
 
 
 
 

 
 

    คู่มือปฏบิัติงาน 
          การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินไม่เกิน  5 แสนบาท)  
       ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                          คู่มือปฏิบัติงาน 

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินไม่เกิน  5 แสนบาท) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                    
ค านิยาม  
1. “TOR”  หมายถึง  ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจา้ง 
2.  “คณะกรรมการจดัท าร่าง TOR” หมายถึง  คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน 

3.   “หัวหน้าหน่วยงาน” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ท้ังหน่วยงานรับมอบอ านาจ และหน่วยงานไม่ได้รับมอบอ านาจ 

4.  “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานรับมอบอ านาจ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ไดร้ับมอบอ านาจ หรือเจ้าหน้าท่ีของกองพัสดุ (แล้วแต่กรณี) ผู้มหีน้าท่ีเกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมายให้ด าเนินการ 
      จัดซื้อจัดจ้างหรือการบรหิารพัสดุของมหาวิทยาลัย 

 
ล าดับที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้ด าเนินการ รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ อ้างอิง พรบ. /กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1 ขั้นเตรียมการจัดซ้ือจัดจ้าง 

1.1 จัดท าร่าง TOR หรือ 
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
ตลอดจนหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

- คณะกรรมการจัดท ารา่ง 
TOR  หรือ 
- เจ้าหน้าท่ี ที่ได้รับ
มอบหมายให้จดัท าร่าง TOR 

 กรณีที่มิใช่งานก่อสร้าง 
    - เจ้าหน้าท่ีเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าร่าง TOR ตลอดจนหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เมือ่แล้วเสร็จให้คณะกรรมการฯ ลงนามรับรองและรายงานผล
ต่อมหาวิทยาลัย หรือ 
    - หัวหน้าหน่วยงาน มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรใหเ้จ้าหน้าท่ีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้จดัท า
ร่าง TOR เมื่อแล้วเสร็จให้เจ้าหน้าที่น้ันลงนามรับรองและรายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
กรณีงานก่อสร้าง 
     - เจ้าหน้าท่ีเสนอมหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแบบรปูรายการงานก่อสร้าง  
ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เมื่อแล้วเสร็จใหค้ณะกรรมการฯ ลงนาม
รับรองและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย  
     - หัวหน้าหน่วยงาน มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเป็นผู้จดัท า
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง เมื่อแล้วเสร็จให้เจา้หน้าท่ีนั้นลงนามรับรองและรายงานผลต่อ
หัวหน้าหน่วยงาน 
      หลักเกณฑ์การก าหนดร่าง TOR 
      ใหค้ านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจดัซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้าม
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดราย
หนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจดัจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดยีวหรือ  

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้าง 
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 
ข้อ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พรบ.การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
มาตรา 9 
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ล าดับที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้ด าเนินการ รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ อ้างอิง พรบ. /กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1(ต่อ)   จะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้  

หมายเหต ุ
     - กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งอยู่ภายในวงเงินรับมอบอ านาจของหน่วยงาน ให้
หน่วยงานรับมอบอ านาจน า TOR นั้นไปด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างต่อไป 
     - กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกินวงเงินรับมอบอ านาจของหน่วยงาน หรือกรณี
หน่วยงานไมไ่ด้รับมอบอ านาจ ใหห้น่วยงานส่งร่าง TOR นั้น ให้กองพัสดุด าเนินการจดัซื้อจัด
จ้างต่อไป 

 

1.2 ก าหนดราคากลาง  
(ทุกวงเงินต้องก าหนดราคา
กลาง และกรณรีาคากลางเกิน  
5 แสนบาทต้องประกาศ
เผยแพร่ในระบบ e-GP) 
 

- เจ้าหน้าท่ี ท่ีหัวหน้า
หน่วยงานมอบหมาย หรือ 
คณะกรรมการก าหนดราคา
กลางท่ีแต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลยั (กรณีงานจ้าง
ก่อสร้าง) 
 

   - กรณีก าหนดราคากลางท่ีมิใช่งานก่อสร้าง จะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ หรือมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีคนหนึ่งคนใดกไ็ด้  
   - กรณีก าหนดราคากลางงานกอ่สร้าง ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ประธาน 1 คน และ
กรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน) เมื่อก าหนดแล้วเสร็จใหล้งนามรับรองและรายงานผลต่อ
มหาวิทยาลยั 

พรบ.การจดัซื้อจัดจ้างและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 

การเผยแพร่ราคากลาง  กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท ต้องเผยแพรร่าคากลางในระบบ e-GP 
โดยกองพัสด ุ
หมายเหตุ หน่วยงานรับมอบอ านาจในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาทถ้วนต้องก าหนดราคากลางเพื่อ
ใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาในการจัดซื้อจดัจ้าง และไมต่้องเผยแพรร่าคากลาง  

2 ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
2.1 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานท่ี
ต้องด าเนินการภายใต้ พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างฯ (กรณีวงเงินไม่
เกิน 10,000 บาท) 

เจ้าหน้าท่ี กรณีหน่วยงานรับมอบอ านาจ 
    ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้ันด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วรีบ
รายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานรับมอบอ านาจภายใน 5 วันท าการถัดไป
(นับตั้งแต่วันที่ในใบส่งของ/ส่งสินค้า จนถึงวันท่ีได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน) 
และเมื่อไดร้ับความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดย
อนุโลม  
กรณีหน่วยงานไมไ่ด้รับมอบอ านาจ 
   - ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้ว
รีบส่งเรื่องให้กองพัสดภุายใน 3 วันท าการถัดไป  
   - ให้กองพัสดุรายงานขอความเห็นชอบต่อมหาวิทยาลยัภายใน 2 วันท าการถัดไป และเมื่อ  

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ)
0405.2/ว119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 
2561 
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ล าดับที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้ด าเนินการ รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ พรบ. /กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
2(ต่อ)   ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนโุลม  

หมายเหตุ ไมต่้องก าหนดราคากลางและไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยให้ท า
รายงานขอความเห็นชอบต่อมหาวทิยาลัยภายในก าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น 

 

2.2 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานฯ ตามข้อ 2.1 
     2.2.1 ตรวจสอบความ 
ถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 

       
     
 
         เจ้าหน้าท่ี 

 
 
 
2.2.1  รายละเอียดประกอบการขอซื้อขอจ้าง ต้องมีดังนี้ 
     - TOR หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่มีการลงนามรับรองโดยคณะกรรมการฯ ที ่
       ได้รับการแต่งตั้งหรือบุคคลผู้ไดร้ับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน 
     - ราคากลาง (กรณีงานก่อสร้างต้องลงนามรับรองโดยคณะกรรมการฯ ท่ีไดร้ับแต่งตั้ง)  
     - วงเงินงบประมาณและการตดัยอดเงินงบประมาณขอซื้อขอจ้างในระบบงบประมาณ  
       3 มิติ 
     - เหตุผลความจ าเป็นในการขอซื้อหรือขอจ้าง 
     - ก าหนดส่งมอบ 
     - การเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
     - อื่นๆ (ถ้ามี) 

 

    2.2.2 เจรจาตกลงราคาพสัดุที่
จะซื้อหรือจ้าง (ขอใบเสนอราคา) 

       เจ้าหน้าท่ี - เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลงราคากับผูป้ระกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างงานนั้นโดยตรง  
ยกเว้น  กรณีจัดซ้ือครุภัณฑ์และงานจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงท่ีมีวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ัง
หนึ่งเกิน ๑ แสนบาท 
การก าหนดแนวทางในการเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ 
     ๓.๑  กรณีเป็นพสัดุทั่วไปทีม่ีผูข้ายหรือผูร้ับจ้างตั้งแต่ ๓ รายขึ้นไป ให้เจ้าหน้าท่ีสืบราคา 
จากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงมากกว่า ๑ ราย และเปรียบเทียบกับ 
ราคากลางของหน่วยงาน และรับราคาต่ าสุดจากรายทีเ่สนอรายละเอียดคุณลักษณะถูกต้องตาม 
TOR 
     ๓.๒  กรณีดังต่อไปนี้ ให้เจ้าหน้าท่ีสืบราคาจากผู้ประกอบการทีม่ีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ัน 
โดยตรงจ านวน  ๑ รายซึ่งเสนอรายละเอยีดคณุลักษณะถูกต้องตาม TOR และเปรยีบเทียบ 
กับราคากลางของหน่วยงาน หากเห็นว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสม ใหร้ับราคาจากรายดังกล่าว 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 วรรค
หนึ่ง 
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ล าดับที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้ด าเนินการ รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ พรบ. /กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
2(ต่อ)    ๓.๒.๑  เป็นพัสดุที่มีผู้ขายหรือผู้รบัจ้างน้อยกว่า ๓ ราย หรือเป็นพัสดุที่มี

ผู้ประกอบการซึ่งมีคณุสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจดัจ้างพัสดุจาก
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทน ผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงราย
เดียวในประเทศไทยและไม่มีพสัดอุื่นที่จะใช้ทดแทนได ้

                    ๓.๒.๒  กรณีที่หน่วยงานระบุความจ าเป็นต้องซื้อหรือจ้างจากผู้ขายหรือผูร้ับจ้าง 
รายใดรายหนึ่ง  

                  ๓.๒.๓  กรณีที่หน่วยงานมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้พัสดุ โดยหน่วยงานระบ ุ
       ก าหนดส่งมอบไว้ใน  TOR อย่างชัดเจน  
                  ๓.๒.๔ กรณเีป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความช ารดุ 
       เสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได ้

 

    2.2.3 จัดท ารายงานขอซื้อขอ
จ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 
 

           เจ้าหน้าท่ี  
 

     จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) เสนอหัวหน้า
หน่วยงาน (ตามวงเงินท่ีได้รบัมอบอ านาจ) เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี ตามรายการดังนี ้

(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณ ี

(2) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจา้งวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงิน
งบประมาณ  

(3) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนัน้ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
(4) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตผุลทีต่อ้งซื้อหรือจ้างโดยวิธีน้ันหลักเกณฑ์การพิจารณา

คัดเลือกข้อเสนอ 
(5) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ 

ระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 
25(5) และข้อ 26 

การก าหนดวงเงินในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      การจัดซื้อครุภณัฑ์ หรือการจา้งก่อสร้าง/ปรบัปรุง  ครั้งหน่ึงในวงเงินเกิน ๑ แสนบาท 
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
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ล าดับที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้ด าเนินการ รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ พรบ. /กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
2(ต่อ)   การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

      ต้องประกอบด้วยประธาน 1 คน และกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน 
- กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ โดย

ให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้ 
- แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน โดยให้
ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรบัผิดชอบของผู้ที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นส าคัญ  

- กรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของราชการ จะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด้ 
แต่จ านวนต้องไมม่ากกว่าจ านวนกรรมการตามปกต ิ

- ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานผลการพิจารณาต่อหวัหน้าหน่วยงาน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้ามเีหตุล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณาขยายเวลา
ให้ตามความจ าเป็น 

1. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ 
กค(กวจ) 0405.2/ว 217 ลงวันท่ี 7 
พฤษภาคม 2561 
2. พรบ.การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 
100 วรรค 3 
- กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจดัซื้อ
จัดจ้างพัสดโุดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินการจัดซื้อจัดจา้งที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหน้งสือ และวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผูต้รวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 5 

2.2.4  กรณีจดัซื้อครภุัณฑ์วงเงิน
เกิน 1 แสนแต่ไมเ่กิน 5 แสน
บาท และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธเีฉพาะเจาะจง  

คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  - เชิญผู้ประกอบการทีม่ีอาชีพขาย หรือรับจ้างน้ันโดยตรงมายื่นเสนอราคา และตรวจสอบ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  หากถูกต้องตามข้อก าหนด และ 
หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคา ที่ประมาณได้ หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้  โดยใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 
2.2.2 
  - จัดท ารายงานผลการจดัซื้อหรอืจัดจ้างเสนอเสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ 
 

ระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 78 (1) (ง) โดย
อนุโลม 
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ล าดับที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้ด าเนินการ รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ พรบ. /กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
2(ต่อ) 2.2.5 การซื้อหรือจ้างกรณมีี

ความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีเกิดขึ้นโดย
ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่
สามารถด าเนินการตามปกตไิด้
ทัน (ภายในวงเงินไม่เกิน 5 แสน
บาท) 

       เจ้าหน้าท่ี     ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้ันด าเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความ
เห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ใหถ้ือว่ารายงานดังกล่าวเป็น
หลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม  
 

- ระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 
วรรค 2 

2.2.6  ห้ามแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง        เจ้าหน้าท่ี     ห้ามแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้าง
หรืออ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง เปลี่ยนแปลงไป 
     กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง ให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้นและ
ความคุ้มค่าของทางราชการเป็นส าคัญ 

- ระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 20 

3 ท าสัญญา หรือท าข้อตกลงเป็น
หนังสือ 

       เจ้าหน้าท่ี      3.1 การท าสัญญา  
     ต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยความเห็นชอบของส านักงานอัยการ
สูงสุด 
     ทั้งนี้ให้ประกาศเผยแพรส่าระส าคัญของสญัญาทีไ่ดล้งนามแล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐด้วย     
     
      3.2 การท าข้อตกลงเป็นหนังสือ (ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง) ท าไดเ้ฉพาะในกรณดีังนี้ 
     1. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคดัเลือกตามมาตรา 56(1) (ค) หรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 
56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข) 
     2. การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
     3.  กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ 
     4.  การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสยีเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า 
     5.  กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด 
 

- พรบ.การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มาตรา 93 วรรค 1 และมาตรา 98 
 
 
- พรบ.การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
 
- พรบ.การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มาตรา 96 
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ล าดับที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้ด าเนินการ รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ พรบ. /กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3(ต่อ) ท าสัญญา หรือท าข้อตกลงเป็น

หนังสือ 
       เจ้าหน้าท่ี      3.3 การไม่ท าสญัญาหรือข้อตกลง 

     กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ตอ่กันก็ได้ แต่ต้องมี
หลักฐานในการจดัซื้อจัดจา้งนั้น 
     หมายเหตุ  
     ***กรณีตามข้อ 3.2 และ 3.3 หากเงื่อนไขใน TOR ก าหนดให้มกีารรับประกันความช ารุด
บกพร่องของพัสดุ หากไม่จดัท าสญัญา มหาวิทยาลัยจะไม่มีหลักประกันการปฏิบตัิตามสญัญา
และเป็นความเสี่ยง 
 
การก าหนดค่าปรับ 
      ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่
ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลส าเร็จของงานท้ังหมดพร้อมกัน ให้ก าหนดค่า
ปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างน้ัน แต่
จะต้องไมต่่ ากว่าวันละ 100 บาท 
      ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป
แล้วจะไม่สามารถใช้การไดโ้ดยสมบูรณ์ แม้คูส่ัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในก าหนดตามสัญญา 
แต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน ตอ่มาไดส้่งมอบส่วนประกอบนั้นเกนิก าหนดสญัญา ให้ถือว่า
ไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด 
      ในกรณีการจัดหาสิ่งของคิดราคารวมค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกิน
กว่าก าหนดตามสญัญาเป็นจ านวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่ก าหนดของราคา
ทั้งหมด 
      ทั้งนี้ ให้ก าหนดค่าปรับในเอกสารเชญิชวนหรือ TOR ให้ชัดเจนด้วย 
หลักประกันสัญญา  ให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจา่ย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีที่ใช้เช็คหรือ 

ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าท่ี หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยา่งที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด  

- กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจดัซื้อ
จัดจ้างพัสดโุดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินการจัดซื้อจัดจา้งที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหน้งสือ และวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผูต้รวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 4 
 
 
 
- ระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 167 
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ล าดับ

ที ่
ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้ด าเนินการ รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ พรบ. /กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

3 (ต่อ) ท าสัญญา หรือท าข้อตกลงเป็น
หนังสือ 

       เจ้าหน้าท่ี (3) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธรุกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       การก าหนดมูลค่าของหลักประกันสญัญา 
       ให้ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 ของราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น  
ในกรณีที่คู่สญัญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ก าหนดในระเบียบ ให้อนุโลมรับได้ 
       ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นคู่สัญญา ไมต่้องวางหลักประกนั 
      การคืนหลักประกันสัญญา ให้คืนตามหลักเกณฑ์ดังนี ้
      - ให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 ว้นนับถัดจากวันที่
คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสญัญาแล้ว 
      - การคืนหลักประกันท่ีเป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคาร ในกรณีคูส่ัญญาไม่มารับภายใน
ก าหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือดังกล่าวให้แก่คูส่ัญญาโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน
โดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารผูค้้ าประกันทราบด้วย  
 

 
 
 
 
 
- ระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 168 และ 169 
 
 
- ระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 170 (2) 

4 การบริหารสัญญาและการตรวจ
รับพัสดุ 

คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสด ุ

    ประเภทของคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
ผู้มีหน้าที่รบัผิดชอบการบริหารสญัญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุ คือ คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ ซึ่งมี 4 ประเภท ดังนี ้

(1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
(2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 
(3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
(4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 

 
- ระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 175-179 
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ล าดับ
ที ่

ขั้นตอน/กิจกรรม  รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ พรบ. /กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

4 
(ต่อ) 

การบริหารสัญญาและการตรวจ
รับพัสดุ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
    - ต้องมีกรรมการมาประชุมไมน่้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานและ
กรรมการแตล่ะคนมเีสยีงหน่ึงในการลงมติ โดยประธานต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หาก
ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานคนใหม่แทน 
    - ให้ถือมติเอกฉันท์  

การแก้ไขสญัญา 
     สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอืท่ีได้ลงนามแล้วจะแกไ้ขไม่ได้ เวน้แต่ในกรณดีังต่อไปนี้ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาให้แก้ไขได ้
    (1) เป็นการแก้ไขสญัญาตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสดุ (ตามมาตรา 93 วรรค 5) 
    (2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแกไ้ขน้ันไมท่ าให้หน่วยงานของรัฐเสีย
ประโยชน ์
    (3) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
    (4) กรณีอื่นๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
    ทั้งนี้ให้ประกาศเผยแพรส่าระส าคัญของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาที่ได้ลงนามแล้วในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐด้วย     
การปรับ 
       - กรณีทีส่ัญญาหรือข้อตกลงครบก าหนดส่งมอบแล้ว และมีคา่ปรับเกิดขึ้น ให้หน่วยงานแจ้ง
การเรยีกค่าปรับจากคู่สญัญาภายใน 7 วันท าการนับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบ และเมื่อ
คู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานบอกสงวนสิทธ์ิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 
      - หากปรากฏว่าคู่สญัญาไมส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญาได้ และจะต้องมีการปรับ หากจ านวน
เงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือคา่จ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการ
บอกเลิกสญัญา เว้นแต่คู่สญัญาจะได้ยินยอมเสยีค่าปรบัให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเ้ท่าที่จ าเป็น 
 

- ระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 27 
 
 
 
- พรบ.การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มาตรา 97,98 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 
181,183 
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ล าดับที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม  รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ พรบ. /กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
4 

(ต่อ) 
การบริหารสัญญาและการ
ตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ     การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คูส่ญัญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา 
      ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจท่ีจะพิจารณาได้ตามจ านวนวันท่ีมีเหตเุกิดขึ้นจริง เฉพาะ
กรณีดังนี ้

(1) เหตุเกดิจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
(2) เหตุสดุวิสยั 
(3) เหตุเกดิจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดท่ีคู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
(4) เหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

- พรบ.การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 
102 
 
 
 
 

   หน่วยงานและกองพัสด ุ การบริหารสญัญาที่อยู่ในระยะเวลารับประกันความช ารดุบกพร่อง 
     - ระหว่างที่อยู่ในระยะเวลารบัประกันความช ารุดบกพร่อง ให้หวัหน้าหน่วยงานผู้
ครอบครองพัสดุ หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายมีหนา้ที่รับผดิชอบดูแลบ ารุงรักษาและตรวจสอบ
ความช ารุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีทีไ่ม่มผีู้ครอบครองพัสดหุรอืมีหลายหน่วยงาน
ครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีมหีน้าท่ีรับผดิชอบดูแลบ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุด
บกพร่องของพัสดุนั้น 
     - ในกรณีที่ปรากฎความช ารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกันความ
ช ารุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มหีน้าท่ีรับผิดชอบตามข้อ 184 รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจา้งด าเนินการแกไ้ขหรือซ่อมแซมทนัที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ า
ประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย 
    - เมื่อไดด้ าเนินการตามข้อ 185 แล้ว กรณีที่สญัญาจะครบก าหนดรับประกันความช ารดุ
บกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความช ารุดบกพร่องของพัสดุ เพื่อป้องกันความ
เสียหาย จากนั้นให้คืนหลักประกนัสัญญาต่อไป 
 

 
- ระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 184 
 
 
- ระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 185 
 
- ระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 186 

 


