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บทท่ี 1  
 

บทนำ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

เนื่ อ งจ ากก ารจ้ า งก่ อ ส ร้ า ง  ป รั บ ป รุ ง  ซ่ อมแซม  ด้ วย วิ ธี ป ระกวด ราค า อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์                       
เป็นการจ้างที่มีมูลค่าสูง ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป มีขั้นตอน วิธีการ รายละเอียดในการดำเนินการแตกต่าง
จากการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไป ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
กำหนด ผลกระทบความเสียหายที่ เกิดขึ้นก็มากตามมาด้วยเช่นกัน จนอาจได้รับโทษทั้งผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติ งาน ตลอดจนผู้ เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้  ผู้ ตรวจสอบภายใน จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้ าใจ                 
ในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องว่ามีขั้นตอน วิธีการดำเนินการตรวจสอบอย่างไร เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ
การจ้างก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง มาตรฐานเดียวกัน เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ ลดความเสี่ยง       
แต่ละขั้นตอนการจ้างก่อสร้าง และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถ          
ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจได้ ดังนั้น จึงมีการจัดทำแนวทางการจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์  

๒.1 เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
๒.๒ เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน 
๒.๓ เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  ผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายเป็นคณะกรรมการ หรือ

ผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานหรอืตรวจสอบการปฏิบัติงานของตน  
 
๓. นิยามศัพท์ 

วิธีป ระกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์  (e-bidding) หมายความว่ า  การซื้ อหรือจ้ างครั้ งหนึ่ ง                 
ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) 

งานก่อสร้าง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด 
และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอ่ืนที่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคาร 
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น  ซ่ึงในการดำเนินการมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก              
หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือมีความจำเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ  

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค หรือผู้รับมอบอำนาจ
จากอธิบดีกรมควบคุมโรค 

ผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 



๒ 

 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายความว่า  ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ    
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด     
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที ่

เจ้ าห น้ าที่  ห ม ายความ ว่ า  ผู้ มี ห น้ าที่ เกี่ ย วกั บ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งห รื อ ก ารบ ริ ห าร พั สดุ                        
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐ 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้อง มีการประชุม  
ทีไ่ด้กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถ ประชุมปรึกษาหารือ
และแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

Factor F หมายความว่า อัตราส่วนของค่างานต้นทุนบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานก่อสร้าง          
อันประกอบด้วย ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบีย้ กำไร และ ภาษี ซ่ึงได้กำหนดไว้เป็นต่อหนึ่งหน่วยของค่างานต้นทุน 
ณ ระดับค่างานต้นทุน ของงานประเภทต่างๆ 

แบบ ปร.4 หมายความว่า แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.) เป็นแบบฟอร์มสำหรับ
รวบรวมรายการงานก่อสร้าง รวมทั้งปริมาณงานและค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ และหรือค่าแรงงานสำหรับแต่ละรายการ
งานก่อสร้าง ที่ไม่เก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี 

แบบ ปร.4 (พ) หมายความว่า แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษ     
ตาม ข้อกำหนดฯ (BOQ.) เป็นแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมรายการงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายพิเศษ      
ตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นต้องมีทุกรายการ รวมทั้งผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี จำเป็นต้องมีแต่ละรายการ และทุกรายการ 

แบบ ปร.5 (ก) หมายความว่า แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ค่างานต้นทุน) เป็นแบบฟอร์มสำหรับสรุป       
ค่าก่อสร้างเฉพาะงาน/กลุ่มงานที่ถอดแบบคำนวณในราคาต้นทุนหรือ ในราคาทุน โดยใช้เป็นใบปะหน้า          
แบบ ปร.4 (ก) ที่คำนวณในราคาต้นทุนหรือในราคาทุนแต่ละชุด 

แบบ ปร.5 (ข) หมายความว่า แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เป็นแบบฟอร์มสำหรับค่าก่อสร้าง
เฉพาะงาน/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์จัดซื้อและครุภัณฑ์ อ่ืนๆ ที่ต้องคำนวณในราคาผู้ผลิตหรือตัวแทน
จำหน่าย โดยใช้เป็นใบปะหน้า แบบ ปร.4 (ข) ของครุภัณฑ์จัดซื้อ และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คำนวณในราคาผู้ผลิต
หรอืตัวแทนจำหนา่ย แต่ละชุด 

แบบ ปร.6 หมายความว่า แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร เป็นแบบฟอร์มสำหรับรวบรวม      
ค่าก่อสร้างของทุกส่วน (งาน/กลุ่มงาน) ทั้งในส่วนของค่างาน ต้นทุนครุภัณฑ์จัดซื้อฯ และค่าใช้จ่ายพิเศษ      
ตามข้อกำหนดฯ มาสรุปรวมไว้ในแบบ ปร.6 นี้ และเมื่อรวมยอดค่า ก่อสร้างของทุกส่วน (งาน/กลุ่มงาน)         
ก็จะไดค้่าก่อสร้างหรือราคากลางงานก่อสร้างอาคารทั้งโครงการ/งาน ก่อสร้าง 

ผู้ มี ผลประโยชน์ ร่วมกัน  หมายความว่ า บุ คคลธรรมดาหรือนิ ติ บุ คคลที่ เข้ า เสนอราคา                  
หรือเข้ายื่นข้อเสนอ ในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อ หน่วยงานของรัฐนั้น     
ในคราวเดียวกัน 

ค่า k หรือ ESCALATION FACTOR หมายความว่า ตัวเลขดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของค่างาน             
ณ ระยะเวลาที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดซองประกวดราคาได้เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ส่งงานในแต่ละงวด     
วันทีเ่ปิดซอง / วันที่เสนอราคา ระยะเวลาก่อสร้าง วันที่ส่งงานแต่ละงวด 

 
 
 



๓ 

 

๔. กรอบแนวคิดการตรวจสอบการจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Workflow) 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  

การจัดทำแผนการจ้างก่อสร้าง  

การทำสัญญาและหลักประกันสัญญา 
 

การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง  
 

การรับประกันความชำรุดบกพร่อง  
 

การจัดทำรายงานขอจ้างก่อสร้าง เอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประกาศเชิญชวน 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และการประกาศเผยแพร่เอกสารการจ้างก่อสร้าง และประกาศเชิญชวน 

การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 

การอนุมัติสั่งจ้างและการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง                    
 
 

การกำหนดราคากลางการจ้างก่อสร้าง 
 

การตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายเงิน 
 



๔ 

 

บทที่ ๒  
 

การจัดทำแผนการจ้างก่อสร้าง 
 
๑. การจัดทำแผนการจ้างก่อสร้าง 

เจ้ าหน้ าที่ ห รือผู้ รับมอบหมายจัดทํ าแผนการจ้ างก่อสร้ าง ในระบบจัดซื้ อจั ดจ้ างภ าครัฐ                   
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ       
เพ่ือขอความเห็นชอบ             

วิธีการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานของรัฐสามารถเริ่มดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างได้   

เช่น เอกสารได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ
ในการพิจารณางบประมาณก่อนเริ่มดำเนินการจัดทำแผนการจ้างก่อสร้าง  

๒. ตรวจสอบการจัดทำแผนการจ้างก่อสร้างว่าชื่อโครงการตรงกับเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบวงเงิน
งบประมาณในการจ้างก่อสร้าง 

๓. ตรวจสอบแผนการจา้งก่อสร้างมีรายละเอียดประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังนี้ 
(๑) ชื่อโครงการที่จะจดัจ้างก่อสร้าง 
(๒) วงเงินที่จะจดัจ้างก่อสร้างโดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจดัจ้างก่อสรา้ง 
(๔) รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

๔. ตรวจสอบวันที่ในประกาศแผนการจ้างก่อสร้างตรงกับวันทีห่ัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในบันทึก
ให้ความเห็นชอบแผนการจ้างก่อสร้าง 

๕. ตรวจสอบว่าผู้ลงนามเห็นชอบหรืออนุมัติในเอกสารการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างเป็นผู้มีอำนาจ
หรือไดร้ับมอบอำนาจลงนามในเอกสารดำเนินการจ้างก่อสร้าง 

๖. ตรวจสอบผู้ดำเนินการจัดทำเอกสารการจ้างก่อสร้างว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือได้รับมอบหมาย
จากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ โดยสามารถดูจากชื่อตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน เช่น 
ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นต้น แต่หากไม่ได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้ตรวจสอบว่ามี
คำสั่งแต่งตัง้หรอืไม่ 

แหล่งข้อมลู 
-  เอกสารการได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณในการจ้างก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ  

ผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณ 
-  บันทึกการจัดทำแผนการจ้างก่อสร้าง 
-  ประกาศแผนการจ้างก่อสร้าง 
-  คำสั่งมอบอำนาจให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
-  คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจา้หน้าที่ 
 
 
 
 
 



๕ 

 

กฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
-  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑  
-  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙ 

และข้อ ๑๑  
 

๒. การเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้าง 
หวัหน้าเจ้าหน้าทีด่ำเนินการประกาศเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้าง  

วิธีการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบหลักฐานการประกาศเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างครบตามช่องทาง ดังนี้ 

(๑) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
(๒) เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ 
(๓) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีป่ิดประกาศของหน่วยงาน 

 ๒. ตรวจสอบวันที่เผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างตรงกับวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในประกาศ
แผนการจา้งก่อสร้าง 

แหล่งขอ้มูล 
-  หลักฐานการประกาศเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ 

 
๓. การเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างก่อสร้าง (ถ้ามี) 

กรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างก่อสร้าง เช่น เปลี่ยนชื่อโครงการหรือวงเงิน           
ที่จะจ้างก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที ่หรือผู้รับมอบหมายดำเนินการจัดทำบันทึกรายงานการเปลี ่ยนแปลงแผน      
การจ ้างก ่อสร ้า งใน ระบ บ จ ัด ซื ้อ จ ัด จ ้า งภ าคร ัฐ ด ้ว ย อ ิเล ็กท รอ น ิก ส ์ (Electronic Government 
Procurement : e - GP) โดยเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่      
มีการประกาศเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง              

วิธีการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบหลักฐานที่ เจ้าหน้าที่หรือผู้รับมอบหมายจัดทำบันทึกรายงานพร้อมระบุ เหตุผล             

ทีข่อเปลี่ยนแปลง และเสนอขอความเห็นชอบจากหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ  
 ๒. ตรวจสอบหลักฐานการประกาศเผยแพร่แผนการจา้งก่อสร้างครบตามช่องทาง ดังนี้ 

(๑ ) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
(๒) เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ 
(๓) ปิดประกาศ ณ สถานทีป่ิดประกาศของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

แหล่งขอ้มูล 
-  เอกสารการเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างก่อสร้าง 
-  หลักฐานการประกาศเผยแพร่แผนการจ้างก่อสร้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

และเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 

กฎระเบียบที่เกีย่วข้อง 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

บทท่ี ๓ 
 

การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
 

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกหรือคำสั่งเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ

มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  

วิธีการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือหนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทําแบบรูปรายการงาน

ก่อสร้าง ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน
และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน โดยแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ
พนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยมีการคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ        
ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ และในกรณีจำเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืน
ร่วมเปน็กรรมการด้วยก็ได้ แต่จำนวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะตอ้งไม่มากกว่าจำนวนกรรมการข้างต้น  

 
                                                                                                                     
                                                                                                         

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

                                                                                        
 
 
 
 
๒. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือหนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทําแบบรูปรายการ    

งานก่อสร้างมีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการของคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบจัดทำแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง 

แหล่งข้อมูล 
-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือหนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑  
 

ประธานกรรมการ      ข้าราชการ 
กรรมการ      ข้าราชการ 
กรรมการ      ข้าราชการ 
กรรมการ      บุคคลภายนอก 
กรรมการ  บุคคลภายนอก 
 
 

 ประธานกรรมการ      ข้าราชการ 
กรรมการ      ข้าราชการ 
กรรมการ      ข้าราชการ 
กรรมการ      บุคคลภายนอก 
กรรมการ  บุคคลภายนอก 
กรรมการ  บุคคลภายนอก 
 
 

 



๘ 

 

๒. การจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้ตรงตามวัตถุประสงค์

การใช้งาน และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัตแิบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

วิธีการตรวจสอบ 
 ๑. ตรวจสอบแบบรูปรายการงานก่อสร้างว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และมีการถอดแบบ
ก่อสร้างจัดทำรายการ ปริมาณงาน และราคา และการประมาณราคาในเบื้องต้น  รวมทั้งต้องรับรองรายการ
และปริมาณงานที่ได้ถอดแบบ 
 ๒. ตรวจสอบแบบรูปรายการงานก่อสร้างว่ามีการกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 
และต้องใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดในสัญญา  
 ๓. กรณีแบบรูปรายการงานก่อสร้างไม่ได้กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์      
ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา             
และต้องใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดในสัญญา หรือ            
มีอัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศมีมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาน้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ ให้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ตรวจสอบบันทึกรายงานที่แสดงว่าคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ         
แบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ทราบตั้งแต่ต้นโครงการหรือเมื่อได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา           
และใบบัญชีรายการก่อสร้างแล้ว เห็นว่าต้องใช้ พัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศและพัสดุนั้นไม่มีผ ลิต
ภายในประเทศ ซึ่งในกรณีนี้หน่วยงานไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้น 

๓.๒ ตรวจสอบบันทึกรายงานที่แสดงว่าคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างแล้วทราบว่าพัสดุที่จะใช้         
ในโครงการก่อสร้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ ไม่ครบร้อยละ 60 ต้องมีการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) กรณีพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท คณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบทำบันทึกรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ืออนุมัติ 

(2) กรณี พัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศรายการใดรายการหนึ่ งราคาเกิน 2 ล้านบาท 
คณะกรรมการหรือผู ้รับผิดชอบทำบันทึกรายงาน เสนอผู ้มีอำนาจเหนือขึ ้นไปหนึ ่งชั ้นเพื ่ออนุมัติก่อน          
โดยผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น คือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๔. ตรวจสอบว่ามีการกำหนดรายละเอียดมาตรฐานของรายการวัสดุที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง เช่น 
เหล็ก สี กระเบื้องยาง วัสดุฝ้าเพดาน สุขภัณฑ์ ฯลฯ ดังนี้ 

    (๑) กรณีที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมีมาตรฐานที่หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ในแบบรูปรายการงานก่อสร้างมีการระบุมาตรฐานนั้น ๆ  

    (๒) กรณีที่ว ัสดุยังไม่ได้กำหนดมาตรฐานตาม (๑) แต่หน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุ     
ซึ่งเห็นว่ามีคุณภาพดี และมีความจำเป็นต้องระบุยี่ห้อวัสดุ  หน่วยงานของรัฐสามารถระบุชื่อยี่ห้อวัสดุได ้         
แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ ในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

๕. ตรวจสอบว่ามีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เช่น ใช้เกณฑ์ราคา หรือ       
ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน แต่การที่จะใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนได้นั้น งานก่อสร้างดังกล่าว      
ต้องมีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือเทคนิคเฉพาะ และในกรณีเป็นการจัดจ้างก่อสร้างหลายโครงการ 
จะต้องระบุด้วยว่าจะพิจารณาราคารวม หรือพิจารณาราคาต่อรายการ 



๙ 

 

๖. ตรวจสอบบันทึกรายงานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้รับอนุมัติจาก     
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ใช้แบบรูปรายการในการดำเนินการจ้างก่อสร้าง  

๗. ตรวจสอบรายงานการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือถ้ามีเหตุ   
ที่ ทํ าให้ การรายงานล่ าช้ า  คณ ะกรรมการหรือผู้ รับมอบหมายได้ เสนอหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐ                
อนุมัตขิยายระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งการขอขยายระยะเวลาควรขอขยายก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 

๘. ตรวจสอบองค์ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ดังนี้ 
๘.๑ คณะกรรมการต้องมาเข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
๘.๒ ในการประชุมประธานกรรมการต้องอยู่ประชุมด้วยทุกครั้ง หากประธานกรรมการไม่อยู่

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทน 
๘.๓ กรณีกรรมการคนใดไม่ได้เข้าร่วมประชุม เช่น ลาพักผ่อน ลาป่วย ให้แนบหลักฐานประกอบ

บันทึกรายงานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
๙ . ตรวจสอบกรณี คณ ะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่ อสร้างประชุม                 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
๙.๑ มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการจัดทำ          

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยจะส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ต้องจัดเก็บหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 

๙.๒ ผู้มีหน้าที่จัดประชุมต้องดำเนินการ ดังนี้ 
(๑ ) เก็บหลักฐานที่ แสดงว่าผู้ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ อ อิ เล็กทรอนิกส์มีการแสดงตน              

ก่อนร่วมการประชุม เช่นการขานชื่อ การเปิดกล้องขณะร่วมประชุม 
(๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงได้ 
(๓) จดัทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
(๔) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
(๕) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน 

 โดยข้อมูลตาม (๔) และ (๕) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม 
 ๙.๓ คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกคนสามารถได้รับค่าตอบแทน     
ตามท่ีกระทรวงการคลัง หรือกรมควบคุมโรคกำหนด  

๑๐. ตรวจสอบกรณีคณะกรรมการรายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยการใช้     
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

๑๐.1 เมื่อดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เลขานุการของคณะกรรมการ       
มี ก ารจั ดท ำราย งาน และแบ บ รูป รายการงาน ก่ อ ส ร้ า งส่ ง ให้ คณ ะก รรม การทุ กคน ท าง อี เม ล                        
โดยพิมพ์ชื่อกรรมการทุกคนที่เข้าร่วมประชุมแทนการลงลายมือชื่อ และมีหลักฐานที่คณะกรรมการทุกคน     
ตอบกลับอีเมลว่า “รับรองรายงานการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ”  

๑๐.๒ ตรวจสอบอีเมลของคณะกรรมการ 
(1) กรณีคณะกรรมการเป็นบุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐ อีเมลที่ใช้ในการดำ เนินการ    

ต้องเป็นอีเมลที่เป็นชื่อโดเมน (domain name) ของหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด 
(2) กรณีที่คณะกรรมการเป็นบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกส่งข้อมูล

หลักฐานมาทางอีเมลของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือยืนยันตัวตน 
 
 



๑๐ 

 

แหล่งข้อมูล 
-  บันทึกรายงานการดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
-  แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือหนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
-  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
-  เอกสารการส่งข้อมูลและตอบกลับทางอีเมล (ถ้ามี) 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ และ     

มาตรา ๖๕ 
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑  
-  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๒.๕/ว๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑    

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
-  หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ ๐๔๐๓.๗/ว๓๒๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     
พ.ศ.๒๕๖๐  

-  หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ ๐๔๐๓.๕/ว๒๗๔๗ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง เพ่ิมเติม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนด
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงานการระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของ พัสดุและ     
การพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ 

-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๗๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่  กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๕  เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนด          
แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

 
 

 
 
 
 
 



๑๑ 

 

บทท่ี ๔ 
 

การกำหนดราคากลางการจ้างก่อสร้าง 
 
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจ้างก่อสร้าง 

เจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจ้างก่อสร้างและเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐลงนาม 

วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน 

และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ
พนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยมีการคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ และมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย โดยในคำสั่ง
มีการระบุหรือกำหนดภารกิจและระยะเวลาในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  และ
ในกรณีจำเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ หน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งต้องไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการก่อสร้างร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

แหล่งข้อมูล 
-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-  ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. การกำหนดราคากลางการจ้างก่อสร้าง 
คณะกรรมการกำหนดราคากลางการจ้างก่อสร้าง และจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา BOQ.         

(Bill of Quantities) ตามแบบฟอร์ม ปร. 4  ปร. 4(พ)  ปร. 5(ก)  ปร. 5(ข) ปร. 6  และตารางแสดงวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) 

วิธีการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบความถูกต้องการกำหนดราคากลางการจ้างก่อสร้างใบแจ้งปริมาณงานและราคา BOQ. 

(Bill of Quantities) ตามแบบฟอร์ม ปร. 4 , ปร. 4(พ) , ปร. 5(ก) , ปร. 5(ข) และ ปร. 6 ดังนี้ 
๑.๑ การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 

๑.๑.๑ การก่อสร้างในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี  และสมุท รปราการ)             
มีการใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ 

๑.๑.๑.๑ กำหนดราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า            
กระทรวงพาณิชย์เผยแพร่ หากไม่มีให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง และกรณีมีสำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคามากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาต่ำสุดซึ่งเป็นราคารวมค่าขนส่งถึงสถานที่
ก่อสร้าง 

๑.๑.๑.๒ วัสดุก่อสร้างรายการที่ มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณ         
ทั้งโครงการงานก่อสร้าง เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ หน่วยงานของรัฐสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุรายการ
นั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง ซึ่งเป็นราคารวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้างและต้องมีบันทึกแสดงรายละเอียดของ
การสืบและการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลาง 



๑๒ 

 

๑.๑ .๑ .๓ วัสดุก่อสร้างรายการใดสำนักงานนโยบายและยุทธศ าสตร์การค้า    
กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ ให้สืบและใช้ราคาในท้องที่
ของส่วนกลางหรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ำสุดซึ่งเป็นราคารวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง
และต้องมีบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคา
กลาง 

๑.๑.๒ การก่อสร้างภูมิภาคมีการใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ 
๑.๑.๒.๑ กำหนดราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้าง

ตั้งอยู่ 
๑.๑.๒.๒ วัสดุก่อสร้างรายการใดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ ก่อสร้างตั้งอยู่     

ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ ให้ใช้ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคามากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาต่ำสุดซึ่งเป็นราคารวมค่าขนส่งถึงสถานที่
ก่อสร้าง 

๑.๑.๒.๓ วัสดุก่อสร้างรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณ        
ทั้งโครงการงานก่อสร้าง เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ หน่วยงานของรัฐสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุ         
รายการนั้นจากแหล่ งผลิตโดยตรง ซึ่ งเป็นราคารวมค่าขนส่ งถึงสถานที่ ก่อสร้างและต้องมีบันทึก                
แสดงรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลาง 

๑.๑.๒.๔ วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ 
และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ ให้สืบและใช้ราคาในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่
ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ำสุดซึ่งเป็นราคารวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง 
และต้องมีบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาประกอบไว้กั บเอกสารการคำนวณ       
ราคากลาง 

๑.๑.๒.๕ สถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่        
เกิน ๘๐ กิโลเมตร สามารถใช้สืบราคาวัสดุก่อสร้างจากท้องตลาดของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือ        
จังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ำสุดซึ่งเป็นราคารวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง และต้องมีบันทึกแสดง
รายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลาง 

๑.๒ การกำหนดราคากลางอัตราค่าแรงงานการก่อสร้าง มีการกำหนดราคากลางตามบัญชี
ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง 

๑.๓ การคำนวณค่า Factor F โดยนำค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ท่ีเรียกว่าทุน) ไปเทียบหาค่า Factor 
F ดังนี้ 

๑.๓ .๑  เลือกใช้ตารางคำนวณ หาค่ า Factor F งานก่อสร้างอาคารถูกต้อง ตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนด  

๑.๓.๒ การคำนวณ ค่า Factor F โดยสามารถใช้สูตรการหาค่า Factor F ดังตาราง 
 
 
 

 

 

 

 

สูตรการหาค่า Factor F = D -  [( D - E ) x ( A - B )]  
A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน 
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน  
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน 
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน 
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน 
 

 
 



๑๓ 

 

๑.๔ การกำหนดราคาค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อและระบบโสตทัศน์ มีการกำหนดราคาโดยเป็นราคารวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ในกรณีสืบราคาจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายต้องมีหลักฐานประกอบการจัดทำราคากลาง เช่น    
ใบเสนอราคา 

๑.๕ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) เช่น ระบบป้องกันฝุ่น ระบบป้องกันดินพัง สามารถคิด
เป็นราคาเหมารวมของค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องนำไปคำนวณหาค่า Factor F หรือ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

๒. ตรวจสอบการจัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
(แบบ บก.๐๑) กรณีการจ้างก่อสร้างมีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีการระบุเนื้อหาถูกต้องครบถ้วน 
ดังนี้ 

(๑) ชื่อโครงการ        มีการระบุชื่อโครงการตามที่กำหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ 
ที่หน่วยงานของรัฐได้กำหนดไว้เพ่ือให้มีการดำเนินการในกรณีที่มีการดำเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น 
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

(๒) หน่วยงานเจ้าของโครงการ       มีการระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ 
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่างเช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค 

(๓) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      มีการระบุจำนวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับจัดสรร 
และหรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง 

(๔)  ลักษณะงาน (โดยสังเขป)       มีการระบุลักษณะงานก่อสร้าง  โดยมีการบรรยาย
ลักษณะงานตามหัวข้อที่กำหนดไว้ใน BOQ. (Bill of Quantities)   เช่น งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 
มีระบบฐานราก... ระบบโครงสร้าง... ระบบพ้ืนอาคาร... ระบบไฟฟ้า... ระบบฝ้าเพดาน... ระบบเฟอรน์ิเจอร์... 
และมีพ้ืนที่ใช้สอยรวม ... ตารางเมตร 

(๕) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่         มีการระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติให้         
ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง และจำนวนเงินที่เป็นราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้
คำนวณไว้แล้ว  

(๖) บัญชีประมาณการราคากลาง       สำหรับงานก่อสร้างอาคาร มีการระบุรายละเอียด
ของการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับชนิด  จำนวน ปริมาณ รายการของพัสดุ วัสดุต่างๆ ค่าแรงงาน ฯลฯ 
ที่ต้องนำมาใช้ในการคำนวณที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เช่น แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5ข) และแบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) 

    (๗) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง        มีการระบุรายชื่อคณะกรรมการกำหนด        
ราคากลางที่ได้ลงชื่อไว้ในสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 และ ปร.6) หากกรณีกรรมการ   
คนใดไม่ได้ลงชื่อไว้เนื่องจากไม่มาประชุม ก็ไม่ต้องระบุรายชื่อกรรมการท่านนั้น 

๓. ตรวจสอบบันทึกรายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจ้างก่อสร้างมีการเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ก่อนให้ความเห็นชอบ 

๔. ตรวจสอบองค์ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางการ ดังนี้ 
๔.๑ คณะกรรมการต้องมาเข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
๔.๒ ในการประชุมประธานกรรมการต้องอยู่ประชุมด้วยทุกครั้ง หากประธานกรรมการไม่อยู่

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทน 
๔.๓ กรณีกรรมการคนใดไม่ได้เข้าร่วมประชุม เช่น ลาพักผ่อน ลาป่วย ให้แนบหลักฐานประกอบ

บันทึกรายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจ้างก่อสร้าง 
 



๑๔ 

 

๕. ตรวจสอบกรณีคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจ้างก่อสร้างประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
๕.๑ มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการกำหนดราคา

กลางการจ้างก่อสร้าง โดยจะส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ต้องจัดเก็บหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 

๕.๒ ผู้มีหน้าที่จัดประชุมต้องดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) เก็บหลักฐานที่แสดงว่าผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการแสดงตนก่อนร่วมการ

ประชุม เช่น การขานชื่อ หรือการเปิดกล้องขณะเข้าร่วมประชุม 
(๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงได้ 
(๓) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
(๔) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
(๕) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน 

 โดยข้อมูลตาม (๔) และ (๕) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม 
 ๕.๓ คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกคนสามารถได้รับค่าตอบแทน     
ตามท่ีกระทรวงการคลัง หรือกรมควบคุมโรคกำหนด  

๖. ตรวจสอบกรณีคณะกรรมการรายงานผลการกำหนดราคากลางการจ้างก่อสร้าง โดยการใช้    
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

๖.1 เมื่อดำเนินการจัดทำราคากลางการก่อสร้างแล้วเสร็จ เลขานุการของคณะกรรมการ           
มีการจัดทำรายงาน แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5ก)    
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5ข) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)              
ส่งให้คณะกรรมการทุกคนทางอีเมล  โดยพิมพ์ชื่อกรรมการทุกคนที่เข้าร่วมประชุมแทนการลงลายมือชื่อ      
และมีหลักฐานที่คณะกรรมการทุกคนตอบกลับอีเมลว่า “รับรองรายงานการจัดทำราคากลางงานก่อสสร้าง ”  

๖.๒ ตรวจสอบอีเมลของคณะกรรมการ 
(1) กรณีคณะกรรมการเป็นบุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐ อีเมลที่ใช้ในการดำเนินการ   

ต้องเป็นอีเมลที่เป็นชื่อโดเมน (domain name) ของหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด 
(2) กรณีที่คณะกรรมการเป็นบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกส่งข้อมูล

หลักฐานมาทางอีเมลของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือยืนยันตัวตน 

แหล่งข้อมลู 
-  บันทึกรายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจ้างก่อสร้าง 
-  ใบแจ้งปริมาณงานและราคา BOQ. (Bill of Quantities) แบบ ปร.4  ปร.4(พ) ปร.5(ก) ปร.5(ข) 

และ ปร.6 
-  ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร ของกรมบัญชีกลาง 
-  ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงาน

พาณิชย์จังหวัด ณ สถานที่ก่อสร้าง   
-  บันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคา 
-  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) 
-  เอกสารการส่งข้อมูลและตอบกลับทางอีเมล (ถ้ามี) 
 
 
 



๑๕ 

 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ 
-  พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-  ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

กําหนดราคากลางงานก่อสร้างและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
-  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๒.๕/ว๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑      

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
-  หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ ๐๔๐๓.๗/ว๓๒๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     
พ.ศ. ๒๕๖๐  

-  หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ ๐๔๐๓.๕/ว๒๗๔๗ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง เพ่ิมเติม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

-  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่ สุด ที่  กค 0433.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒           
เรื่อง คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ 

-  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓           
เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุง
ตาราง Factor F ใหม่ 

-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่  กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๗๙ ลงวันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการประชุม           
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
๓. การเผยแพร่ราคากลางการก่อสร้าง 

หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง 

วิธีการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบหลักฐานว่ามีการเผยแพร่ราคากลาง โดยนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) พร้อมใบแจ้งปริมาณงานและราคา BOQ. (Bill of 
Quantities) แบบ ปร.4  ปร.4(พ)  ปร.5(ก)  ปร.5(ข) และ ปร.6 ครบตามช่องทาง ดังนี้ 

(๑) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
(๒) เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

๒. ตรวจสอบมีการเผยแพร่ราคากลางภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นชอบ ดังนี้ 

(๑) กรณีมีการนำร่างประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นให้ประกาศพร้อมกับร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

(๒) กรณีไม่มีการนำร่างประกาศเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นให้ประกาศพร้อมกับประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

หากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการเผยแพร่ราคากลางได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องมีการมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทบทวนราคากลาง           
ให้เป็นปัจจุบันแล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

๓. ตรวจสอบระยะเวลาการเผยแพร่ราคากลาง โดยหน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศได้              
แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงกำหนดก่อน ดังนี้ 

(๑) เมื่อผู้มีอำนาจอนมุัติการสั่งจ้างก่อสร้างได้มีคำสั่งรับคำเสนอจ้าง  
(๒) เมื่อพ้น ๓๐ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ พิจารณาผลเสนอ

ความเห็นต่อผู้มีอำนาจอนุมติัสั่งจ้างก่อสร้าง  

แหล่งข้อมูล 
-  หลักฐานการประกาศเผยแพร่ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ

เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ 
-  ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

กําหนดราคากลางงานก่อสร้างและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที่  กค 0433.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒            

เรื่อง คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

บทท่ี ๕ 
 

การดำเนินการจ้างก่อสร้าง 
 
๑. การจัดทำเอกสารการขอจ้างก่อสร้าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงาน 

เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างก่อสร้าง เอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประกาศเชิญชวน   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ            
ในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือขอความเห็นชอบ          
และลงนาม   

วิธีการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบรายงานขอจ้างก่อสร้างมีรายการ ดังนี้ 

(๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง       โดยมีการระบุ เหตุผลที่ต้องดำเนินการ            
จ้างก่อสร้าง 

(๒) ขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  แบบรูปรายการ      โดยระบุขอบเขต            
การจ้างก่อสร้าง 

(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง     โดยระบุราคากลางเป็นจำนวนเงิน ซึ่งตรงกับ            
ทีค่ณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณ 

(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง     มีวงเงินตรงกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณ 

(๕) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้ พัสดุ       ระบุจำนวนวันในการดำเนินการก่อสร้างตรงกับ               
ที่คณะกรรมการกำหนดราคาหรอืผู้ออกแบบได้จัดทำข้ึน 

(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้าง       ระบุเหตุผลที่ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง           
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ      ระบุหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตรงกับ      
ที่คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างกำหนด 

(๘) ข้อเสนออ่ืน ๆ      เช่น ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ผู้ควบคุมงาน การออกประกาศ
เชิญชวน และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

๒. ตรวจสอบรายงานขอจ้างก่อสร้างได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการ  
จ้างก่อสร้าง โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

๓. ตรวจสอบคำสั่งมีการกำหนดหน้าที่และระยะเวลาดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงาน 

๔. ตรวจสอบคำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ จำนวน ๑ คน และกรรมการ
อย่างน้อยจำนวน 2 คน โดยแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐพนักงาน
ของหน่วยงานของรัฐที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยมีการคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของ                
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญและในกรณีจำเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืน      
ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จำนวนกรรมการที่เป็นบุคคลอ่ืนนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมการข้างต้น  



๑๘ 

 

ตัวอย่าง   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้างประกอบด้วยประธานกรรมการ จำนวน ๑ คน  
กรรมการจ้างภายในหน่วยงาน หรือกองแบบแผน หรือจากกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๒ คน          
(ไม่รวมประธาน) หากมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการต้องไม่เกิน ๒ คน 

 
                                                                                                                     
                                                                                                         

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

                                                                                        
 
 
 
 
๕. ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามมีรายชื่อซ้ำกับ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
๖. ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานจะต้องมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ โดยปกติจะมีวุฒิ

ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง 
ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐพนักงานของหน่วยงานของรัฐ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

๗. ตรวจสอบประกาศเชิญชวนและเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง มีรายละเอียดเป็นไป      
ตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๗.๑ การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนออย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม 
(๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙  
(๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด

ในราชกิจจานุเบกษา 
 
 
 

ประธานกรรมการ      ข้าราชการ 
กรรมการ      ข้าราชการ 
กรรมการ      ข้าราชการ 
กรรมการ      บุคคลภายนอก 
กรรมการ  บุคคลภายนอก 
 
 

 ประธานกรรมการ      ข้าราชการ 
กรรมการ      ข้าราชการ 
กรรมการ      ข้าราชการ 
กรรมการ      บุคคลภายนอก 
กรรมการ  บุคคลภายนอก 
กรรมการ  บุคคลภายนอก 
 
 

 



๑๙ 

 

๗.๒ ห้ามมิให้กำหนดเงื่อนไขของผู้ยื่นข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้  
(๑) จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลประกอบการเป็นกำไร  
(๒) จะต้องยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมาแสดงตั้งแต่ขณะเข้าเสนอราคา  
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายและจะต้องมีหนังสือแต่งตั้ง ตัวแทนจำหน่าย     

ในครุภัณฑ์ประกอบ เช่น เครื่องปรับอากาศ เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ เป็นต้น หรือจะต้องมี หนังสือรับรอง
อะไหล่จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต 

    ๗.๓ กรณีงานจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ต้องกำหนดคุณสมบัติของ       
ผู้ยื่นขอ้เสนอเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

  ๗.๔ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ มีการกำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ 
หรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจ้างก่อสร้างในครั้งนั้น  และเป็นผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน       
ที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่ งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น               
และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  

๗.๕ กรณีแบบรูปรายการในสัญญากำหนดให้ใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐         
ของมูลค่าพัสดุ และใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา   
ในเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง มีการเพ่ิมเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างให้ผู้ชนะ       
การเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ          
โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการ     
ตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน ไม่ต้องจัดทำตารางการจัดทำแผนการใช้ พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และตาราง        
การจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

๗.๖ เอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างมีการกำหนดระยะเวลาการรับประกันความชำรุด
บกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

๗.๗ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบ         
ปรับราคาได้ (ค่า K)  

๗.๘ กรณีวงเงินค่าก่อสร้าง เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการกำหนดมู ลค่าหลักประกัน           
การเสนอราคาเป็นจำนวนเต็ม ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณ  เว้นแต่ หน่วยงานของรัฐเห็นว่า         
มีความสําคัญเป็นพเิศษจะกําหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้ 

๗.๙ กรณีวงเงินการจ้างก่อสร้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่ให้มีการเผยแพร่ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
ร ่างประกาศ เช ิญ ชวน  และร ่างเอกสารการป ระกวดราคาจ ้างก ่อสร ้าง  เพื ่อ ร ับฟ ังความค ิด เห ็น                 
จากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีการระบุเหตุผลในรายงานขอจ้างก่อสร้าง เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

๗.๑๐ กรณี วงเงินการจ้ างก่อสร้างครั้ งหนึ่ งเกิน  ๕ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท  หน่ วยงานของรัฐ               
ต้องนำร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ไปเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น     
จากผู้ประกอบการ 

แหล่งข้อมูล 
-  รายงานขอจ้างก่อสร้าง 
-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงาน  
          -  ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ถ้ามี)    
          -  เอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และประกาศเชิญชวน    



๒๐ 

 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๑ ๖๒ ๖๔ และ 

มาตรา ๖๕ 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๒๒ 

๒๕ ๒๖ ๒๗ ๔๓ ๔๕ ๑๖๖ และข้อ ๑๗๗ 
-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ)

๐๔๐๕.๒/ว๒๑๔ ลงวันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการกำหนดคุณสมบั ติของ               
ผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงานการระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุและการพิจารณา
คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งทีไ่ม่ใช่สาระสำคัญ 

-  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่  นร ๐๒๐๒/ว๑๐๒ ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗         
เรื่อง มาตราการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา      

-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด             
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่  กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๕  เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนด           
แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

 
๒. การเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ถ้ามี)  

หัวหน้าเจ้าหน้าที่นำร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ไปเผยแพร่     
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 

วิธีการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบหลักฐานการนำร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ไปเผยแพร่ โดยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ครบตามช่องทาง ดังนี้ 
(๑) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
(๒) เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ 

 2. ตรวจสอบกรณีท่ีมีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็น (ถ้ามี)  
     2.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง       
ได้ร่วมกันพิจารณาร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างว่าสมควรดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ เช่น ตรวจสอบจากรายงานการประชุม ฯลฯ 

2.2 กรณีเห็นควรปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
2.2.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีการดำเนินการจัดทำบันทึกรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 
2.2.2 เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารการประกวด

ราคาจ้างก่อสร้างแล้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีการดำเนินการนำร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารการประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างเผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการอีกครั้งหนึ่ง ครบตามช่องทาง ดังนี้ 

(๑) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
(๒) เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ 
 



๒๑ 

 

2.2.3 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทีม่ีความคิดเห็นทุกรายทราบ 
2.3 กรณีไม่เห็นควรปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

2.3.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีการจัดทำบันทึกรายงานพร้อมความคิดเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบไม่ปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   
และสามารถเสนอประกาศเชิญชวนและเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ลงนามไปพร้อมกันได ้

2.3.2 เมื่อได้รับความเห็นชอบไม่ปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารการประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างแล้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทีม่ีความคิดเห็นทุกรายทราบ  

แหล่งข้อมูล 
          -  รา่งประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

-  หลักฐานการเผยแพร่ร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และร่างประกาศเชิญชวน  
          -  แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

-  หนังสือแสดงความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
-  บันทึกรายงานการพิจารณาความคิดเห็น 
-  หนังสือแจ้งผลการพิจารณาความคิดเห็น 
-  รายงานการประชุม  

กฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
-  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙ และ      

มาตรา ๖๒ 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ 

46 และข้อ 47 

๓. การเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  
      หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง         

เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคา      
จ้างก่อสร้างได ้

วิธีการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบหลักฐานการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ครบ

ตามช่องทาง ดังนี้ 
(1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
(๒) เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ  
(๓) ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 

๒. ตรวจสอบวันที่เผยแพร่ประกาศเชิญชวนตรงกับวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในประกาศ
เชิญชวน 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

๓. ตรวจสอบระยะเวลาเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดังนี้ 
 

วงเงินการจ้างก่อสร้างครั้งหนึ่ง (บาท) แต่ไม่เกิน (บาท) ระยะเวลาเผยแพร่ (วันทำการ) 
วงเงนิเกนิ      ๕๐๐,๐๐๐        ไม่เกิน   ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า  ๕ วันทำการ 
วงเงินเกิน   ๕,๐๐๐,๐๐๐       ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ 
วงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐       ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ 
วงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ 

 
๔. ตรวจสอบกรณมีีการกำหนดให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดังนี้ 

๔.๑ กำหนดให้สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของหน่วยงานของรัฐหรือ
ช่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

๔.๒ กรณีมีการชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม หน่วยงานของรัฐต้องชี้แจงในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ 

๕. ตรวจสอบการกำหนดรายละเอียดของประกาศเชิญชวนหรือเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
หากมีการกำหนดไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หน่วยงาน
ของรัฐต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของ            
ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นตัวแทนจำหน่ายและจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในครุภัณฑ์ประกอบ ฯลฯ 

๖. ตรวจสอบกรณีวงเงินค่าก่อสร้าง เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการกำหนดวันที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ      
ส่งหลักประกันการเสนอราคา มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายใน ๕ วันทำการนับถัดจาก  
วันเสนอราคา ซึ่งหน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณากำหนดมากกว่า ๑ วันได้ แต่ต้องไม่เกิน ๕ วันทำการ       
นับถัดจากวันเสนอราคา 

แหล่งข้อมูล 
          -  ประกาศเชิญชวนและเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  

-  หลักฐานการเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
-  หนังสือการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๘ 

๕๑ ๕๒ และข้อ ๕๓ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



๒๓ 

 

บทท่ี ๖ 
 

การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 
การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสาร
การเสนอราคาของผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายจากระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และทำบันทึก
รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

วิธีการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายว่าคณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทุ์กคนลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น   
๒. ตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอไม่ เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกัน  โดยมีความสัมพันธ์กัน                 

ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ดังนี้ 
(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 

หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถ
ใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง  หรือหลายราย           
ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน           
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด          
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้ างหุ้นส่ วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ ในบริษัทจํากัด                
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ นั้น
ในคราวเดียวกัน คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการ
นั้นหรือในอัตราอ่ืนตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ  บางประเภทหรือ
บางขนาด  

 

 
 
 
 
 
 
 

• หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ 
• หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด 

ใน หจก. 
• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจก. 

บ.มหาชน (>๒๕%/กวพ.กำหนด 

• หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ/
หจก. 

• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจก. 
บ.มหาชน  

 

• ผู้จัดการ  
• หุ้นส่วนผู้จัดการ 
• กรรมการผู้จัดการ  
• ผู้บริหาร  
• ผู้มีอํานาจในการดำเนินงาน 

มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจ
ในการบริหารจัดการกิจการ 

 
 

บุคคลหรือนิติบุคคล 
อีกรายหนึ่งหรือหลายราย 



๒๔ 

 

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอ ต่อหน่วยงานของรัฐนั้น       
ในคราวเดียวกัน  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

๓. ตรวจสอบผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นผู้ทิ้งงาน จากเอกสารที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์มีการตรวจสอบจากรายชื่อ จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

๔. ตรวจสอบการประเมินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอ จากเอกสารที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์มีการตรวจสอบจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดังนี้  

๔.๑ การแสดงสัญลักษณ์เป็นสัญญาณไฟสามารถแยกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่  
(๑) สัญญาณไฟสีเขียว แสดงสถานะพร้อมที่จะสามารถทำงานได้โดยไม่มีปัญหา  
(๒) สัญญาณไฟสีเหลือง แสดงสถานะที่ห้ามเข้ายื่นเสนอราคาและห้ามทำสัญญา เนื่องจาก 

เป็นผู้ไม่พร้อมจะทำงานในกรณีดำเนินการตามสัญญาไม่แล้วเสร็จตามเกณฑ์ท่ี กวพ. กำหนด  
(๓) สัญญาณไฟสีแดง แสดงสถานะที่ห้ามเข ้ายื่นเสนอราคาและห้ามทำสัญญาเนื่องจาก        

เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน  
๔.๒ กรณีวันยื่นเสนอราคาหากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคารายต่ำสุด ปรากฏสัญลักษณ์ที่เป็น

สัญญาณไฟสีเหลืองหรือสีแดง ผู้ยื่นข้อเสนอราคารายต่ำสุดนั้นไม่สามารถยื่นเสนอราคาได ้
๕. ตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นเสนอราคามีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศเชิญชวนและเอกสารการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เช่น หนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างมีวงเงินไม่น้อยกว่าที่ประกาศเชิญชวนกำหนด 
ซึ่งต้องเป็นผลงานประเภทเดียวกัน โดยในการตรวจสอบผลงานประเภทเดียวกัน คือ โครงสร้างหลักของงาน
ก่อสร้างเป็นประเภทเดียวกัน ลักษณะการใช้งานต้องเหมือนกัน ใช้เทคนิคก่อสร้างเหมือนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผู้จัดการ  
• หุ้นส่วนผู้จัดการ 
• กรรมการผู้จัดการ  
• ผู้บริหาร  
• ผู้มีอํานาจในการดำเนินงาน 

• หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ/
หจก. 

• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจก. 
บ.มหาชน  

 



๒๕ 

 

 
๖. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า (ถ้ามี) 

๖.๑ กรณีวงเงินงบประมาณก่อสร้างน้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กิจการที่มี ข้อตกลงระหว่าง       
ผู้ร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหากำไร อาจกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมค้ าหลักก็ได้ 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
 
 

 
    

๖.๒  กรณีวงเงินงบประมาณก่อสร้างตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กิจการที่มีข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหากำไร อาจกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมค้าหลักก็ได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    

 
 
๖.๓  ตรวจสอบกรณีข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าที่มีการกำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้า

หลัก ดังนี้  
๖.๓.๑ ข้อตกลงต้องกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือ

มูลค่าตามสัญญา ของผู้ร่วมค้าหลักมากกว่าผู้ร่วมค้ารายอื่น 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

บริษัท บริษัท 

หา้งหุ้นส่วนนิติบุคคล 

บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่ ไม่ใช่นิติ
บุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลอ่ืน 
หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ 
 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

บริษัท บริษัท 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

นิติบุคคลอ่ืน หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของต่างประเทศ 
 



๒๖ 

 

๖.๓.๒ การยื่นเสนอราคา ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการ
ร่วมค้า 

๖.๔  ตรวจสอบกรณีข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
โดยผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน  

๖.๕  ตรวจสอบข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้า มีการกำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ แต่กรณีไม่มีการกำหนดไว้ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ 

๖ .๖   ต รวจสอบ การยื่ น ข้ อ เสน อ  ผู้ เข้ า ร่ วมค้ าที่ ได้ รั บ มอบ ห มายห รื อม อบ อำน าจ                     
ต้องเป็นผู้ดำเนินการซื้อและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

๗. ตรวจสอบการวางประกันการเสนอราคา กรณีมีวงเงนิค่าก่อสร้าง เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
๗.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอมีการวางหลักประกันการเสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ลงวันที่ก่อนวันเสนอราคาไม่เกิน ๓ วันทำการ 
(๒ ) หนั งสือค้ ำประกัน อิ เล็ กทรอนิกส์ ของธนาคารภายในประเท ศตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
-  ระบุชื่อผู้ยื่นเสนอราคา ชื่อโครงการจัดจ้างก่อสร้าง เลขที่เอกสารประกวดราคา   

จ้างก่อสร้างถูกต้องตรงกับชื่อผู้ยื่นเสนอราคา และโครงการที่หน่วยงานของรัฐดำเนินการครั้งนี้ 
- หนังสือค้ำประกันมีผลบังคับใช้ครอบคลุมตั้งแต่วันที่เสนอราคาจนถึงวันที่กำหนด

ระยะเวลาการยืนราคา 
(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
     - หน่วยงานของรัฐมีการตรวจสอบสถานะของพันธบัตรก่อนรับเป็นหลักประกัน        

ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกหนังสือรับรอง
กรรมสิทธิ์ให้     

- หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทย ว่ามีการนำพันธบัตร         
มาใช้เป็นหลักประกันโดยไม่ต้องนำพันธบัตรไปให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจดข้อความแสดงการใช้             
เป็นหลักประกัน 

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต       
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคาร               
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้    
ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  

๗.๒ ตรวจสอบมูลค่าหลักประกันการเสนอราคาตรงตามที่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
กำหนด กรณผีู้ยื่นเสนอราคาวางหลักประกันทีม่ีมูลค่าสูงกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนให้อนุโลมรับได้ 

๗.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง
ส่งต้นฉบับเอกสาร ตามวันเวลาที่เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำหนด  

๗ .๔  กรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอนำเช็ คหรือดราฟท์ ที่ ธน าคารสั่ งจ่ าย  หน่ วยงานของรั ฐ                    
มีการออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยื่นเสนอราคา 

๗.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถใช้หลักประกันการเสนอราคา ๒ อย่าง โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
มูลค่าหลักประกันการเสนอราคาตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง           
ก็สามารถกระทำได้ 

 



๒๗ 

 

๘. ตรวจสอบการจัดทำบันทกึรายงานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้  
๘.๑ บันทึกรายงานประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายการพสัดุที่จะจ้างก่อสร้าง 
(๒) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(๓) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคดัเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน  
(๕) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
๘.๒ รายงานมีการจัดเรียงลำดับผู้ที่เสนอราคาตำ่สุดหรือไดค้ะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย 
๘.๓ กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียว และหากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์พิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดทำบันทึกรายงานเสนอ         
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ืออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่ต้องพิจารณาใบเสนอราคา
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงไม่ต้องจัดพิมพ์และลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารดังกล่าว 

๘.๔ กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรง         
ตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงรายเดียว ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เห็นสมควร
ที่ จะดำเนินการต่อโดยไม่ต้องยกเลิก ในบันทึกรายงานจะต้องแสดงเหตุผล ความจำเป็น  รวมทั้ ง                  
มีการดำเนินการต่อรองราคา 

๘.๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ได้ประกาศไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 

๘.๖ กรณีหน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยมีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากัน
หลายราย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องพิจารณาผู้ เสนอราคาต่ำสุด          
ที่เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในลำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา 

๘.๗ กรณีหน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา ผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เห็นควรจ้างก่อสร้างเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่ได้รับขอจัดสรร 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีการดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) แจ้งต่อรองราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหากราคา      
ที่เสนอใหม่ ไม่สูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร หรือส่วนที่สูงไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับจัดสรร และ         
ถ้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็สามารถจ้างจากผู้รับจ้างรายนั้นได ้

(๒) ถ้าดำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการแจ้งผู้ เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างทุกรายมายื่นเสนอราคาใหม่        
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และหากราคาที่เสนอใหม่ ผู้เสนอต่ำสุดเสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ได้รับ
จัดสรร หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับจัดสรร หากหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้ว
เห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม ก็สามารถจ้างจากผู้รับจ้างรายนั้นได้ 

(๓) ถ้าดำเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผลคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์มีการดำเนินการเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้ าหน้าที่                
เพ่ือใช้ดุลพินิจ ว่าจะยกเลิก หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน แต่หากดำเนินการ
ดังกล่าวทำให้ลำดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ  
ในการเสนอราคา หน่วยงานของรัฐต้องมีการยกเลิกการจ้างก่อสร้าง 

๘.๘ การจัดทำบันทึกรายงานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีการ
เสนอขอความเห็นชอบหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 



๒๘ 

 

๙. ตรวจสอบองค์ประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังนี้ 

๙.๑ คณะกรรมการต้องมาเข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
๙.๒ ในการประชุมประธานกรรมการต้องอยู่ประชุมด้วยทุกครั้ง หากประธานกรรมการไม่อยู่

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทน 
๙.๓ กรณีกรรมการคนใดไม่ได้เข้าร่วมประชุม เช่น ลาพักผ่อน ลาป่วย ให้แนบหลักฐานประกอบ

บันทึกรายงานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๙.๔ การลงมติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ

ออกเสียงเพ่ิมหนึ่งเสียงเพ่ือชี้ขาด 
๙.๕ กรณีกรรมการคนใดมีความเห็นต่างให้ทำบันทึกความเห็นแย้ง โดยคณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดทำบันทึกรายงานความเห็นพร้อมเอกสารรวมถึงบันทึกความเห็นแย้ง
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือพิจารณาสั่งการ ทั้งนี้  การรายงานผลการพิจารณา
สามารถดำเนินการได้ ๒ กรณ ีดังนี้ 

(๑) กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทุกคนลงนาม        
ในบันทึกรายงานผลการพิจารณา ให้แนบเอกสารการพิจารณาพร้อมบันทึกความเห็นแย้ง 

(๒) กรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ลงนาม    
ในรายงานผลการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว ให้แนบเอกสารการพิจารณาพร้อมบันทึกความเห็นแย้ง และรายงาน
การประชุมที่มีการรับรองรายงานการประชุมแล้ว 

๑๐. ตรวจสอบกรณีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ป ระชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

๑๐.๑ มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการพิจารณา     
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ต้องจัดเก็บหนังสือ          
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 

10.2 เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา เลขานุการคณะกรรมการ ส่งเอกสารการยื่นข้อเสนอของ           
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ e-GP ให้คณะกรรมการทุกคนทางอีเมล และเมื่อคณะกรรมการได้รับอีเมลแล้ว     
ให้ตอบกลับไปยังอีเมลที่ส่งมาว่า “ยืนยันการได้รับเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว” 

๑๐.3 ผู้มีหน้าที่จัดประชุมต้องดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) เก็บหลักฐานที่แสดงว่าผู้ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการแสดงตน           

ก่อนร่วมการประชุม เช่น การขานชื่อ การเปิดกล้องขณะร่วมประชุม 
(๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ 
(๓) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
(๔) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

ตลอดระยะเวลาทีม่ีการประชุม 
(๕) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน 

 โดยข้อมูลตาม (๔) และ (๕) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม 
 ๑๐.4 คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกคนสามารถได้รับค่าตอบแทนตามที่
กระทรวงการคลัง หรือกรมควบคุมโรคกำหนด  
 
 



๒๙ 

 

11. ตรวจสอบกรณีคณะกรรมการรายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

11.1 เมื่อดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้วเสร็จ เลขานุการของ
คณะกรรมการมีการจัดทำรายงานบันทึกรายงานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ส่งให้คณะกรรมการทุกคนทางอีเมล  โดยพิมพ์ชื่อกรรมการทุกคนที่เข้าร่วมประชุมแทนการลงลายมือชื่ อ และ   
มีหลกัฐานที่คณะกรรมการทุกคนตอบกลับอีเมลว่า “รับรองรายงานผลการพิจารณา ”  

๑๑.๒ ตรวจสอบอีเมลของคณะกรรมการ 
(1) กรณีคณะกรรมการเป็นบุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐ อีเมลที่ใช้ในการดำเนินการต้อง

เป็นอีเมลที่เป็นชื่อโดเมน (domain name) ของหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด 
(2) กรณีที่คณะกรรมการเป็นบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกส่งข้อมูล

หลักฐานมาทางอีเมลของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือยืนยันตัวตน 

แหล่งขอ้มูล 
- บันทึกรายงานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
- ประกาศเชิญชวนและเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  
- ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นเสนอราคา 
- เอกสารการตรวจสอบผู้ทิ้งงาน  
- เอกสารการตรวจสอบการประเมินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอ 
- รายงานการประชุม  
- แบบต่อรองราคา (ถ้ามี) 
- เอกสารการส่งข้อมูลและตอบกลับทางอีเมล (ถ้ามี) 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ 

๕๖ ๕๗ ๑๖๖ และข้อ ๑๖๘ 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0900/ว115 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง แนวทางการใช้

พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน  
-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด           

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว๓๕๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรค ๑ 

-  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๒.๕/ว๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑     
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

-  หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ ๐๔๐๓.๗/ว๓๒๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ       
พ.ศ.๒๕๖๐  

-  หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ ๐๔๐๓.๕/ว๒๗๔๗ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง เพ่ิมเติม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2 /ว225 ลงวันที่  22 พฤษภาคม 2563         
เรื่อง การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา 



๓๐ 

 

-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด          
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว581 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ        
ที่เป็นกิจการร่วมค้า 

-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๗๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

บทท่ี ๗ 
 

การอนุมัติสั่งจ้างและการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง  
 

๑. การอนุมัติสั่งจ้างและการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง กรณีงบประมาณก่อสร้าง    
ปีเดียว 

เมื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ได้รับบันทึกรายงานผลการพิจารณา ให้จัดทำรายงานขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้าง 
ประกาศผลผู้ชนะการจ้างก่อสร้างและแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบอนุมัตแิละลงนามในเอกสาร 

วิธีการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้าง ดังนี้ 

 

ผู้มีอำนาจ วงเงินที่อนุมัติสั่งจ้าง 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(กรณีผู้อนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ตรวจสอบว่ามีคำสั่งมอบอำนาจให้ดำเนินการอนุมัติ   
สั่งจ้างก่อสร้างในวงเงินที่อนุมัติหรือไม่) 

ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  
(ปลัดประทรวงสาธารณสุข) 

เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 
๒. ตรวจสอบแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

๒.๑ แบบแจ้งผลการจัดจ้างก่อสร้างต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจน โดยเฉพาะผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการ
คัดเลือกว่าไม่ผ่านเนื่องจากสาเหตุใด ไม่ตรงตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาข้อใดให้ชัดเจน 

๒.๒ จัดทำแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
๒.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในเอกสารแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยไม่ต้องส่งเอกสาร

ให้ผู้ยื่นเสนอราคา เนื่องจากเมื่อประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางจะส่งแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างไปพร้อมกัน 

แหล่งข้อมูล 
          -  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง 

-  บันทึกรายงานขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้าง 
          -  บันทึกรายงานคณะกรรมการพิจารณาผลการรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

-  แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-  พระราชบัญญัติการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๔ 

 
 
 
 



๓๒ 

 

๒. การอนุมัติสั่งจ้างและการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง กรณีเงินงบประมาณผูกพัน
ข้ามปี  

เมื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ได้รับบันทึกรายงานผลการพิจารณา ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ       
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลงนามในหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม    
ของราคา เมื่อได้รับความเห็นชอบราคาจากสำนักงบประมาณแล้ว ให้ทำรายงานขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างเสนอ    
ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้าง  

วิธีการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบเอกสารได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา จากสำนักงบประมาณ 

ก่อนมีผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างและแบบแจ้งผลการ
จัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

๒. ตรวจสอบราคาท่ีผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างอนุมัตติ้องมีราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่สำนักงบประมาณ 
เห็นชอบความเหมาะสมของราคา 

๓. ตรวจสอบผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้าง ดังนี้ 
 

ผู้มีอำนาจ วงเงินที่อนุมัติสั่งจ้าง 
หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(กรณีผู้อนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ตรวจสอบว่ามีคำสั่งมอบอำนาจให้ดำเนินการอนุมัติ   
สั่งจ้างก่อสร้างในวงเงินที่อนุมัติหรือไม่) 

ผู้มีอำนาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชั้น  
(ปลัดประทรวงสาธารณสุข) 

เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 
๔. ตรวจสอบแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

๔.๑ แบบแจ้งผลการจัดจ้างก่อสร้ างต้องระบุ เหตุผลให้ชัดเจน  โดยเฉพาะผู้ ยื่นข้อเสนอ               
ที่ ไม่ผ่ านการคัดเลือกว่าไม่ผ่านเนื่ องจากสาเหตุ ใด  ไม่ เป็นไปตามระเบียบ หรือไม่ตรงตามเงื่อนไข                 
ในเอกสารประกวดราคาข้อใดให้ชัดเจน 

๔.๒ มีการจดัทำแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
๔.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในเอกสารแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยไม่ต้องส่งเอกสาร

ให้ผู้ยื่นเสนอราคา เนื่องจากเมื่อประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางจะส่งแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างไปพร้อมกัน 

๕. ตรวจสอบระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ หากมีระยะเวลาเกินระยะเวลาก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ต้องเสนอต่อรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและ
รายงานสำนักงบประมาณทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัต ิ

แหล่งข้อมูล 
-  หนังสือได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา จากสำนักงบประมาณ 

          -  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง 
-  บันทึกรายงานขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้าง 

          -  บันทึกรายงานคณะกรรมการพิจารณาผลการรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-  แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
-  คำสั่งมอบอำนาจให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 



๓๓ 

 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๔ 
-  ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ ๔ ๕ ๖ และข้อ ๗ 

 
๓. การเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจ้างก่อสร้าง 

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบบันทึกรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอำนาจอนุมัติ    
สั่งจ้างก่อสร้างแล้ว หัวหน้าเจ้าหน้าทีม่ีการดำเนินการประกาศเผยแพร่ผลผู้ชนะการจ้างก่อสร้าง 

วิธีการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบหลักฐานการเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจ้างก่อสร้างครบตามช่องทาง ดังนี้ 

(๑) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
(๒) เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ 
(๓) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีป่ิดประกาศของหน่วยงาน 

๒. ตรวจสอบวันที่เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจ้างก่อสร้างกับวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนาม  
ในประกาศผลผู้ชนะการจ้างก่อสร้างเป็นวันทีเ่ดียวกัน 

แหล่งขอ้มูล 
-  หลักฐานการเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจ้างก่อสร้างในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศเผยแพร่แผนฯ ณ สถานทีป่ิดประกาศของหน่วยงาน 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-  พระราชบัญญัติการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ 
-  ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๙ 

 
๔. กรณีราคาของผู้ชนะการจ้างกอ่สร้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ 
 เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้าง หากราคาของผู้เสนอราคาที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้าง
แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ
โดยเร็ว 

วิธีการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบว่าราคาราคาของผู้เสนอราคาที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลาง 

ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไปหรือไม่ โดยมีการคำนวณ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้าง – ราคากลาง) 
               (ราคาของผู้เสนอราคารายทีห่น่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้าง) 
 

< = > 15 
 

X  ๑๐๐ 



๓๔ 

 

ตัวอย่าง    ราคากลางเป็นจำนวนเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ราคาของผู้เสนอราคารายทีห่น่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                 
 
 
                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 

 
๒. ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐมีหนังสือการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  

ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว 

แหล่งขอ้มูล 
-  บันทึกรายงานขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้าง 
-  บันทึกรายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
-  หนังสือแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-  ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

กําหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
 

๕. การคืนหลักประกันการเสนอราคา 
 กรณีการดำเนินการจ้างก่อสร้างมีการกำหนดให้วางหลักประกันการเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ
หนังสือเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัตคิืนหลักประกันการเสนอราคาให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ำประกนั  

วิธีการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบันทึกรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติคืน 

หลักประกันการเสนอราคา 
๒. ตรวจสอบว่าหน่วยงานคืนหลักประกันการเสนอราคาให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ำประกันภายใน     

๑๕ วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการ
จ้างก่อสร้าง เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสดุไม่เกิน ๓ รายจะคืนให้ต่อเม่ือได้ทำสัญญา  

๓. ตรวจสอบกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มารับหลักประกันการเสนอราคาเช่น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร 
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หน่วยงานมีหนังสือส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมกับมีหนังสือแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์            
ผู้ค้ำประกันทราบ 

 
 
 
 
 

 

  (๑,๗๒๐,๐๐๐ – ๒,๐๐๐,๐๐๐) 
               (๒,๐๐๐,๐๐๐) 
 
 

 

  (๑,๗๒๐,๐๐๐ – ๒,๐๐๐,๐๐๐) 
               (๑,๗๒๐,๐๐๐) 
 
 

X  ๑๐๐ 
 

=  - ๑๖.๒๘ % 

 

=  - ๑๔ % X  ๑๐๐ 



๓๕ 

 

แหล่งขอ้มูล 
-  บันทึกรายงานขออนุมัติคืนหลักประกันการเสนอราคา 
-  หนงัสือทีแ่จ้งธนาคารผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) 

กฎระเบียบที่เกีย่วข้อง 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐         

ข้อ ๑๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

บทท่ี ๘ 
 

การทำสัญญาและหลักประกันสัญญา 
 

๑. การเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 
 เมื่อหน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างแล้วหน่วยงานของรัฐ
ต้องมีการเว้นระยะเวลาให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

วิธีการตรวจสอบ 
๑. กรณมีีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียวและผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว และเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เขา้ 

เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว หน่วยงานของรัฐสามารถลงนามในสัญญาได้โดยไม่ต้องรอให้ล่วงพ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

๒. ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐต้องเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณาไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ 
นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง โดยภายในระยะเวลา
ดังกล่าวหน่วยงานของรัฐต้องไม่มีการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ในการตรวจสอบการนับระยะเวลาอุทธรณ์ผล
การพิจารณา ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การนับระยะเวลากำหนดให้นับ ๑ ในวันรุ่งขึ้น 
ดังนั้น การนับระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณต้องนับวันทำการถัดไปหลังจากประกาศผลผู้ชนะการเสนอ
ราคาไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ หน่วยงานของรัฐจึงมีหนังสือแจ้งผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจัดทำใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างได้ 

๓. กรณีผู้ยื่นข้อเสนออุทธรณ์ผลการพิจารณา มีการดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 
๓.1 การอุทธรณ์ผลการพิจารณาต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ ตามแบบอุทธรณ์ผล

การจัดซื้อจัดจ้าง (อธ 2) โดยยื่นต่อหน่วยงานของรัฐภายใน 7 วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะการเสนอ
ราคางานจ้างก่อสร้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

๓.2 หน่วยงานของรัฐดำเนินการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ    
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในการตรวจสอบการนับระยะเวลาพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การนับระยะเวลากำหนดให้นับ ๑ ในวันรุ่งขึ้น ดังนั้น การนับระยะเวลาพิจารณา
และวินิจฉัยอุทธรณ์ต้องนับวันทำการถัดไปหลังจากได้รับเรื่องอุทธรณ์ 

๓.3 กรณีหน่วยงานของรัฐเห็นด้วยกับการอุทธรณ์ให้ดำเนินการตามความเห็นนั้นภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แต่หากไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ครบกำหนด ตามข้อ ๓.2 
ตามแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (อธ 1) 

๓.4 ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
๓.๔.๑ การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๓.๔.๒ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๖๗ เช่น หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรเงิน

งบประมาณ มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอ
ราคารายอื่น หรือหากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 

 
 



๓๗ 

 

๓.๔.๓ การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออก   
ตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวน
ของหน่วยงานของรัฐ 

๓.๔.๔ กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
      ๓.4.๕ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าร่วมการจ้างก่อสร้าง 

๓.4.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หากแต่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจ้างก่อสร้าง          
มิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นจะอุทธรณ์ ในเรื่องขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ 

๓.5 หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างต่อไปได ้เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับหนังสือแจ้ง
ผลจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว 

แหล่งข้อมูล 
- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง 
- แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ 2) 
- แบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (อธ 1) 
- บันทึกรายงานพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ 
- หนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ 

๑๑๘ และมาตรา ๑๑๙  
- พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่   

พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๙๓/๑ และมาตรา ๑๙๓/๓ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑  
- กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด            

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอราย
เดียว 

- หนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 
๐๔๐๕.๒/ว124 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว185 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 
 
๒. การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง  

เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่
เป็นผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง 

วิธีการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง จัดทำใบแจ้งปริมาณ

งานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสรา้ง 



๓๘ 

 

2. กรณีหน่วยงานของรัฐมีการคำนวณราคากลางเคลื่อนไปจากแบบรูปและรายการละเอียด 
คณะกรรมการต้องมีการคำนวณราคากลางใหม่ เพ่ือใช้เป็นราคาเปรียบเทียบ 

3. กรณีหน่วยงานของรัฐเจรจาปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละ ดังนี้ 
๓.1 มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ 
๓.2 ตรวจสอบจำนวนรายการและปริมาณงานในใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการ

ก่อสร้าง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางกับที่ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างมีรายละเอียดตรงกัน  
๓.3 ตรวจสอบใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง มีการปรับลดราคา       

ทุกรายการในอัตราร้อยละเท่ากัน โดยเทียบกับราคากลาง  
๔. กรณีหน่วยงานของรัฐเจรจาปรับลดราคาตามความเหมาะสม 

๔.1 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้ดำเนินการประเมิน
ราคาและปรับลดราคา  

๔.2 ตรวจสอบรายการและปริมาณงานในใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการ
ก่อสร้าง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางกับที่ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างมีรายละเอียดตรงกัน 
แต่ถ้ามีการคำนวณราคาใหม่ ให้เทียบกับราคากลางที่จัดทำใหม ่

๔.3 ตรวจสอบใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างของผู้ชนะการเสนอราคา
งานจ้างก่อสร้าง มีราคารวมไมสู่งกว่าราคากลางทีค่ณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณ แต่ถ้ามีการคำนวณ
ราคาใหมใ่ห้เทียบกับราคากลางที่จัดทำใหม่ 

แหล่งข้อมูล 
- หนังสือแจ้งผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชี

รายการกอ่สร้าง 
- ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
- ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างของผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด           

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๔๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง 
กรณียื่นใบแจ้งปริมาณงาน ราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง 

๓. การทำสญัญา  
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหนังสือเรียกผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างมาลงนามในสัญญา 

วิธีการตรวจสอบ 
๑ . ต รวจสอบ ก่ อน ลงน าม ใน สั ญ ญ า ห น่ วย งาน ขอ งรั ฐมี ก ารต รวจสอบ ป ระ เมิ น สิ ท ธิ                         

ผู้ชนะการเสนอราคาอีกครั้ง โดยตรวจสอบจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอราคา
รายต่ำสุด ปรากฏสัญลักษณ์ที่ เป็นสัญญาณไฟสีเหลืองหรือสีแดง หน่วยงานของรัฐต้องไม่ทำสัญญากับ           
ผู้ยื่นข้อเสนอราคารายต่ำสุดนั้น และให้หน่วยงานของรัฐเรียกผู้ยื่นข้อเสนอราคารายต่ำลำดับถัดไปเข้ามาทำ
สัญญา 

๒. ตรวจสอบก่อนการดำเนินการลงนามในสัญญา หน่วยงานของรัฐต้องได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว เช่น ได้จัดสรรเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ 

๓. ตรวจสอบสัญญาใช้ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
 
 



๓๙ 

 

๔. ตรวจสอบรายละเอียดในสัญญา ดังนี้ 
๔.๑ สัญญามีการระบุรายละเอียดหลักประกันที่นำมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เช่น 

กรณีเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ เลขที่ ลงวันที่ หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร สัญญาเลขท่ี ลงวันที่ 
๔.๒ หลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) เงินสด โดยใบเสร็จรับเงินต้องลงวันที่เดียวกนักับวันที่ลงนามในสัญญา  
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั้น ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนลงนามในสัญญาไม่เกิน ๓ วันทําการ   
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด  โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได้ ซึ่งในหนังสือค้ำ
ประกันต้องระบุรายละเอียดเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ระบุชื่อผู้รับจ้าง สัญญาเลขที่และลงวันที่ หรือ  
ระยะเวลาการค้ำประกันต้องครอบคลุมตามที่สัญญากำหนด ซึ่งวิธีการนับระยะเวลาการรับประกันให้นับถัดจาก
วันครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในสัญญาไปเป็นระยะเวลา 2 ปี 

ในกรณีเป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หน่วยงานของรัฐมีหนังสือถึงธนาคารผู้ค้ำประกัน เพ่ือขอให้ดำเนินการตรวจสอบและ
ยืนยันว่าเป็นผู้ออกหนั งสือค้ำประกันดังกล่าว เนื่องจากงานก่อสร้างมีมูลค่างานสูง และระยะเวลา              
การรับประกันความชำรุดบกพร่องมีระยะเวลานาน เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการตรวจสอบหนังสือค้ำประกันดังกล่าว   

 

ตัวอย่าง   สัญญาจ้างก่อสร้างลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ครบกำหนดส่งมอบพัสดุวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
กำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน ดังนั้น หนังสือหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารมีระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๖๗ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 (๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษั ทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต            
ให้ประกอบกิจการเงิน ทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคาร              
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้     
ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  

 
 
 
 

๑ ก.พ. ๖๕ 

ครบกำหนดส่งมอบ
งานตามสัญญา 

 

วันที่ลงนาม
ในสัญญา 

๒ เม.ย. ๖๕ ๒ เม.ย. ๖๗ 

สัญญารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี 

ระยะเวลาหนังสือค้ำประกันรับประกันความชำรดุบกพร่อง
บกพร่อง 



๔๐ 

 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
- หน่วยงานของรัฐมีการตรวจสอบสถานะของพันธบัตรก่อนรับเป็นหลักประกัน            

ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกหนังสือรับรอง
กรรมสิทธิ์ให้     

- หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทย ว่ามีการนำพันธบัตรมาใช้   
เป็นหลักประกันโดยไม่ต้องนำพันธบัตรไปให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจดข้อความแสดงการใช้เป็นหลักประกัน 

๔.๓ กรณีผู้ ยื่นข้อเสนอรายที่ เป็นผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างก่อสร้างมีความประสงค์               
นำหลักประกันการเสนอราคา ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซน็สั่งจ่าย และหน่วยงานของรัฐได้นำเข้าบัญชี
เงินฝากของหน่วยงานของรัฐแล้วมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา ให้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 

(๑) ในวันทำสัญญาหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการทำหลักฐานการคืนหลักประกัน          
การเสนอราคา พร้อมทั้งจัดทำหลักฐานการวางหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน
กับท่ีทำสัญญา 

(๒) กรณีหลักประกันสัญญามีมูลค่ามากกว่าหลักประกันสัญญา หน่วยงานของรัฐดำเนินการ
คืนเงินในส่วนที่เกินมูลค่าหลักประกันสัญญาให้คู่สัญญา 

(๓) กรณีหลักประกันสัญญามีมูลค่าน้อยกว่าหลักประกันสัญญา หน่วยงานของรัฐเรียกให้
คู่สัญญานำหลักประกันมาวางเพ่ิมเท่ากับมูลค่าของหลักประกันสัญญา 

๔.๔ กำหนดมูลค่าหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเต็ม และตรงตามที่เอกสารประกวดราคา         
จ้างก่อสร้างกำหนด และกรณีผู้ยื่นเสนอราคาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน   
ให้อนุ โลมรับได้  ตัวอย่างเช่น หน่วยงานทำสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๙,๙๙๙,๙๙๙ บาท                
ซึ่งตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำหนดให้วางหลักประกันในอัตราร้อยละ ๕ ดังนั้น ผู้รับจ้างต้องนำ
หลักประกันสัญญาที่มีมูลค่าเป็นจำนวนเต็ม ซึ่งเท่ากับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท มาค้ำประกันกับหน่วยงานของรัฐ     
เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

๔.๕ กรณีผู้รับจ้างนำหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย 
หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้รับจ้างไว้เป็นหลักฐาน 

๔.๖ กรณีผู้รับจ้างนำหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ    
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาลไทย หน่วยงานของรัฐมีการ
ออกใบรับหลักประกันสัญญา เพ่ือเป็นหลักฐานให้แก่ผู้รับจ้าง 

๔.๗ ผู้รับจ้างสามารถใช้หลักประกันสัญญา ๒ อย่าง โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่ามูลค่า
หลักประกันสัญญาตามท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก็สามารถกระทำได้ 

๔.๘ การนับระยะเวลาการก่อสร้าง โดยการนับวันเริ่มทำงานให้นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือ
วันที่หน่วยงานของรัฐมีหนังสือส่งมอบสถานที่ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การนับระยะเวลา
กำหนดให้นับ ๑ ในวันรุ่งขึน้ ดังนั้น การนับระยะวันเริ่มทำงานให้นับวันถัดไปหลังจากลงนามในสัญญาหรือวันที่
หน่วยงานของรัฐมีหนังสือส่งมอบสถานที ่  

๔.๙ สัญญากำหนดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องตรงกับที่เอกสารประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างกำหนด ซ่ึงเป็นระยะเวลา 2 ปี  

 
 
 
 
 



๔๑ 

 

๔.๑๐ งานจ้างก่อสร้างเป็นงานที่ต้องการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ในการกําหนดค่าปรับ
ให้กำหนดเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัว ตัวอย่างเช่น หน่วยงานทำสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 
๙,๙๙๙,๙๙๙ บาท ซึ่งหากเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัว
ในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคางานจ้าง ดังนั้น ในสัญญาผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวน
เงินวันละ ๙,๙๙๙.๙๙ บาท 

๔.๑๑ สัญญากำหนดค่าปรับกรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
๕. ตรวจสอบการจัดเก็บหลักประกันสัญญาทุกประเภทมีการจัดเก็บที่งานการเงิน  
๖. ตรวจสอบสัญญาจ้างก่อสร้างมีการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
๗. ตรวจสอบผู้ลงนามในสัญญาว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาหรือไม่ ดังนี้ 
    ๗.๑ กรณีผู้ว่าจ้าง ต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบอำนาจ 
    ๗.๒ กรณีผู้รบัจ้าง ต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ 

หนังสือมอบอำนาจ  โดยหนังสือมอบอำนาจต้องมีการปิดอากรแสตมป์ตามบัญชีอัตราค่าอากรแสตมป์  
 

 

ลักษณะแห่งตราสาร 
 

ค่าอากรแสตมป์ 
 

ผู้ทีต่้องเสียอากร ผู้ที่ตอ้งขีดฆา่อากรแสตมป์ 
พร้อมลงลายมือชื่อ/วันที่ 

ใบมอบอำนาจ คือใบตั้งตัวแทนฯ 
- มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคน กระทำการครั้งเดียว 
- มอบอำนาจให้บุคคลเดียวหรือ
หลายคนร่วมกระทำการมากกว่า
ครั้งเดียว 

๑๐ บาท 
 
 

๓๐ บาท 

ผู้มอบอำนาจ 
 
 

ผู้มอบอำนาจ 

ผู้รับมอบอำนาจ 
 
 

ผู้รับมอบอำนาจ 

๘. ตรวจสอบการปิดอากรแสตมป์และตราสารของสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้ 
๘.๑ มูลค่าสัญญาจ้างก่อสร้างมีวงเงินไมถึ่ง 200,000 บาท ให้ผู้รับจ้างติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับ

สัญญา 1 บาท ของทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท กรณีมูลค่าของสัญญาเป็นเศษของ 1,000 บาท จะต้องเพ่ิม
จำนวนอีก ๑ บาท และปิดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับ 5 บาท ในการติดอากรแสตมป์ต้องคิดจากมูลค่าก่อสร้างที่     
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตัวอย่างเช่น 

 

มูลค่าของสัญญาจ้างก่อสร้างไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ปิดอากรที่ต้นฉบับเป็นเงิน 

                         ๑,๐๐๐ บาท                             ๑ บาท 

                       ๑๐,๕๐๐ บาท                           ๑๑ บาท 

                     ๑๐๑,๕๐๐ บาท                         ๑๐๒ บาท 
 
๘.๒ กรณีมูลค่าของสัญญา วงเงินตั้งแต ่๒๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ให้ผู้รับจ้างชำระอากรเป็นตัวเงิน 

การสลักหลังตราสาร ณ ที่ทำการสรรพากร แทนการปิดอากรแสตมป์ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง ทัง้นี้ หากล่าช้าผู้รับจ้างต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้ 

- เกิน ๙๐ วัน เสียเพ่ิม ๕ เท่า 
- ไม่เกิน ๙๐ วัน เสียเพ่ิม ๒ เท่า 

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถนำสัญญาไปชำระอากรเพ่ือสลักหลังตราสารก่อนวันที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างลงนาม        
ในสัญญาก็สามารถกระทำได้ 



๔๒ 

 

๙. ตรวจสอบกรณีลงนามสัญญาใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
๙.1 กรณีที่หน่วยงานของรัฐม ีระบบสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้ลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์หรือใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอ่ืนใดที่เชื่อถือได้ตามพระราขบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว ก็ให้ดำเนินการเช่นนั้น 

๙.๒ กรณีที่หน่วยงานของรัฐยังไม่ม ีระบบสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐโดยใช้ลายมือชื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์หรือใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอ่ืนใดที่เชื่อถือได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม   
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินการได้ดังนี้  

(๑) ผู้มีหน้าที่ในการจัดทำสัญญาส่งสัญญาที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยไปยังผู้ชนะการเสนอราคา
งานจ้างก่อสร้าง ผ่านทางอีเมลที่ผู้ชนะได้ให้ไว้แล้วตั้งแต่ในขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และผู้ชนะมีการยืนยันการ
ได้รับอีเมล โดยการตอบกลับอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ส่งมาว่า “ทราบเงื่อนไขและยินยอมลงนามในสัญญา”  

(๒) ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง มีการส่งสัญญากลับมายังหน่วยงานของรัฐ        
ทางอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนด  

แหล่งข้อมูล 
- คำสั่งมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง 

 - ใบจัดสรรเงินประจำงวด 
- สัญญาจ้างก่อสร้าง 
- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
- หลักประกันสัญญา เช่น หนังสือคำ้ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
- หลักฐานการรับหลักประกันสัญญา เช่น ใบเสร็จรับเงนิ ใบรับหลักประกันสัญญา 
- หนังสือตรวจสอบหลักประกันสัญญา หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
- เอกสารการส่งสัญญาและตอบกลับทางอีเมล (ถ้าม)ี 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 93 และ    

มาตรา 95 
-  พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช ๒๔๘๑ หมวด ๖  
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่   

พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๙๓/๑ และ ๑๙๓/๓ 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐         

ข้อ  161 162 ๑๖๗ และข้อ 16๘ 
-  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่  ๓๗) เรื่องกำหนดวิธีการชำระอากร  

เป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะ 
-  หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๗๒๗/ว๙๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เรื่อง ขอความร่วมมือ

ในการตรวจสอบการปิดอากรแสตมป์หรือชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินก่อนลงนามในสัญญาจ้าง 
-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด             

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

 



๔๓ 

 

-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด             
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๕๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกัน       
การเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา 

-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด             
ที ่กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน 

-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
๔. การเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้าง  

หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้าง  

วิธีการตรวจสอบ 
ตรวจสอบหลักฐานการประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้าง ครบตามช่องทาง ดังนี้ 

(๑) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
(๒) เว็บไซต์ของหน่วยงาน  

แหล่งข้อมูล 
-  หลักฐานการประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้าง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางและเว็บไซตข์องหนว่ยงาน  

กฎระเบียบที่เกีย่วข้อง 
-  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

บทท่ี 9 
 

การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 

๑. การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารสัญญา เพ่ือให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการในสัญญา  

วิธีการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบกรณีสัญญากำหนดให้ใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่ 

จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และใช้เหล็กท่ีผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็ก       
ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา โดยผู้รับจ้างมีการจัดทำตารางแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้
เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้ลงนามในสัญญา ในการจัดทำตารางแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศให้ผู้รับจ้างระบุยี่ห้อของพัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้าง  

2. ตรวจสอบการดำเนินการเป็นไปตามที่แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง และหากเกิดกรณีมีการปฏิบัติงาน 
ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งเร่งรัดการปฏิบัติงานและให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างใหม ่

๓. ตรวจสอบกรณทีีผู่้รับจ้างไม่เข้ามาปฏิบัติงานตามสัญญาภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีหนังสือเร่งรัดการเข้ามาปฏิบัติงาน 
 ๔. ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้างของผู้รับจ้างเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร 

๕. ตรวจสอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย           
มีการออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาตามเวลาที่เหมาะสม และจัดทำบันทึกผลการออก
ตรวจงานจ้างก่อสร้าง 

๖. ตรวจสอบรายงานผู้ควบคุมงานมีการจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์
แวดล้อมเป็นรายวัน และรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน พร้อมทั้งระบุ
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ พร้อมแนบภาพถ่ายประกอบรายงาน  

๗. ตรวจสอบเมื่อถึงวันครบกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดผู้ควบคุมงานมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของ  ผู้รับจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างทราบว่าผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเป็นไป  
ตามสัญญาหรือไม่ โดยรายงานภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดนั้น ๆ  

๘. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้พัสดุ รายงานผลการทดสอบเป็นไปตามแบบรูปรายการในสัญญา เช่น 
การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ผลการทดสอบตัวอย่างแท่งคอนกรีต ฯลฯ  

๙. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้าง ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ        
ไม่สามารถรับค่าตอบแทนตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนดได้ เช่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่  

 
 
 



๔๕ 

 

แหล่งข้อมูล 
- แผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง 
- ตารางแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  
- ตารางแผนการใช้เหล็กทีผ่ลิตภายในประเทศ 
- หนังสือเร่งรัดการเข้ามาปฏิบัติงาน หนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงาน (ถ้าม)ี 
- หนังสือรับรองคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้าง 
- บันทึกผลการออกตรวจงานจ้างก่อสร้าง 
- บันทกึสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม 
- หนังสือรายงานการบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม  
- หนังสือขออนุมัติใช้พัสดุพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
- รายงานผลการทดสอบพัสดุ 
- หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ 

๑๗๘  
-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

ด่วนที่สุด ที่  กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๕  เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนด          
แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 
๒. การแก้ไขสัญญา 
 สัญญาที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่แก้ไขตามมาตรา 97 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ     
ในงานจ้างก่อสร้างจัดทำรายงานเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
รายละเอียดในสัญญา  

วิธีการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบสาเหตุของการแก้ไขสัญญาที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอำนาจสามารถใช้ดุลพินิจ 

พิจารณาอนุมัติแก้ไขได้ ดังนี้ 
(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า  คือ หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทำสัญญาตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกำหนด หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
ก่อน โดยสัญญามีข้อความหรือรายการแตกต่างซึ่งมีสาระสำคัญสัญญาไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในแบบสัญญา 
และทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ 

(2) กรณีที่ มีความจำเป็นต้องแก้ ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐ             
เสียประโยชน์ 

(3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
(4) กรณีอ่ืนตามที่กฎกระทรวงกำหนด 

2. ตรวจสอบการแก้ไขสัญญาต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา โดยมีการ 
เปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาและระยะเวลาก่อสร้างไปพร้อมกัน 
 
 



๔๖ 

 

3.  ตรวจสอบกรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยไม่เพ่ิมวงเงนิ 
ก่อหนี้ผูกพันตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและหรือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว 
หน่วยงานของรัฐไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ แต่ให้มีการรายงานสำนักงบประมาณทราบ
ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการแล้ว พร้อมสำเนาแจ้ง
กรมบัญชีกลางและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย และจะต้องทำให้ประโยชน์การใช้งานเพ่ิมขึ้น หรือไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งาน
ลดลงในสาระสำคัญ  หรือกรณีการแก้ไขข้อความท่ีพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ตกหล่น ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้อง
แสดงหลักฐานได้ว่าเกิดจากการพิมพ์คลาดเคลื่อนอย่างชัดเจน เป็นต้น  

๔. ตรวจสอบกรณีขยายระยะเวลารายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยไม่เพ่ิมวงเงินก่อหนี้
ผูกพัน หน่วยงานของรัฐมีการเสนอขอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายใน         
๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 

๕. ตรวจสอบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  หน่วยงานของรัฐต้องส่งรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณา              
เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

๖. ตรวจสอบการแก้ไขสัญญา ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างก่อนจึงจะทำการ
แก้ไขสัญญาได้ โดยผู้ทีล่งนามในสัญญาที่แก้ไขนั้นเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 

๖.๑ กรณีที่มีการแก้ไขสัญญา โดยมีการเพ่ิมวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาเดิมและวงเงินที่
เพ่ิมขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมทั้งหมดมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างเปลี่ยนไป จะต้องให้ผู้มีอำนาจ
อนุมตัิสั่งจ้างก่อสร้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติแก้ไขสัญญา  

 

ตัวอย่าง    หน่วยงาน A ดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคาร เป็นจำนวนเงิน ๑๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยอธิบดีเป็น
ผู้อนุมัติสั่งจ้างก่อสร้าง แต่ต่อมามีความจำเป็นต้องเพ่ิมเนื้องานและเพ่ิมวงเงินค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำให้วงเงินรวมค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๒๐๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท ในกรณีนี้
เนื่องจากวงเงินค่าก่อสร้างรวม เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นอำนาจของปลัดกระทรวง ดังนั้น    
หน่วยงาน A ต้องขออนุมัติปลัดกระทรวงเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างก่อนอธิบดีหน่วยงาน A ลงนามในสัญญา
แก้ไข 

๖.๒ กรณีที่มีการแก้ไขสัญญาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินหรือลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่ง
จ้างก่อสร้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติแก้ไขสัญญา 
 

ตัวอย่าง    หน่ วยงาน B ดำเนินการจ้ างก่อสร้างอาคาร เป็นจำนวนเงิน  ๒๐๑ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท                  
โดยปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติสั่งจ้างก่อสร้าง แต่ต่อมามีความจำเป็นต้องลดเนื้องานและลดวงเงินค่าก่อสร้าง
เป็นจำนวนเงิน  ๓ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำให้วงเงินรวมค่าก่อสร้างทั้ งหมดคงเหลือ เป็นจำนวนเงิน      
๑๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีนี้ถึงแม้ว่าวงเงินรวมตามสัญญา ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ให้ผู้มีอำนาจสั่ง
จ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา ดังนั้น ผู้มีอำนาจอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการเป็นอำนาจของ
ปลัดกระทรวง แต่ผู้ที่ลงนามในสัญญาที่แก้ไขนั้นเป็นอธิบดีหน่วยงาน A ดังเดิม 

๗. ตรวจสอบสัญญาที่แก้ไข โดยเพ่ิม/ลดวงเงินค่าก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐต้องมีการดำเนินการแก้ไข
สัญญาใหม่ ดังนี้ 

๗.๑ แก้ไขงวดงานงวดเงินที่มีการเพิ่ม/ลดเนื้องานและวงเงินก่อสร้าง  
๗.๒ ผู้รับจ้างนำหลักประกันมาวางเท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญาที่เพ่ิมขึ้น กรณีหลักประกัน

สัญญาลดลงอนุโลมให้รบัได้ไม่ต้องดำเนินการแก้ไขหลักประกันสัญญา 
 



๔๗ 

 

๗.๓ แก้ไขค่าปรบัเพิ่ม/ลด ตามวงเงินของสัญญา 
๗.๔ แจ้งใหผู้้รับจ้างเสียอาการแสตมป์เป็นตัวเงินเพ่ิมข้ึนตามมูลค่าของสัญญาที่เพ่ิมขึ้น 

๘. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาต้องดำเนินการก่อนตรวจรับงานงวดสุดท้าย 

แหล่งข้อมูล 
- บันทึกรายงานเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด

ในสัญญา พร้อมหลักฐานประกอบการพจิารณา 
- สัญญาที่แก้ไข  
- หนังสือถึงขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน (ถ้ามี) 

 - หนังสือคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) 

กฎระเบียบที่เกีย่วข้อง 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 165 

๑๖๗ ๑๗1  
- หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว78 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ

เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพ่ิมวงเงิน
ก่อหนี้ผูกพัน 

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว๔๗๖ ลงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
๓. การเรียกค่าปรับ และสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 

 เมื่อครบกำหนดการส่งมอบงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่
กำหนด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างจัดทำบันทึกรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ      
มีหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับ และเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหนังสือบอกสงวนสิทธิ์การ
เรียกค่าปรับ และแจ้งค่าปรับ 

วิธีการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาจากผู้รับจ้างภายใน             

๗ วันทำการนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา และมีหนังสือแจ้งบอกกล่าวผู้ค้ำประกันภายใน       
๖๐ วัน นับแต่วันครบกำหนดในสัญญา  

๒. ตรวจสอบเมื่อผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงาน หน่วยงานของรัฐมีหนังสือบอกสงวนสิทธิ์การเรียก
ค่าปรับ หากไมม่ีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ เมื่อมีการฟ้องร้องทางคดีจะไม่สามารถเรียกค่าปรับจาก
ผู้รับจ้างได้ (ตอ้งหาผู้รับผิดชอบ) 

 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

๓. ตรวจสอบเมื่อคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานของรัฐมีหนังสือ    
แจ้งค่าปรบั  

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
๔. ตรวจสอบการนับเวลาค่าปรับกรณีสัญญาสิ้นสุดตรงกับวันหยุดราชการ ให้นับวันที่เริ่มทำการใหม่

ต่อจากวันที่หยุดนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาสัญญา  
 ๕. ตรวจสอบวิธีการคิดระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดการคิดค่าปรับตามสัญญา ให้เริ่มต้นคิด
ค่าปรบันับถัดจากวันที่สิ้นสุดสัญญา ส่วนวันสิ้นสุดการคิดค่าปรับให้สิ้นสุดเมื่อมกีารส่งมอบงาน ถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญาหรือวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างระบุว่างานแล้วเสร็จ 
 

ตัวอย่าง     สัญญาครบกำหนดส่งมอบงานวันที่เสาร์ ที่ ๒ เดือนเมษายน  ๒๕๖๕ ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ  
ให้นับเปิดทำการวันแรกวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นวันสิ้นสุดสัญญา และหากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน
วันที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างประชุมตรวจรับมอบงาน      
ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะมีผลย้อนหลังว่าส่งมอบงาน
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ดังนั้น จะมีค่าปรับทั้งหมดจำนวน ๓ วัน (วันที่ ๕ – ๗ เมษายน 
๒๕๖๕) 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

๑ ก.พ. ๖๕ 

ครบกำหนดส่งมอบ
งานตามสัญญา 

(วันเสาร์) 
วันที่ลงนาม
ในสัญญา 

วันเปิดทำการ
วันแรก 

(วันจันทร ์) 
ผู้รับจ้าง 

ส่งมอบงาน 

๒ เม.ย. ๖๕ ๔ เม.ย. ๖๕ ๗ เม.ย. ๖๕ 

ค่าปรับ ๓ วัน 

คณะกรรมการ
ตรวจรับมอบงาน 

๑๑ เม.ย. ๖๕ 

หนังสือแจ้งเรียก
ค่าปรับ 

ครบกำหนด
ส่งมอบงาน 

ผู้รับจ้างส่ง
มอบงาน 

ภายใน ๗ วันทำการ 
นับถัดจากวันครบกำหนด
ส่งมอบงาน คณะกรรมการ

ตรวจรับมอบงาน
ถูกต้องครบถ้วน 

หนังสือสงวนสิทธิ์
การเรียกค่าปรับ 

หนังสือแจ้ง
ค่าปรับ 



๔๙ 

 

แหล่งข้อมลู 
- สัญญา 
- หนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับ 
- หนังสือบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 
- หนังสือแจ้งค่าปรับ  
- หนังสือส่งมอบงาน 
- หนังสือแจ้งผู้ค้ำประกัน 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่   

พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๘๑ วรรคท้าย และมาตรา ๖๙๑ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 1๘๑  

 
๔. ค่าปรบัจะเกินร้อยละสิบ 

เมื่อครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาและได้ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างจนมีค่าปรับเกิดข้ึน   
เมื่อจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา หน่วยงานของรัฐ          
มีหนังสือบอกกล่าวผู้รับจ้างว่าจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกินร้อยละสิบแล้ว และจะดำเนินการบอกเลิกสัญญา 
เว้นแต่ผู้รับจ้างจะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนดว่าจะยินยอมเสียค่าปรับแก่
หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

วิธีการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบกรณีค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา หน่วยงานของรัฐ         

มีหนังสือแจ้งบอกกล่าวกับผู้รับจ้างว่าจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกินร้อยละสิบและจะดำเนินการบอกเลิก
สัญญา เว้นแต่ผู้รับจ้างจะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนดว่าจะยินยอมเสียค่าปรับแก่
หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

๒. ตรวจสอบกรณีผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาประเมินความคืบหน้าการดำเนินการตามสัญญาของผู้รับจ้างว่าจะดำเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือไม ่ 

๒.๑ กรณีเห็นควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา หน่วยงานของรัฐมีการแจ้งผู้รับจ้างทราบและ        
ให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ     
ในงานจ้างก่อสร้างเพ่ือพิจารณา 

๒.๒ กรณีไม่เห็นควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา หน่วยงานของรัฐมีการแจ้งผู้รับจ้างทราบ       
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว พร้อมกับการแจ้งปรับและริบหลักประกันสัญญา (ถ้ามี) 

๓. ตรวจสอบกรณีผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับโดยมีเงื่อนไข หรือไม่มีหนังสือแจ้งความยินยอม
ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร หน่วยงานของรฐัมีการแจ้งบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์
อักษร พร้อมกับการแจ้งปรับและริบหลักประกันสัญญา (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 



๕๐ 

 

แหล่งข้อมลู 
- สัญญาจ้างก่อสร้าง 
- หนังสือแจ้งค่าปรับจะเกินร้อยละสิบ 
- แผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จฉบบัใหม่ (ถ้ามี) 

กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓ 
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบกระทวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารบริสารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ข้อ 183 
 
๕. การงด ลดค่าปรับ และขยายระยะเวลาการก่อสร้าง 
 การงดหรือลดค่าปรับให้ผู้รับจ้าง หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
หนว่ยงานของรัฐที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง 

วิธีการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบสาเหตุของการงด ลดค่าปรับ และขยายระยะเวลาการก่อสร้าง  ดังนี้ 

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ เช่น การส่งมอบพื้นท่ีล่าช้า  
(๒) เหตุสุดวิสัย เช่น อุทกภัยน้ำท่วมไม่อาจป้องกันได ้
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดทางกฎหมาย 
(๔) เหตุอื่นตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

๒. ตรวจสอบการของด ลดค่าปรับ และขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ตาม (๒) (๓) โดยผู้รับจ้างมี 
หนังสือแจ้งหน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หากไม่ได้แจ้งภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดจะยกเหตุดังกล่าวมาอ้างภายหลังมิได้ ซึ่งการงด ลดค่าปรับ และขยายระยะเวลา          
การก่อสร้างเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการพิจารณาอนุมัติ  

๓. ตรวจสอบกรณีขยายระยะเวลาการก่อสร้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติขยายระยะเวลา        
ซ่ึงสัญญาต้องยังไม่ครบกำหนดส่งมอบและยังไม่มีคา่ปรับเกิดขึน้ หากสัญญาที่ครบกำหนดส่งมอบและมีค่าปรับ
เกิดข้ึนแล้วให้พิจารณางดหรือลดค่าปรับแทน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงนามในสัญญา ครบกำหนดส่งมอบ 

 

- หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติภายใน
ระยะเวลาตามสัญญา 

- ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาก่อนวันครบ
กำหนดส่งมอบ แต่หัวหน้าหน่วยงานของรฐั
อนุมัตหิลังครบกำหนดส่งมอบ 
- ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาหลังครบ
กำหนดส่งมอบ 
 

งด/ลดค่าปรับ 
 

ขยายเวลา 
 



๕๑ 

 

๔. ตรวจสอบกรณีขยายระยะเวลาการก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐมีการทำบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมแนบ
ท้ายสัญญา ซึ่งในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว ในหลักการ              
จึงไม่จำเป็นต้องทำสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม 

๕. ตรวจสอบกรณีการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง หากหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกัน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผู้ค้ำประกันสัญญาทราบ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือลงนาม
รบัทราบเองโดยผู้มีอำนาจ 

แหล่งข้อมูล 
- สัญญาจ้างก่อสร้าง 
- หนังสือแจ้งเหตุแห่งการของด ลดค่าปรับ และขยายระยะเวลาการก่อสร้าง 
- บันทึกรายงานการขออนุมัติงด ลดค่าปรบั และขยายระยะเวลาการก่อสร้าง 
- หนังสือแจ้งผู้ค้ำประกันสัญญา 

กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่   

พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๙๑ 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒  
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือ
ลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ    
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) 

 
๖. การบอกเลิกสัญญา 

การบอกเลิกสัญญาให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจ 

วิธีการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบสาเหตุของการบอกเลิกสัญญา โดยการบอกเลิกสัญญามี ๒ กรณ ีดังนี้ 

กรณีท่ี ๑ บอกเลิกโดยผลของกฎหมาย  
(๑) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

มาตรา ๑๐๓  
(ก) เหตุตามที่กฎหมายกำหนด 
(ข) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้ว 

เสรจ็ไดภ้ายในระยะเวลาที่กำหนด 
(ค) เหตุอืน่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาข้อตกลง 
(ง) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 

(๒) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓ กำหนดว่าหากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจนมีค่าปรับเกิดขึ้น และ
ค่าปรับที่เกิดข้ึนนั้นมีจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าก่อสร้าง  

 
 
 



๕๒ 

 

กรณีท่ี ๒ บอกเลิกโดยผลของเงื่อนไขสัญญา 
(๑) เงื่อนไขสัญญา ข้อ ๗ (ข) วรรค ๒ 
(๒) เงือ่นไขสัญญาขอ้ ๑๗ วรรค ๒  

๒. ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับ        
แจ้งการปรับ และริบหลักประกนัสัญญา (ถ้ามี)  โดยการส่งหนังสือให้จัดทำใบไปรษณีย์ตอบรับ 

๓. ตรวจสอบการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญากรณีลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระเงินค่าปรับ        
ค่าเสียหาย หากหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกัน หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร 
พร้อมแนบสำเนาหนังสือบอกเลิกสัญญา แจ้งผู้ออกหนังสือค้ำประกัน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ให้ชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน (เต็มจำนวนหลักประกันสัญญา) ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
ลูกหนี้ผิดนัด โดยให้ผู้ออกหนังสือค้ำประกันชำระเงินตามสัญญาคำ้ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือ ในการส่งหนังสือแจง้ผู้ออกหนังสือค้ำประกันให้จัดทำใบไปรษณีย์ตอบรับ 

๔. ตรวจสอบกรณีหน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา หรือมิได้เรียกค่าปรับ และผู้รับจ้าง
เห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบค่าความเสียหาย ซ่ึงต้องมีการดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) ผู้รับจ้างต้องยื่นคำขอ โดยทำเป็นหนังสือ ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุผลที่เรียกร้อง
และลงลายมือชื่อผู้ร้อง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยงานภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่
ได้มีการบอกเลิกสัญญา 

(๒) หน่วยงานของรัฐออกใบรับคำขอไว้เป็นหลักฐาน และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน    
นับถัดจากวันที่ได้รับคำขอ หากพิจารณาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ขอขยายระยะเวลาต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าว 

(๓) หน่วยงานของรัฐมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และหากค่าความเสียหาย       
มีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานของรัฐมีการจัดทำรายงานเสนอกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณา          
ให้ความเห็นชอบ 

(๔) คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย 
๒ คน โดยแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐพนักงานของหน่วยงานของ
รัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยมีการคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ และ
ในกรณีจำเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในการพจิารณาวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอื่นไม่เกิน ๒ คน ร่วมเป็นกรรมการด้วย
ก็ได้  

(๕) หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้รับจ้างภายใน ๗ วันทำการ 
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบผลการพิจารณา 

แหล่งข้อมูล 
- สัญญาจ้างก่อสร้าง 
- หนังสือแจ้งการบอกเลิกสัญญา 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓ 

1๘๗ ๑๘๘ และข้อ ๑๘๙ 
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการ
ภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๔)  



๕๓ 

 

บทท่ี ๑๐ 
 

การตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน 
 

๑. การตรวจรับพัสดุ 
 เมื่อผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงานแต่ละงวด ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเร่ง
ดำเนินการตรวจผลงานและรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือทราบหรือสั่ งการ
ภายในระยะเวลาที่คำสั่งกำหนด 

วิธีการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบการดำเนินการตรวจรับงานเป็นไปตามสัญญากำหนด โดยตรวจสอบจากเอกสารและ 

สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งในการส่งมอบงานแต่ละงวดผู้รับจ้างต้องมีรูปถ่ายรายละเอียดการก่อสร้างประกอบการ     
ส่งมอบงานทุกงวด 

2. ตรวจสอบกรณีสัญญากำหนดให้ใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดทุี่จะ 
ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็ก       
ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ดังนี้ 
              ๒.๑ การใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยตรวจสอบ         
จากตารางแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ กับรายการพัสดุ        
ที่ผู้รับจ้างขออนุมัติใหใ้ช้ในการก่อสร้าง 

๒.๒ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการ ดังนี้  
(๑) กรณีที่ เป็นพัสดุที่ ผลิตภายในประเทศที่ ได้รับการรับ รองจากสภาอุตสาหกรรม            

แห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายใน    
ประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

(๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากของ
สินค้าท่ีติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 

๒.๓ กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขหรืออัตราที่กำหนดไว้
ในสัญญาหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการแก้ไขสัญญา ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา แก้ไขสัญญาให้เป็นไป
ตามหลักการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ 

๒.๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีการจัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ 

๓. ตรวจสอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ได้ดำเนินการตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ
ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานรับทราบการส่งมอบงาน 

๔. ตรวจสอบองค์ประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ดังนี้ 
๔.๑ คณะกรรมการต้องมาเข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
๔.๒ ในการประชุมประธานกรรมการต้องอยู่ประชุมด้วยทุกครั้ง หากประธานกรรมการ             

ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทน 
๔.๓ กรณีกรรมการคนใดไม่ได้เข้าร่วมประชุม เช่น ลาพักผ่อน ลาป่วย ให้แนบหลักฐานประกอบ

บันทึกรายงานผลการตรวจรบัพัสดุ 
 
 



๕๔ 

 

๔.๔ มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างต้องเป็นมติเอกฉันท์  
๔ .๕กรณี กรรมการคน ใดไม่ เห็ นด้ วยกับมติ ของกรรมการให้ ท ำบั นทึ กความ เห็ นแย้ ง                 

โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีการจัดทำบันทึกรายงานความเห็นผลการตรวจรับพัสดุ
พร้อมเอกสารรวมถึงบันทึกความเห็นแย้งเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือพิจารณาสั่ง
การ ดังนี้ 

(๑) หากหัวหน้าหน่วยงานสั่งการให้ตรวจรับงานจ้าง ให้คณะกรรมการผู้มีความเห็นแย้ง      
ลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 

(๒) หากหัวหน้าหน่วยงานสั่งการไม่ตรวจรับงานจ้าง หน่วยงานของรัฐแจ้งผู้รับจ้างเป็น       
ลายลักษณ์อักษรเพื่อดำเนินการแก้ไข 

๕. ตรวจสอบกรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ดังนี้ 
๕.๑ ห้ามประชุมเพ่ือตรวจรับมอบงานจ้างก่อสร้างโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก

จำเป็นต้องจับต้องหรือตรวจรับทางกายภาพของพัสดุที่ส่งมอบ แต่กรณีประชุมเพ่ือพิจารณาการเอกสาร เช่น 
ขออนุมติัใช้วัสดุหรือประชุมปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหางานก่อสร้างสามารถกระทำได้ เป็นต้น 

5.2 มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ต้องจัดเก็บหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 

๕.๓ ผู้มีหน้าที่จัดประชุมต้องดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) เก็บหลักฐานที่แสดงว่าผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการแสดงตนก่อนร่วมการ

ประชุม เช่น การขานชื่อ การเปิดกล้องขณะเข้าร่วมประชุม 
(๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ 
(๓) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
(๔) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของผู้ เข้าร่วมประชุมทุกคน

ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
(๕) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน 

 โดยข้อมูลตาม (๔) และ (๕) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม 
 ๕.๔ คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกคนสามารถได้รับค่าตอบแทนตามที่
กระทรวงการคลัง หรือกรมควบคุมโรคกำหนด  

6. ตรวจสอบกรณคีณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
6.1 การตรวจรับมอบงานจ้างก่อสร้าง เนื่องจากจำเป็นต้องจับต้องหรือตรวจรับทางกายภาพของ

พัสดุที่ส่งมอบจึงไม่ต้องใช้การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ในบางกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างก่อสร้างสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงใช้การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น          
ประชุมแก้ไขปัญหางานก่อสร้างและต้องดำเนินการเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขออนุมัติ
แก้ไขสัญญา  

๖.๒ เมื่อดำเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดในสัญญาแล้ว
เสร็จ  เลขานุ การของคณ ะกรรมการมี การจัดทำราย งานบั นทึ กรายงาน ขออนุ มั ติ แก้ ไขสัญ ญ า                     
ส่งให้คณะกรรมการทุกคนทางอีเมล โดยพิมพ์ชื่อกรรมการทุกคนที่เข้าร่วมประชุมแทนการลงลายมือชื่อ  และ   
มีหลกัฐานทีค่ณะกรรมการทุกคนตอบกลับอีเมลว่า “รับรองรายงานขออนุมัติแก้ไขสัญญา”  

 
 
 



๕๕ 

 

6.๓ ตรวจสอบอีเมลของคณะกรรมการ 
(1) กรณีคณะกรรมการเป็นบุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐ อีเมลที่ใช้ในการดำเนินการต้อง

เป็นอีเมลที่เป็นชื่อโดเมน (domain name) ของหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด 
(2) กรณีที่คณะกรรมการเป็นบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกส่งข้อมูล

หลักฐานมาทางอีเมลของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือยืนยันตัวตน 
7. ตรวจสอบว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างมีการจัดทำใบรับรองผลการปฏิบัติงาน   

โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ 
8. ตรวจสอบการนับเวลาที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ให้นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างดำเนินก่อสร้างแล้วเสร็จ   

ตามสัญญาและมีหนังสือส่งมอบงานไปยังหน่วยงานของรัฐ โดยมีผลนับแต่เวลาที่หนังสือส่งมอบงานไปถึง
หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้าง หรือกรณีผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับหนังสือส่งมอบงาน ผู้ควบคุมงานควรออกหลักฐาน
การรับหนังสือดังกล่าวให้ผู้รับจ้าง และนำหนังสือส่งมอบงานให้งานสารบรรณลงรับในวันนั้นทันที               
หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันให้ลงรับในวันทำการถัดไป โดยให้ถือว่าผู้ควบคุมงานได้กระทำการแทนผู้ว่าจ้าง 
 

ตัวอย่าง     ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงานไปถึงผู้ควบคุมงาน ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ และผู้ควบคุมงานได้มี
การออกใบรับหนั งสือเป็นหลักฐานให้ผู้ รับจ้าง และนำหนังสือส่ งมอบงานให้ งานสารบรรณ ลงรับ                
วันที่  ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างได้ตรวจผลงานที่ผู้ รับจ้าง               
ส่งมอบวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนเป็นไป      
ตามแบบรูปรายการในสัญญา ดังนั้น ผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ดังรูป 

 
 

 
 
 
 

 
  
 
9. ตรวจสอบกรณีสัญญากำหนดเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง

ก่อสร้างมีการคิดคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ถูกต้อง โดยสามารถ
ดำเนินการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างระหว่างงวด หรือเม่ือส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว แตห่ากตรวจสอบ
แล้วค่า K เกิดข้ึนมีค่า ดังนี้  

(๑) ค่า K อยู่ระหว่าง ๑.๐๔๐ – ๐.๙๖๐ หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือเรียกเงินคนื 
(๒) ค่า K มากกว่า ๑.๐๔๐ หน่วยงานของรัฐต้องจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเพ่ิม 
(๓) ค่า K นอ้ยกว่า ๐.๙๖๐  หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินการเรียกเงินชดเชยคืนจากผู้รับจ้างและ

นำส่งคลังคืนเป็นรายได้แผ่นดิน พร้อมทั้งรายงานสำนักงบประมาณทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 

๑ ก.พ. ๖๕ 

วันที่ลงนาม
ในสัญญา 

ผู้ควบคุมงาน
ได้รับหนังสือส่ง

มอบงาน 

๗ เม.ย. ๖๕ 

คณะกรรมการ
ตรวจรับมอบงาน 

๑๑ เม.ย. ๖๕ 



๕๖ 

 

10. ตรวจสอบกรณีผู้รับจ้างขอรับเงินชดเชยเมื่อส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องเรียกร้อง
ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้ายเป็นวันแรก จนถึงวันที่ผู้รับจ้างแจ้ ง  
ความจำนงขอเงินเพ่ิมตามสัญญาแบบปรับราคาได้ที่ส่วนราชการประทับตรารับเป็นวันสุดท้าย 
 

ตัวอย่าง    ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕  โดยคณะกรรมการตรวจ       
รับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีมติเอกฉันท์เห็นว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการ
ในสัญญา ตั้งแต่วันที่  ๗ เมษายน ๒๕๖๕  ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คำว่า นับตั้งแต่               
ให้นับวันรุ่งขึ้นเป็นวันแรก ดังนั้น หากผู้รับจ้างต้องการเรียกร้องขอเงินชดเชยต้องมีหนังสือแจ้งความจำนง     
ขอเงินเพ่ิมตามสัญญาแบบปรับราคาได้ที่ส่วนราชการประทับตราลงรับภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังรูป 

 
 

 
 
 
 

 
  
 
๑๑. ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่มีการแจ้งกำหนดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่ อง              

ตามหลักประกันสัญญาให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทราบพร้อมกับส่งมอบงาน
ครั้งสุดท้าย 
 

ตัวอย่าง    การนับระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องให้นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุในงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เช่น สัญญาจ้างก่อสร้างลงนาม
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ กำหนดระยะเวลาการ
รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี ซึ่งจะครบระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง วันที่ ๗ เมษายน 
๒๕๖๗ ในการดำเนินการผู้รับจ้างได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้ายและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
ดำเนินการตรวจรับมอบงานแล้ว ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ดังนั้น การรับประกันความ
ชำรุดบกพร่องจะถึงวันที่ ๑ เมษายน 2567 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

ผู้รับจ้างมีหนังสือส่ง
มอบงานงวดสุดท้าย 

๗ เม.ย. ๖๕ ๖ ก.ค. ๖๕ ๘ เม.ย. ๖๕ 

ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างสามารถมหีนังสือแจ้งขอรับเงินชดเชย 
(ระยะเวลา ๙๐ วัน) 

๑ ก.พ. ๖๕ 

ครบกำหนดส่งมอบ
งานตามสัญญา 

 

วันที่ลงนาม
ในสัญญา 

๒ เม.ย. ๖๕ ๑ เม.ย. ๖๗ 

ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี 

๑ เม.ย. ๖๕ 

คณะกรรมการตรวจ
รับมอบงาน 

 



๕๗ 

 

แหล่งข้อมูล 
- สัญญาจ้างก่อสร้าง 
- บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
- รายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

 - ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 
- ตารางแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และตารางแผนการใช้เหล็กทีผ่ลิตภายในประเทศ 

 - รายงานการประชุม  
- เอกสารการคิดคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง 
- หนังสือแจ้งขอรับเงินชดเชย (ถ้ามี) 
- เอกสารการส่งข้อมูลและตอบกลับทางอีเมล (ถ้ามี) 

กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ทีไ่ดต้รวจชำระใหม่   

พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๙๓/๑ และมาตรา ๑๙๓/๓ 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐         

ข้อ ๙ ๑๗๖ และข้อ ๑๗๘  
- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่  นร 0203/ว109 ลงวันที่  24 สิงหาคม 2532           

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 
- หนังสือสำนักงบประมาณ ที่  นร 0407/ว85 ลงวันที่  13 กรกฎาคม 2541  เรื่องซักซ้อม        

ความเข้าใจในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบปรบัราคาได้ (ค่า K) 
- หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๕/ว๕๘๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เรื่อง ระยะเวลา

ในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุ 
-  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๒.๕/ว๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑       

เรื่อง หลักเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
-  หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ ๐๔๐๓.๗/ว๓๒๔๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ      
พ.ศ. ๒๕๖๐  

-  หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ ๐๔๐๓.๕/ว๒๗๔๗ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง เพ่ิมเติม
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด            
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว117 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา 

-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่  กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๕  เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนด          
แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่  กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๗๙ ลงวันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เรื่อง แนวทางการประชุม           
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงานของรัฐ 



๕๘ 

 

-  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์   
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
๒. การเบิกจ่ายเงิน 

เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างดำเนินการตรวจผลงานของผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว
และเห็นว่าถกูต้องครบถ้วนเป็นไปตาแบบรูปรายการในสัญญา เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำบันทึกรายงานเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติเบิกจ่ายเงนิ 
วิธีการตรวจสอบ 

1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน เช่นใบแจ้งหนี้ บันทึกรายงานขอเบิก
จ่ายเงิน 

๒. ตรวจสอบการดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยอย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ตรวจรับ
งานถูกต้อง หรือนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย 

๓. ตรวจสอบมีการจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา 
๔. ตรวจสอบเอกสารการดำเนินการจ้างก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐดำเนินการในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์  (Electronic 
Government Procurement : e-GP) 

แหล่งข้อมูล 
- สัญญาจ้างก่อสร้าง 

 - บันทึกรายงานขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
- บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

 - ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 

กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐         

ข้อ ๑๖  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

บทท่ี ๑๑ 
 

การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
 

การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
 เมื่อดำเนินการตรวจรับมอบงานจ้างก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและระหว่างอยู่ในระยะเวลาการ
รับประกันความชำรุดบกพร่อง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบกพร่องตามสัญญา เว้นแต่กรณีไม่มีผู้ครอบครองพัสดุ 
หรือมีหลายหน่วยงานครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุด
บกพร่องของพัสดุ และรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการหรืออนุมัติ 

วิธีการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบผู้มีหน้าที่มีการดำเนินการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา

ของการรับประกันความชำรุดบกพร่องภายใน ๓๐ วัน หากพบความชำรุดบกพร่องให้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง       
มาดำเนินการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง พร้อมมี
หนังสือแจ้งผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับหรือลงนามรับทราบเองโดยผู้มีอำนาจ 

๒. ตรวจสอบมีการขออนุมัตหิัวหน้าหน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันสัญญา 
3. ตรวจสอบหลักฐานการคืนหลักประกันสัญญา ดังนี้ 

(๑) กรณีผู้รับจ้างมารับหลักประกันสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้มีอำนาจเป็นผู้ลงนามรับ
หลักประกันสัญญา  และให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผู้ค้ำประกันทราบด้วย (ถ้ามี)  

(๒) กรณีผู้รับจ้างไม่มารับหลักประกันสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด หน่วยงานของรัฐรีบส่ง    
ต้นฉบับหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้รับจ้างทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยเร็ว พร้อมแจ้งผู้ค้ำประกนัทราบ 

(๓) กรณีหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคาร       
ผู้ออกหนังสือคำ้ประกันอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภารครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

๔. ตรวจสอบหลักฐานการคืนหลักประกันสัญญาให้คืนแก่ผู้รับจ้าง หรือผู้ค้ำประกันโดยเร็วและ       
อย่างช้าไม่เกิน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว  

แหล่งข้อมูล 
 - สัญญาจ้าง 
 - บันทึกรายงานการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 
 - ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน (งวดสุดท้าย) 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗0 

(๒) 184 และข้อ 185 
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด             

ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว117 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา 

- หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่  นร (กวพ) ๑๓๐๕/ ว8608 ลงวันที่  ๕  ตุลาคม ๒๕๔๔              
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา 
 



๖๐ 

 

 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยรับตรวจ 
ช่ือผู้รับตรวจ

ประกาศเอกสารเลขท่ี
ผู้ชนะการเสนอราคา        วงเงินงบประมาณ    

ผู้ลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ในเอกสารการจ้างก่อสร้างเป็นผู้มีอ านาจ

ก าหนดใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่า

พัสดุ และใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทสไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

รายงานขออนุมัติแบบรูปรายการงานก่อสร้างภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

คณะกรรมการจัดท ารายงานโดยการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

คณะกรรมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

มีองค์ประกอบครบถ้วน มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ

2.4  มี  ไม่มี

2.3  มี  ไม่มี

รหัส PO ในระบบ GF (10 หลัก)

 มี

กระดาษท าการ 
       "แนวทางการตรวจสอบการจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)"

ประจ าปีงบประมาณ___________ วันท่ี________________________________

ของปริมาณเหล็ก

 มี  ไม่มี

 ไม่มี

 ไม่มี

เสนอราคาต่อหน่วย เป็นเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

 ผลการตรวจสอบ

เอกสาร บันทึกเพ่ิมเติม

 มี

ลงวันท่ี รหัสโครงการในระบบ e - GP

ประเด็นการตรวจสอบ

โครงการ

1.3

1. การจัดท าแผนการจ้างก่อสร้าง

1.1 ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณก่อนเร่ิมด าเนินการจ้างก่อสร้าง

 ไม่มี

 ไม่มี

 ไม่มี

 ไม่มี

 มี  ไม่มี

 มี

2. การจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แผนการจ้างก่อสร้างมีรายละเอียดครบถ้วน

วันท่ีในประกาศแผนฯ ตรงกับวันท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนาม1.4

1.5

 มี

ช่ือโครงการก่อสร้างตรงกับเอกสารท่ีได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ

2.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  มี

2.2

(พร้อมแสดงหลักฐาน)

2.6  มี

สัญญาซ้ือ/จ้างเลขท่ี

และหน่วยงานของรัฐ และ ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงาน

1.2

 มี

 มี  ไม่มี

1.7  มี  ไม่มีผู้ลงนามในเอกสารการจ้างก่อสร้างเป็นเจ้าหน้าท่ีและหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

1.6

 ไม่มี

1.8  มี

2.5

 มี

ประกาศเผยแพร่แผนฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

การเปล่ียนแปลงแผนการจ้างก่อสร้าง (ถ้ามี)

แบบรูปรายการงานก่อสร้างท่ีต้องการจัดจ้างก่อสร้าง

2.8  มี  ไม่มี

2.7

 ไม่มี

 ไม่มี



 ผลการตรวจสอบ

เอกสาร บันทึกเพ่ิมเติม
ประเด็นการตรวจสอบ

คณะกรรมการจัดท ารายงานโดยการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

คณะกรรมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

หมายเหตุ กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้อยู่ในดุลพินิจ

และเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐ (พร้อมแสดงหลักฐาน)

3.4 การเผยแพร่ราคากลางโดยน าตาราง แบบ บก.01 พร้อมใบแจ้งปริมาณงาน  มี  ไม่มี

 มี

3.3 การจัดท าตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง

3.5

3.6

และราคาข้ึนไปเผยแพร่พร้อมกัน

โดยราคากลางเป็นจ านวนเงิน......................................................................

วันท่ีท่ีก าหนดราคากลางใน ตาราง บก.01 ระบุวันท่ีหัวหน้าหน่วยงานของ

การเผยแพร่ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

รายงานการประชุมของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

           หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ

 4.3 รายงานขอจ้างก่อสร้าง เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้ความเห็นก่อน

4.6 การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 4.5 อนุมัติเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

 ไม่มี

 มี  ไม่มี

 ไม่มี

 ไม่มี

 ไม่มี

 ไม่มี

 4.4 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียด

 4.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงาน มีองค์ประกอบหรือ

 คุณสมบัติครบถ้วน มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ 

 มี

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

 ไม่มี

 มี  ไม่มี

 ไม่มี

 มี  ไม่มี

 มี  ไม่มี

 มี

 มี

 มี

 ไม่มี

3.8

ในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง เช่น

3.7

4. การด าเนินการจ้างก่อสร้าง จัดท ารายงานขอจ้างก่อสร้าง 

รัฐ ลงนามเห็นชอบราคากลาง

 มี

( Bill of Quantities) 

3. การจัดท าราคากลางการจ้างก่อสร้าง

3.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

3.2 การจัดท าราคากลางงานก่อสร้าง ใบแจ้งปริมาณงานและราคา 

แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และจัดท า

ของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ (พร้อมแสดงหลักฐาน)

 มี

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน

            ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และเน้ือหาสอดคล้องกัน

 มี

 มี

ว่าจะเผยแพร่หรือไม่ก็ได้แต่ต้องมีเหตุผล

 4.1 รายงานขอจ้างก่อสร้าง มีการระบุเน้ือหา รายละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน

 ไม่มี



 ผลการตรวจสอบ

เอกสาร บันทึกเพ่ิมเติม
ประเด็นการตรวจสอบ

           โดยมีหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมด้วย

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน

ของรัฐอีกคร้ัง ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ (พร้อมแสดงหลักฐาน)

กรณีไม่มีการปรับปรุง

- หนังสือขอความเห็นชอบไม่ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด

- ข้อมูลท่ีน ามาบันทึกในระบบ e- GP จะต้องมีข้อความถูกต้องตรงกับ

 ไม่ใช่

- หนังสือขอความเห็นชอบปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด  มี  ไม่มี

 ไม่ใช่

4.11 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในประกาศ 

 ใช่

4.9

รัฐลงนาม

 ใช่

 ใช่

 ใช่

 ใช่  ไม่ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่ใช่

-

วงเงินเกิน 50 ล้านบาทข้ึนไป ให้เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ-

วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท = 5 วันท าการ

วงเงินเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท = 12 วันท าการ

วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท = 10 วันท าการ-

-

และจะต้องเผยแพร่ไม่น้อยกว่า

4.10 การประกาศข้ึนเว็บไซต์ต้องเป็นวันท่ีเดียวกันกับท่ีหัวหน้าหน่วยงานของ

(พร้อมแสดงหลักฐาน)

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ของรัฐอีก และ ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงาน 

 มี  ไม่มี

 มี

กรณีมีผู้แสดงความคิดเห็น

           ราคาอิเล็กทรอนิกส์ของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

 ไม่มี

           เอกสารท่ีผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบฯ

กรณีมีการปรับปรุง

-

- หนังสือหรือหลักฐานของผู้แสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

     4.7 ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  มี  ไม่มี

 มี  ไม่มี4.8 หนังสือขออนุมัติลงประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

           ราคาอิเล็กทรอนิกส์ของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

 มี

 มี  ไม่มี

รายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  มี  ไม่มี

- การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-

 ไม่มี

 ไม่มี มี

 มี  ไม่มี

หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

           และหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี



 ผลการตรวจสอบ

เอกสาร บันทึกเพ่ิมเติม
ประเด็นการตรวจสอบ

คณะกรรมการจัดท ารายงานโดยการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

คณะกรรมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์)

           ถึงส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (กรณีราคาของผู้ชนะการจ้างก่อสร้าง

           แตกต่างจากราคากลางต้ังแต่ร้อยละ ๑๕)

6.5 หนังสือแจ้งรายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  มี  ไม่มี

 มี  ไม่มี

 มี  ไม่มี

 มี  ไม่มี

 ไม่มี

 ไม่มี

 มี  ไม่มี

 มี  ไม่มี

 มี  ไม่มี

 มี  ไม่มี

 มี

วันท่ีสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)............................................................

           จากส านักงบประมาณ (กรณีงบประมาณผูกพันข้ามปี)

 มี

6. การอนุมัติส่ังจ้างและการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง

6.1 หนังสือขออนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง โดยอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  มี  ไม่มี

 มี6.3 แบบแจ้งผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

6.4 หนังสือได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา 

6.2 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ไม่มี

 มี  ไม่มี

           ของผู้ย่ืนเสนอราคาทุกรายทุกแผ่น

5.7

5.8

           (พร้อมแสดงหลักฐาน)

5.4 คณะกรรมการทุกคนต้องลงลายมือช่ือก ากับในเอกสารหรือหลักฐาน

5.5 บันทึกรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

5.6 รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

           การประเมินสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอ หนังสือรับรองผลงาน 

ดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย พันธบัตรรัฐบาล  หนังสือค้ าประกันของ

5. การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                                                

5.1 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ย่ืนข้อเสนอ เช่น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ผู้ท้ิงงาน

5.3 ใบรับหลักประกันการเสนอราคา / ส าเนาใบเสร็จรับเงิน (กรณีเป็นเช็คหรือ

5.2 หลักประกันการเสนอราคา กรณีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

           เกินกว่า ๕ ล้านบาท  เป็นจ านวนเงิน.............................................บาท

ราคาขายเอกสาร (ถ้ามี).........................................................................................

วันท่ีรับ/ขายเอกสาร...............................................................................................

วันท่ีย่ืนเสนอราคา.......................................................................

วันท่ีประชุมพิจารณาผล........................................................................................

วันท่ีประกาศผล.......................................................................................................

ลงวันท่ี........................................................................................................................

การต่อรองราคาในระบบ (ถ้ามี)............................................................................

รายละเอียดวันท่ีด าเนินการ

เอกสารประกวดราคา เลขท่ี..................................................................................



 ผลการตรวจสอบ

เอกสาร บันทึกเพ่ิมเติม
ประเด็นการตรวจสอบ

ลงนามในผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

7.5 หลักประกันสัญญา 

7.6 หนังสือแจ้งผู้ค้ าประกันตรวจสอบหลักประกันสัญญา 

 ไม่มี

8.1 หนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง พร้อมแนบ

8.4 มีการออกตรวจงานจ้าง ณ สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในสัญญาตามเวลา

8.2 ตารางแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ ส่งให้หน่วยงานของรัฐ

 มี  ไม่มี

 มี  ไม่มี

6.6

     พัสดุท่ีผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้

     ในงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา)

8.3 ตารางแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ ส่งให้หน่วยงานของรัฐ

     เหล็กท่ีผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กท่ีต้องใช้

6.7 การประกาศข้ึนเว็บไซต์จะต้องเป็นวันท่ีวันเดียวกันกับวันท่ีผู้มีอ านาจ

     - หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้ว เสร็จภายใน 

การเผยแพร่สาระส าคัญสัญญาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

7.3 ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง (BOQ)

การเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศ  มี  ไม่มี

ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน ของรัฐอีก และ ณ สถานท่ี

การขออนุมัติคืนหลักประกันการเสนอราคา  มี  ไม่มี

ปิดประกาศของหน่วยงาน (พร้อมแสดงหลักฐาน)

 มี  ไม่มี

 มี  ไม่มี

 ไม่มี

     ท้ังหมดตามสัญญา)

     ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้ลงนามในสัญญา (กรณีสัญญาระบุให้ใช้

     ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้ลงนามในสัญญา(กรณีสัญญาระบุให้ใช้  มี

 มี  ไม่มี

 มี  ไม่มี

 มี

 มี  ไม่มี

 มี

 มี  ไม่มี

 มี

 ไม่มี7.1 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา 7 วันท าการ

7.2 กรณีมีการอุทธรณ์  มี  ไม่มี

6.8

 มี

 ไม่มี

          7 วันท าการ นับแต่วันท่ีได้รับการอุทธรณ์

          ท่ีเหมาะสม พร้อมจัดท าบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างก่อสร้าง

7.7 หลักประกันสัญญาเก็บท่ีงานการเงิน

7.9

 ไม่มี

7.4 สัญญาหรือข้อตกลง

7. การท าสัญญาและหลักประกันสัญญา

8. การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง

     ส าเนาสัญญาและค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ

7.8 สลักหลังตราสาร

 มี  ไม่มี

 มี

 ไม่มี

กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน 



 ผลการตรวจสอบ

เอกสาร บันทึกเพ่ิมเติม
ประเด็นการตรวจสอบ

9.3 การตรวจรับงานเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญา

9.4 รายงานผลการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ (กรณีส่งมอบงานงวดสุดท้าย

คณะกรรมการจัดท ารายงานโดยการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

คณะกรรมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

บันทึกรายงานขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

8.10 การบอกเลิกสัญญา (ถ้ามี)  มี  ไม่มี

9.1 ตรวจรับงานภายใน ๓ วันท าการนับแต่วันท่ีประธานรับทราบการส่งมอบ  มี  ไม่มี

8.8 ค่าปรับจะเกินร้อยละสิบ (ถ้ามี)  มี  ไม่มี

8.9 การงด ลดค่าปรับ และขยายระยะเวลาการก่อสร้าง (ถ้ามี)  มี  ไม่มี

8.7 ค่าปรับ (ถ้ามี)  มี  ไม่มี

8.6 การแก้ไขสัญญา (ถ้ามี)

ประเด็น/ข้อสังเกต

 มี  ไม่มี

 ไม่มี

 มี  ไม่มี

10.2 หนังสือแจ้งผู้ค ้ำประกัน (ถ้ำมี)  มี  ไม่มี

 มี

 มี  ไม่มี

 ไม่มี

 มี  ไม่มี

9.5  มี  ไม่มี

 มี  ไม่มี

9.7  มี  ไม่มี

9.9 บันทึกรายงานผลการพิจารณา  มี  ไม่มี

     และสัญญาระบุให้ใช้พัสดุและเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ )

 ไม่มี

9.6

10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง

9. การตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน

9.2 หลักฐานใบรับรองผลการปฏิบัติงาน

 ไม่มี

      ของกรมบัญชีกลาง

8.5 รายงานของผู้ควบคุมงานทุกสัปดาห์ พร้อมภาพถ่ายประกอบรายงาน  มี

 มี  ไม่มี

9.10 เอกสารการจ้างก่อสร้างด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศ  มี

10.1 บันทึกรำยงำนกำรตรวจสอบควำมช้ำรุดบกพร่อง

10.3 หลักฐำนกำรรับคืนหลักประกันสัญญำ 

9.8 ใบเสร็จรับเงิน

 มี



 

 

แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................................................  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... .................. 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..........................................................................................................................  
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .......................................... เป็นเงิน .................................................... บาท 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง 
    6.1 .......................................................................................................................... ........................... 
    6.2 ............................................................................................................................... ...................... 
    6.3 .................................................................................................... ................................................. 
    6.4 .......................................................................................................................... ........................... 
    6.5 .....................................................................................................................................................  
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  

7.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    7.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.4 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.5 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
     
 
     
 



 
แบบรายงานความเห็นอุทธรณข์องหน่วยงานของรัฐ 

(ใหท้ําเครือ่งหมาย / ลงในช่องเหตุของการอุทธรณ์) 
มาตรา 114 ผู้ซ่ึงได้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือทําการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ (๑) 

  ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา........................................................... 
  ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง  ข้อ............................เร่ือง............................................................................................................. 
  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ  ข้อ................................................................................................................................................ 
  ไม่ปฏิบัติตามประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ข้อ.........................เร่ือง.............................................................. 
  เหตุอ่ืนๆ.................................................................................................................................................................................. 

เป็นเหตุให้ตนไม่รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ข้อมูลท่ัวไป(2) 
 1.๑ หน่วยงานของรัฐ …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…. 

   หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ……………………………………….………………………………………….………………………………………….....……………………….. 

   ท่ีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E –Mail address) …………….……………………………………………….…………………………..….……………………… 
 1.๒ ชื่องาน/โครงการ ……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 1.๓ เลขท่ีโครงการ ........................................................................................................................................................................................................ 
2. ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง(3) 

 2.1 ดําเนินการโดยใช้   เงินงบประมาณ    จํานวน ..................................................................บาท 

      เงินอ่ืน ๆ ...................................................................... จํานวน ..................................................................บาท 

 2.2 ราคากลาง    จํานวน ...............................................................................บาท   

 2.3 วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  

   อ่ืนๆ.............................................................................................................................................................................. 

 2.4 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ให้ทําเคร่ืองหมาย (√) ลงในช่อง      ) 
     เกณฑ์ราคา 

     เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน................................................................................................................................................ 
 2.5 กําหนดวันเปิดซอง/เสนอราคา .............................................................................................................................................................. 
 ๒.6 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e – GP ในวันท่ี ……………………………………………….......................................................... 

 ๒.7 ผู้เสนอราคาตํ่าสุด/คะแนนรวมสูงสุด..................................................................เสนอราคา เป็นเงิน............................................บาท 
 2.8 จํานวนผู้เสนอราคา/ผู้เสนองาน……..........................................................................................................................................................ราย 
 ๒.9 ผู้ผ่านคุณสมบัติ จํานวน...............................................................................................................................................................................ราย 
 2.๑0 การเสนอราคา  
 (1) ชื่อ.................................................................เสนอราคา.....................................................บาท คะแนนรวม......................คะแนน 

 (2) ชื่อ.................................................................เสนอราคา.....................................................บาท คะแนนรวม......................คะแนน 

 (3) ชื่อ.................................................................เสนอราคา.....................................................บาท คะแนนรวม......................คะแนน 

 (4) ชื่อ................................................................................................................................................................................................................... 

 ๒.๑1 รายการเอกสารประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามภาคผนวก ๑) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..… 

/3. ... 

อธ 1
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๓. ข้อมูลการอุทธรณ์(4) 
 ๓.๑ อุทธรณ์ เม่ือวันท่ี.......................................................................................พิจารณาแล้วเสร็จในวันท่ี.......................................................... 
 ๓.๒ ชื่อผู้อุทธรณ์…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 ๓.๓ เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ให้ทําเคร่ืองหมาย (√) ลงในช่อง       ) 
   มี 
    ผู้อุทธรณ์ได้วิจารณ์ร่าง 
    ผู้อุทธรณ์ไม่ได้วิจารณ์ 
   ไม่มีการนําร่างประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศเผยแพร่เพ่ือวิจารณ ์
 ๓.4 ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้อุทธรณ์ (ให้ทําเคร่ืองหมาย (√) ลงในช่อง      ) 
   - ย่ืนเอกสารครบถ้วนหรือไม่ 
   ย่ืนเอกสารครบถ้วน        ย่ืนเอกสารไม่ครบถ้วน 
     รายการเอกสารไม่ครบถ้วน คือ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
   - ผลการพิจารณาคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 
   ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค       ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค 
     ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค เนื่องจาก ……………………………..…………………………………………………..….……………………………………… 
 ๓.5 ผู้อุทธรณ์เป็นผู้เสนอราคาตํ่าสุดหรือไม่ (ให้ทําเคร่ืองหมาย (√) ลงในช่อง      )  
   เป็นผู้เสนอราคาตํ่าสุด       ไม่ใช่ผู้เสนอราคาตํ่าสุด 
   รายละเอียดการเสนอราคาของผู้อุทธรณ์เสนอราคา……………………………………………………บาท  คะแนนรวม…………..…คะแนน 
 ๓.6 ประเด็นการอุทธรณ์โดยสรุป 

  (1)…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..………………………...……………………………… 

  (2)…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..………………………...……………………………… 
  (3)…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..………………………...……………………………… 
 ๓.7 รายการเอกสารข้อมูลการอุทธรณ์ (รายละเอียดตามภาคผนวก ๒) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..… 
๔. การพิจารณาอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา)(5)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
 

          (ลงชื่อ ).................................................................. 
         (...............................................................) 
         หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอํานาจ 
           วันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ. ................. 
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