
หน้า 1 

 

สรปุประเด็นคาํถาม – คําตอบทีบ่อ่ย (FAQ) 
ประจําเดือน มีนาคม  2561 

ข้อ คําถาม คําตอบ หมายเหต ุ
 พรบ./กฎกระทรวง/ระเบียบ จัดซ้ือจัดจ้างฯ 

 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ/TOR   
1 งาน ก่ อส ร้ า งจะ ต้ อ ง  ทํ าร่ า งขอบ เขต งาน

ด้วยหรือไม่ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 21 กําหนดร่างขอบเขตงานของงาน
ไว้เฉพาะงานซื้อและงานจ้างทั่วไป สําหรับงาน
ก่อสร้างกําหนดให้จัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐมีกองช่าง กองออกแบบ ก็
สามารถมอบให้จัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ได้ สําหรับหน่วยงานใดไม่มีกองช่าง กองออกแบบ 
หน่วยงานอาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการ
และผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนที่มี
กองช่าง กองออกแบบ หรือจะจ้างเอกสารออกแบบ
ตามหมวด 4 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ก็ได้ 

26 มี.ค. 2561 

2 หน้าที่ของคณะกรรมการจัดทํารูปแบบรายการ
งานก่อสร้าง มีหน้าที่อย่างไร ตามระเบียบข้อ 21 
ในกรณีจ้างก่อสร้าง 

จัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
พัสดุไปกําหนดไว้ในรายงานขอซื้อขอจ้างตาม
ระเบียบ ข้อ 22 (2) 

26 มี.ค. 2561 

 การจัดซ้ือจัดจ้างทั่วไป   
1 ค่ารับรองในกรณีที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาศึกษา

ดูงานหรือเย่ียมชมหน่วยงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในส่วนของค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม ต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หรือไม่ 

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ด่วนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙   ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๑ 
ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเน่ืองในการรับรอง
บุคคลภายนอก ตามตาราง ๑ ลําดับ ๑๔  เป็นรายการท่ี
ต้องดําเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่เน่ืองจากค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
สําหรับกรณีหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน
หรือเย่ียมชมหน่วยงานของรัฐ ตามตาราง ๒ ลําดับ ๒ 
เป็นรายการที่ ไม่ ต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงไม่
ต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามพระราชบัญญัติฯ 
ส่วนค่าอาหารที่เกิดจากการรับรองดังกล่าว ซึ่งไม่ได้
เกิดจากการจัดอบรมหรือจัดประชุมคาบเก่ียวมื้อ
อาหารน้ันต้องดํ าเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างฯ ตาม
พระราชบัญญัติฯ ด้วย 

26 มี.ค. 2561 

2 การจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงกรณีไม่เกิน 10,000ลิตร 
และไม่มีภาชนะจัดเก็บที่มีวงเงินต้ังแต่ ๕,๐๐๐ 
บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐0 บาท ยังคงใช้
แนวทางปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
๐๔๒๑.๓/ว ๔๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๕ หรือไม่
และต้องดําเนินการในระบบ e-GP หรือไม่ 

การจัดซื้อน้ํามันเช้ือเพลิงยังคงใช้แนวทางปฏิบัติ
ตามหนังสือฉบับดังกล่าว ซึ่ งการจัดซื้อ นํ้ามัน
เช้ือเพลิงกรณีไม่เกิน 10,000 ลิตร และ ไม่มี
ภาชนะจัดเก็บ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดําเนินการ
ในระบบ e-GP ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
๐๔๐๕.4/322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 

26 มี.ค. 2561 



หน้า 2 

 

ข้อ คําถาม คําตอบ หมายเหต ุ
 วิธี e-bidding   
1 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี  e-bidding หากปรากฏ

ว่ามีผู้ย่ืนเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอ
หลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนด
เพี ยงราย เดี ยวและราคาที่ เสนอไม่ สู งก ว่า
งบประมาณ หากคณะกรรมการพิจารณาผลฯ 
พิ จารณ าแล้ ว เห็ น ว่ามี เห ตุผลสมควร ท่ี จะ
ดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวด
ราคาฯ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต้องเรียกผู้
เสนอราคารายดังกล่าวมาต่อรองราคาก่อนทุก
ครั้งหรือไม่ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุฯ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง กําหนดให้กรณี
ดังกล่าวต้องมีการต่อรองราคา ไม่ว่าราคาที่เสนอ
สูงหรือตํ่ากว่าวงเงินงบประมาณ   

19 ก.พ. 2561 

2. กรณีที่มีผู้ย่ืนข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียง
รายเดียวและหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็น
ควรให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายน้ันเข้าเป็นคู่สัญญา 
หน่วยงานของรัฐต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลา
อุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ ตามมาตรา 117 
ซึ่งกําหนดไว้ในมาตรา 66 วรรคสองก่อนหรือไม่ 
จึงจะเรียกมาลงนามในสัญญา 

กรณี ดังกล่าว ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 ข้อ 161 วรรคสอง  โดยให้หน่วยงานของ
รัฐสามารถลงนามในสัญญาได้ โดยไม่ต้องรอให้ล่วง
พ้นระยะเวลาอุทธรณ์   แจ้งเวียนตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ด่วนที่สุด ที่ กค 
0405.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

19 ก.พ. 2561 

3. 
 

กรณีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หน่วยงานควรกําหนดราคาอย่างไร  และเมื่อมี
การยกเลิกการประกวดราคาฯ และดําเนินการ
จัดหาใหม่หน่วยงานต้องคืนเงินให้กับผู้ซื้อเอกสาร
รายเดิมหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุฯ 
พ .ศ . 2560 ข้อ  49 ในกรณีที่ มีการขาย ให้
กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงาน
ของรัฐเสียไปในการจัดทําเอกสารน้ัน แต่ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจาก
เงินงบประมาณ เพ่ือดําเนินการดังกล่าว เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่
ปรึกษา  
2. ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาฯ ครั้งน้ัน และ
มีการประกวดราคาฯ ใหม่ ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสาร
ประกวดราคาฯ คร้ังก่อนมีสิทธิขอรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอีก 

19 ก.พ. 2561 

4. กรณีมีผู้ย่ืนข้อเสนอด้วยวิธี e-bidding จํานวน ๒ ราย 
ปรากฏว่าไม่ผ่านการพิจารณา จํานวน ๑ ราย 
กรณีน้ีหน่วยงานสามารถเรียกผู้เสนอราคามาลง
นามในสัญญา โดยไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลา
อุทธรณ์ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
ฯ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๒๘ 
พ.ย. ๒๕๖๐ ได้หรือไม่ 

กรณีดังกล่าว หน่วยงานของรัฐต้องรอให้ล่วงพ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ หรือใน
กรณีที่มีการอุทธรณ์เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ทําการ
จัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง 
ก่อน จึงจะเรียกผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกไว้
มาลงนามในสัญญาได้ ส่วนการดําเนินการตาม
หนังสือ ดังกล่ าวน้ัน  เป็นกรณีที่ มี ผู้ เข้ ามาย่ืน
ข้อเสนอเพียงรายเดียวและผ่านการพิจารณาเพียง

26 มี.ค. 2561 



หน้า 3 

 

ข้อ คําถาม คําตอบ หมายเหต ุ
รายเดียวและหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็น
ควรให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายน้ันเข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ 
จึงไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 

5. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding วงเงิน 600,000 
บาท หน่วยงานต้องนําร่างประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาฯ ขึ้นเผยแพร่เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ เน่ืองจากต้องเร่ง
ก่อหน้ีผูกพันให้ทันภายในเดือนมีนาคม 2561 

ตามระเบียบฯ ข้อ 45 (1) การจัดซื้อจัดจ้างคร้ัง
หน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ที่จะมีการเผยแพร่เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ 

26 มี.ค. 2561 

6. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding หน่วยงาน
สามารถกําหนดให้ผู้เสนอราคานําพัสดุที่เสนอมา
แสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบได้หรือไม่ และต้อง
กําหนดให้นํามาก่อนหรือหลังวันเสนอราคาก่ีวัน 
และสามารถกําหนดให้นํามาเสนอได้มากกว่า ๑ 
วันหรือไม่ 
 

ตามระเบียบฯ ข้อ ๔๔ การซื้อหรือจ้างที่มีความ
จําเป็นโดยสภาพของการซ้ือหรือจ้างจะกําหนด
เง่ือนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนํา
ตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบ
หรือนําเสนองานได้ ตามวันและเวลา ณ สถานที่ที่
หน่วยงานของรัฐกําหนด โดยให้กําหนดเป็นวันใด
วันหน่ึงภายใน ๕ วันทําการนับถัดจากวันเสนอราคา 
เว้นแต่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหน่ึงได้ให้กําหนด
มากกว่า ๑ วันทําการได้ แต่จํานวนวันดังกล่าวต้อง
ไม่เกิน ๕ วันทําการนับถัดจากวันเสนอราคา 

26 มี.ค. 2561 

7. กรณีประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding 
จํานวน ๑ โครงการ แล้วเลือกพิจารณาราคาต่อ
รายการ จํานวน ๒ รายการ ปรากฏว่ารายการที่ 
๑  มีผู้มาย่ืนข้อเสนอรายเดียว และผ่านการ
พิจารณา ส่วนรายการท่ี ๒ มีผู้มาย่ืนเสนอราคา 
๓ ราย ผู้ชนะคือ คนที่ผ่านการพิจารณาและ
เสนอราคาตํ่าสุด กรณีน้ี ต้องรอให้พ้นระยะเวลา
การอุทธรณ์ ๗ วันทําการนับจากวันประกาศผู้
ชนะราคาพร้อมกันหรือไม่ จึงจะเรียกผู้ชนะทั้ง ๒ 
รายการมาทําสัญญาได้ 

ไม่ต้องรอทําสัญญาพร้อมกัน สามารถเรียกผู้ชนะ
รายการที่ ๑ มาลงนามในสัญญาได้เลย เน่ืองจาก
เป็นผู้ที่ เข้ามาย่ืนข้อเสนอรายเดียวและผ่านการ
พิจารณา จึงไม่ต้องรออุทธรณ์ ส่วนรายการที่ ๒ 
ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใด
อุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงาน
ของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และข้อร้องเรียน ให้ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างต่อไปได้ จึงจะเรียกมาลงนามในสัญญาได้ 

26 มี.ค. 2561 

 วิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1)   
1 การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก ผู้เสนอราคาต้องย่ืน

เอกสารผ่านทางระบบ e-GP หรือไม่อย่างไร 
การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก ผู้เสนอราคาไม่ต้องย่ืน
เอกสารผ่านระบบ e-GP โดยตามระเบียบข้อ ๗๔ (๒) 
การย่ืนซองข้อเสนอให้ดําเนินการตามระเบียบฯ 
ข้อ ๖๘  โดยอนุโลม คือ ผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ ได้รับ
หนังสือเชิญชวนจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธาน
คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกคร้ัง
น้ัน และส่งถึงหน่วยงานของรัฐ ผู้ดําเนินการจัดหา 
โดยย่ืนโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรอง
เอกสารหลักฐานที่ย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
ว่าเอกสารดังกล่าว ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

26 มี.ค. 2561 
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 วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) ยกเว้น (ข)   

1 กรณีจัดจ้างล่ามในต่างประเทศ ด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง สามารถตรวจรับพัสดุงานน้ันใน
ต่างประเทศได้หรือไม่ 

ตามระเบียบฯ ข้อ 175 (1) คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ณ 
ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุน้ัน หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้
ในสัญญาหรือข้อตกลง การตรวจรับพัสดุ  ณ 
สถานที่ อ่ืน ในกรณีที่ ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง 
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 

26 มี.ค. 2561 

 วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข)   
1 งานจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท 

ผู้รับจ้างต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่จ้างก่อสร้างหรือไม่ 

โดยหลักการ การกําหนดผลงานการก่อสร้างห้ามกําหนด 
เว้นแต่  มีความจําเป็นจะกําหนดผลงานงานุ
ก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างในวงเงินไม่
เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณหรือประมาณการ 

26 มี.ค. 2561 

2 กรณีเดินทางไปราชการด้วยรถยนต์ของทาง
ราชการแล้วเกิดยางรั่ว ต้องปะยาง ถือเป็นกรณี
เร่งด่วนหรือไม่ และต้องทํารายงานขอซื้อขอจ้าง
และแต่งต้ังผู้ตรวจรับพัสดุหรือไม่ 

หากเป็นการซื้อในกรณีจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดข้ึนโดย
ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดําเนินการตามปกติ
ได้ทัน ให้ดําเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง 
คือ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้ัน
ดําเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานของความเห็นชอบต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็น
หลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม ดังน้ันกรณีน้ี จึงไม่
ต้องจัดทํารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งต้ังผู้ตรวจรับ
พัสดุ 

26 มี.ค. 2561 

 คณะกรรมการ   
1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลางงาน

ก่อสร้าง ขณะน้ีสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ และอ้าง
ระเบียบหรือหนังสือเวียนฉบับใด 

กระทรวงการคลังยังไม่ได้กําหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังนั้น 
จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้   

19 ก.พ. 2561 

2 สามารถแต่งต้ังผู้ควบคุมงาน เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้หรือไม่ 

ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๖ วรรคสาม ไม่ได้ห้าม แต่เพ่ือให้การ
บริหารสัญญามีประสิทธิภาพ และมีการสอบทานการ
ทํางาน เน่ืองจากหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบฯ 
ข้อ ๑๗๘ มีหน้าที่หลักในการควบคุมงานก่อสร้างและ
รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุทราบเป็นระยะ และหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๖ มี
หน้าที่หลักในการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับจ้างที่ผู้ควบคุมงานรายงานมาและตรวจรับพัสดุเมื่อผู้
รับจ้างส่งมอบงานตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน ดังน้ัน
โดยหลักการจึงไม่ควรเป็นคน ๆ  เดียวกัน 

26 มี.ค. 2561 

3 การจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคมุงานก่อสร้าง จ่ายได้
ในอัตราเท่าใด และอ้างระเบียบฯ หรือ
หนังสือเวียนฉบับใด 

ปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
คือ ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาทต่องาน ตามหนังสือกระทรวง 
การคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๕๖ ลงวันที่ 

26 มี.ค. 2561 
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๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ แต่กรมบัญชีกลางกําลังจะแก้ไข
อัตราค่าตอบแทน และกําหนดหลักเกณฑ์สําหรับผู้
ที่มีหน้าที่ตามมาตรฐานตําแหน่งอยู่แล้ว เพ่ือให้การ
จ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 

4 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ จะไปเป็น คกก.
ตรวจรับพัสดุได้  หรือไม่แค่ตีความว่าถ้าไปเป็น
จะไม่ได้รับค่าตอบแทน 

 สามารถแต่งต้ังหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ และ
เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ 
 หากแต่งต้ังหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่
พัสดุเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะไม่มีสิทธ์ิ
ได้รับค่ าตอบแทนตามมาตรา 100 วรรคสี่ 
เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวมีตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ 

26 มี.ค. 2561 

 การจัดทาํสญัญา/บรหิารสญัญา   
 แบบสัญญาของคณะกรรมการนโยบายฯ   
1. ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เรื่อง แบบสัญญา
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
ฯ พ .ศ . 2560  มีการกําหนดสัญญาโดยความ
เห็นชอบของอัยการสูงสุด จํานวน 14 สัญญา แต่
ไม่ได้กําหนดแบบสัญญาจ้างทั่วไปไว้  ดังนั้นกรณีงาน
จ้างทั่วไปหน่วยงานจะต้องใช้สัญญาแบบใด 

แบบสัญญาใดที่คณะกรรมการนโยบายยังไม่ได้กําหนด 
ให้ใช้แบบสัญญาเดิมทีเคยปฏิบัติต่อไปก่อน จนกว่า
คณะกรรมการนโยบายจะกําหนดแบบสัญญาเพิ่มเติม 
โดยเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด 
ที่  ก ค  (ก วจ )  0 4 0 5 .2 /ว4 1 8   ล งวั น ที่  3 
พฤศจิกายน 2560 

19 ก.พ. 2561 

2. กรณีมีการลงนามในสัญญาตามแบบเดิม ก่อนวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงานภาครัฐต้องแก้ไข
สัญญาให้เป็นไปตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการ 
นโยบายฯ ประกาศกําหนดหรือไม่ 

ถ้ามีการลงนามในสัญญา ก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2561  ให้หน่วยงานภาครัฐใช้แบบสัญญาเดิมนั้นได้ต่อไป  
แต่ถ้ามีการลงนามในสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2561 เป็นต้นไป หน่วยงานต้องใช้แบบสัญญาใหม่
ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 

19 ก.พ. 2561 

 การจัดทาํสญัญา   
1 ใครคือผู้ลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และลงนามใน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข)

การลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สําหรับการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) 
ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคแรกเป็นอํานาจของ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งเป็นอํานาจตามระเบียบฯ 
ไม่ได้เกิดจากการมอบอํานาจโดยหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ลง
นามเองก็ได้ ส่วนการลงนามในประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคาทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นอํานาจของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

26 มี.ค. 2561 

2 ในสัญญาจ้างบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์ ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ 
ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายต้องกําหนดภายในก่ีวัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้าง 
 

การกําหนด วัน  ให้ อ ยู่ที่ ดุ ล พิ นิ จของหั วห น้ า
หน่วยงานของรัฐ ที่จะกําหนดตามความเหมาะสม 

26 มี.ค. 2561 
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3 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท 
หน่วยงานต้องทําเป็นสัญญา หรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
หรือบันทึกข้อตกลง และต้องมีหลักประกัน
สัญญาหรือไม่ 

ตามมาตรา ๙๖  (๑ ) การจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) หน่วยงาน
ของรัฐอาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยไม่ทํา
เป็นสัญญาก็ได้ ดังน้ันอยู่ที่ ดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ที่จะเลือกทําเป็นสัญญาตามที่
คณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด หรือทําข้อตกลง
เป็นหนังสือก็ได้ หากเลือกทําเป็นสัญญาฯ ก็ต้องมี
หลักประกันสัญญา ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่ทํา
สัญญาด้วย 

26 มี.ค. 2561 

4 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือสัญญาเวลาสั่งพิมพ์ต้องมี
ครุฑหรือไม ่

ขึ้นอยู่ดุลพินิจของหน่วยงาน เน่ืองจากคณะกรรมการ 
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไม่ได้กําหนดรูปแบบ
สัญญาลดรูป 

26 มี.ค. 2561 

 การบรหิารสญัญา   
1 ผู้บริหารสัญญาคือใคร พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 มาตรา 100 

กําหนดให้ผู้มีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เพ่ือรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือ
ข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุ โดยมีองค์ประกอบ
ตามระเบียบฯ ข้อ 25 และ 26 ซึ่งต้องมีประธาน 
1 คน และกรรมการอ่ืนไม่น้อยกว่า 2 คน  
    ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อย 
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง สําหรับวงเงินไม่เกิน
หน่ึงแสนบาทอาจแต่งต้ังบุคคลใดบุคคลหน่ึง เป็น
ผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ ทั้งน้ี การแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ ระเบียบฯ ข้อ 
26 ห้ามแต่งต้ังผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สอบราคา หรือกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก ใน
งานหรือโครงการน้ันเป็นกรรมการตรวจรับ 

26 มี.ค. 2561 

2. กรณีมีการบอกเลิกสัญญา เน่ืองจากผู้รับจ้างไม่
ปฏิบัติตามสัญญา หน่วยงานต้องดําเนินการแจ้ง
เป็นผู้ทิ้งงานอย่างไร 

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ได้กําหนดแบบแจ้ง
ผู้ทิ้งงานเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ให้เป็นไป
แนวทางเดียวกัน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
๐๔๐๕.๒/ว ๔๙๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดย
หนังสือดังกล่าวกําหนดว่าในการเสนอช่ือผู้ทิ้งงาน 
ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเปิดโอกาสให้ช้ีแจง
เหตุผลก่อนพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานให้กับผู้ทิ้งงานทราบ 
โดยแยกหนังสือออกเป็น 2 ฉบับ ได้แก่ นิติบุคคล 
1 ฉบับ ผู้บริหารอีก 1 ฉบับ พร้อมไปรษณีย์ตรวจ
รับ หากผู้ทิ้งงานได้ช้ีแจงเหตุผลมา หน่วยงานของ

26 มี.ค. 2561 
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รัฐจะต้องพิจารณาว่าคําช้ีแจงน้ันรับฟังได้หรือไม่
ประการใด จากน้ัน จึงให้ดําเนินการตามระเบียบฯ 
ข้อ ๑๙๓ คือให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ให้คู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมความเห็นของตน
เสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาสั่ง
ให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว 

3. กรณีสัญญาสิ้นสุดตรงกับวันหยุดราชการ เช่น 
สัญญาจ้างหมดวันที่ 28 มกราคม 2561 ซึ่งตรง
กับวันอาทิตย์ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันจันทร์ที่ 
29 มกราคม 2561 จะมีหลักในการคิดค่าปรับ
และการสงวนสิทธิค่าปรับจะทําได้เมื่อใด มี
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติย่างไร 

 กรณีสัญญาครบกําหนดในวันหยุดราชการ ให้
นับวันทําการถัดไปเป็นวันครบกําหนดสัญญา ตาม
นัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
193/8 
 การคิดค่าปรับระเบียบฯ ข้อ 181 กรณีที่สัญญา
หรือข้อตกลงได้ครบกําหนดส่งมอบแล้ว และมี
ค่าปรับเกิดขึ้น ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียก
ค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา
ภายใน ๗ วันทําการ นับถัดจากวันครบกําหนดส่ง
มอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงาน
ของรัฐบอกสงวนสิทธ์ิ การเรียกค่าปรับในขณะที่รับ
มอบพัสดุน้ันด้วย 

26 มี.ค. 2561 

 ราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ   
 ราคากลาง   
1 กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ

ราคากลางแล้ว จะต้องนําไปประกาศจัดซื้อจัด
จ้างภายในระยะเวลากี่วัน 

ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด
ราคากลางงานก่อสร้าง) ข้อ ๑๘ กรณีที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลาง
งานก่อสร้าง ที่คณะกรรมการราคากลางได้คํานวณ
ไว้แล้ว และยังไม่ประกาศประกวดราคาฯ ประกาศ
ร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กําหนดสําหรับการ
จัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ภายใน ๓๐ วันนับ
ถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความ
เห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างน้ัน ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการ
กําหนดราคากลางที่คํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
น้ัน พิจารณาทบทวนราคากลาง ให้มีความเป็น
ปัจจุบัน แล้วนําเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศ
ประกวดราคาฯ ประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือ
ตามกําหนดสําหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการ
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อ่ืนต่อไป 
 

2 การคํานวณราคากลางของผู้เสนอราคารายที่
เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่
คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง
คํานวณไว้ ต้ังแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป มีวิธีการ
คํานวณอย่างไร 

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 2.1.17 
กําหนดว่าในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วน
ราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจาก ราคากลางที่
คณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณไว้ ต้ังแต่
ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา 
รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานใน
การคํานวณ ให้คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องแจ้งรายละเอียดการคํานวณราคา
กลางงานก่อสร้างน้ันให้สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบโดยเร็ว 

26 มี.ค. 2561 

 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ   
1. การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตาม

หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตาม
บัญชีเอกสารแนบท้าย 2 ของประกาศฯ  ทุกสาขา
งานก่อสร้างสามารถย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนได้ตั้งแต่
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมกันใช่หรือไม่ 

การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการาคากลาง ได้มี
หนั งสือแจ้ งเวียนให้ ผู้ประกอบการยื่น คําขอขึ้น
ทะเบียนไม่พร้อมกัน  ดังนี้ 
1) สาขางานก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในทะเล สาขางาน 
ก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องน้ําชายฝั่งทะเล 
สาขาก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องน้ําภายใน
ประเทส ยื่นคําขอฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2561 เป็นต้นไป 
  2) สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงและชายฝ่ัง 
ยื่นคําขอฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นต้น
ไป 
  3) สาขางานก่อสร้างชลประทาน ยื่นคําขอฯ ได้
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
  4) สาขางานก่อสร้างทาง สาขาก่อสร้างสะพาน และ
สาขาก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ ยื่นคําขอฯ ได้
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป   

19 ก.พ. 2561 

2. 
 

กรณี ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ เคยอยู่ในบัญชี
รายช่ือผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี คุณสมบัติ
เบื้องต้นของหน่วยงานของรัฐ โดยทะเบียนเดิมได้
หมดอายุก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  หรือ
ทะเบียนกําลังจะหมดอายุตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2561 แต่ไม่เกินวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  ต้อง
ดําเนินการอย่างไร 

ให้ผู้ประกอบการ ดําเนินการดังนี้ 
1) กรณีได้ยื่นคําขอต่อทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐไว้
แล้วก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ให้หน่วยงาน
ของรัฐน้ันสามารถพิจารณาดําเนินการต่อไปได้ 
2) กรณีมิได้ยื่นคําขอต่อทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ
นั้น ก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 หากมีความ
ประสงค์จะยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างกับกรมบัญชีกลาง ตามสาขางานก่อสร้าง
ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการราคากลาง  ให้ยื่น
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คําขอขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
เป็นต้นไป 
     ทั้งนี้ กรณีจะหมดอายุตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2561 แต่ไม่เกินวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ต้องนํา
หลักฐานการขึ้นทะเบียนเดิมมายื่นเพื่อประกอบการ
ขอขึ้นทะเบียนด้วย 

3. ในช่วงระหว่างที่กรมบัญชีกลางรับขึ้นทะเบียน แต่ยัง
ไม่ประกาศรายชื่อ  หน่วยงานสามารถใช้บัญชี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่
หน่วยงานของรัฐได้จัดทําไว้แล้วต่อไปได้หรือไม่ 

ต ามบท เฉพ าะก าล  ข้ อ  1 2 .2  ขอ งป ระก าศ
คณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างฯ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  กําหนด
กรณีที่หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว หาก
กรมบัญชีกลางังไม่ประกาศรายช่ือผู้ประกอบการที่ขึ้น
ทะเบียน  หน่วยงานของรัฐนั้ น  สามารถใช้บัญชี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่
หน่วยงานของรัฐได้จัดทําไว้แล้วต่อไปได้ จนกว่า
กรมบัญชีกลางจะมีการประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงาน
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 

19 ก.พ. 2561 

 อุทธรณ/์ร้องเรียน   
1 กรณีหน่วยงานประกาศผลผู้ชนะแล้ว มผีู้อุทธรณ์ 

แล้วหน่วยงานพิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับผู้ที่
อุทธรณ์ จึงยกเลิกประกาศผลผู้ชนะ และ
ประกาศให้ผู้ทีอุ่ทธรณ์เป็นผู้ชนะการเสนอราคา 
ในกรณีน้ี ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ อีก 
๗ วันทําการหรือไม่ 

ไม่ต้องรออุทธรณ์ สามารถทาํสัญญาได้  26 มี.ค. 2561 

 ทิ้งงาน   
1 หากผู้รับจ้างที่ชนะการเสนอราคา ซึ่งกําลังจะเข้า

มาลงนามเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือ
ลงนามไปแล้ว เพ่ิงถูกประกาศแจ้งรายช่ือเป็นผู้
ทิ้งงาน โดยกระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ
ต้องดําเนินการอย่างไร 

กรณีดังกล่าว ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๙๒ วรรคสอง 
ให้หน่วยงานของรัฐตัดรายช่ือบุคคลดังกล่าวออก
จารรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อน
การสั่งการของปลัดกระทรวงการคลัง เว้นแต่ใน
กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างย่ิง หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐจะไม่ตัดรายช่ือบุคคลดังกล่าว
ออกจากรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือจะ
ไม่ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจะไม่ยกเลิกการลง
นามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่ง
การของปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ 
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  ระบบการจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ (e-GP) 
 ลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ   
1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่สามารถใช้

รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน เน่ืองจากลืมรหัสผ่าน 
 ไปที่หน้าเว็บไซต์ระบบ e-GP แทนที่จะคลิกเข้าสู่
ระบบ ให้คลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน” โดยเลือกระบบ
ลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะให้ระบุเลข
ประจําตัวประชาชน และ e-mail (ที่ระบุไว้ใน
ลงทะเบียนครั้งแรก) ระบบจะส่งรหัสผู้ ใช้และ
รหัสผ่านใหม่ไปให้ที่ e-mail ดังกล่าว  
 ถ้าจํา e-mail ดังกล่าวไม่ได้ ให้ลงทะเบียนใหม่
เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี 
โดยเลือกเปลี่ยนบุคคล (แทนตัวเอง) ซึ่งจะต้องระบุ 
e-mail ให้ถูกต้อง และส่งแบบแจ้งการลงทะเบียน
ให้สํานักงานคลังจังหวัดหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
แล้วแต่กรณี อนุมัติการลงทะเบียน เพ่ือให้ระบบส่ง
รหัสผู้ใช้ รหัสผ่านให้ใหม่อีกครั้ง
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2 e-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ 
ต้องเป็นแบบใด 

e-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ
ต้องใช้ e-mail ส่วนบุคคลโดยเป็น Domain ของ
หน่วยงานภาครัฐเท่าน้ัน ไม่สามารถใช้ Free mail 
ได้ เช่น Hotmail  Gmail เป็นต้น   

26 มี.ค. 2561 

3 เข้าใช้งานในระบบ e-GP แต่ระบบแจ้งให้ต้ังรหัสผ่าน
ใหม่ (Reset Password) เป็นเพราะเหตุใด 

กรณีที่ระบบให้ ต้ังรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) 
เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน
ในระบบ โดยระบบจะกําหนดให้ต้ังรหัสผ่านใหม่
ทุกๆ 6 เดือน ซึ่งรหัสผ่านที่จะต้ังต้องไม่ซ้ํากับ
รหัสผ่านเดิมที่เคยต้ังมาแลว้ หากต้องการใช้รหัสเดิมได้ 
จะต้องดําเนินการ Reset Password ให้เรียบร้อย 
และเมื่อ log in เข้าระบบได้ สามารถไปเปลี่ยน
รหัสผ่านเป็นรหัสเดิมได้ ที่เมนูเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน 
* ทั้งน้ี การกําหนดให้ต้ังรหัสผ่านใหม่จะใช้สําหรับ
หน่วยงานภาครัฐเท่านั้น 

26 มี.ค. 2561 

 การจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจ้าง   
1. กรณีที่มีการจัดทําและประกาศเผยแพร่แผน

จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding  แล้วต่อมามีการ
ยกเลิกโครงการ  เน่ืองจากไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือ
ข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  หากหน่วยงาน
เปลี่ยนไปใช้วิธีคัดเลือก  หน่วยงานสามารถนํา
แผนเดิมมาใช้ในการสร้างโครงการใหม่ได้หรือไม่  
หรือต้องจัดทําและประกาศเผยแพร่แผนฯ ใหม่อีก
ครั้ง 

หน่วยงานสามารถนําแผนเดิม (รหัสแผนเดิม) มาใช้
สร้างโครงการใหม่ได้ 

19 ก.พ.2561 
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 การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง   
1 การจัดจ้างงานก่อสร้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม

มาตรา ๕๖ (๒) (ข) วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ผู้รับจ้างจําเป็นต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ
ในระบบ e-GP หรือไม่ 

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีที่ไม่
มีการแข่งขัน ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ซึ่งไม่มีการเสนอราคา
ผ่านระบบ e-GP  ซึ่งหน่วยงานจะเป็นผู้ บันทึก
ข้อมูลของผู้ค้าฯ เอง โดยเมื่อหน่วยงานบันทึกเลข
ประจําตัวผู้เสียภาษีและคลิกแว่นขยายระบบจะ
ตรวจสอบว่าผู้ค้าฯ ลงทะเบียนในระบบ e-GP ใน
ระบบ e-GP หรือไม่ ถ้าลงทะเบียนแล้ว ระบบจะ
นํ าข้ อมู ล ดั งกล่ าวม าแสด งให้   แ ต่ ถ้ า ไม่ ไ ด้
ลงทะเบียนหน่วยงานจะต้องกรอกข้อมูลผู้ค้าฯ เอง
ตามข้อเท็จจริง  
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2 ในขั้นตอนที่ ๘ บริหารสัญญา เมื่อบันทึกข้อมูล
ตรวจรับ ส่งมอบงาน และอนุมัติเบิกจ่ายแล้ว 
ทําไมข้ันตอนน้ียังเป็นสีเหลืองและมีรูปแผ่นดิสก์อยู่

กรณีที่มีหลักประกันสัญญา ต้องมีการคืนหลักประกัน
สัญญาในระบบก่อน ขั้นตอนที่ ๘ จึงจะเปลี่ยนเป็น
สีฟ้า (ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
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3 ผู้ค้ากับภาครัฐ ที่ต้องการจะเข้ามาเสนอราคา
ด้วยวิธี e-bidding จะเข้าไปดาวน์โหลดเอกสาร
ในระบบได้อย่างไร 

ผู้ค้ากับภาครัฐ ต้องเข้ามาลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับ
ภาครัฐในระบบก่อน และเมื่อได้รหัสแล้วให้ เข้าสู่
ระบบ โดยต้องเข้าที่เมนู e-bidding โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 
1. กรณีแจกจ่าย สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้
ต้ังแต่วันที่หน่วยงานประกาศเชิญชวนถึงก่อนวัน
เสนอราคา (ได้ถึง 24.00 น.) 
2. กรณีที่มีการจําหน่ายเอกสาร ผู้ค้าฯ ต้องพิมพ์ใบชําระ
เงินในระบบเพ่ือไปชําระเงินที่ธนาคารก่อน จึงจะกลับมา
ดาวน์โหลดเอกสารจากระบบได้ ต้ังแต่วันที่ชําระ
เงินจนถึงก่อนวันเสนอราคา (ได้ถึง 24.00 น.)  
3. กรณีไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารก่อนวันเสนอราคา 
ปุ่มดาวน์โหลดเอกสารจะปิด และผู้ค้าฯ จะไม่
สามารถดาวน์โหลดเอกสารออกไปจากระบบได้ 
ระบบจะแสดงสถานะไม่สามารถเสนอราคาได้ 
หมดระยะเวลาการขอรับเอกสารแล้ว  
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4 ผู้ชนะการเสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า ดําเนินการ
ประกาศจนได้ผู้ชนะแล้ว ต้องการทําสัญญาใน
ระบบฯ แต่ไม่สามารถทําได้ ระบบฟ้องว่า กรุณา
เปลี่ยนเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร โดยกดท่ีปุ่ม
เปลี่ยน TIN กิจการร่วมค้า ต้องทําอย่างไร 

ให้ส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบฯ กรณี
บันทึกเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรผิด พร้อมแนบ
เอกสารดังน้ี 
1. เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของกิจการร่วมค้า ที่จด
ทะเบียนภาษีกับกรมสรรพากร 
2. บันทึกข้อตกลงกิจการร่วมค้า 
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของนิติ
บุคคลที่เป็นกิจการร่วมค้า 
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5 การแต่งต้ังผู้จัดทําหรือคณะกรรมการจัดทําร่าง
ขอบเขตของงาน/คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง แล้วแต่กรณี ตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๒๑ จะต้องแต่งต้ังในระบบ e-GP 
หรือไม่ 

บุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือคณะกรรมการที่ถูก
แต่งต้ังจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามระเบียบฯ 
ดั งกล่ าว  ให้ จั ดทํ าคํ าสั่ งแ ต่ ง ต้ั งนอกระบบฯ 
เน่ืองจากในระบบฯ จะไม่มีเมนูให้แต่งต้ังคําสั่ง
ดังกล่าว 
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6 การขอเพ่ิมรหัสหน่วยงานย่อยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากส่ง
แบบแจ้งฯ ไปแล้วกรมบัญชีกลางยังไม่ได้เพ่ิมให้ 
ต้องดําเนินการอย่างไร 

ขณะน้ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่
ระหว่างดําเนินการยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท . โดยร่าง
ระเบียบดังกล่าว กําหนดให้กองการศึกษาของ
อปท. เป็นหน่วยจัดซื้อและดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ้าไม่มีกองการศึกษา ให้
กองคลั งเป็นผู้ ดํ า เนินการ ) ดั ง น้ัน  ในขณะน้ี 
กรมบัญชีกลางจะไม่เพ่ิมหน่วยงานย่อยให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอีกต่อไป ในช่วงก่อนระเบียบฯ จะมี
ผลใช้บังคับ จึงให้ อปท.ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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7 กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจ วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
เท่าใด จึงต้องบันทึกในระบบ e-GP 

วงเงินเกิน ๑ แสนบาทขึ้นไป เน่ืองจากตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ 
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่
ต้องดําเนินการในระบบ e-GP ของรัฐวิสาหกิจ คือ
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ แสนบาท เท่าน้ัน 

26 มี.ค. 2561 

8 การจ้างที่ปรึกษา ไม่สามารถแนบไฟล์ร่าง TOR 
เข้าไปในระบบได้ เป็นเพราะสาเหตุใด 

เน่ืองจากช่ือไฟล์ มีจํานวนตัวอักษรมากเกินไป จึง
ต้องเปลี่ยนช่ือไฟล์ให้สั้นลงจึงจะแนบไฟล์รา่ง TOR ได้ 
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ที่มา : คําถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ข้อมูล ณ วันที ่26 มีนาคม 2561 


