็จแลวจะไมม่ันคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางท่ีดีหรือไมปลอดภัย ใหส่ังพักงานนั้นไวกอน
แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 
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 3) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน  พรอมทั้งผล
การปฏิบัติงานอยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไว 
เพื่อมอบใหแกเจาหนาท่ีพัสดุเม่ือเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อ
ประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาท่ี 
      การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุ 
ท่ีใชดวย 
 4) ในวันกําหนดลงมือทํางานของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวด 
ใหรายงานผลการปฏิบัติของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจการจาง ทราบภายใน 
3 วัน ทําการนับแตวันถึงกําหนดนั้นๆ 

 5.1.3  ระยะเวลาในการดําเนินงานของผูควบคุมงาน 
 ผูควบคุมงานจะตองเรงรัดการตรวจสอบและจัดทําบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหแลวเสร็จ
โดยเร็วท่ีสุด ไมวาจะเปนแบบสัญญาราคาเหมารวมหรือแบบสัญญาราคาตอหนวยก็ตาม ซ่ึงไดมีการกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินการของผูควบคุมงานดังกลาวไว ดังนี้ 
    - กรณีเปนสัญญาแบบราคาเหมารวม ไมวาจะมีมูลคาของงานเทาใด ใชระยะเวลา 3  วันทําการ 
   - กรณีเปนสัญญาแบบราคาตอหนวย จะกําหนดระยะเวลาตามมูลคางานและแยกเปนการ
ตรวจสอบงานแตละงวด กับการตรวจสอบคร้ังสุดทาย กลาวคือ 
  

มูลคางาน การตรวจสอบงาน ใชระยะเวลา 
มูลคางานไมเกิน 30 ลานบาท    รายงวด 

คร้ังสุดทาย 
4 วันทําการ 
8 วันทําการ 

มูลคางานไมเกิน 60 ลานบาท รายงวด 
คร้ังสุดทาย 

8 วันทําการ 
12 วันทําการ 

มูลคางานไมเกิน 100 ลานบาท รายงวด 
คร้ังสุดทาย 

12 วันทําการ 
16 วันทําการ 

มูลคางานไมเกิน 100 ลานบาทข้ึนไป รายงวด 
คร้ังสุดทาย 

16 วันทําการ 
20 วันทําการ 

  
 ท้ังนี้ ผูควบคุมงานอาจจะจัดทําตารางบันทึกการตรวจสอบงานเพ่ือความชัดเจนดวยก็ได 
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5.2  การตรวจการจาง 

 การตรวจการจาง คือ การตรวจสอบงานกอสรางท่ีผูรับจางไดทําการกอสรางตามรูปแบบรายการ
ท่ีกําหนดตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการจะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการตรวจ 
การจาง 

 5.2.1  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง 

 1) องคประกอบของคณะกรรมการอยางนอย 3 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอยางนอย 2 คน ซ่ึงการแตงต้ังตองคํานึงถึงลักษณะงานหนาท่ีและความรับผิดชอบเปนสําคัญ 
 2) กรณีจําเปนจะแตงต้ังคนท่ีมิใชขาราชการรวมเปนกรรมการดวยก็ได 
 3) ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนา ที่ได ใหหัวหนาสวนราชการแตง ตั ้ง
ประธานกรรมการแทน 
 4) ควรแตงต้ังผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจางรวมเปนกรรมการดวย 
 5) มติของคณะกรรมการตรวจการจางใหใชมติเอกฉันท กรณีกรรมการคนใดไมเห็นดวยกับ  
มติคณะกรรมการใหทําบันทึกความเห็นแยงไว หากหัวหนาสวนราชการส่ังการอยางไรก็ใหตรวจรับตามนั้น 

 5.2.2 หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจการจาง 

 1)  ตรวจรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงานรายงาน 
โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณา    
การส่ังหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาส่ังการตอไป 
 2)  การดําเนินตามขอ 1) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีท่ีเห็นวา ตามหลักวิชาการชางไมนาจะ
เปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือท่ีตกลงใหทํางานจางนั้นๆ โดยใหมี
อํานาจส่ังเปล่ียนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาการชาง 
เพื่อใหเปนไนตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา 
 3) โดยปกติใหตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันท่ีประธานกรรมการ
ไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด 
 4)  เ มื ่อตรวจเห็นวา เปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และ
ขอกําหนดในสัญญาแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น และ
ใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด  แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน 
อยางนอย  2 ฉบับ  มอบใหแกผูรับจาง  1 ฉบับ  และเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ  เพื ่อทําการเบิกจายเงิน    
ตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 
 ในกรณีท่ีเห็นวาผลงานท่ีสงมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด
และขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเพื่อทราบ หรือส่ังการ 
แลวแตกรณี 
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 5) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจา งบางทานไมยอมรับงาน  ใหกรรมการทานนั้น  
ทําความเห็นแยงไวในรายงาน แลวเสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือพิจารณาส่ังการ ถาหัวหนาสวนราชการ 
ส่ังการใหตรวจรับงานจางนั้นไว   จึงจะดําเนินการตามขอ 4)  
 6) ในกรณีที่มีความจํา เปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลง  หรือพิจารณา
ขยายระยะเวลาทําการตามสัญญา การงดหรือลดคาปรับ คณะกรรมการตรวจการจางจะตองเปนผูเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหนาสวนราชการ รือผูมีอํานาจในการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา 
การขยายระยะเวลาทําการตามสัญญา การงดหรืองดคาปรับในแตละคร้ังดวย 

 5.2.3 ระยะเวลาการตรวจการจาง 

  คณะกรรมการตรวจการจางจะตองตรวจงานในสถานท่ีกอสรางเปนระยะๆ ในเวลาที่สมควร  
โดยดูรายงานของผูควบคุมงานประกอบ โดยเฉพาะในกรณีท่ีเห็นวางานนั้นอาจมีปญหาได จะตองออกตรวจ
งานจาง ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญา   สําหรับระยะเวลาในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจการจาง 
ไดมีหลักเกณฑกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจการจางไมวาจะเปนงานแบบราคา
ตอหนวยหรืองานแบบราคาเหมารวม หรืองานมีมูลคาเทาใดจะกําหนดระยะเวลาเดียวกันหมด คือ  
    - ตรวจรายงวด      ระยะเวลา   3 วันทําการ 
    - ตรวจคร้ังสุดทาย   ระยะเวลา   5 วันทําการ 
 ซ่ึงหากดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาไมไดใหรายงานหัวหนาสวนราชการพรอมดวย
เหตุผลความจําเปน พรอมกับสําเนาแจงใหผูรับจางทราบ 
 สําหรับงานท่ีคณะกรรมการตรวจการจางตองคํานึงถึง ดังนี้ 
    1. ตรวจสอบงานท่ีผูรับจางสงมอบวาปริมาณงานตรงตามงวดงานท่ีกําหนดในสัญญา 
   2. ตรวจดูคุณภาพของงานท่ีสงมอบวามีความถูกตองตามหลักวิชาและตามท่ีกําหนดในแบบรูป
รายการรายละเอียด 
   3. หากมีการแกไขงาน ใหจัดทําบัญชีรายงานแกไขงานแลวส่ังการใหผูรับเหมาแกไข
ขอบกพรองใหเรียบรอยโดยเร็ว 
    4. กรณีเปนงวดสุดทาย ใหตรวจสอบดวยวางานท่ีเสร็จเรียบรอยแลวอยูภายในกําหนดเวลา
หรือไม หากเกินกําหนดเวลาจะนําจํานวนวันท่ีเกินกําหนดไปคํานวณคาปรับ รวมท้ังเพื่อตรวจสอบวามีการ
เปล่ียนแปลงเน้ืองานแตกตางไปจากสัญญาหรือไม 
   5. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ นอกจากรายงานของผูควบคุมงานแลว ท้ังนี้ เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนวางานท่ีผูรับจางสงมอบเปนไปตามท่ีกําหนดไวในสัญญา 
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 5.2.4  การตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบงาน 

        1)  โดยปกติประธานกรรมการตรวจการจางจะแจงนัดกรรมการตรวจการจางไปตรวจผลงาน
ภายใน  3  วันทําการ นับแตวันท่ีประธานกรรมการตรวจการจางไดรับทราบการสงมอบงาน และตองตรวจ
ผลงานใหเสร็จส้ินโดยเร็วท่ีสุด 
                            ถาประธานกรรมการตรวจการจางไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ัง
ผูอ่ืนทําหนาท่ีประธานกรรมการแทน 
  2)  การรับมอบและสงมอบงานจางกอสราง การสงมอบงานเปนหนาท่ีของผูรับจางท่ีจะตองสงมอบ
งานท่ีทํา โดยเม่ือผูรับจางทํางานนั้นเสร็จเรียบรอยแลว ใหทําหนังสือขอสงมอบงานใหแกคณะกรรมการ  
ตรวจการจาง 
   การรับมอบงาน มีคณะกรรมการตรวจการจางเปนผูทําหนาท่ีพิจารณา  โดยตองตรวจผลงาน    
ท่ีผูรับจางสงมอบใหเสร็จภายในเวลาท่ีผูแตงต้ังกําหนด 
  3) การสงมอบงานกอสราง มีกรณีตอไปนี้ 

• การสงมอบงานภายในกําหนดระยะเวลา 
1) เม่ือผูรับจางสงมอบงานภายในกําหนดเวลา  คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจ

ผลงานจางกอสราง หากผลงานท่ีสงมอบแลวปรากฏวา ถูกตองครบถวน ถือวาผูรับจางสงมอบงานถูกตอง
ครบถวนต้ังแตวันท่ีสงมอบ 

2) หากปรากฏวาไมถูกตองครบถวนใหสั่งการใหผูรับจางดําเนินการแกไข
ใหถูกตอง เม่ือไดแกไขแลวและไดสงมอบครั้งใหมภายในระยะเวลาตามสัญญา ซ่ึงเม่ือคณะกรรมการ     
ตรวจการจางไดตรวจผลงานท่ีสงมอบคร้ังใหม เห็นวา ไดแกไขถูกตองเรียบรอยแลว ถือวาสงมอบงานถูกตอง
ต้ังแตวันท่ีไดสงมอบคร้ังใหม 

3) ในกรณีท่ีผูรับจางดําเนินการแกไขและไมสามารถสงมอบคร้ังใหมไดทันภายใน
กําหนดเวลาตามสัญญา เม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา ใหสวนราชการแจงการเรียกคาปรับตามสัญญา 
และเม่ือผูรับจางไดสงมอบงานคร้ังใหมแลว ใหสวนราชการบอกสงวนสิทธิการเรียกคาปรับ ซ่ึงเม่ือ
คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจผลงานท่ีสงมอบคร้ังใหม เห็นวา ไดแกไขถูกตองเรียบรอยแลว ถือวา    
สงมอบงานถูกตองต้ังแตวันท่ีไดสงมอบคร้ังใหม 

 ในกรณีการสงมอบคร้ังใหมเกินกําหนดระยะเวลาตามสัญญา จะตองมีการคิดคํานวณคาปรับ
ตามจํานวนวันท่ีเกินกําหนดตามสัญญา  ท้ังนี้  สําหรับระยะเวลาท่ีใชไปในการตรวจงานของคณะกรรมการ
ตรวจการจางสามารถนํามาพิจารณางดหรือลดคาปรับใหแกผูรับจางได และเม่ือมีการสงมอบงานถูกตอง
ครบถวนแลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทําใบรับรองผลงานการปฏิบัติงานและลงช่ือไวเปนหลักฐานอยางนอย  
2  ฉบับ มอบใหผูรับจาง 1 ฉบับ เก็บไว 1 ฉบับ เพื่อดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
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• การสงมอบงานเกินกําหนดระยะเวลา 

1) เม่ือครบกําหนดสงมอบตามสัญญา  หากผูรับจางยังทํางานไมแลวเสร็จ 
ใหสวนราชการรีบแจงการเรียกคาปรับตามสัญญาจากคูสัญญา 

2) เม่ือผูรับจางสงมอบงาน ใหสวนราชการบอกสงวนสิทธ์ิการเรียกคาปรับ  

3) คณะกรรมการตรวจการจางตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบ หากผลงานท่ีได 
สงมอบแลวถูกตองครบถวน  ถือวาผูรับจางไดสงมอบงานถูกตองครบถวนต้ังแตวันท่ีสงมอบ 

4) หากไมถูกตองครบถวน ใหส่ังการใหผูรับจางแกไข เม่ือผูรับจางแกไขเรียบรอย
แลวถือวาไดสงมอบงานถูกตองต้ังแตวันท่ีสงมอบคร้ังใหมและคํานวณคาปรับตามจํานวนวันท่ีเกินกําหนด 

  ท้ังนี้  สําหรับระยะเวลาท่ีใชไปในการตรวจงานของคณะกรรมการตรวจการจางสามารถนํามา
พิจารณางดหรือลดคาปรับใหแกผูรับจางได  และเม่ือมีการสงมอบงานถูกตองครบถวนแลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุ
จัดทําใบรับรองผลงานการปฏิบัติงานและลงช่ือไวเปนหลักฐานอยางนอย 2  ฉบับ มอบใหผูรับจาง 1 ฉบับ 
เก็บไว 1 ฉบับ เพื่อดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

• การสงมอบงานเกินกําหนดระยะเวลา และคาปรับจะเกิน 10 ของวงเงินคาจาง 

1)  เม่ือครบกําหนดสงมอบตามสัญญา  ผู รับจ า งยัง ทํา ง านไมแลว เสร็จ  
ใหสวนราชการรีบแจงการเรียกคาปรับตามสัญญาจากคูสัญญา 

2) ในกรณีท่ีเกินกําหนดระยะเวลาแลว จํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละ 10 ของ
วงเงินคาจาง ใหสวนราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญา  เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแก
ทางราชการ โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาได
เทาท่ีจําเปน 

 2.1) กรณีท่ีผูรับจางยินยอมเสียคาปรับ โดยจะแจงหนังสือความยินยอม
มายังสวนราชการเพื่อใหสวนราชการทราบ 

 2.2) เม่ือสวนราชการรับทราบความยินยอมแลว สวนราชการจะใชดุลพินิจ
วาจะบอกเลิกสัญญาหรือไม 

       -  ในกรณีไมบอกเ ลิกสัญญาใหส วนราชการแจ ง ผู รับจ างและ
คณะกรรมการตรวจการจางใหรับทราบ และดําเนินการตามสัญญาตอไป 

       -  ในกรณีบอกเลิกสัญญาใหสวนราชการแจงหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุให
ดําเนินการบอกเลิกสัญญา เพื่อฝายพัสดจุะไดดําเนินการแจงผูรับจางใหทราบการบอกเลิกสัญญา  

3) ในกรณีท่ีสวนราชการผอนปรนการบอกเลิกสัญญา และผูรับจางไดดําเนินการ
ตามสัญญาตอไป  เม่ือผูรับจางไดสงมอบงาน ใหสวนราชการบอกสงวนสิทธ์ิการเรียกคาปรับ  
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4) คณะกรรมการตรวจการจางตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบ หากผลงานท่ีได 
สงมอบแลวถูกตองครบถวน  ถือวาผูรับจางไดสงมอบงานถูกตองครบถวนต้ังแตวันท่ีสงมอบ 

  ท้ังนี้  สําหรับระยะเวลาท่ีใชไปในการตรวจงานของคณะกรรมการตรวจการจางสามารถนํามา
พิจารณางดหรือลดคาปรับใหแกผูรับจางได และเม่ือมีการสงมอบงานถูกตองครบถวนแลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุ
จัดทําใบรับรองผลงานการปฏิบัติงานและลงช่ือไวเปนหลักฐานอยางนอย 2  ฉบับ มอบใหผูรับจาง 1 ฉบับ 
เก็บไว 1 ฉบับ เพื่อดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทท่ี 6 
การลงโทษผูท้ิงงาน 

 
6.1 ความหมายของผูท้ิงงาน 

 เม่ือสวนราชการดําเนินการจัดจาง ในบางคร้ังเม่ือไดผูชนะในการเสนอราคาหรือไดคูสัญญากับ
ทางราชการแลวก็ตาม แตก็ยังไมอาจจะถือไดวาสวนราชการนั้นจะประสบความสําเร็จในการจัดจางในคร้ังนั้น
เสมอไป ดวยเหตุท่ีวาผูชนะการเสนอราคาไมเขาทําสัญญา หรือเขาทําสัญญาแลวแตไมสามารถทํางานใหแลว
เสร็จตามสัญญา มีอยูเปนจํานวนไมนอย ซ่ึงทําใหสวนราชการตองดําเนินการใหผูชนะในการเสนอราคาหรือ
คูสัญญาเปนผูท้ิงงานของทางราชการ ท้ังนี้ เพื่อลงโทษและปองกันมิใหผูประกอบการรายน้ันกอใหเกิด 
ความเสียหายแกทางราชการไดอีก 
 ผูท้ิงงาน คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีนิติสัมพันธกับสวนราชการโดยปรากฏพฤติการณ
ตามเง่ือนไขของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 15 สัตต  
ขอ 145 ทวิ ขอ 145 ตรี และขอ 145 จัตวา และถูกผูรักษาการตามระเบียบส่ังลงโทษใหเปนผูทิ้งงานแลว 

6.2 เหตุแหงการท้ิงงาน 

 6.2.1 ผูไดรับการคัดเลือกแลวไมมาทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนด 
สวนราชการประกาศจัดจางดําเนินการจนกระท่ังไดตัวผูจะมาลงนามในสัญญากับทางราชการแลว และ 
สวนราชการผูวาจางใหมาทําสัญญาหรือขอตกลงแตปรากฏวา ผูประกอบการรายน้ันไมมาทําสัญญา          
หรือขอตกลง 

 6.2.2 คูสัญญาหรือผูรับจางชวงท่ีทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานไดไมปฏิบัติตามสัญญา     
 เม่ือสวนราชการไดลงนามในสัญญาแลวปรากฏวาผูประกอบการซึ่งเปนคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา        
โดยไมมีเหตุอันควร เชน งานจางกอสรางเม่ือลงนามในสัญญาแลว คูสัญญาไมเขาทํางาน โดยไมมีเหตุผลของ
การไมเขาทํางาน หรือมีเหตุผลแตฟงไมข้ึน ฯลฯ 

 6.2.3 คูสัญญาไมแกไขความชํารุดบกพรองท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา หรือ
ขอตกลง หรือพัสดุที่ซื้อหรือจางไมไดมาตรฐาน หรือวัสดุที่ใชไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวนตามท่ี
กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง ทําใหงานเสียหายอยางรายแรง 

 6.2.4 งานกอสรางสาธารณูปโภคมีขอบกพรอง หรือไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวน 
 6.2.5 ผูกระทําการขัดขวางการแขงขันราคา หรือกระทําการโดยไมสุจริตในการเสนอราคา เชน 

การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเปนผูเสนอราคาแทน 
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6.3 การดําเนินการใหเปนผูท้ิงงาน 

 6.3.1 เม่ือสวนราชการระดับกรมหรือจังหวัดเจาของเร่ืองท่ีจะดําเนินการ  จัดทํารายงานเร่ืองท่ีอยู
ในหลักเกณฑการลงโทษใหเปนผูทิ้งงาน  จะตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ
และมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน  โดยใหสวนราชการระดับกรมหรือจังหวัดมีหนังสือแจง
เหตุท่ีจะมีการพิจารณาลงโทษใหผูประกอบการทราบ และขอใหช้ีแจงเหตุผลขอเท็จจริง พรอมยื่นเอกสาร
หลักฐานประกอบ (ถามี) ภายในระยะเวลาที่กําหนดแตจะตองไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 
ท้ังนี้ โดยแจงไปดวยวา ถาไมช้ีแจงภายในกําหนดเวลาจะถือวาไมมีเหตุผลอันสมควรและจะพิจารณาไปตาม
ขอเท็จจริงของทางราชการแตเพียงฝายเดียว  

 6.3.2 ในกรณีท่ีผูประกอบการเปนนิติบุคคล ถาการกระทําเกิดจากผูบริหารใหลงโทษผูบริหาร 
(ผูบริหาร หมายถึง หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคล) จะตองแจงใหหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงาน 
ในกิจการของบุคคลนั้น โดยใหสวนราชการแจงใหบุคคลดังกลาวทราบหลักเกณฑการพิจารณาลงโทษผูท้ิงงาน 
และใหช้ีแจงเหตุผลขอเท็จจริงภายในเวลาท่ีกําหนดพรอมกันไปดวย 

 6.3.3 สําหรับการท้ิงงานตามขอ 2.5 นั้น กําหนดใหสวนราชการตรวจสอบขอเท็จจริงวาบุคคล
หรือนิติบุคคลดังกลาว กระทําการขัดขวางการแขงขันราคา หรือกระทําการโดยไมสุจริตในการเสนอราคา
สมควรเปนผูท้ิงงานหรือไม ใหแจงเหตุท่ีสงสัยไปใหผูเสนอราคาหรือเสนองานท่ีถูกสงสัยทราบพรอมท้ังให
ช้ีแจงภายในเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 15 วัน และใหดําเนินการตอไปตามหลักเกณฑการพิจารณาลงโทษผูท้ิง
งานดังกลาวขางตน  อยางไรก็ดี กรณีนี้ถาผูกระทําการนั้นมิใชเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําการดังกลาว และให  
ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการนั้นไดรับการยกเวนไมเปนผูท้ิงงานได 

 6.3.4 เม่ือสวนราชการไดรับคําช้ีแจงจากผูประกอบการแลว ใหหัวหนาสวนราชการทํารายงาน
ไปยังปลัดกระทรวงเจาสังกัดโดยเร็ว พรอมท้ังเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของ
ปลัดกระทรวงเจาสังกัดวา ผูประกอบการดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงานหรือไมดวย 

 6.3.5 เม่ือปลัดกระทรวงเจาสังกัดพิจารณาแลวเห็นวา ผูประกอบการดังกลาวสมควรเปนผูท้ิง
งานใหปลัดกระทรวงเจาสังกัดสงช่ือผูประกอบการไปยังปลัดกระทรวงการคลัง ผูรักษาการตามระเบียบฯ เพื่อ
พิจารณาส่ังใหเปนผูท้ิงงานตอไป 

6.4 การลงโทษผูท้ิงงาน 

 หามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูท้ิงงานที่ปลัดกระทรวงการคลัง ผูรักษาการตามระเบียบฯ  
ไดระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือแลว ท้ังในสวนของเปนผูท้ิงงานดวยตัวเองไมวาจะ
เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลดวยเหตุแหงการท้ิงงานตามขอ 2 และเปนผูบริหารของนิติบุคคล ตามขอ 3.2 ดวย 
 การพิจารณาลงโทษผูท้ิงงาน นอกจากจะเปนผูท้ิงงานของสวนราชการแลวยังหมายรวมถึงผูท้ิงงาน
ของรัฐวิสาหกิจ และองคปกครองสวนทองถ่ิน ใหอยูในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานดวย  
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 หลักเกณฑการลงโทษผูท้ิงงาน  มีดังนี้ 
 1) การลงโทษผูท้ิงงานของสวนราชการ 
                            การลงโทษผูท้ิงงานเปนมาตรการลงโทษท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม กําหนดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสียหายของสวนราชการ     
จากผูท้ิงงานตามระเบียบฯ ขอ 145 วรรคสอง กําหนดวา “หามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูท้ิงงาน ท่ีผูรักษาการ
ตามระเบียบฯ ไดระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือแลว เวนแตผูรักษาการ ตามระเบียบฯ 
จะส่ังเพิกถอนการเปนผูท้ิงงาน”  ท้ังนี้ หลักเกณฑการลงโทษผูท้ิงงานตามระเบียบฯ ขอ 145 ทวิ (๑) ถึง (๔)   
ขอ 145 จัตวา กําหนดวา   
 “ขอ 145 ทวิ  เม่ือปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) ผูท่ีไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่    
ทางราชการกําหนด 

(2) เม่ือคูสัญญาของทางราชการ หรือผู รับจางชวงท่ีทางราชการอนุญาตใหรับ       
ชวงงานไดไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น 

(3) พัสดุท่ีซ้ือหรือจางทํา เกิดขอบกพรองข้ึนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา
หรือขอตกลง  และไมไดรับการแกไขใหถูกตองจากผูจําหนาย  ผูรับจาง  หรือคูสัญญา  หรือพัสดุท่ีซ้ือหรือจาง
ไมไดมาตรฐาน หรือวัสดุท่ีใชไมไดมาตรฐาน หรือไมครบถวนตามท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง  ทําให
งานบกพรองเสียหายอยางรายแรง   

(4) สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค หากปรากฏวาพัสดุหรือวัสดุท่ีซ้ือหรือจาง 
หรือใชโดยผูรับจางชางท่ีทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได  มีขอบกพรองหรือไมไดมาตรฐานหรือ 
ไมครบถวนตาม (3) 
    ขอ 145 จัตวา ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ นี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏใน
ภายหลังวา  ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหน่ึงหรือหลายรายไมวาจะเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน      
ท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก ็ตาม  กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม        
หรือกระการโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น
มาแสนอราคาแทน ใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวสมควร 
เปนผูท้ิงงานหรือไม  โดยมีหนังสือแจงเหตุท่ีทางราชการสงสัยไปยังผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีถูกสงสัยทราบ  
พรอมท้ังใหช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนด แตตองไมนอยกวา ๑๕ วันนับแต
วันท่ีไดรับหนังสือแจงจากสวนราชการ” 
  2) การลงผูทิ้งงานตามระเบียบอื่น ที่ไมอยูในบังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ไดแก 
      2.1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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      2.2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารราชการสวนตําบล 
พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
      2.3) ขอบัญญัติของกรุงเทพมหานครวาดวยการพัสดุ 
      2.4) ระเบียบขอบังคับวาดวยการพัสดุของรัฐวิสาหกิจตางๆ เชน การประปาสวนภูมิภาค  
การไฟฟาสวนภูมิภาค  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  เปนตน 
                2.5) องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน สํานักงานศาลยุติธรรม เปนตน 
  การส่ังลงโทษใหเปนผูท้ิงงานเปนอํานาจของผูรักษาการหรือผูมีอํานาจตามระเบียบ หรือ
ขอบังคับนั้นๆ และเม่ือจะแจงเวียนช่ือผูถูกลงโทษตามระเบียบอ่ืน ๆ ดังกลาวขางตน  หนวยงานนั้นก็จะสงให
ผูรักษาการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ใชอํานาจ
พิจารณาแจง เว ียนตามระเบียบฯ ขอ 12 (6) และมติคณะรัฐมนตรีแจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี สร 0203/ว 70  ลงวันท่ี  31  มีนาคม  2524 

6.5 วิธีดําเนินการแจงเปนผูท้ิงงาน 

    6.5.1 สวนราชการเจาของเร่ืองท่ีดําเนินการจัดหาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  เปนผูรับผิดชอบในการแจงใหผูประกอบการทราบถึงหลักเกณฑการ
พิจารณาลงโทษผูท้ิงงาน  และผลการลงโทษผูท้ิงงานตามระเบียบ 
   6.5.2 เม่ือมีกรณีท่ีจะเสนอเร่ืองการลงโทษผูท้ิงงานตามระเบียบฯ ขอ 155 ทวิ และขอ 145 ตรี  
ใหสวนราชการระดับกรมหรือจังหวัด มีหนังสือแจงเหตุท่ีจะมีการพิจารณาลงโทษใหผูประกอบการทราบ  
และขอใหช้ีแจงเหตุผลขอเท็จจริง พรอมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ (ถามี) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด       
แตจะตองไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง ท้ังนี้ โดยแจงไปดวยวา ถาไมช้ีแจงภายใน
กําหนดเวลาจะถือวาไมมีเหตุผลอันสมควร และจะพิจารณาไปตามขอเท็จจริงของทางราชการแตเพียงฝายเดียว 
   6.5.3 ในกรณีท่ีผูประกอบการเปนนิติบุคคล และการพิจารณาลงโทษผูท้ิงงานท่ีมีพฤติการณ
เกิดข้ึนภายหลังระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2541 ใชบังคับแลวตามนัย
หลักเกณฑหนังสือซอมความเขาใจของ กวพ. ตองดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 145 ฉ ดวย ถาสวนราชการ
เห็นวา  การกระทําอันเปนเหตุใหถูกลงโทษใหเปนผูท้ิงงานเกิดจากหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหารหรือ ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลนั้น ใหสวนราชการแจงใหบุคคลดังกลาวทราบ
หลักเกณฑการพิจารณาลงโทษผูท้ิงงาน และใหช้ีแจงเหตุผลขอเท็จจริงภายในเวลาท่ีกําหนด  
   6.5.4 เม่ือสวนราชการไดรับคําช้ีแจงจากผูประกอบการแลว  ใหหัวหนาสวนราชการทํารายงาน
ไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว พรอมท้ังเสนอความเห็นของตนเพ่ือประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงวา
ผูประกอบการดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงานหรือไมดวย หากผูประกอบการไมช้ีแจงภายในกําหนดเวลา        
ใหพิจารณาไปตามขอเท็จจริงของทางราชการแตเพียงฝายเดียวตอไป 
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   6.5.5 ถาปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา ผูประกอบการดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงานให
ปลัดกระทรวงสงช่ือผูประกอบการไปยังปลัดกระทรวงการคลัง  ผูรักษาการตามระเบียบเพื่อส่ังใหเปนผูท้ิงงาน 

 6.6 เอกสารท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาลงโทษผูท้ิงงาน 

• กรณีผูท่ีไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร 
    - ประกาศและเอกสารสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา/หนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษา 
   - ใบเสนอราคาหรือขอเสนอดานราคา 
   - ผลการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีดําเนินการหาตัวผูขาย/ผูรับจาง/ผูเสนองาน 

 - หลักฐานการติดตอเรงรัด  ผูเสนอราคา/ผูเสนองาน 
        - สําเนาหนังสือการเปดโอกาสใหช้ีแจงเหตุผลกอนการพิจารณาลงโทษใหเปนผูท้ิงงาน   
พรอมไปรษณียตอบรับ 
   - สําเนาหนังสือช้ีแจงของผูเสนอราคา/ผูเสนองาน (ถามี) 
   - รายละเอียดการซ้ือ/จาง รายใหม (ถามี) 

  - แบบ ทง. 1 

• กรณีผูไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
      - ประกาศสอบราคา/ประกาศประกวดราคา/หนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษา 
   - ใบเสนอราคาหรือขอเสนอดานราคา 

  - ผลการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีดําเนินการหาตัวผูขายหรือผูรับจาง/ผูเสนองาน 
 - หลักฐานการติดตอเรงรัดผูขายหรือผูรับจาง 

   - หนังสือแจงสงวนสิทธ์ิตาง ๆ 
 - สัญญาซ้ือขาย/สัญญาจาง/ สัญญาจางท่ีปรึกษา/สัญญาจางออกแบบและควบคุมงาน 
 - หนังสือขอขยายระยะเวลาการสงมอบ 

    - หนังสือบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง 
 - บันทึกผูควบคุมงาน 
 - บันทึกคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจาง 

   - สําเนาหนังสือการเปดโอกาสใหช้ีแจงเหตุผลกอนการพิจารณาลงโทษใหเปนผูท้ิงงานพรอม
ไปรษณียตอบรับ 
    - สําเนาหนังสือช้ีแจงของผูขาย/ผูรับจาง (ถามี) 

 - รายละเอียดการซ้ือ/จาง รายใหม (ถามี) 
 - แบบ ทง. 2 
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• กรณีผูท่ีไมแกไขความชํารุดบกพรองหรือกระทําการโดยไมสุจริต 
    - ประกาศสอบราคา/ประกาศประกวดราคา/หนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษา 

 - ใบเสนอราคาหรือขอเสนอดานราคา 
 - ผลการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีดําเนินการหาตัวผูขาย/ผูรับจาง/ผูเสนองาน 
 - หลักฐานการติดตอเรงรัดผูขาย/ผูรับจาง 

    - หนังสือแจงสงวนสิทธิตาง ๆ 
    - สัญญาช้ือขาย/สัญญาจาง/สัญญาจางท่ีปรึกษา/สัญญาจางออกแบบและควบคุมงาน 

 - หนังสือขอขยายระยะเวลาการสงมอบ 
 - หนังสือบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง 
 - บันทึกผูควบคุมงาน 
 - บันทึกคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจาง 

    - สํา เนาหนังสือการเปดโอกาสให ช้ีแจงเหตุผลกอนการพิจารณาให เปนผู ท้ิงงาน      
พรอมไปรษณียตอบรับ 
    - สําเนาหนังสือช้ีแจงของผูเสนอราคา/เสนองาน/คูสัญญา (ถามี) 
    - รายละเอียดการซ้ือ/จาง รายใหม (ถามี) 
    - แบบ ทง. 3 

6.7 การสั่งใหเปนผูท้ิงงาน 
  เม่ือผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาตามความเห็นของ กวพ. แลว และเห็นวานิติบุคคลดังกลาว
สมควรเปนผูท้ิงงาน จะตองจัดทําคําส่ังลงโทษผูท้ิงงานตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 มาตรา 37  และแจงใหผูถูกลงโทษเปนผูทิ้งงานทราบตอไป  ตามระเบียบขอ 145 วรรคหา  
กําหนดวา  “เม่ือผูรักษาการตามระเบียบไดพิจารณาหลังจากท่ีไดฟงความเห็นของ กวพ. ตามขอ 12 (6) แลว และ
เห็นวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงาน ก็ใหผูรักษาการตามระเบียบส่ังใหบุคคลดังกลาวเปนผูท้ิงงาน     
โดยระบุช่ือผูท้ิงงานไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน พรอมทั้งแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานใหสวนราชการอื่นทราบ  
รวมท้ังแจงใหผูท้ิงงานรายนั้นทราบทางไปรษณียลงทะเบียนดวย” 
 นอกจากนี ้ในกรณีที ่ผู ประกอบการ เป นน ิต ิบ ุคคลและเป นการลงโทษตามระเบ ียบ          
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2541  จะตองดําเนินการ
ตามระเบียบฯ ขอ 145 ฉ ดวย  ซ่ึงกําหนดวา “ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ 145 ทวิ  
หรือขอ 145 จัตวา  ถาการกระทําดังกลาวเกิดจากหุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจ       
ในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ใหผูรักษาการตามระเบียบนี้ส่ังใหบุคคลดังกลาวเปนผูท้ิงงานดวย 
 ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ 145 ทวิ  หรือขอ 145 จัตวา ใหคําส่ัง
ดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซ่ึงมีหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ  
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ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเปนบุคลเดียวกันกับหุนสวนผูจัดการ  
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาให
เปนผูท้ิงงานดวย 
 ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดารายใดถูกส่ังใหเปนผูท้ิงงานตามขอ 145 ทวิ หรือขอ 145 จัตวา ใหคําส่ัง
ดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาหรือเสนองาน  ซ่ึงมีบุคคลดังกลาวเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย” 
  ในกรณีผูรักษาการตามระเบียบเห็นวาบุคคลดังกลาวไมสมควรเปนผูท้ิงงาน  ใหแจงผลการพิจารณาไป
ใหปลัดกระทรวงทราบ 

6.8 ผลของการเปนผูท้ิงงาน 
  หามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ผูรักษาการตามระเบียบไดระบุชื่อไวในบัญชี
รายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือแลว  เวนแตผูรักษาการตามระเบียบจะส่ังเพิกถอนการเปนผูท้ิงงาน 

6.9 การอุทธรณคําส่ังลงโทษผูท้ิงงาน 

  ผูถูกลงโทษเปนผูท้ิงงานจะตองอุทธรณคําส่ังดังกลาวภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ัง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 และเจาหนาท่ีจะตองพิจารณา          
คําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกิน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ในกรณีท่ีเห็นดวย
กับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวนก็ใหดําเนินการเปล่ียนแปลงคําส่ังทางปกครองตามความเห็นของตน
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
  กรณีเจาหนาท่ีไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวนก็จะตองรายงานความเห็น
พรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) ภายในกําหนดเวลา 30 วัน  
ท้ังนี้ กระทรวงการคลังไดมอบใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครองพิจารณาอุทธรณและ    
สงเร่ืองใหผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับรายงาน ถามี   
เหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไป 
ไดไมเกิน 30 วันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาวตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 2539 มาตรา 45 
  กรณีผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณไมเห็นดวยกับผูอุทธรณ  ผูอุทธรณสามารถยื่นฟองตอศาล
ปกครองไดภายในกําหนด 90 วันนับแตวันท่ีตนไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณตอไป 

6.10 หลักเกณฑการทําขออุทธรณ 

 1. ตองทําเปนหนังสือยื่นตอเจาหนาท่ีผูทําคําส่ังลงโทษเปนผูท้ิงงาน (รองปลัดกระทรวงการคลัง  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง ผูรักษาการตามระเบียบ) 
  2. ระบุช่ือ  และท่ีอยูของผูอุทธรณและโทรศัพทท่ีติดตอไดโดยสะดวก 
  3. ระบุช่ือหนวยงานทางปกครองท่ีเกี่ยวของ 
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  4. สรุปการกระทํา  ขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ีจะอุทธรณตามสมควร 
  5. ลายมือช่ือผูอุทธรณ 
 เอกสารและพยานหลักฐานประกอบคําขออุทธรณ มีดังนี้ 

 - สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล 
   - สําเนาหนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

    - เอกสารพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ  หากเปนกรณีท่ีไมอาจแนบพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของได  
เพราะอยูในความครอบครองของหนวยงานทางปกครอง  เจาหนาท่ีของรัฐหรือบุคคลอ่ืน ใหระบุช่ือเอกสาร
และเหตุท่ีไมอาจแนบพยานหลักบานดังกลาวได 

6.11 การเพิกถอนการเปนผูท้ิงงาน 
  กรณีผูถูกลงโทษเปนผูท้ิงงานประสงคจะขอเพิกถอนการเปนผูท้ิงงาน ซ่ึงตามระเบียบฯ ไมมี
หลักเกณฑขอกําหนดในเร่ืองดังกลาวไว  ในทางปฏิบัติไดอาศัยหลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการเพิกถอนผูท้ิงงาน    
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2504 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นว 105/2504   
ลงวันท่ี  18  ตุลาคม  2504 ไดพิจารณาเกี่ยวกับผูท้ิงงานแลวเห็นวา กรณีบริษัทกอสรางท่ีถูกคว่ําบาตรมิใหเขา
ประมูลกอสรางของทางราชการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวอาจจะหาทางหลีกเล่ียงโดยการยุบเลิกบริษทัเดมิ  
และต้ังบริษัทข้ึนในชื่อใหมเพื่อมีสิทธิเขาทําการประมูลรับเหมากอสรางของทางราชการตอไปได  ซึ่งเปน
การยากที่ทางราชการจะเขาไปควบคุมใหไดผลอยางจริงจัง  ประกอบดวยบางกรณีผูรับเหมาหรือบริษัท
กอสรางที่ถูกระบุชื่อวาเปนผูละท้ิงงานบางรายไดกระทําไปดวยประมาทเลินเลอ  หรือโดยรูเทาไมถึงการณ  
หรือมีความจําเปนบางประการที่ไมอาจจะทําการกอสรางใหสําเร็จลุลวงไปตามสัญญาไดแลว  ก็นาจะไดพิจารณา
วางหลักเกณฑผอนผันใหผูรับเหมาหรือบริษัทกอสรางไดมีโอกาสลบชื่อออกจากบัญชีผูรับเหมาท่ีละท้ิงงานไวดวย  
เม่ือผูรับเหมาหรือบริษัทกอสรางนั้น ๆ ไดถูกลงโทษในการกระทําความผิดของตัวเองมาบางแลว ซ่ึงไดมีการ
วางหลักเกณฑไวดังตอไปนี้ 
   1. ไดถูกลงโทษตัดสิทธิมิใหเขาประมูลรับเหมากอสรางของทางราชการมาแลวเปนเวลา 
ไมนอยกวา 2 ป 
    2.  ในการที่ตองถูกระบุช่ือวาเปนผูละท้ิงงานนั้น  มิไดกระทําไปดวยเจตนาทุจริต  หรือเปน 
การเอาเปรียบทางราชการ  หากเปนไปดวยความประมาทเลินเลอ  หรือรูเทาไมถึงการณ  หรือความจําเปน 
บางประการที่ไมอาจกอสรางใหสําเร็จลุลวงไปตามสัญญาได 
    3. เปนบริษัทท่ีมีฐานะม่ันคง และมีเกียรติประวัติดีมากอน พอท่ีจะไดรับความไววางใจ 
ในการรับเหมากอสรางของทางราชการตอไปได 
     4. ยอมรับและรูสํานึกความผิดในการกระทําของตน 
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 เอกสารและพยานหลักฐานประกอบคําขอเพิกถอนการเปนผูท้ิงงาน 
 - สําเนาใบทะเบียนพาณิชยหรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  - สําเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลกับกรมสรรพากรยอนหลัง 3 ป 
 - สําเนารายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในรอบระยะเวลาบัญชียอนหลัง 3 ป 

  - สําเนาใบแจงยอดบัญชีธนาคารยอนหลังไมนอยกวา 1 ป  พรอมหนาสมุดท่ีระบุช่ือและ
เลขท่ีบัญชี 
  - สําเนาหนังสือสัญญาซื้อหรือจางหรือหนังสือรับรองผลงานของผูขอเพิกถอนกับ
ภาคเอกชนท่ีสามารถตรวจสอบได 
  - เอกสารอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถแสดงถึงศักยภาพของบุคคลหรือนิติบุคคลผูขอเพิกถอนท่ีจะเขารับงาน
กับทางราชการตอไป 

ท้ังนี้  ผูขอเพิกถอนตองยื่นคําขอตอหนวยงานผูออกคําส่ังใหเปนผูท้ิงงานหรือตอหนวยงาน  
ผูออกคําส่ังแจงเวียนใหเปนผูท้ิงงานแลวแตกรณี 
 การดํา เนินการเกี ่ยวก ับการลงโทษผู ทิ ้งงานซึ ่ง เปนมาตรการการลงโทษตามระเบียบ         
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ ่มเติม ซึ ่งในปจจุบันนอกจากจะเปน        
การลงโทษบุคคลหรือนิติบุคคลแลวยังไดลงโทษครอบคลุมถึงผูบริหารของนิติบุคคลนั้นๆ โดยไดมี     
การจัดทําบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานเพื่ออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบรายช่ือผูท้ิงงานผานทางเว็บไซต        
www.gprocurement.go.th นอกจากน้ีสํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ยังเปน
หนวยงานท่ีรับพิจารณาเร่ืองอุทธรณและการขอเพิกถอนการเปนผูท้ิงงานอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




