






ระเบียบวาระการประชุม 
ติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวช้ีวัดของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

และเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคล่ือนและประเมินผลกรมอนามัย  
(Healthy workplace Happy for Life) ครั้งท่ี 11/2564 

วันพุธท่ี 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 

--------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม                                                           
รายงานการประชุมติดตามผลการดําเนินงานการของกองคลังประจําปงบประมาณ  2564  
ครั้งท่ี 10/2564 เม่ือวันจันทรท่ี 5 กรกฎาคม  2564      

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา       
3.1  การติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวชี้วัดของกองคลังประจําปงบประมาณ 
       พ.ศ. 2564 

-  ตัวชี้วัด 1.31 รอยละ 80 ของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ิมข้ึนหรือมากกวากอนเขารับการอบรม  

 -  ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน               
    การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (KPI 2.1) 

-  ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ  
-  ตัวชี้วัด 2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ 
-  ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  
-  ตัวชี้วัด 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย  
-  ตัวชี้วัด 3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรง  

     (Integrity and Transpareney Assassment : ITA)  
-  ตัวชี้วัด 3.23 รอยละความสําเร็จของการจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flow chart)  
   การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง  
   และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

    
 ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืนๆ  
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รายงานการประชุม 
ติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวช้ีวัดของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

และเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคล่ือนและประเมินผลกรมอนามัย  
(Healthy workplace Happy for Life) ครั้งท่ี 10/2564 

วันพุธท่ี 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 

  
                                                                     

                                                  ……………………………………….. 
 
ผูมาประชุม 
 
 

1. นางสาวเกษร  พานิชย ผูอํานวยการกองคลัง ประธาน 
2. นางสาวเอกฤทัย สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมการเงิน 
3. นางสาวรัตนติยา ขําแกว นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงบประมาณ 
4. นางสาวปวิตรา รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมพัสดุ 
5. นางอรุณี อินทรขํา นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมบัญชี 
6. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจาพนักงานธุรการอาวุโส หัวหนากลุมอํานวยการ 
7. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงบประมาณ 
8. นางสาวศศิธร แสนศิลา เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุมงบประมาณ 
9. นางสพุรรณา อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
10. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
11. นางนภารัตน วงศรักษา  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ กลุมพัสดุ 
12. นางสาวอุษณี ทองชมพู พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุมพัสดุ 
13. นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 
14. นางพิสมัย พุมสุข เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กลุมอํานวยการ 
15. นางสาวพิมพร ตาดี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุมอํานวยการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น.  
 ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนนิการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจงใหทราบวาสาํหรับการประชุมครั้งนี้ เปนการติดตามรายงานความกาวหนาตามแผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดคํารับรองฯ กองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนหลังมีตัวชี้วัดจํานวน 8 ตัว  
  

มิติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2564  
 ประธานขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2564 เม่ือจันทรท่ี 5 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 – 12.00 น. 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
  การติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 5 เดือนหลัง ประจําเดือนมิถุนายน 2564 โดยใหแตละทุกกลุมงาน
รายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบดังนี้ 
 

  ตัวช้ีวัดท่ี 1.31 รอยละ 80 ของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนหรือ

มากกวากอนเขารับการอบรม 

 นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดท่ี 1.31 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้  

การรายงานผลการจัดทําตัวชี้วัด มีการดําเนินการ ตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อน
มาตรการ ในรอบ 5 เดือนหลัง ของปงบประมาณ 2564 (มีนาคม – กรกฎาคม 2564) โดยรายงานผล output 
และ outcome ตามเกณฑระดับคะแนน ท่ี 4 และ 5 เรียบรอยแลว 
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 1.31) 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

และการบริหารความเส่ียง 

 นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการจัดทําตัวชีว้ัดท่ี 2.1 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้  

 - ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.1 มีการดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนมาตรการ  
ในรอบ 5 เดือนหลัง ของปงบประมาณ 2564 (มีนาคม – กรกฎาคม 2564) โดยรายงานผลระดับท่ี 4 ผลผลิต
การดําเนินงานตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนท่ีกําหนด (Output) และระดับท่ี 5 ผลลัพธของตัวชี้วัด 
(Outcome) เรียบรอยแลว 
 
 - ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.2 ดําเนินการตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบ 5 เดือนหลัง  
ของปงบประมาณ 2564 (มีนาคม – กรกฎาคม 2564) เรียบรอยแลว  
 

(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.1.1 และ 2.1.2) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 
 นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล การจัดทําตัวชี้วัดท่ี 2.2 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้ 

จากการตรวจ... 
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 -จากการตรวจประเมินผลสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) รอบ 5 เดือนหลัง ระหวางวันท่ี 20 - 23 กรกฏาคม 2564      
ผูประเมินทีม 4 พบวา กองคลังไดคะแนนการประเมินตามเกณฑการประเมิน 5ส คะแนนเต็ม 42 คะแนนผลการประเมิน 
37 คะแนน เกณฑการประเมินสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน 
(Healthy Workplace Happy for Life) ระดับดี 44 คะแนน ผลการประเมิน 39.80 คะแนน ระดับดีมาก    
ผลการประเมินได 3.60 คะแนน กองคลังไดยื่นขออุทธรณคะแนนตอคณะกรรมการฯ ตามเอกสารแนบทายนี้ 

- รายงานผลการตรวจสุขภาพประจําป 2564 ของกองคลัง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ขาราชการ    จํานวนท้ังหมด 28 คน   ตรวจสุขภาพแลว   23 คน 

พนักงานราชการ  จํานวนท้ังหมด 18 คน  ตรวจสุขภาพแลว     -  คน 

ลูกจางประจํา            จํานวนท้ังหมด 15 คน  ตรวจสุขภาพแลว    9  คน 

จางเหมา  จํานวนท้ังหมด   2 คน  ตรวจสุขภาพแลว    -   คน 

     รวมท้ังส้ิน 63 คน      32 คน 

- รายงานสรุปวิเคราะหแบบสํารวจดัชนีมวลกาย (BMI) รอบ 5 เดือนหลังปงบประมาณ 2564  

คาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) = 21.19 อยูในเกณฑปกติ 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรท่ีมี (BMI) เกณฑปกติ (เพ่ิมข้ึน) = 4.61 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

- รายงานวิเคราะหการประเมินวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง 

จากการวิเคราะหพบวา  การประเมินความเครียดดวยตนเองของบุคลากรกอง

คลัง จํานวน 62 คน คือ 

คะแนน 0-4 ความเครียดอยูในระดับนอย     26 คน 

คะแนน 5-7 ความเครียดอยูในระดับปานกลาง  33 คน 

  คะแนน 8-9 ความเครียดอยูในระดับเครียดมาก    1 คน 

คะแนน 10-15 ความเครียดอยูในระดับเครียดมากท่ีสุด    1 คน 

      รวม    62 คน 
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.2) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี  2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ 
       นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน นักวิชาการเงินและบัญช ีรายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัดท่ี 2.3 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี ้
  รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 กองคลัง มีผลการ
เบิกจายภาพรวมรอยละ 88.93 รายจายประจํา รอยละ 86.62 และรายจายลงทุนรอยละ 100 ซ่ึงทุกรายจาย
กองคลังสามารถเบิกจายงบประมาณไดสูงกวาเปาหมายท่ีกรมกําหนดไว   
          

 (รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.3) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหนากลุมอํานวยการ ขอรายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา
ตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลัง ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้  
 ระดับท่ี 4  

 4.1 ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานวิชาการ/การจัดการความรูของกองคลังตาม
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการฯ https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_
download/4276cc0c413f5c8872507e1be05dddd3.pdf 
 4.2 การประเมินผลการดําเนินงาน พรอมสรุปบทเรียนการเปนองคกรแหงการเรียนรู                  
ดังมีรายละเอียดในลิงค https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_
download/0a9c1aa6d266a4e92318d66ced8a02b8.pdf 
 ระดับท่ี 5  
 5.1 ไดดําเนินการสงผลงานวิชาการ เรื่อง “การจัดการความรูงานบริหารงบประมาณและ
การเงิน  การคลัง” เขารวมกิจกรรม LIKE Talk Award และผานการพิจารณาคัดเลือกเขารวมนําเสนอผลงาน 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_
download/937996025b9de2ec240b2f04b4a83a68.pdf 

รายละเอียดผลงานวิชาการท่ีสงเขารวมกิจกรรม LIKE Talk Award เม่ือวันท่ี 5 พ.ค. 64              
ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย โดยไดรับรางวัลเกียรติบัตรการเขารวมการประกวดฯ และรางวัล 
"นัก KM หนาใหม ขวัญใจกรรมการ" https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_
download/3e155ac363abe1b1e109313b86272b48.pptx 

  5.2 จากการดําเนินการจัดการความรูตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการของ     
กองคลัง โดยการจัดการความรูการปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  ในป 
งบประมาณ 2564 ของกองคลัง มีจํานวนผลงานท่ีไดดําเนินการจัดการความรูอยางเปนระบบและพรอมใชงาน      
ดวยการจัดทําคูมือปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  และไดสื่อสาร/
เผยแพรทางเว็บไซตกองคลัง ใหเจาหนาท่ีกรมอนามัย และเจาหนาท่ีกองคลังท่ีปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณได
เรียนรู จํานวน 7 กระบวนงาน ดังนี้  

 

 

 

 

ตาราง... 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/4276cc0c413f5c8872507e1be05dddd3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/4276cc0c413f5c8872507e1be05dddd3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/4276cc0c413f5c8872507e1be05dddd3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/0a9c1aa6d266a4e92318d66ced8a02b8.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/0a9c1aa6d266a4e92318d66ced8a02b8.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/0a9c1aa6d266a4e92318d66ced8a02b8.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/937996025b9de2ec240b2f04b4a83a68.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/937996025b9de2ec240b2f04b4a83a68.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/937996025b9de2ec240b2f04b4a83a68.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/3e155ac363abe1b1e109313b86272b48.pptx
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/3e155ac363abe1b1e109313b86272b48.pptx
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/3e155ac363abe1b1e109313b86272b48.pptx
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ตารางผลงาน/คูมือปฏิบตัิงานฯ จากการจัดการความรูขอมูลของกองคลงั ปงบประมาณ 2564 

 

ลําดับท่ี กระบวนงาน 

 

ผูรับผิดชอบ 

1 กระบวนงานโอนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ       กลุมงบประมาณ 

2 กระบวนงานขอเบิกจายใบสําคัญ     กลุมการเงิน 

3 กระบวนงานยมืเงินราชการสําหรับเจาหนาท่ีกองคลัง                 กลุมบัญชี 

4 กระบวนงานจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในหนวยงาน กลุมพัสดุ 

5 กระบวนงานการรับหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส    กลุมอํานวยการ 

6 กระบวนงานจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     กลุมพัสดุ 

7 กระบวนงานยมืเงินราชการ    

   

กลุมบัญชีและ          

กลุมอํานวยการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย 
 นางสาวรัตนติยา ขําแกว นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ รายงานผลการ
ดําเนินการตัวชี้วัดท่ี 2.5 วาไดดําเนินกิจกรรมตัวชี้วัดของเดือนกรกฎาคม 2564 จํานวน 3 กิจกรรม คือ 

1. ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ / จัดทํารายงาน รบจ.1 ทุกวันท่ี 15 - 20 ของเดือน 

ครั้งท่ี 5 วันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 

 2. รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกํากับติดตามฯ/ประชุมติดตามความกาวหนาผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ภายในวันท่ี 10 ของเดือน โดยจัดประชุมกองเพ่ือติดตาม

ความกาวหนาผลการดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 64 

 3. บันทึกผลการปฏิบัติการในระบบ DOC เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

 ท้ังงนี้ กองคลังไดปรับไปใชเว็บไซตใหมตามนโยบายกรมอนามัย จึงทําใหขอมูลในเว็บไซต  
กองคลังเกาไมสามารถอาน URL ท่ีไดลงขอมูลตัวชี้วัดไวได จึงไดทําการแกไข URL ในรายงานผลการขับเคลื่อนท่ีแนบ 
และในสวนของความรูท่ีใชในการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงาน ยังคงใชความรูเดิมในรอบการประเมิน 5 เดือน
แรก จึงขอแจง URL ใหม ของกองคลัง คือ https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/201300 
 สําหรับURL ของรอบ 5 เดือนหลัง เดือนมีนาคม- เมษายน 2564 จะเปลี่ยนเปน URL ใหมดังนี้ 
https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/204717 

และไดเพ่ิมเติม... 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/201300
https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/204717
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 และไดเพ่ิมเติมขอมูลในระบบ DOC ขอ 1 รายการขอมูลท่ีนํามาใช เรียบรอยแลว 
 ท้ังนี้ ตามแผนปฏิบัติการกองคลัง มีการจัดประชุม ๑ โครงการท่ียังดําเนินการไมเสร็จสิ้น 
เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ทําใหตองเลื่อนการประชุม 2 ครั้ง ซ่ึงจะจัดไดเม่ือสถานการณโควิดคลี่คลาย 
ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 อาจตองปรับเปนวิธีอบรมออนไลน ซ่ึงไดไดสรุปการเคลื่อนไหวของการ
จัดประชุมตาม URL 0a03fddcc3170b8c652639858f218b81.pdf (moph.go.th) 
และดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

รายการ ระยะเวลา
จัดทํา
แผน 

จํานวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

1. วิเคราะหชองวาง 
(GAP) ท่ีทําใหการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
กองคลังไมบรรลุเปาหมาย 

1 - 31 
มี.ค. 64 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ดําเนินการวิเคราะห  GAP   
ตาม URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/ar
ticle_20210505142944.pdf 
ขอแกไข URL เปน 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_
news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82cc
bda1b5789aa.pdf 

 
2. จัดทํามาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของ
หนวยงาน 

1 -31 
มี.ค. 64 

1 ครั้ง 1 ครั้ง กําหนดมาตรการในการขับเคลื่อน  
ตาม  URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/ar
ticle_20210505142944.pdf 
ขอแกไข URL เปน 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_
news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82cc
bda1b5789aa.pdf 

 
3. สื่อสารแผนการจัดสรร
เงินงบประมาณ ไตรมาส   
3-4 

1 มี.ค. – 
15ก.ค. 
64 

2 ครั้ง 2 ครั้ง ดําเนินการสื่อสารแจงเวียนแผน ๑ ครั้ง ตาม   
URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/ar
ticle_20210421140006.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/5ec4be6119fa533c990e2e7a4da15f53.pdf 
 
 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/0a03fddcc3170b8c652639858f218b81.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210505142944.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210505142944.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210505142944.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210505142944.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210421140006.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210421140006.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5ec4be6119fa533c990e2e7a4da15f53.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5ec4be6119fa533c990e2e7a4da15f53.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5ec4be6119fa533c990e2e7a4da15f53.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5ec4be6119fa533c990e2e7a4da15f53.pdf
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รายการ ระยะเวลา
จัดทํา
แผน 

จํานวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

สื่อสารแผน ครั้งท่ี 2 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202108/m_news/33395/204717/file_download
/6651ac8f90a8ac199f9345fe49ff5987.pdf 
 
 

4. ติดตามเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณ / 
จัดทํารายงาน รบจ.1 ทุก
วันท่ี 15-20 ของเดือน 

1 มี.ค. – 
31 ก.ค. 
64 

5 ครั้ง 5 ครั้ง กองคลังไดจัดทํา รบจ.1 ข้ึนเว็บไซต ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 มีนาคม 2564 ตาม  
URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/a
rticle_20210315114555.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/32094/204774/file_download
/d5996dbd86ac753bbb0fb65710f0bc6d.pdf 
 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 16 เม.ย. 64 ตาม  
URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/a
rticle_20210419114559.pdf  
 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/32094/204782/file_download
/cc16d2ee27ae8f3dfd8f7b064623290e.pdf 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 14 พ.ค. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/32094/204783/file_download
/26ec7dc1d11b0960033d4d7cbbebe1cf.pdf 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี  15 มิถุนายน 2564  ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/6651ac8f90a8ac199f9345fe49ff5987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/6651ac8f90a8ac199f9345fe49ff5987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/6651ac8f90a8ac199f9345fe49ff5987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/6651ac8f90a8ac199f9345fe49ff5987.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210315114555.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210315114555.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204774/file_download/d5996dbd86ac753bbb0fb65710f0bc6d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204774/file_download/d5996dbd86ac753bbb0fb65710f0bc6d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204774/file_download/d5996dbd86ac753bbb0fb65710f0bc6d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204774/file_download/d5996dbd86ac753bbb0fb65710f0bc6d.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210419114559.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210419114559.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204782/file_download/cc16d2ee27ae8f3dfd8f7b064623290e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204782/file_download/cc16d2ee27ae8f3dfd8f7b064623290e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204782/file_download/cc16d2ee27ae8f3dfd8f7b064623290e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204782/file_download/cc16d2ee27ae8f3dfd8f7b064623290e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204783/file_download/26ec7dc1d11b0960033d4d7cbbebe1cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204783/file_download/26ec7dc1d11b0960033d4d7cbbebe1cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204783/file_download/26ec7dc1d11b0960033d4d7cbbebe1cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204783/file_download/26ec7dc1d11b0960033d4d7cbbebe1cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/205132/file_download/766adc6da2c8f8808d6408c8d1b70345.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/205132/file_download/766adc6da2c8f8808d6408c8d1b70345.pdf
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f/202106/m_news/32094/205132/file_download
/766adc6da2c8f8808d6408c8d1b70345.pdf 
 

ครั้งท่ี 5 วันท่ี  15 กรกฎาคม 2564  ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202107/m_news/32094/205697/file_download
/48d80e0a9f024bdf60b3a23243b37522.pdf 
 

5. รายงานผลการ
ขับเคลื่อนแผนกํากับ
ติดตามฯ/ประชุมติดตาม
ความกาวหนาผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การในระบบ DOC ภายใน
วันท่ี 10 ของเดือน 

1 มี.ค. – 
31 ก.ค. 
64 

5 ครั้ง 5 ครั้ง ครั้งท่ี 1 จัดประชุมกองเพ่ือติดตามความกาวหนาผลการ

ดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 7 เม.ย. 64 ตาม URL เดิม 

http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/a
rticle_20210409110726.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/5869c7b9fbe0e4a1b56d9193afa51530.pdf 
 

ครั้งท่ี 2 จัดประชุมกองเพ่ือติดตามความกาวหนาผลการ

ดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 6 พ.ค. 64 ตาม URL 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/2135f8135be5e346be83471f07c8bae2.pdf 
 

ครั้งท่ี 3 จัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาผลการ
ดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/62f30263268036adb5584460f9d898b6.pdf 
ครั้งท่ี 4 จัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาผลการ
ดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202107/m_news/33395/204717/file_download

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/205132/file_download/766adc6da2c8f8808d6408c8d1b70345.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/205132/file_download/766adc6da2c8f8808d6408c8d1b70345.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/32094/205697/file_download/48d80e0a9f024bdf60b3a23243b37522.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/32094/205697/file_download/48d80e0a9f024bdf60b3a23243b37522.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/32094/205697/file_download/48d80e0a9f024bdf60b3a23243b37522.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/32094/205697/file_download/48d80e0a9f024bdf60b3a23243b37522.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210409110726.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210409110726.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5869c7b9fbe0e4a1b56d9193afa51530.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5869c7b9fbe0e4a1b56d9193afa51530.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5869c7b9fbe0e4a1b56d9193afa51530.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5869c7b9fbe0e4a1b56d9193afa51530.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/2135f8135be5e346be83471f07c8bae2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/2135f8135be5e346be83471f07c8bae2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/2135f8135be5e346be83471f07c8bae2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/2135f8135be5e346be83471f07c8bae2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/62f30263268036adb5584460f9d898b6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/62f30263268036adb5584460f9d898b6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/62f30263268036adb5584460f9d898b6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/62f30263268036adb5584460f9d898b6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/79a1c34ed804d87572899c715ea60103.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/79a1c34ed804d87572899c715ea60103.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/79a1c34ed804d87572899c715ea60103.pdf
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/79a1c34ed804d87572899c715ea60103.pdf 
ครั้งท่ี 5 จัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาผลการ
ดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 

6. บันทึกผลการ
ปฏิบัตกิารในระบบ DOC 
ทุกวันท่ี 25-30 ของ
เดือน 

1 มี.ค. – 
31 ก.ค. 
64 

5 ครั้ง 5 ครั้ง บันทึกผล DOC  
ครั้งท่ี 1 เดือน เดือน มี.ค. 64 ตาม URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/a
rticle_20210405163330.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/f55b75c15fc730aa25c3c8496168ad38.pdf 
 

ครั้งท่ี 2 เดือน เม.ย. ตาม URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/ar
ticle_20210506094444.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/813d7dd65ac05e19cfe81dd982cf248e.pdf 
 

ครั้งท่ี 3 เดือน พ.ค. ตาม URL  
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/9bde01b4f1d6a6769e2048e421ee55e4.pdf 
ครั้งท่ี 4 เดือน มิ.ย. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202107/m_news/33395/204717/file_download
/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.pdf 
ครั้งท่ี 5 เดือน ก.ค. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202108/m_news/33395/204717/file_download
/b43ac1e5448bb0c8c044e517dfcb6610.pdf 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/79a1c34ed804d87572899c715ea60103.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210405163330.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210405163330.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/f55b75c15fc730aa25c3c8496168ad38.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/f55b75c15fc730aa25c3c8496168ad38.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/f55b75c15fc730aa25c3c8496168ad38.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/f55b75c15fc730aa25c3c8496168ad38.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210506094444.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210506094444.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/813d7dd65ac05e19cfe81dd982cf248e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/813d7dd65ac05e19cfe81dd982cf248e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/813d7dd65ac05e19cfe81dd982cf248e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/813d7dd65ac05e19cfe81dd982cf248e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/9bde01b4f1d6a6769e2048e421ee55e4.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/9bde01b4f1d6a6769e2048e421ee55e4.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/9bde01b4f1d6a6769e2048e421ee55e4.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/9bde01b4f1d6a6769e2048e421ee55e4.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/b43ac1e5448bb0c8c044e517dfcb6610.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/b43ac1e5448bb0c8c044e517dfcb6610.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/b43ac1e5448bb0c8c044e517dfcb6610.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/b43ac1e5448bb0c8c044e517dfcb6610.pdf
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หมายเหตุ ไดแนบการอนุมัติปรับแผนมาดานลางของการ
รายงาน คืนเงิน 91,900 บาท ทําใหกองคลังมีงบประมาณงบ
ดําเนินงาน จํานวน 2,364,900 บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.2  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย 

นางสาวปวิตรา  รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ รายงานผลการติดตาม กํากับ 
ตัวชี้วัด ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้  

การดําเนินงานของตัวชี้วัด ITA ในเดือนกรกฎาคมเนนเรื่องการประชาสัมพันธขาวสาร

“คุณธรรมสุจริต”เพ่ือสื่อสารความหมายของคุณธรรมสุจริต และสาเหตุของการทุจริต เพ่ือสรางการรับรู         

การตอตานการทุจริตในองคกรสื่อสารในชองทางท่ีสามารถเขาถึงไดงาย เชนในไลนกลุม รวมถึงชองทางการแจง

เวียนเอกสาร ใหสามารถเขาถึงบุคลากรมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมคะแนนการรับรูของตัวชี้วัดท่ียังมีระดับการรับรูต่ํา            

ตามแผนปฏิบัติการ การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสฯ ซ่ึงกําหนดไวระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 

จํานวน 4 เรื่อง ไดมีการดําเนินการไปแลว 2 เรื่อง และในเดือนกรกฎาคม 2564 จํานวน 2 เรื่อง 

 ระดับคะแนนท่ี 4 ในเดือนกรกฎาคม 2564 เปนผลการดําเนินงานของการประชาสัมพันธ

ขาวสาร “คุณธรรมสุจริต”  คือ 1) แจงขอมูลประชาสัมพันธพฤติกรรมใดหรือการปฏิบัติใดท่ีเรียกวา “สุจริต” 

สื่อใหเห็นวาลักษณะของสุจริตเปนอยางไร และ 2) สาเหตุของการทุจริตในองคกรท่ีกําหนดนิยามและรูปแบบ

การทุจริตเปน 7 ประเภท ใหบุคลากรในองคกรเขาใจประเภทและลักษณะของการทุจริต ใหเสามารถเขาใจและ

ปฏิบัติไดถูกตองมากข้ึน เพ่ือประชาสัมพันธในชองทางของการแจงเวียนและทางไลน ซ่ึงเปนเปาหมายคุณธรรม

สุจริตของหนวยงาน  

 ระดับคะแนนท่ี 5 ผลคะแนนการรับวัดการรับรูออนไลน การดําเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน Integrity and Transparency Assessment : ITA ของกองคลัง รอยละ 90.25 
ตํ่ากวาเปาหมายในรอบ 5 เดือนหลัง ซ่ึงกําหนดไวรอยละ 92.50 คาคะแนนผลลัพธอยูท่ีระดับ 4.50 จากคา
คะแนนเต็ม 5.00 ตามตารางผลคะแนนการรับวัดการรับรูออนไลนฯ ท่ีแนบ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.2) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.23 รอยละความสําเร็จของการจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560   

นางนภารัตน  วงศรักษา นักวิชาการพัสดุชํานาญการ รายงานผลการติดตาม กํากับ ตัวชี้วัด 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้ 
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 ระดับคะแนนท่ี 4 มีการจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซ้ือจัดจาง และ
การบริหารสัญญา ครบตามท่ีกําหนดในแผนฯ คือ 

ผังการปฏิบัติงาน จัดซ้ือจัดจาง 
1. วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ในงานกอสราง
2. วิธีการคัดเลือก
ผังปฏิบัติงาน การบริหารสัญญา 
1. กระบวนการดําเนินการตามสัญญา
2. กระบวนการแกไขสญัญา
3. กระบวนการงด ลดคาปรับ และการขยายเวลา
4. กระบวนการยกเลิกสัญญา
 ระดับคะแนนท่ี 5 เปนการรายงานใน 2 สวน คือ
1. รายงานผลการดําเนินงานการจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) ทุกกระบวนการในแผนฯ

ไดมีการเผยแพรบนเว็บไซตหลักของกองคลัง กลุมพัสดุ เมนูคลังความรู ตามลิงก 
https://finance.anamai.moph.go.th/th/knowledge-center ซ่ึงมีการเผยแพรบนเว็บไซตหลักเรียบรอยแลวใน
เดือนท่ีดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จ 

2. การจัดทํารูปเลมของการจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซ้ือจัดจาง และ
การบริหารสัญญา 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.23) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาเนื่องจากปจจุบันสถิติผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับสถานการณอยางเหมาะสมและเพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาท่ีและบุคคล
ในครอบครัว กรมอนามัยจึงใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง (Work Form Home) 
และกองคลัง ไดกําหนดใหเจาหนาท่ีผูท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง (Work Form Home) ดําเนินการ ดังนี้ 

1) เริ่มตั้งแตวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 แจงตําแหนงท่ีตั้ง (Location) บานพักของตน
ท่ีกลุมไลน GCC3_สธ_DO

2) ใหเช็ดอินเขาท่ีทํางาน โดยการแจงตําแหนงท่ีตั้ง (Location) บานพักของตนเอง วันละ
3 ชวงเวลา คือ ชวงเชา เวลา 08.30 น. ชวงบาย เวลา 13.00 น. และชวงเย็น เวลา 16.30 น. 

3) ใหเจาหนาท่ีกองคลังทุกคนดําเนินการประเมินความเสี่ยงการคัดกรองกอนเขาทํางานทุกวัน
ในแอปพลิเคชัน “ไทยเซฟ” “ไทยประเมินเซฟไทย ครัวเรือนปลอดภัย ท่ีทํางานไรโควิด” 

4) ขณะปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ ง (Work Form Home) ให เจาหนาท่ีกองคลังเปด
โทรศัพทเคลื่อนท่ีของตนเองไวตลอดเวลา เพ่ือการติดตอประสานท่ีสะดวกรวดเร็วและทันตอสถานการณ 

 เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 

นางพิสมัย  พุมสุข ผูจดรายงานการประชุม 
นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผูตรวจรายงานการประชุม 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/knowledge-center
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การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวช้ีวัดของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

และเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคล่ือนและประเมินผลกรมอนามัย  
(Healthy workplace Happy for Life) ครั้งท่ี 11/2564 

วันพุธท่ี 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
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การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวช้ีวัดของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคล่ือนและประเมินผลกรมอนามัย  

(Healthy workplace Happy for Life) ครั้งท่ี 11/2564 
วันพุธท่ี 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 



 

 

 

 

 

ผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) 

การจัดซื้อจัดจาง และกระบวนการบริหารสัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมพัสดุ กองคลัง กรมอนามัย 
กรกฎาคม 2564 

 

 



 

 

คํานํา 

การจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซ้ือจัดจาง และกระบวนการบริหารสัญญา จัดทําข้ึน

เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุและผู ท่ี เก่ียวของไดใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

จนถึงข้ันตอนท่ีหนวยงานไดลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ และบริหารสัญญาภายหลังจากกระบวนการ

ดําเนินการตามสัญญาเรียบรอยแลว ซ่ึงเปนกรณีท่ีดําเนินการตามสัญญามีการตรวจรับพัสดุและเบิกจายได และ

กรณีท่ีเปนดุลพินิจของผูมีอํานาจท่ีจะพิจารณาใหแกไขสัญญาได การงด ลดคาปรับ การขยายเวลาปฏิบัติการ 

ตามสัญญา กระบวนการยกเลิกสัญญา และความรูเรื่องท้ิงงาน ใหเขาใจข้ันตอนกระบวนการตางๆ ใหสามารถ

ปฏิบั ติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็วยิ่ งข้ึน  โดยเนื้อหาในละข้ันตอนจะระบุ เลขมาตราและขอกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือสะดวกในการคนควาขอมูลเพ่ิมเติม 

 
กลุมพัสดุ กองคลัง กรมอนามัย 

กรกฎาคม  2564 
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8. กระบวนการการงด ลดคาปรับ การขยายเวลาปฏิบัติการตามสัญญา   24 
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ภาคผนวก 

1. Work Flow วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  

2. Work Flow วิธีการคัดเลือก 

3. Work Flow กระบวนการดําเนินการตามสัญญา 
4. Work Flow กระบวนการแกไขสัญญา 
5. Work Flow กระบวนการงด ลดคาปรับ และการขยายเวลา 
6. Work Flow กระบวนการบอกเลิกสัญญา 
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การจัดทําผังการปฏิบัตงิาน (flowchart)  

การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารสัญญา 

1. วัตถุประสงค   

เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุและผูท่ีเก่ียวของ ไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหอยูภายใต

มาตรฐานเดียวกัน ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารสัญญาท่ีถูกตอง สามารถ

ใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน เปนเอกสารการเรียนรูสําหรับผูท่ีเขามาปฏิบัติงานใหมไดศึกษาเรียนรู และ

พัฒนาการปฏิบัติงาน ลดขอผิดพลาดจากการทํางาน บุคลากรสามารถทํางานแทนกันไดเปนการพัฒนาและปรับปรุง

การทํางานภายในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. ขอบเขต 

ขอบเขตของการจัดทําผังการปฏิบัติงาน จะครอบคลุมเฉพาะกระบวนการตางๆ ดังนี้ 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง     

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   

    การคัดเลือก            

กระบวนการบริหารสัญญา 

   กระบวนการดําเนินการตามสัญญา (ตรวจรับและเบิกจาย)  

   กระบวนการแกไขสัญญา  

   กระบวนการงด ลดคาปรับ การขยายเวลาปฏิบัติการตามสัญญา 

   กระบวนการยกเลิกสัญญา 

3. คําจํากัดความ 

 การจัดซ้ือจัดจาง หมายถึงการดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการ ซ้ือ จาง เชา แลกเปลี่ยน หรือ 

โดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การบริหารสัญญา หมายถึง การควบคุมตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน การเบิกจายเงินใหเปนไป

ตามเง่ือนไขขอกําหนดในสัญญา และพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มติคณะรัฐมนตรี 

กฎกระทรวง แนวทางปฏิบัติ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

พัสดุ หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางท่ีปรึกษาและงานจางออกแบบหรือควบคุม

งานกอสราง รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การซ้ือ หมายถึง การซ้ือพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดตั้ง ทดลอง และบริการท่ีเก่ียวเนื่องอ่ืนๆ แตไมรวมถึง 

การจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

การจาง ใหหมายความถึง การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ 

การจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง การรับขนในการ
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เดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายเดินทางไปราชการ การจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบและ

ควบคุมงาน และการจางงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

งานกอสราง หมายถึง งานกอสรางอาคารงานกอสรางสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนใดและ 

การซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทําอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันตออาคารท่ีรวมอยูในงาน

กอสรางนั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของงานกอสรางนั้น 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หมายถึง เจาหนาท่ีซ่ึงหนวยงานของรัฐแตงตั้งใหทําหนาท่ีตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 175 

ผูควบคุมงาน หมายถึง เจาหนาท่ีซ่ึงหนวยงานของรัฐแตงต้ังใหทําหนาท่ีตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 176 

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ หมายถึง ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายงานซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง

หรือการบริหารพัสดุตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด หรือผูท่ีได 

รับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีพัสดุ หมายถึง ผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

จากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ 

หัวหนาหนวยงานของรัฐ หมายถึง อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ในหนวยงานของรัฐ

หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนตามคําสั่งมอบอํานาจของหนวยงานของรัฐ 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ผูบริหารสัญญา คือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมกับเจาหนาท่ีพัสดุ เม่ือครบกําหนดเวลาตามระบ ุ

ในสัญญาผูบริหารสัญญาจะตองแจงใหผูรับจางสงมอบงานตามสัญญาโดยเสนอหัวหนาสวนราชการใหมีหนังสือ 

แจงเตือน แจงปรับ แลวแตกรณี หากมิไดดําเนินการจะถือวาละเลยไมปฏิบัติตามหนาท่ี 

หัวหนาสวนราชการมีดุลพินิจในการพิจารณาดําเนินการตางๆ เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ

เง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยใหดําเนินการภายใตหลักเกณฑและวิธีการดังนี้ 

1) ภายหลังจากท่ีมีการลงนามในสัญญา และสัญญามีผลบังคับใชแลวใหหัวหนาสวนราชการเปน 

ผูมีอํานาจสั่งการในการบริหารสัญญาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

2) การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาท่ีไดลงนามแลวโดยหลักจะแกไขมิได เวนแตกรณีมีความจําเปนท่ีไมทําให

ทางราชการตองเสียประโยชนหรือเพ่ือประโยชนของทางราชการ 

3) ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุรับผิดชอบการกํากับและติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีตกลงกันไวใน

สัญญา  

5. กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง  

กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง คือข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการ ซ้ือ จาง เชา แลกเปลี่ยน 

หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ ในการหลัก

จัดซ้ือจัดจางและการ บริหารพัสดุภาครัฐท่ีดีตองสอดคลองกับหลักการตามมาตรา 8 คือ 1) คุมคา 2) โปรงใส 

3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) ตรวจสอบได   
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1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) คือ การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท  

และเปนสินคาหรืองานบริการท่ีไมไดกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไวในระบบขอมูลสินคา  

(e-catalog) โดยใหดําเนินการในระบบประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส  (Electronic Bidding : e-bidding)  

ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกวดราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

จนท.พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย 

จัดทําแผนจดัซ้ือจัดจาง 

(พรบ.มาตรา 11 + ระเบียบฯ ขอ 11) 

คกก./จนท.พัสด/ุผูที่ไดรับ 

มอบหมายจัดทํารางขอบเขตงาน 

(ขอ 21) 

จนท.พัสดุจัดทําเอกสารซ้ือหรือจาง 

ดวยวิธี e-bidding (ขอ 43) 

จนท.พัสดุจัดทํารายงานขอซ้ือหรอื

จาง เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

(ขอ 22) 

1 2 3 4 

หัวหนาหนวยงานของรัฐ 

ใหความเห็นของรายงานขอซ้ือขอจาง 

5 

หัวหนา จนท.พัสดุนํารางประกาศ/

เอกสารเผยแพรลงเว็บไซต  

เพื่อรับฟงความคิดเห็น (ขอ 45) 

6 

นํารางประกาศ/เอกสารประกวดราคา 

รับฟงความคิดเห็น (นําขอ 45+ขอ 46) 

ไมมีผูเสนอความคิดเห็น มีผูเสนอความคิดเห็น 

ปรับปรุง 

ขอ 47(1) 

ไมปรับปรุง 

ขอ 47(2) 

ระยะเวลาการเผยแพรเอกสารฯ และจดัเตรียมเอกสารฯ 

เพื่อยื่นขอเสนอผานระบบ e - GP (ขอ 51) 

 

10 

 

กําหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) 

กอนถึงวันเสนอ ไมนอยกวา 3 วันทําการ (ขอ 52) 

 

11 

 

7 

 

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ 

ดําเนินการพิจารณาผล (ขอ 55) 

 

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการพจิารณา 

พรอมความเห็นตอหวัหนาหนวยงานของรัฐ 

เพื่อขอความเห็นชอบ ตามขอ 55(4) 

 

 หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจ 

อนุมัติซ้ือหรือจาง เห็นชอบผลการพจิารณา 

(ขอ 59) 

 

 

ประกาศผูชนะ 

การเสนอราคา (ขอ 59) 

 

 

16 

 

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนดหรือขอตกลง ภายหลังจากพนระยะเวลา

อุทธรณผลการพิจารณา  

(มาตรา 66) และระเบยีบฯ ขอ 161 

 

 

17 

 

หัวหนาเจาหนาที่เผยแพรประกาศและเอกสาร 

ประกวดราคาไมนอยกวา 5 วันทาํการ (ขอ 48) 

9 

 

เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

เห็นชอบใหนําประกาศเผยแพร 

8 

 

13 

 

14 

 

15 

 

ผูเสนอราคาเขาเสนอราคาผานระบบ e-GP 

โดยเสนอราคาไดเพียงคร้ังเดียว (ขอ 54) 

 

12 
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พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 ไดกําหนดขอบังคับซ่ึงเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ดังนี้ 

การจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

 มาตรา 11 ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป และประกาศเผยแพร ในระบบ

เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  

และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น เวนแต 

(1) กรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนหรือเปนพัสดุท่ีใชในราชการลับ ท้ังนี้ ตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ (ฉ) 

(2) กรณีท่ีมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเปนตองใชพัสดุโดยฉุกเฉิน 

     หรือเปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาด ท้ังนี้ ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 

(3) กรณีท่ีเปนงานจางท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินคาจางตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือท่ีมีความจําเปนเรงดวนหรือท่ี 

    เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ ท้ังนี้ ตามมาตรา 70 (3) (ข) หรือ (ฉ) 

(4) กรณีท่ีเปนงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางท่ีมีความจําเปนเรงดวนหรือท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของ 

    ชาติตามมาตรา 82 (3) 

 

คําอธิบายในสวนท่ีเกี่ยวของ : 

การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จะตองจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป

กอนดําเนินการสรางโครงการผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 

Procurement : e - GP) โดยประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงาน

ของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดและใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของ

รัฐ เนื่องจากวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ไมไดรับการยกเวนตามมาตรา 11 

  

มาตรา 12 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและข้ันตอน

การจัดซ้ือจัดจางและจัดเก็บไวอยางเปนระบบ เพ่ือประโยชนในการตรวจดูขอมูลเม่ือมีการรองขอ 

 การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางและการรองขอ

เพ่ือตรวจดูบันทึกรายงานดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 ไดกําหนดขอบังคับซ่ึงเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ดังนี้ 

 ขอ 9 การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสให

หนวยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
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ใหหนวยงานของรัฐใชเอกสารท่ีจัดพิมพจากระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เปนเอกสารประกอบการ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามวิธีการท่ีกําหนดในระเบียบนี้ 

ขอ 43-60 ไดอธิบายวิธีการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ดังนี้ 

 ขอ 43 ใหเจาหนาท่ีจัดทาเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสพรอมประกาศเชิญชวน

ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 การจัดทําเอกสารซ้ือหรือจางและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถาจําเปนตองมีขอความ หรือรายการ

แตกตางไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวในแบบและไมทําให

หนวยงานของรัฐเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวา จะมีปญหาในทางเสียเปรียบ

หรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารซ้ือหรือจางและประกาศเชิญชวนดังกลาวไปใหสานักงานอัยการสูงสุดตรวจ

พิจารณากอน 

 การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจางและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่งใหกําหนด 

เปนวันถัดจากวันสุดทายของระยะเวลาการเผยแพรประกาศและเอกสารซ้ือหรือจาง โดยกําหนดเปนวัน เวลาทํา

การเทานั้น และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

 ขอ 44 การซ้ือหรือจางพัสดุใดท่ีมีความจําเปนโดยสภาพของการซ้ือหรือจางจะตองกําหนดเง่ือนไขไวใน

เอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหผูยื่นขอเสนอนําตัวอยางพัสดุท่ีเสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง

หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ใหหนวยงานของรัฐกําหนดใหผูยื่นขอเสนอนาตัวอยางพัสดุนั้นมาแสดงเพ่ือทดลอง

หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานท่ีท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด 

 กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งใดท่ีกําหนดใหตองมีเอกสารในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ

ประกอบการยื่นขอเสนอของผูยื่นขอเสนอท่ียื่นผานทางระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากหนวยงานของรัฐ 

เห็นวาเอกสารดังกลาวมีปริมาณมากและเปนอุปสรรคของผูยื่นขอเสนอในการนาเขาระบบประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ใหหนวยงานของรัฐกําหนดใหผูยื่นขอเสนอนําเอกสารนั้นพรอมสรุปจํานวนเอกสารดังกลาวมาสง ณ 

ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐในภายหลัง โดยใหลงลายมือชื่อของผูยื่นขอเสนอ พรอมประทับตราสําคัญของนิติ

บุคคล (ถามี) กํากับในเอกสารนั้นดวย 

 การกําหนดวันใหผูยื่นขอเสนอนําตัวอยางพัสดุท่ีเสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน

ตามวรรคหนึ่ง หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาสงตามวรรคสอง ใหหนวยงานของรัฐ กําหนดเปนวันใดวันหนึ่ง

ภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา เวนแตการดําเนินการตามวรรคหนึ่งท่ีไมอาจดําเนินการวันใดวันหนึ่ง

ได ใหหนวยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกวา 1 วันได แตจํานวนวันดังกลาวตองไมเกิน 5 วันทําการ นับถัดจาก

วันเสนอราคา ท้ังนี้ ใหระบุไวเปนเง่ือนไขในเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหชัดเจน 

 ขอ 45 เม่ือผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตามขอ 21 ไดจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 

ของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางแลว ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจางตามขอ 22 พรอมนํารางขอบเขตของงาน

หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 
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หากหัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นวาเพ่ือใหการกําหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ท่ีจะซ้ือหรือจางเปนไปดวยความรอบคอบเหมาะสม เปนประโยชนแกหนวยงานของรัฐ และไมมีการกําหนดเง่ือนไข

ท่ีเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงานหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางพรอมกับรางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสจากผูประกอบการกอนก็ได ท้ังนี้ โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

 (1) การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท ใหอยูในดุลพินิจ

ของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีจะใหมีการเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการหรือไมก็ได 

 (2) การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ใหหนวยงานของรัฐนารางประกาศและ 

รางเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดวงเงินตามวรรคหนึ่ง แตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหเสนอตอ

คณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือไดรับความเห็นชอบแลวใหรายงานสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินทราบดวย 

 ขอ 46 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐนารางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการตามขอ 45 ใหหัวหนาเจาหนาท่ีดําเนินการนําราง

เอกสารดังกลาวเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ เปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการ เพ่ือใหผูประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหนวยงานของรัฐ ท่ีจัด ซ้ือ 

จัดจางโดยตรงโดยเปดเผยตัว 

 ขอ 47 กรณีท่ีมีผูมีความคิดเห็น ใหหัวหนาเจาหนาท่ีรวมกับผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจัดทํารางขอบเขตของ

งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางตามขอ 21 พิจารณาวาสมควรดําเนินการปรบัปรุง

แกไขหรือไม โดยใหดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) กรณีพิจารณาแลวเห็นวา ควรปรับปรุงรางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ใหหัวหนาเจาหนาท่ีจัดทํารายงานพรอมความเห็นและรางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีไดปรับปรุงแลว เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือไดรับ

ความเห็นชอบแลว ใหนํารางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เปนเวลาติดตอกันไม

นอยกวา 3 วันทําการ และใหหัวหนาเจาหนาท่ีแจงผูมีความคิดเห็นทุกรายทราบเปนหนังสือ 

 (2) กรณีพิจารณาแลวเห็นวา ไมควรปรับปรุงรางประกาศและรางเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ใหหัวหนาเจาหนาท่ีจัดทํารายงานพรอมความเห็นเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความ

เห็นชอบ เม่ือไดรับความเห็นชอบแลว ใหหัวหนาเจาหนาท่ีแจงผูมีความคิดเห็นทุกรายทราบเปนหนังสือ 

 ขอ 48 ภายหลังจากท่ีหนวยงานของรัฐไดดําเนินการตามขอ 45 หรือขอ 46 และขอ 47 แลวแตกรณีเสร็จ

สิ้นแลว ใหหัวหนาเจาหนาท่ีดําเนินการเผยแพรประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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 ขอ 49  การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส  รวมท้ั งเอกสารท่ี เก่ียวกับ 

คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดใหกระทําไปพรอมกันกับการเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหผูประกอบการท่ีประสงคจะเขายื่นขอเสนอสามารถขอรับหรือขอซ้ือเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตวันเริ่มตนจนถึงวันสุดทายของการเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 ในกรณีท่ีมีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายท่ีหนวยงานของรัฐตองเสียไปในการจัดทํา

เอกสารนั้น แตไมรวมถึงคาใชจายสวนอ่ืนท่ีหนวยงานของรัฐไดใชจายจากเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินการดังกลาว

แลว เชน คาใชจายในการจางสํารวจออกแบบ หรือคาจางท่ีปรึกษา ถามีการยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ครั้งนั้น และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมใหผูรับหรือผูซ้ือเอกสารประกวดราคาในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งกอนมีสิทธิขอรับเอกสารประกวดราคาใหม โดยไมตองเสียคาซ้ือเอกสารประกวด

ราคาอีก 

 ขอ 50 ใหกรมบัญชีกลางจัดสงประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ของหนวยงานของรัฐใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

 ขอ 51 การเผยแพรประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตามขอ 48  

ใหคํานึงถึงระยะเวลาในการใหผูประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพ่ือยื่นขอเสนอดวย โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 

 (1) การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท ใหกําหนด 

ไมนอยกวา 5 วันทาการ 

 (2) การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แตไมเกิน 10,000,000 บาท ใหกําหนด 

ไมนอยกวา 10 วันทาการ 

 (3) การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แตไมเกิน 50,000,000 บาท ใหกําหนด 

ไมนอยกวา 12 วันทาการ 

 (4) การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ข้ึนไป ใหกําหนดไมนอยกวา 20 วัน 

ทําการ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพรตามวรรคหนึ่ง แตกตางไปจากท่ี

กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหเสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือไดรับความเห็นชอบแลวให

รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวย 

 ขอ 52 ในกรณีท่ีโดยสภาพของการซ้ือหรือการจางนั้นมีความจาเปนจะตองมีการสอบถามรายละเอียด

เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีจะกําหนดใหผูประกอบการท่ีสนใจตองการ

ทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สอบถามผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e - mail) ของหนวยงานของรัฐหรือชองทาง

อ่ืนตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยใหกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม และใหหนวยงานของรัฐชี้แจง

รายละเอียดดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐกอนถึงกําหนด 

วันเสนอราคา ไมนอยกวา 3 วันทาการ 
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 ขอ 53 การเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งใด หากหนวยงานของรัฐได

กําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางไมถูกตอง หรือไมครบถวนในสวนท่ีเปนสาระสําคัญไมวาท้ังหมดหรือแต

บางสวน ใหหนวยงานของรัฐยกเลิกการดําเนินการซ้ือหรือจางในครั้งนั้นแลวดําเนินการใหมใหถูกตองตอไป 

 ขอ 54 เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหผูประกอบการเขาสูระบบ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และใหเสนอราคาภายในเวลาท่ีกําหนด โดยสามารถเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง หามมิใหรนหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา เวนแตเปนกรณี

ท่ีกรมบัญชีกลางแจงเลื่อนกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปญหาขอขัดของเก่ียวกับการเสนอราคาผาน

ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส และเม่ือไดดําเนินการเปนประการใดแลว ใหกรมบัญชีกลางรายงาน

คณะกรรมการวินิจฉัยทราบดวย 

 ขอ 55 เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามขอ 54 ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคอิเล็กทรอนิกส 

ดําเนินการดังนี้ 

 (1) จัดพิมพใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 ชุด โดยใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอ

ราคาของผูยื่นขอเสนอทุกแผน 

 ท้ังนี้ การซ้ือหรือจางท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติ

ของผูยื่นขอเสนอ ซ่ึงอาจจะมีขอเสนอท่ีไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมีปญหาในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

ใหหนวยงานของรัฐกําหนดเปนเง่ือนไขใหมีการยื่นขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืนแยกมาตางหาก ในกรณีเชน

วานี้ คณะกรรมการยังไมตองจัดพิมพใบเสนอราคาจนกวาจะดําเนินการตามขอ 83 (3) แลวเสร็จ 

 (2) ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตางๆ และพัสดุตัวอยาง(ถามี) 

หรือพิจารณาการนําเสนองานของผูยื่นขอเสนอทุกราย หรือเอกสารท่ีกําหนดใหจัดสงภายหลังจากวันเสนอราคา

ตามขอ 44 แลวคัดเลือกผูยื่นขอเสนอท่ีไมมีผลประโยชนรวมกัน และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถวน ถูกตอง  

มีคุณสมบัติและขอเสนอทางดานเทคนิคหรือเสนอพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถวน ถูกตอง  

ตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูยื่นขอเสนอรายใดก็ไดแตจะ

ใหผูยื่นขอเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได และหากคณะกรรมการเห็นวาผูยื่นขอเสนอราย

ใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการตัดรายชื่อของผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ในครั้งนั้น 

 ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือ

หรือจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไวในประกาศและ 
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เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบ

เสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิ์ผูยื่นขอเสนอราย

นั้น 

 (3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอท่ีถูกตองตาม (2) และพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยใหจัดเรียงลําดับผูท่ีเสนอราคา

ต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุด ไมเกิน 3 ราย ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวไมยอมเขาทําสัญญาหรือ

ขอตกลงกับหนวยงานของรัฐในเวลาท่ีกําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการพิจารณา 

ผูท่ีเสนอราคาต่ํารายถัดไปหรือผูท่ีไดคะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ แลวแตกรณี 

 (4) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดเสนอหัวหนา

หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ท้ังนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกลาว 

ใหประกอบดวยรายการอยางนอย ดังตอไปนี้ 

  (ก) รายการพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง 

  (ข) รายชื่อผูยื่นขอเสนอ ราคาท่ีเสนอ และขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกราย 

  (ค) รายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีผานการคัดเลือกวาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน 

  (ง) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ พรอมเกณฑการใหคะแนน 

  (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผูยื่นขอเสนอทุกรายพรอม

เหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 

 ขอ 56 ในกรณีท่ีปรากฏวา มีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผูยื่นขอเสนอหลายรายแตถูกตองตรงตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ครั้งนั้น แตถาคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการดาเนินการตามขอ 57 หรือขอ 58 แลวแตกรณี โดยอนุโลม 

 ในกรณีท่ีไมมีผูยื่นขอเสนอหรือมีแตไม ถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ครั้งนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหม แตหากหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมอาจไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56  

วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แลวแตกรณีก็ได เวนแตหนวยงานของรัฐ  

จะดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอ่ืน ใหเริ่มกระบวนการซ้ือหรือจางใหม  

โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจางตามขอ 22 

 ขอ 57 ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กรณีท่ีหนวยงานของรัฐเลือกใชเกณฑราคา 

หากปรากฏวามีผูเสนอราคาตํ่าสุดเทากันหลายราย ใหคณะกรรมการพิจารณาราคาต่ําสุดของผูท่ีเสนอราคาเขาสู

ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในลาดับแรกเปนผูชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น 
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 ในกรณี ท่ีปรากฏวาราคาของผู ท่ีชนะการเสนอราคายังสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางตามขอ 22  

ใหคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) ใหแจงผู ท่ี เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางนั้นผานระบบประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือตอรองราคาใหต่ําสุดเทาท่ีจะทําได หากผูท่ีเสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคา

ผานระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ราคาท่ีเสนอใหมไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางหรือสูงกวาแตสวนท่ีสูง

กวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีกแตสวนท่ีสูงกวานั้นไม

เกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสม ก็ใหเสนอซ้ือหรือจางจากผูท่ี

เสนอราคารายนั้น 

 (2) ถาดําเนินการตาม (1) แลวไมไดผล ใหแจงผูท่ีเสนอราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางทุก

รายผานระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เพ่ือมาเสนอราคาใหมพรอมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผานระบบประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไมยื่นใบเสนอราคาใหถือวารายนั้นยืนราคา

ตามท่ีเสนอไวเดิม หากผูท่ีเสนอราคาตํ่าสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง  

หรือสูงกวา แตสวนท่ีสูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาท่ี

เหมาะสมก็ใหเสนอซ้ือหรือจางจากผูท่ีเสนอราคารายนั้น 

 (3) ถาดําเนินการตาม (2) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนา

เจาหนาท่ี เพ่ือประกอบการใชดุลพินิจวาจะยกเลิกการซ้ือหรือจาง หรือขอเงินเพ่ิมเติมหรือลดรายการ 

ลดจํานวนหรือลดเนื้องาน หากการดําเนินการดังกลาวทําใหลําดับของผูชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ถือวากอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเสนอราคา ใหยกเลิกการซ้ือหรือจางในครั้งนั้น แตหากหัวหนา

หนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมอาจไมไดผลดีจะสั่งให

ดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรค

หนึ่ ง (2) (ก) แลวแตกรณี ก็ได เวนแตหน วยงานของรัฐจะดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธี คัด เลือกหรือ 

วิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุ อ่ืนให เริ่มกระบวนการซ้ือหรือจางใหมโดยการจัดทารายงานขอซ้ือหรือขอจาง 

ตามขอ 22 

 ขอ 58 ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กรณีท่ีหนวยงานของรัฐเลือกใชเกณฑราคา

ประกอบเกณฑ อ่ืน หากปรากฏวาราคาของผู ท่ี ไดคะแนนรวมสูงสุด สูงกวาวงเงิน ท่ีจะซ้ือหรือจางตาม 

ขอ 22 ใหคณะกรรมการดําเนินการแจงผูท่ีเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางนั้นผานระบบ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือตอรองราคาใหต่ําสุดเทาท่ีจะทําได หากผูท่ีเสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่น

ใบเสนอราคาผานระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ราคาท่ีเสนอใหมไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง หรือสูง

กวา แตสวนท่ีสูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางหรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีก  

แตสวนท่ีสูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสม 

ก็ใหเสนอซ้ือหรือจางจากผูท่ีเสนอราคารายนั้น 
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 หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนา

เจาหนาท่ีเพ่ือประกอบการใชดุลพินิจวาจะขอเงินเพ่ิมเติม หรือยกเลิกการซ้ือหรือจางในครั้งนั้นและดําเนินการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหม แตหากหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาแลวเห็นวาการดาเนินการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสใหมอาจไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) 

หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก)แลวแตกรณีก็ได เวนแตหนวยงานของรัฐจะดําเนินการซ้ือ

หรือจางโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดวยเหตุอ่ืน ใหเริ่มกระบวนการซ้ือหรือจางใหมโดยการจัดทํารายงาน

ขอซ้ือหรือขอจางตามขอ 22 

 ขอ 59 ใหนําความในขอ 42 มาใชบังคับกับการประกาศผลผูชนะการซ้ือหรือจางโดยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส โดยอนุโลม 

 ขอ 60 การซ้ือหรือจางโดยการประกวดราคานานาชาติ ใหดําเนินการดังนี้ 

 (1) ใหหนวยงานของรัฐจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป

รายการงานกอสรางท่ีจะซ้ือหรือจาง แลวแตกรณี ตามขอ 21 

 (2) การจัดทําเอกสารซ้ือหรือจางโดยการประกวดราคานานาชาติพรอมประกาศเชิญชวนใหอยูในดุลพินิจ

ของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีจะพิจารณาวาจะจัดทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได 

 (3) ใหนําความในขอ 44 ถึงขอ 59 มาใชบังคับกับการประกวดราคานานาชาติโดยอนุโลม เวนแต 

การเผยแพรประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางใหเผยแพรติดตอกันไมนอยกวา 30 วันทําการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

2. วิธีคัดเลือก 
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ขอ 74  เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือหรือขอจางตามขอ 22 แลว  

ใหคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการดังตอไปนี ้

         (1)  จัดทําหนังสือเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไม

นอยกวา 3 ราย ใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานนั้นมีผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดนอยกวา 3 ราย 

ให คํานึงถึงการไมมีผลประโยชนรวมกันของผู ท่ี เขายื่นขอเสนอ พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อผูประกอบการท่ี

คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 

         (2)  การยื่นซองขอเสนอและการรับซองขอเสนอ ใหดําเนินการตามขอ 68 โดยอนุโลม 

         (3)  เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองขอเสนอ ใหรับซองขอเสนอของผูยื่นขอเสนอเฉพาะรายท่ี

คณะกรรมการไดมีหนังสือเชิญชวนเทานั้น พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อผูมายื่นขอเสนอ 

          เม่ือพนกําหนดเวลารับซองขอเสนอ หามรับเอกสารหลักฐานตางๆ และพัสดุตัวอยางตามเง่ือนไขท่ีกําหนด

ในหนังสือเชิญชวนเพ่ิมเติมจากผูยื่นขอเสนอ เวนแต กรณีการซ้ือหรือจางใดมีรายละเอียดท่ีมีความจําเปน โดย

สภาพของการซ้ือหรือจางท่ีจะตองใหผูยื่นขอเสนอนําตัวอยางพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนอ

ผลงาน หรือใหผูยื่นขอเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียดมาสงภายหลังจากวันท่ียื่นซองขอเสนอ 

         (4)  เม่ือถึงกําหนดวัน เวลา การเปดซองขอเสนอ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปดซองขอเสนอ 

และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูยื่นขอเสนอทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบ

เสนอราคา และเอกสารประกอบการเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอทุกแผน และใหนําความในขอ 55 (2) - (4) มาใช

บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูชนะการซ้ือหรือจางหรือผูไดรับการคัดเลือกของคณะกรรมการ  

โดยอนุโลม 

ขอ 75  หากปรากฏวามีผูยืนขอเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผูยื่นขอเสนอหลายรายแตถูกตองตรงตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอ 56 โดยอนุโลมในกรณีท่ีไม

มีผูยื่นขอเสนอหรือมีแตไมถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชน ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผาน

หัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น และจะดําเนินการใหมโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรค

หนึ่ง (2) (ก) ก็ได ถาปรากฏวาราคาของผูยื่นขอเสนอท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางยังสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจางใหคณะกรรมการเรียกผูยื่นขอเสนอรายนั้นมาตอรองราคา โดยใหดําเนินการตามขอ 57 หรือขอ 58 

แลวแตกรณี  

โดยอนุโลม 

ขอ 76  ในกรณีการจางตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ช) หากไมสามารถดําเนินการตามปกติได ให

คณะกรรมการแจงใหผูประกอบการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคเพ่ือพิจารณาใหเปนไปตามความตองการกอน

พิจารณาดานราคา แลวใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดแลวจัดลําดับหลังจากนั้นให

เชิญผูท่ียื่นขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดมายื่นขอเสนอดานราคา และเจรจาตอรองราคาท่ีเหมาะสม หากเจรจาไม

ไดผล ใหเจรจากับผูยื่นขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีทีสุดรายถัดไป หากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง แลวไมไดผล ใหเสนอ
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ความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือพิจารณายกเลิกการจางในครั้งนั้น และจะสั่งให

ดําเนินการใหมโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง  (2) (ก) ก็ได 

ขอ 77  ใหนําความในขอ 42 มาใชบังคับกับการประกาศผลผูชนะการซ้ือหรือจาง หรือผูไดรับการคัดเลือก 

โดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม 

6. กระบวนการดําเนินการตามสัญญา (ตรวจรับและเบิกจาย) 

กระบวนการดําเนินการตามสัญญา คือข้ันตอนการดําเนินการบริหารสัญญา เพ่ือควบคุมตรวจสอบและ

ติดตามการปฏิบัติงาน การเบิกจายเงินใหเปนไปตามเง่ือนไขขอกําหนดท่ีระบุในสัญญา และถูกตองตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง แนวทางปฏิบัติ และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของ 

เม่ือเจาหนาท่ีพัสดุผูรับผิดชอบไดดําเนินการผานกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง จนถึงไดตัวผูขายหรือผูรับจาง

และไดรับลงนามในสัญญากับผูขายหรือผูรับจางแลว ข้ันตอนตอไปจะเปนข้ันตอนของกระบวนการบริหารสัญญา

เพ่ือใหผูขายหรือผูรับจางปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีระบุไวในสัญญา โดยมดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 

  1) การจัดทําสัญญา 

  2) การดําเนินการตามสัญญา 

3) การรับมอบ/สงมอบงานตามสัญญา 

4) การตรวจรับพัสดุ 

5) ทํารายการเอกสารการตรวจรับพัสดุ 

6) การเบิกจายเงิน 

 



15 

การควบคุมงาน (เฉพาะงานกอสราง) (ระเบียบฯ ขอ 177 , ขอ 178) 

การจางกอสราง ตามระเบียบฯ ไดมีขอกําหนดใหสวนราชการแตงตั้งผูควบคุมงานเพ่ือทําหนาท่ีควบคุม 

ตรวจสอบปฏิบัติงานของผูรับจางใหทํางาน และใชวัสดุตรงตามแบบรูปรายการท่ีกําหนด อาจแตงตั้งคนเดียวหรือ

หลายคนก็ได ผูควบคุมงานมีคุณสมบัติ อํานาจหนาท่ี และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

การแตงตั้งผูควบคุมงาน 

ในการจางกอสรางแตละครั้ง หัวหนาสวนราชการจะตองแตงต้ังผูควบคุมงาน โดยผูควบคุมงานจะตอง 

มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- มีความรูความชํานาญทางดานชาง ตามลักษณะของงานกอสราง 

- เปนขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐในสังกัด  

ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถในการควบคุมงานได 

- ในกรณีเปนขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ  

ในสังกัดสวนราชการอ่ืนตองไดรับความยินยอมจากหัวหนาสวนราชการของผูนั้นแลว 

- มีคุณวุฒิตามท่ีผูออกแบบเสนอแนะโดยปกติไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

- ถาลักษณะของงานกอสรางมีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงาน

เฉพาะดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได โดยไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการ 

- ในกรณีจําเปนจะตองจางผูใหบริการควบคุมงานกอสรางเปนผูควบคุมงาน ใหดําเนินการตาม หมวด 4 

ระเบยีบฯ 2560 

อํานาจหนาท่ีของผูควบคุมงาน 

   1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญา หรือท่ีตกลงใหทํางานจางนั้นๆทุกวัน 

ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติม 

ตัดทอนงานจางไดตามท่ีสมควร และตามหลักวิชาชาง เพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดใน

สัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งใหหยุดงานนั้น เฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดแลวแตกรณีไวกอน 

จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่ง และใหรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายใหทําหนาท่ีรับผิดชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ทันที 

   2) ในกรณีท่ีปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน หรือเปน 

ท่ีคาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา แตเม่ือสําเร็จแลว

จะไมม่ันคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางท่ีดีหรือไมปลอดภัย ใหสั่งพักงานนั้นไวกอนแลวรายงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีรับผิดชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

โดยเร็ว 
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   3) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมท้ังผลการปฏิบัติงาน

หรือการหยุดงานและสาเหตุท่ีมีการหยุดงาน อยางนอย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ 

ผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีรับผิดชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษา

ไวเพ่ือมอบใหแกเจาหนาท่ีพัสดุเม่ือเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพ่ือ

ประกอบการตรวจสอบของผู มีหนาท่ี การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดข้ันตอน 

การปฏิบัติงานและวัสดุท่ีใชดวย 

   4) ในวันกําหนดลงมือทํางานของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวด 

ใหรายงานผลการปฏิบัติของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจการจาง ทราบภายใน  

3 วันทําการนับแตวันถึงกําหนดนั้นๆ 

การตรวจรับพัสดุ (พรบ. ม.100 ระเบียบฯ ขอ 175) 

การตรวจรับพัสดุ คือ การตรวจรับพัสดุในงานซ้ือ/จาง งานจางกอสรางท่ีผูขายหรือผูรับจางไดปฏิบัติตาม

สัญญา หรือไดทําการกอสรางตามรูปแบบรายการท่ีกําหนด การจะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ  

คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ในกรณีท่ีการจัดซ้ือจัดจางมีวงเงินเล็กนอยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (ไมเกิน

หนึ่งแสนบาท) จะแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูตรวจรับพัสดุนั้น โดยใหปฏิบัติหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุก็ได 

การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ระเบียบฯ ขอ 25 -27) 

1) องคประกอบของคณะกรรมการอยางนอย 3 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ

อยางนอย 2 คน ซ่ึงการแตงตั้งตองคํานึงถึงลักษณะหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนสําคัญ 

2) กรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนของหนวยงานของรัฐจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนรวมเปนกรรมการดวยก็ได 

แตจํานวนกรรมการท่ีเปนบุคคลอ่ืนนั้นจะตองไมมากกวาจํานวนกรรมการตาม ขอ 1) 

3) การประชุมของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการท้ังหมด ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งประธานกรรมการ

คนใหมแทน 

4) การแตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุควรแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานจางรวมเปน

กรรมการดวย 

5) มติของคณะกรรมการตรวจการจางใหใชมติ เอกฉันท กรณีกรรมการคนใดไม เห็นดวยกับมติ

คณะกรรมการใหทําบันทึกความเห็นแยงไว หากหัวหนาสวนราชการสั่งการอยางไรก็ใหตรวจรับตามนั้น 
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หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

หนาท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรืองานจาง (ระเบียบฯ ขอ 175) 

1) ตรวจรับพัสดุ  ณ ท่ี ทําการของผู ใชพัสดุนั้น หรือสถานท่ี ซ่ึงกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง 

การตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีอ่ืน ในกรณีท่ีไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐกอน  

 2) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว สําหรับกรณีท่ีมีการทดลองหรือตรวจสอบ

ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้น 

ในกรณีจําเปนท่ีไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยท้ังหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิต ิ

3) ใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น  

4) เม่ือตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุถูกตองครบถวน

ตั้งแตวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาท่ีพรอมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไว 

เปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาท่ี 1 ฉบับ  

กรณี ท่ี เห็ นว าพัสดุ ท่ี ส งมอบ  มีรายละเอียดไม เป น ไปตามขอ กําหนดในสัญญาหรือขอตกลง 

ใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือทราบและสั่งการ  

5) ในกรณีท่ีผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวนแตไมถูกตอง

ท้ังหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนท่ีถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม 

(4) และใหรีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน  

3 วันทําการ นับถัดจากวันตรวจพบ แตท้ังนี้ ไมตัดสิทธิ์หนวยงานของรัฐท่ีจะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวน 

ท่ีสงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 

6) การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งไปแลวจะ 

ไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดยปกติใหรีบรายงาน

หัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการนับถัดจากวันท่ีตรวจพบ 

8) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยงไวใหเสนอหัวหนาหนวยงานของ

รัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการ ตาม (4) หรือ (5)  

แลวแตกรณี 

หนาท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง (ระเบียบฯ ขอ 176) 

1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผูควบคุมงานกอสรางของผูรับจางใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมท่ีผูควบคุมงานของหนวยงานของ

รัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงทุกสัปดาห รวมท้ัง

รับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
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3) ใหคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุหรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ออกตรวจงานจาง ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือท่ีตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ ตามเวลาท่ีเหมาะสมและ

เห็นสมควร และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจางนั้นไวเพ่ือเปนหลักฐานดวย 

4) นอกจากการดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีท่ีเห็นวาแบบรูปรายการ

ละเอียดและขอกําหนดในสัญญาหรือมีขอตกลงมีขอความคลาดเคลื่อนเล็กนอยหรือไมเปนไปตามหลักวิชาการชาง

ใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาการชาง เพ่ือให

เปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

5) โดยปกติใหตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันท่ีประธานกรรมการไดรับทราบ

การสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด  

6) เม่ือตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา

หรือขอตกลงแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันท่ีผูรับจางสงงานจางนั้นและใหทําใบรับรองผลการ

ปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง  

1 ฉบับ และเจาหนาท่ี 1 ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินของหนวยงานของรัฐ  

และรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นวาผลงานท่ีสงมอบท้ังหมด

หรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง ใหรายงานหัวหนา

หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือทราบหรือสั่งการ แลวแตกรณี 

7) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับงานโดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอหัวหนาหนวยงาน

ของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไวจึงดําเนินการตาม (6) 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจางกอสรางจะตองตรวจงานในสถานท่ีกอสรางเปนระยะๆ ในเวลา 

ท่ีสมควรโดยดูรายงานของผูควบคุมงานประกอบ โดยเฉพาะในกรณีท่ีเห็นวางานนั้นอาจมีปญหาได จะตองออก

ตรวจงานจางกอสราง ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญา หากผูรับจางดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาไมได 

ใหรายงานหัวหนาสวนราชการพรอมดวยเหตุผลความจําเปน พรอมกับสําเนาแจงใหผูรับจางทราบสําหรับงาน 

ท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจางกอสรางตองคํานึงถึง ดังนี้ 

1) ตรวจสอบงานท่ีผูรับจางสงมอบวาปริมาณงานตรงตามงวดงานท่ีกําหนดในสัญญา 

2) ตรวจดูคุณภาพของงานท่ีสงมอบวามีความถูกตองตามหลักวิชาและตามท่ีกําหนดในแบบรูปรายการ

รายละเอียด 

3) หากมีการแกไขงาน ใหจัดทําบัญชีรายงานแกไขงานแลวสั่งการใหผูรับเหมาแกไขขอบกพรอง 

ใหเรียบรอยโดยเร็ว 

4) กรณีเปนงวดสุดทาย ใหตรวจสอบดวยวางานท่ีเสร็จเรียบรอยแลวอยูภายในกําหนดเวลาหรือไม  

หากเกินกําหนดเวลาจะนําจํานวนวันท่ีเกินกําหนดไปคํานวณคาปรับ รวมท้ังเพ่ือตรวจสอบวามีการเปลี่ยนแปลง

เนื้องานแตกตางไปจากสัญญาหรือไม 
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5) ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของ นอกจากรายงานของผูควบคุมงานแลว ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความชัดเจน 

วางานท่ีผูรับจางสงมอบเปนไปตามท่ีกําหนดไวในสัญญา 

การตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบงาน 

1) โดยปกติประธานกรรมการตรวจรับพัสดุจะแจงนัดกรรมการตรวจรับพัสดุไปตรวจผลงาน 

ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันท่ีประธานกรรมการตรวจรับพัสดุไดรับทราบการสงมอบงาน และตองตรวจ 

ผลงานใหเสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุดถาประธานกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหหัวหนาสวน

ราชการแตงตั้งผูอ่ืนทําหนาท่ีประธานกรรมการแทน 

2) การรับมอบและสงมอบงานจางกอสราง การสงมอบงานเปนหนาท่ีของผูรับจางท่ีจะตองสงมอบงาน 

ท่ีรับจาง โดยเม่ือผูรับจางทํางานนั้นเสร็จเรียบรอยแลว ใหทําหนังสือขอสงมอบงานใหแกคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ การรับมอบงานมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนผูทําหนาท่ีพิจารณา โดยตองตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบ 

ใหเสร็จภายในเวลาท่ีผูแตงตั้งกําหนด 

3) การสงมอบงานกอสราง มีกรณีตอไปนี้ 

การสงมอบงานภายในกําหนดระยะเวลา 

 
 

1) เม่ือผูรับจางสงมอบงานภายในกําหนดเวลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจผลงาน จางกอสราง 

หากผลงานท่ีสงมอบแลวปรากฏวา ถูกตองครบถวน ถือวาผูรับจางสงมอบงานถูกตองครบถวนตั้งแตวันท่ีสงมอบ 



20 

2) หากปรากฏวาไมถูกตองครบถวนใหสั่งการใหผูรับจางดําเนินการแกไขใหถูกตอง เม่ือไดแกไขแลวและได

สงมอบครั้งใหมภายในระยะเวลาตามสัญญา ซ่ึงเม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจผลงานท่ีสงมอบครั้งใหม 

เห็นวาไดแกไขถูกตองเรียบรอยแลว ถือวาสงมอบงานถูกตองตั้งแตวันท่ีไดสงมอบครั้งใหม 

3) ในกรณีท่ีผูรับจางดําเนินการแกไขและไมสามารถสงมอบครั้งใหมไดทันภายในกําหนดเวลาตามสัญญา 

เม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา ใหสวนราชการแจงการเรียกคาปรับตามสัญญาและเม่ือผูรับจางไดสงมอบ

งานครั้งใหมแลว ใหสวนราชการบอกสงวนสิทธิการเรียกคาปรับ ซ่ึงเม่ือคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจผลงาน

ท่ีสงมอบครั้งใหม เห็นวา ไดแกไขถูกตองเรียบรอยแลว ถือวาสงมอบงานถูกตองตั้งแตวันท่ีไดสงมอบครั้งใหม 

ในกรณีการสงมอบครั้งใหมเกินกําหนดระยะเวลาตามสัญญา จะตองมีการคิดคํานวณคาปรับตามจํานวนวันท่ีเกิน

กําหนดตามสัญญา ท้ังนี้ สําหรับระยะเวลาท่ีใชไปในการตรวจงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถนํามา

พิจารณางดหรือลดคาปรับใหแกผูรับจางได และเม่ือมีการสงมอบงานถูกตองครบถวนแลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทํา

ใบรับรองผลงานการปฏิบัติงานและลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบใหผูรับจาง 1 ฉบับ เก็บไว  

1 ฉบับ เพ่ือดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

 การสงมอบงานเกินกําหนดระยะเวลา 

 

1) เม่ือครบกําหนดสงมอบตามสัญญา หากผูขาย/ผูรับจางยังทํางานไมแลวเสร็จใหสวนราชการรีบแจง 

การเรียกค าป รับตามสัญ ญ าจาก คู สัญ ญ าภาย ใน  7  วัน ทํ าการนั บ ถัดจากวันครบ กํ าหนดส งมอบ  

เม่ือผู รับจางสงมอบงาน ใหสวนราชการบอกสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับในขณะรับมอบพัสดุนั้นดวย 

(ระเบียบฯ ขอ 181) 

2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบ หากผลงานท่ีไดสงมอบแลวถูกตองครบถวน 

ถือวาผูรับจางไดสงมอบงานถูกตองครบถวนตั้งแตวันท่ีสงมอบ 
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3) หากไมถูกตองครบถวน ใหสั่งการใหผูรับจางแกไข เม่ือผูรับจางแกไขเรียบรอยแลวถือวาไดสงมอบงาน

ถูกตองต้ังแตวันท่ีสงมอบครั้งใหมและคํานวณคาปรับตามจํานวนวันท่ีเกินกําหนดท้ังนี้ สําหรับระยะเวลาท่ีใชไป 

ในการตรวจงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถนํามาพิจารณางดหรือลดคาปรับใหแกผูรับจางได  

และเม่ือมีการสงมอบงานถูกตองครบถวนแลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทําใบรับรองผลงานการปฏิบัติงานและลงชื่อไว

เปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบใหผูรับจาง 1 ฉบับเก็บไว 1 ฉบับ เพ่ือดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

การสงมอบงานเกินกําหนดระยะเวลา และคาปรับจะเกินรอยละ 10 ของวงเงินคาจาง (ระเบียบฯ ขอ 183) 

1) เม่ือครบกําหนดสงมอบตามสัญญา ผูรับจางยังทํางานไมแลวเสร็จใหสวนราชการรีบแจงการเรียก

คาปรับตามสัญญาจากคูสัญญา 

2) ในกรณีท่ีเกินกําหนดระยะเวลาแลว จํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละ 10 ของวงเงินคาจาง ใหสวนราชการ

พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญา เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการ โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ 

ท้ังสิ้น ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาท่ีจําเปน 

  2.1 กรณีท่ีผูรับจางยินยอมเสียคาปรับ โดยจะแจงหนังสือความยินยอมมายังสวนราชการเพ่ือใหสวน

ราชการทราบ 

  2.2 เม่ือสวนราชการรับทราบความยินยอมแลว สวนราชการจะใชดุลพินิจวาจะบอกเลิกสัญญาหรือไม 

       - ในกรณีไมบอกเลิกสัญญาใหสวนราชการแจงผูรับจางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหรับทราบ 

และดําเนินการตามสัญญาตอไป 

      - ในกรณีบอกเลิกสัญญาใหสวนราชการแจงหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุใหดําเนินการบอกเลิกสัญญา  

เพ่ือฝายพัสดุจะไดดําเนินการแจงผูรับจางใหทราบการบอกเลิกสัญญา 

3) ในกรณีท่ีสวนราชการผอนปรนการบอกเลิกสัญญา และผูรับจางไดดําเนินการตามสัญญาตอไป 

 เม่ือผูรับจางไดสงมอบงาน ใหสวนราชการบอกสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับ 

4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบ หากผลงานท่ีไดสงมอบแลวถูกตองครบถวน 

ถือวาผูรับจางไดสงมอบงานถูกตองครบถวนตั้งแตวันท่ีสงมอบท้ังนี้ สําหรับระยะเวลาท่ีใชไปในการตรวจงาน 

ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถนํามาพิจารณางดหรือลดคาปรับใหแกผู รับจางได  และเม่ือมี 

การสงมอบงานถูกตองครบถวนแลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทําใบรับรองผลงานการปฏิบัติงานและลงชื่อไวเปน

หลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบใหผูรับจาง 1 ฉบับเก็บไว 1 ฉบับ เพ่ือดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
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การเบิกจายเงิน 

 เม่ือผูขาย/ผูรับจาง ไดสงมอบพัสดุ ถูกตองตรงตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจ

รับและรับมอบพัสดุเรียบรอยแลว โดยผูขาย/ผูรับจางตองมีหนังสือสงมอบพัสดุโดยระบุวันท่ีสงมอบใหชัดเจนพรอม

ระบุรายละเอียดของพัสดุท่ีสงมอบ พรอมแนบเอกสารอ่ืนๆ เชน ใบแจงหนี้ ใบกํากับภาษี ประกอบการสงมอบ 

และใหเจาหนาท่ีพัสดุและกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบความถูกตองกอนเสนอหัวหนาหนวยงานเบิกจายเงิน

ตอไป 

7. การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา 

ข้ันตอนการดําเนินการบริหารสัญญา บางครั้งก็มีเหตุท่ีเกิดข้ึนทําใหไมสามารถดําเนินการตามท่ีระบุไวใน

สัญญาได เปนกรณีท่ีผูขาย/ผูรับจางท่ีสวนราชการหรือหนวยงานภาครัฐลงนามในสัญญาหรือขอตกลงแลว  

เปนดุลพินิจของผูมีอํานาจท่ีจะพิจารณาใหแกไขได เฉพาะในกรณีท่ีเปนตามความในมาตรา 97 และพิจารณางด 

ลดคาปรับและขยายสัญญาไดตามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง เฉพาะในกรณีเหตุตามความในมาตรา 102  

แหงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนประโยชนกับหนวยงาน

ราชการมากท่ีสุด 

หลักเกณฑการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา (พรบ. ม.97 , ระเบียบฯ ขอ 165) 

1) สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือท่ีไดลงนามแลว จะแกไขเปล่ียนแปลงมิได เวนแตการแกไขนั้นจะเปน

ความจําเปน โดยไมทําใหหนวยงานของรัฐเสียประโยชนหรือเปนการแกไขเพ่ือประโยชนแกหนวยงานของรัฐหรือ

ประโยชนสาธารณะ ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงได และ

จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ หากมีความจําเปนตองเพ่ิมหรือ

ลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาสงมอบหรือระยะเวลาในการทํางานใหตกลงพรอมกันไป 

การแกไขสัญญาหรือขอตกลงเพ่ือเพ่ิมวงเงิน เม่ือรวมวงเงินตามสัญญาหรือขอตกลงเดิมและวงเงิน 

ท่ีเพ่ิมข้ึนใหมแลวหากวงเงินรวมดังกลาวมีผลทําใหผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจางเปลี่ยนแปลงไปจะตอง

ดําเนินการใหผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจางตามวงเงินรวมดังกลาวเปนผูอนุมัติการแกไขสัญญาหรือขอตกลงดวย 

การแกไขสัญญาหรือขอตกลงเพ่ือลดวงเงิน ใหผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจางตามวงเงินเดิมเปนผูอนุมัติ

การแกไขสัญญาหรือขอตกลง 

ในการทําสัญญาหากมีการแกไขสัญญาและมีผลทําใหวงเงินตามสัญญานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ในกรณี เพ่ิมข้ึน คูสัญญาตองนําหลักประกันสัญญามาวางเทากับวงเงินหลักประกันสัญญาท่ีได เพ่ิมนั้น  

(ระเบียบฯ ขอ 171) 

การแกไขสัญญาหรือขอตกลง ตองอยูภายในขอบขายแหงวัตถุประสงคเดิมของสัญญาหรือขอตกลงนั้น 

โดยหนวยงานของรัฐตองพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมท้ังราคาของพัสดุ

หรืองานตามสัญญาหรือขอตกลงกับพัสดุท่ีจะทําการแกไขนั้นกอนแกไขสัญญาหรือขอตกลงดวย 
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กรณีท่ีเปนการจัดซ้ือจัดจางท่ีเก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางจะตองไดรับ 

การรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง 

คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานกอสราง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้นแลวแตกรณีดวย 

เม่ือผู มี อํานาจอนุ มัติสั่ งซ้ือหรือสั่ งจางแลวแตกรณี  ไดอนุ มั ติการแกไขสัญญาหรือขอตกลงแลว 

ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนผูลงนามในสัญญาหรือขอตกลงท่ีไดแกไขนั้น (ระเบียบฯ ขอ 165) 

2) การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตองเปนผูเสนอความเห็นเก่ียวกับ 

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา เพ่ือประกอบการพิจารณาของหัวหนาสวนราชการหรือผูมีอํานาจในการแกไข

เปลี่ยนแปลงสัญญาในแตละครั้งดวย 

3) ในการดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในชวงเวลาใดก็ได แมจะลวงเลยกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ

ตามสัญญาก็ตาม แตอยางชาจะตองดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงกอนท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจ

รับพัสดุไวแลว 

แนวทางในการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา (จะแกไขเม่ือไหรก็ไดแตตองกอนการตรวจรับงวดสุดทาย) 

1) ผูท่ีขอแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา จะตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาสวนราชการผานคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุ โดยระบุรายละเอียดการขอแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา พรอมเหตุผลความจําเปนในการขอแกไข

เปลี่ยนแปลง 

2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ดังนี้ 

- ความเหมาะสมของการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา เชน งานจางกอสราง พิจารณาดานคุณภาพประโยชน

ใชสอยความม่ันคงแข็งแรง วงเงินคากอสราง และระยะเวลาการทํางาน เปนตน โดยใหสถาปนิกและวิศวกรหรือ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรับผิดชอบอาคารท่ีกอสรางไดรับรองและใหความเห็น พรอมท้ังเปรียบเทียบราคาและเวลา 

การทํางานดวย 

- การพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกลาว ตองพิจารณากําหนดใหชัดเจนวาการแกไขเปลี่ยนแปลง

สัญญานี้ ตองเพ่ิมหรือลดระยะเวลาในการกอสรางหรือไม หากมีการเพ่ิมกรณีหนึ่งกรณีใด หรือท้ังสองกรณี  

ตองพิจารณาตกลงพรอมกันไปในขณะนั้น โดยเฉพาะกรณีเพ่ิมระยะเวลาในการกอสรางอันเนื่องมาจากการเพ่ิมงาน

ในสัญญาใหเปนสวนหนึ่งของการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญามิใชการขยายเวลาสัญญา และ การพิจารณาแกไข

เปลี่ยนแปลงตองอยูภายใตในขอบวัตถุประสงคของงานซ้ือ/จางนั้น ๆ 

3) เม่ือหัวหนาสวนราชการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแลวนั้น ตองแจงผลการแกไขเปลี่ยนแปลง

สัญญาใหผูขาย/ผูรับจางทราบในผลการพิจารณาท่ีไดสั่งอนุมัติหรือสั่งไมอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สวน

ราชการตองแจงเปนหนังสือใหผูขาย/ผูรับจางทราบทุกครั้ง โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับและเก็บใบตอบ

รับไวเปนหลักฐานสําคัญ เนื่องจากปรากฏอยูเสมอวาผูขาย/ผูรับจางขอตออายุสัญญาโดยอางวาตองหยุดงานรอผล

การอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 
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4) การดําเนินการภายหลังการอนุมัติใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ใหสวนราชการแจงผูขาย/ผูรับจาง 

ลงนามในสัญญาท่ีแกไข และเสนอหัวหนาสวนราชการลงนามในสัญญาท่ีแกไข 

5) หลังจากนั้นใหสวนราชการทําหนังสือแจงคณะกรรมการตรวจการตรวจรับพัสดุพรอมสําเนาสัญญาฉบับ

ท่ีแกไขเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจการตรวจรับพัสดุรับทราบสัญญาฉบับแกไข และใหสวนราชการสงหนังสือแจงให

ผูรับจางทราบรายละเอียดของสัญญาฉบับท่ีแกไข 

8. กระบวนการ ลด งดคาปรับ หรือการขยายเวลาตามสัญญาใหแกคูสัญญา (ม.102 , ระเบียบฯ ขอ 182) 

1) เม่ือครบกําหนดสงมอบงานกอสรางตามสัญญา หากผูรับจางยังทํางานไมแลวเสร็จตามสัญญาให 

สวนราชการรีบแจงการเรียกคาปรับตามสัญญา 

2) เม่ือผูรับจางไดสงมอบงานกอสรางตามสัญญา สวนราชการจะตองแจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับ 

ในขณะท่ีรับมอบงานกอสรางนั้นดวย 

3) การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลงอยูในอํานาจ

ของหัวหนาสวนราชการท่ีจะพิจารณาไดตามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง เฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 

(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ . 

(2) เหตุสุดวิสัย 

(3) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย” 

(4) เหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

สวนราชการจะตองระบุไวในสัญญา ใหคูสัญญาตองแจงเหตุตามขอ (2) และ (3) หรือ(4) ดังกลาว 

ใหสวนราชการทราบภายใน 15 วัน นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาท่ีกําหนด คูสัญญา

จะยกมากลาวอาง เพ่ือขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม(1) ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง

หรือสวนราชการทราบดีอยูแลวตั้งแตตน (ระเบียบฯ ขอ 182) 
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กรณีการพิจารณางดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา พิจารณาไดดังนี้ 

- กรณีเปนเหตุอันเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการนั้น ใหหมายความรวมถึงเหตุท่ีเกิด

จากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของดวย 

- กรณีเหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 8 กลาวคือ  

เหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุท่ีไมอาจปองกันได แมท้ังบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะประสบ

เหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น และจะตองเปน

เหตุท่ีไมอาจปองกันได เชน หากเปนฝนตกน้ําทวมบริเวณสถานท่ีกอสรางไดเกิดข้ึนในชวงเวลาทําการตามสัญญา

เปนประจําทุกป และผูรับจางสามารถปองกันไดก็มิใชเหตุสุดวิสัย เวนแตเหตุฝนตกนั้นเปนอุปสรรคท่ีไมสามารถ

ทํางานและเปนเรื่องท่ีไมสามารถปองกันไดตามนัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 8 ก็นับไดวาเปนเหตุ

สุดวิสัย 

- กรณีเหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมายซ่ึงเปนไปตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 205 ซ่ึงบัญญัติวา “ตราบใดการชําระหนี้นั้นยังมิไดกระทําลง เพราะพฤติการณ

อันใดอันหนึ่งซ่ึงลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบ ตราบนั้นลูกหนี้ยังหาไดชื่อวาผิดนัดไม”ท้ังนี้ เหตุอุปสรรคดังกลาวจะตองมี

สวนสัมพันธและมีผลกระทบโดยตรงกับงานตามสัญญาและเปนเหตุใหผูรับจางไมสามารถสงมอบงานไดตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา 

- การพิจารณางดหรือลดคาปรับ ซ่ึงเปนการพิจารณาอนุมัติใหในเวลาท่ีลวงเลยกําหนดเวลาของสัญญา

หรือขอตกลง และเปนกรณีท่ีมีคาปรับเกิดข้ึนแลว สวน การพิจารณาขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง  

ซ่ึงจะเปนการพิจารณาอนุมัติใหกอนท่ีจะครบกําหนดสัญญาและคาปรับยังไมเกิดข้ึนในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการ

ไดพิจารณาขยายเวลาทําการตามสัญญา การงดคาปรับ หรือลดคาปรับ นั้น เปนกรณีท่ีจะไมปรับผูรับจาง ดังนั้น 

การขยายเวลา การงดคาปรับ การลดคาปรับ จึงเปนกรณีทํานองเดียวกับการท่ีผูวาจางผอนเวลาการชําระหนี้ใหแก

ผูรับจาง ซ่ึงเปนนิติกรรมฝายเดียว เม่ือผูวาจางเห็นสมควรวาระยะเวลาท่ีเสียไปมิใชความผิดของผูรับจาง และ

เห็นสมควรขยายระยะเวลา งด หรือลดคาปรับใหแลว จึงไมจําเปนตองทําสัญญาแกไขเพ่ิมเติมอีก โดยใชเพียงคําสั่ง

อนุมัติของผูมีอํานาจ ประกอบสัญญาไวเปนหลักฐานในการเบิกจายเงินหรือคืนเงินคาปรับใหแกคูสัญญา 

9. การบอกเลิกสัญญา (ม.103, ระเบียบฯ 183) 

1) หัวหนาสวนราชการสามารถพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีท่ีมีเหตุอันเชื่อไดวาผูรับจาง 

ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

2) ในกรณีท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาและจะตองมีการปรับตามสัญญานั้นหากจํานวนเงิน

คาปรับจะเกินรอยละ 10 ของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหสวนราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาเวนแต

คูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาผอน

ปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาท่ีจําเปน 
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  2.1) กรณีท่ีผูรับจางยินยอมเสียคาปรับ โดยจะตองแจงหนังสือความยินยอมมายังสวนราชการเพ่ือ 

ใหสวนราชการทราบ 

  2.2) เม่ือสวนราชการรับทราบความยินยอมแลว สวนราชการจะใชดุลพินิจวาจะบอกเลิกสัญญาหรือไม 

       - ในกรณีไมบอกเลิกสัญญาใหสวนราชการแจงผูรับจางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหรับทราบ 

และดําเนินการตามสัญญาตอไป 

      - ในกรณีบอกเลิกสัญญาใหสวนราชการแจงหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุใหดําเนินการบอกเลิกสัญญา เพ่ือ

ฝายพัสดุจะไดดําเนินการแจงผูรับจางใหทราบการบอกเลิกสัญญา ในการแจงบอกเลิกสัญญาตองทําเปนลายลักษณ

พรอมกับแจงการปรับ ริบหลักประกัน (ถามี) และแจงสิทธิการพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน 

ผูท้ิงงาน  

ผู ท้ิงงาน คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีนิติสัมพันธกับสวนราชการโดยปรากฏพฤติการณ 

ตามเง่ือนไขของพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 12 ประกอบ 

ระเบียบฯ หมวด 8 และถูกสั่งลงโทษใหเปนผูท้ิงงานแลว 

หามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูท้ิงงานท่ีปลัดกระทรวงการคลังไดระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงาน

และไดแจงเวียนชื่อแลว  

เหตุแหงการท้ิงงาน (พรบ. ม.109) 

1) ผูไดรับการคัดเลือกแลวไมมาทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดสวนราชการ

ประกาศจัดจางดําเนินการจนกระท่ังไดตัวผูจะมาลงนามในสัญญากับทางราชการแลว และสวนราชการผูวาจาง 

ใหมาทําสัญญาหรือขอตกลงแตปรากฏวา ผูประกอบการรายนั้นไมมาทําสัญญาหรือขอตกลง 

2) คูสัญญาหรือผูรับจางชวงท่ีทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานไดไมปฏิบัติตามสัญญาเม่ือสวนราชการ 

ไดลงนามในสัญญาแลวปรากฏวาผูประกอบการซ่ึงเปนคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาโดยไมมีเหตุอันควร เชน  

งานจางกอสรางเม่ือลงนามในสัญญาแลว คูสัญญาไมเขาทํางาน โดยไมมีเหตุผลของการไมเขาทํางาน หรือมีเหตุผล

แตฟงไมข้ึน ฯลฯ 

3) ผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาของหนวยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม หรือกระทําการโดยไมสุจริต 

4) เม่ือปรากฏวาผลการปฏิบัติตามสัญญาของท่ีปรึกษาหรือผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงาน

กอสรางมีขอบกพรองผิดพลาดหรือกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐอยางรายแรง 

5) เม่ือปรากฏวาผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางหรือผูประกอบการงานกอสราง 

มีสวนไดเสียกันในงานนั้น 

6) การกระทําอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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การดําเนินการใหเปนผูท้ิงงาน (ระเบียบฯ ขอ 192-197) 

1) เม่ือสวนราชการระดับกรมเจาของเรื่องท่ีจะดําเนินการ จัดทํารายงานเรื่องท่ีอยูในหลักเกณฑการลงโทษ

ใหเปนผูท้ิงงาน จะตองใหคูกรณีมีโอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยงและแสดง

พยานหลักฐานของตน โดยใหสวนราชการระดับกรมมีหนังสือแจงเหตุท่ีจะมีการพิจารณาลงโทษใหผูประกอบการ

ทราบ และขอใหชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริง พรอมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแตจะตอง

ไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานของรัฐ (ระเบียบฯ ขอ 194) 

ท้ังนี้ โดยแจงไปดวยวา ถาไมชี้แจงภายในกําหนดเวลาจะถือวาไมมีเหตุผลอันสมควรและจะพิจารณา 

ไปตามขอเท็จจริงของทางราชการแตเพียงฝายเดียว 

2) ในกรณีท่ีผูประกอบการเปนนิติบุคคล ถาการกระทําเกิดจากผูบริหารใหลงโทษผูบริหารนั้นดวย 

(ผูบริหาร หมายถึง หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของ 

นิติบุคคล) จะตองแจงใหหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ 

ของบุคคลนั้น โดยใหสวนราชการแจงใหบุคคลดังกลาวทราบหลักเกณฑการพิจารณาลงโทษผู ท้ิงงานและ 

ใหชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริงภายในเวลาท่ีกําหนดพรอมกันไปดวย 

3) สําหรับการท้ิงงานกรณีกระทําการขัดขวางการแขงขันราคา หรือกระทําการโดยไมสุจริตในการเสนอ

ราคานั้น กําหนดใหสวนราชการตรวจสอบขอเท็จจริงวาบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาว กระทําการขัดขวางการ

แขงขันราคา หรือกระทําการโดยไมสุจริตในการเสนอราคาสมควรเปนผูท้ิงงานหรือไม ใหแจงเหตุท่ีสงสัยไปใหผู

เสนอราคาหรือเสนองานท่ีถูกสงสัยทราบพรอมท้ังใหชี้แจงภายในเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 15 วัน และให

ดําเนินการตอไปตามหลักเกณฑการพิจารณาลงโทษผูท้ิงงานดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี กรณีนี้ถาผูกระทําการนั้น

มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําการดังกลาว และใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการนั้น

ไดรับการยกเวนท่ีจะไมเปนผูท้ิงงานได 

4) เม่ือสวนราชการไดรับคําชี้แจงจากผูประกอบการแลว ใหหัวหนาสวนราชการทํารายงานไปยัง

ปลัดกระทรวงเจาสังกัดโดยเร็ว พรอมท้ังเสนอความเห็นของตนเพ่ือประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวง 

เจาสังกัดวา ผูประกอบการดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงานหรือไมดวย 

5) เม่ือปลัดกระทรวงเจาสังกัดพิจารณาแลวเห็นวา ผูประกอบการดังกลาวสมควรเปนผู ท้ิงงาน 

ใหปลัดกระทรวงเจาสังกัดสงชื่อผูประกอบการไปยังปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณาสั่งใหเปนผูท้ิงงานตอไป 

การตกลงเลิกสัญญา 

ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐมิไดเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง หรือการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง

นั้นเปนกรณีท่ีหนวยงานของรัฐมิไดเรียกคาปรับ แลวแตกรณี หากคูสัญญาเห็นวาหนวยงานของรัฐตองรับผิดชดใช

คาเสียหาย คูสัญญาจะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณาชดใชคาเสียหายก็ไดในการนี้ หนวยงานของรัฐตอง

ออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับคําขอ 
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ขยายไดอีก 15 วันนับจากวันท่ีครบกําหนดเวลาเม่ือหนวยงานของรัฐมีหนังสือแจงผลการพิจารณาเปนเชนใดแลว 

หากคูสัญญายังไมพอใจในผลการพิจารณาก็ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพ่ือเรียกใหชดใชคาเสียหายตามสัญญาตอไป 

ใหหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย” 

ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอยางนอย 2 คนโดยใหแตงตั้งจากขาราชการ ลูกจางประจํา 

พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐหรือพนักงานของหนวยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 

ภายในของหนวยงานของรัฐนั้น ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนในการพิจารณาวินิจฉัยจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม

เกิน 2 คนรวมเปนกรรมการดวยก็ได 

หนาท่ีคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  

1) ตรวจสอบรายละเอียดขอเท็จจริงตามคํารองของคูสัญญา 

2) ในกรณีจําเปนจะเชิญคูสัญญา หรือบุคคลท่ีเก่ียวของในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือใหขอเท็จจริงในสวนท่ี

เก่ียวของได 

3) พิจารณาคาเสียหายและกําหนดวงเงินคาเสียหายท่ีเกิดข้ึน (ถามี) 

4) จัดทํารายงานผลการพิจารณา ตาม (1) ถึง (3) พรอมความเห็นเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐการ

พิจารณาคาเสียหายตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยกําหนด และ

ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวา หนวยงานของรัฐตองชดใชคาเสียหายและมีวงเงินคาเสียหายครั้งละเกิน 

50,000 บาท ใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็นเสนอกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ท้ังนี้ หลักเกณฑ วิธีการรายงาน ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

การตกลงเลิกสัญญากับคูสัญญาไดนั้น หัวหนาสวนราชการจะใชดุลพินิจพิจารณาไดเฉพาะกรณีท่ีเปน

ประโยชนแกทางราชการโดยตรง หรือเพ่ือแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการในการท่ีจะปฏิบัติตามสัญญานั้น

ตอไป กรณีดังกลาวสวนราชการสามารถตกลงเลิกสัญญากับคูสัญญาได การตกลงเลิกสัญญาในกรณีท่ีเพ่ือ

ประโยชนแกทางราชการนั้น ใหหมายความรวมถึงเพ่ือความเปนธรรมดวย ซ่ึงสวนราชการใชดุลพินิจตกลง 

เลิกสัญญากับผูรับจางได ท้ังนี้ ผลของการตกลงเลิกสัญญา คูสัญญาแตละฝายจําตองใหอีกฝายหนึ่ง ไดกลับคืนสู

ฐานะดังท่ีเปนอยูเดิมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 391 หากมีงานท่ีผูวาจางไดรับไว และใช

ประโยชนในราชการไดตามสัญญาหรือขอตกลงแลว ผูวาจางจะตองชดใชเงินคืนตามควรคาแหงงานนั้น โดยจะตอง

มีการหักคาปรับและคาเสียหายอ่ืนๆ (ถามี) ออกกอนดวย เวนแต งานท่ีรับไวไมสามารถนําไปใชประโยชน 

ในราชการตามสัญญาหรือขอตกลงได จึงตองถือวา ไมควรคาแหงการชดใชเงินคืน 
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10. เอกสารอางอิง 

• พระราชบัญญัติวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

• ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

• กฎกระทรวงท่ีออกตามความพระราชบัญญัติวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

• หนังสือเวียนกระทรวงการคลังท่ีเก่ียวของ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการจัดซื้อจัดจาง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

(งานกอสราง) กรณีวงเงินเกินหาลานบาท 

 

 

 

คณะกรรมการดําเนินการจัดทําแบบรูปรายการงานกอสราง+กําหนดราคากลาง 

- กองคลังนําขอมูลจากขอ 22 จัดทําแผนในระบบ eGP 

- เสนออธิบดี ขออนุมัติเผยแพรแผน 

กอง/สํานัก จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง/คณะกรรมการจัดทําแบบรูปรายการ

งานกอสราง เสนอ อธิบดีลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ (ตามระเบียบ ขอ 21)  

กอง/สํานัก จัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง(ระเบียบขอ 22) เสนออธิบดีอนุมัติ (ผานกองคลัง) 

กอง/สํานัก จัดทําโครงการ 

ขออนุมัติงบประมาณ+ขออนุมัติหลักการ 

จัดเตรียมเอกสาร ออกแบบงานกอสราง (ระเบียบขอ 131) 
 

อธิบดี อนุมัติเผยแพรแผน 

   กองคลังดําเนินการเผยแพรแผนผาน 3 ชองทาง (พรบ.ม.11 ระเบียบฯ ขอ 11) 

-Website กรมบัญชีกลาง(ผานระบบeGP) 

-Website กรมอนามัย 

-ติดประกาศบอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-กองคลังจัดทําโครงการในระบบ eGP 

-จัดพิมพหนังสือขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางจากระบบ eGP (ตามระเบียบฯ ขอ 22) 

*กองคลังพิมพขอ 22 จากระบบ eGP สงกลับให กอง/สํานักลงนามขอ 22 ใหเหมือนกับขอ 

22 ท่ีกอง/สํานัก เสนอมายังกองคลัง 

-จัดพิมพรางประกาศ+รางเอกสารประกวดราคา 

-ตาราง บก 01 

-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมตรวจรับพัสดุ และผูควบคุมงาน 

-เสนออธิบดี พิจารณาอนุมัติ 

อธิบดีอนุมัติ ขอ 22 /รางประกาศ/รางเอกสารประกวดราคา/ 

ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผูควบคุมงาน/ลงนามแบบ บก 01 

กองคลัง เผยแพรรางประกาศ/รางเอกสารประกวดราคา รับฟงความเห็น เปนเวลา 3 วันทําการ  

ผาน 2 ชองทาง (-Website กรมบัญชีกลาง(ผานระบบeGP) / Website กรมอนามัย) (ระเบียบ ขอ45+ 46)  

ปรับปรุง(ขอ47(1)) ไมปรับปรุง(ขอ 47(2)) 

มีผูเสนอความเห็น 

*หัวหนาเจาหนาท่ีแจงตอบผูมีความเห็นทุกรายทราบ (ขอ47(1)) 
 

ไมมีผูเสนอความเห็น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง เสนออธิบดีขออนุมัติเผยแพรประกาศ/เอกสารประกวดราคา (ระเบียบ ขอ 48)  

กองคลัง เผยแพรประกาศ/เอกสารประกวดราคา จํานวน 5/10/12/20 วันทําการ (ตามระเบียบขอ 51) ผาน 3 ชองทาง  

-Website กรมบัญชีกลาง(ผานระบบeGP) / Website กรมอนามัย/บอรดประชาสัมพันธ (ระเบียบ ขอ 46+48)  

กรมอนุมัติ  

วันเสนอราคา 

ผูเสนอราคาผานระบบ eGP โดยเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว(ระเบียบขอ54)(กําหนดวันเสนอราคาหลังวันสุดทายของการประกาศเชิญชวน) 

วันพิจารณาผล 

(กําหนดหลังวันเสนอราคา เจาหนาท่ี/คกก.พิจารณาผล จัดพิมพเอกสารของผูเสนอราคาทุกราย จากระบบ/คกก.

พิจารณาผลตรวจสอบเอกสาร eGP/ ลงชื่อในเอกสารของผูเสนอราคาทุกใบ (ระเบียบขอ55) 

คกก.รายงานผล /ขอความเห็นชอบ อนุมัติประกาศผลผูชนะการเสนอราคา (ขอ55(4)) 

อธิบดเีห็นชอบรายงานผลการพิจารณา อนุมัติประกาศผลผูชนะการเสนอราคา (ขอ 59) 

กองคลังประกาศผลผูชนะการเสนอราคา รออุทธรณ 7 วันทําการ (พรบ.ม.66 /117 ระเบียบ ขอ 161 ) 

ไมมีอุทธรณผล /เสนอกรมอนุมัติ/ลงนามหนังสือเรียกทําสัญญา มีอุทธรณ 

**เจาหนาท่ีจัดทําหนังสือแจง คกก.พิจารณาผล  

พิจารณาอุทธรณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบดอีนุมัติ/ลงนามหนังสือเรียกทําสัญญา 

กองคลังสงหนังสือเรียกทําสัญญา+แจงเอกสารท่ีตองนํามาทําสัญญา+หลักประกันสัญญา รอยละ 5 ของราคาจาง 

(ใหเวลาบริษัท เตรียมเอกสาร+หลักประกันสัญญา 5 วัน) 

บริษัทฯ ลงนามในสัญญา 

-หัวหนากลุมพัสดุ ตรวจสอบสัญญา+หลักประกันสัญญา และลงนามพยาน 

-สง กอง จ. เพ่ือนิติกร ตรวจ+ลงนามพยาน 

-สงกลับกองคลัง ผอ.เสนอ อธิบดีลงนามสัญญา 

อธิบดีลงนามสัญญา 

แจง บริษัทรับสัญญาเพ่ือตีตราสาร /บริษัทฯ รับคูสัญญา พรอมลงนามรับ ในสมุดคุมสัญญา 

สรางขอมูลหลักผูขาย/ผูรับจางตามระบบ (กรณีบริษัทฯยังไมมีขอมูลผูขาย) 

บริหารสัญญา 

****ลงทะเบียนคุมสัญญา/ทะเบียนหลักประกันสัญญา  

***สงมอบหลักประกันสัญญาใหการเงิน  



ลําดับ
 ผังงาน

(Flow Chart)

ระยะเวลา

(วัน)

ขั้นตอนการทํางาน

(Work Flow)

ผูรับผิดชอบ

(ตําแหนง/กลุม/ฝาย)

1

1

กลุมอํานวยการ กองคลังรับเรื่อง จนท.กลุมอํานวยการ

2

1

เจาหนาที่พัสดุ/ผูไดรับมอบหมาย จัดทําแผนจัดซื้อจัดจางประจําป

และประกาศเผยแพร (มาตรา 11 ระเบียบฯ ขอ 11)

เจาหนาที่พัสดุ

3

3

กรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูไดรับมอบหมาย จัดทํารางขอบเขตของ

งาน รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดวย 

(ระเบียบฯ ขอ 21)

กรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ

/ผูไดรับมอบหมาย

4

3

เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อ/จาง  โดยวิธีการคัดเลือก 

(ระเบียบฯ ขอ 74 ประกอบขอ 22)

เจาหนาที่พัสดุ

5

2

คณะกรรมการซื้อ/จาง โดยวิธีการคัดเลือกจัดทําหนังสือ  เชิญชวน

ไปยังผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขไมนอยกวา 3 ราย

 (ระเบียบฯ ขอ 74 (1))

คณะกรรมการซื้อ/จาง

6

7

ผูประกอบการที่ไดรับหนังสือเชิญชวนให  ยื่นขอเสนอ ตาม วัน 

เวลา ที่หนวยงานกําหนด

ผูประกอบการ

7

1

คณะกรรมการเปดซองขอเสนอ และดําเนินการ พิจารณาผล 

(ระเบียบฯ ขอ 74) (4))

คณะกรรมการ

8

2

คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นตอ

หัวหนาหนวยงานรัฐ (ระเบียบฯ ขอ 76)

คณะกรรมการ

9

2

หัวหนาหนวยงานรัฐ และผูมีอ านาจ อนุมัติซื้อ/จางเห็นชอบผล

การพิจารณา (ระเบียบฯ ขอ 77 อนุโลม ขอ 42)

หัวหนาหนวยงานรัฐ

10

1

ประกาศผลผูชนะการเสนอราคาผานระบบ เครือขายสารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลางและ ของหนวยงานของรัฐ พรอมทั้งปดประกาศ

 ที่หนวยงานของรัฐนั้น และแจงผูเสนอราคาทุกราย

เจาหนาที่พัสดุ

11

2

ลงนามในสัญญา ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือ

ขอตกลง ภายหลังจากพนระยะเวลาอุทธรณผลการพิจารณา (มาตรา

 66 ประกอบ ระเบียบฯ ขอ 161)

เจาหนาที่พัสดุ

12

25

กระบวนการจัดซื้อจัดจางวิธีคัดเลือก

เริ่มตน

จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจางประจําปและ

ประกาศเผยแพร 

หัวหนาหนวยงานรัฐ 

อนุมัติ

จัดทํารายงานขอซ้ือ/จาง 

โดยวิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และ

เสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานรัฐ

ส้ินสุด

จัดทํารางขอบเขตของงาน 

รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ

การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดวย 

จัดทําหนังสือ เชิญชวนไปยังผูประกอบการที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขไมนอยกวา 3 ราย 

คณะกรรมการเปดซองขอเสนอ 

และดําเนินการ พิจารณาผล 

ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา

ลงนามในสัญญา 

ผูประกอบการที่ไดรับหนังสือเชิญชวนให 

ย่ืนขอเสนอ ตาม วัน เวลา ที่หนวยงานกําหนด



ลําดับ
ผังงาน

(Flow Chart)

ระยะเวลา ขั้นตอนการทํางาน 

(Work Flow)

ผูรับผิดชอบ

(ตําแหนง/กลุม/ฝาย)

1

ตามขอ

กําหนด

ของสัญญา

 - ผูขาย/ผูรับจาง ปฏิบัติงานตาม

ขอกําหนดของสัญญา

 - ครบกําหนดของงวดงาน/งวดเงิน

ตามสัญญา

คูสัญญา

2

2 วัน  - กรณีสงมอบภายในกําหนดตาม

สัญญาตรวจสอบความถูกตองและ

ครบถวนของเอกสารหลักฐานการ

สงมอบงาน/พัสดุ ตามสัญญา

(รายละเอียดรายการ จํานวนเงิน)

 - สงเอกสารหลักฐานสงมอบงาน/

พัสดุ ตามสัญญา ใหคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสด/ุตรวจงานจาง/

ผูควบคุมงาน

เจาหนาที่พัสดุ

3 2 วัน

 - กรณีสงมอบเกินกําหนด ทําหนังสือแจงคาปรับและ

เรงรัดการสงมอบพัสด/ุงาน

 - เมื่อสงมอบงานเรียบรอยแลว จัดทําหนังสือแจงสงวน

สิทธิคาปรับ

เจาหนาที่พัสดุ

4 5 วัน

 - คณะกรรมการตรวจรับพัสด/ุ

ตรวจงานจาง/ผูควบคุมงาน ดําเนิน

การตรวจรับพัสด/ุงานใหถูกตอง

และครบถวนตามขอกําหนด

ของสัญญา

 - กรณีพัสด/ุงานไมถูกตองและครบถวน แจงคูสัญญา

ดําเนินการ

แกไขพรอมกําหนดระยะเวลา

สงมอบพัสด/ุงาน

1.คณะกรรมการตรวจรับพัสด/ุ

งาน

2.เจาหนาที่พัสดุ

5

3 วัน  - คณะกรรมการจัดทํารายงานผล

การตรวจรับพัสด/ุงาน พรอมแนบ

เอกสารหลักฐาน เสนอหัวหนาสวนราชการผานหัวหนา

เจาหนาที่พัสดุ

คณะกรรมการฯ/

เจาหนาที่พัสดุ

6 3- 5 วัน

 - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุพิจารณา

และจัดทําสรุปผลการดําเนินการ

ของคณะกรรมการ/เสนอความเห็น

ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ

เบิกจายเงินตามงวดเงินของสัญญา

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

7 3 - 5 วัน

 - หัวหนาสวนราชการ/ผูไดรับมอบ

อํานาจพิจารณา/ใหความเห็นชอบ/

อนุมัติใหเบิกจายเงินตามขอกําหนด

ของสัญญา

หัวหนาสวนราชการ/

ผูรับมอบอํานาจ

8

 - ฝายการเงินดําเนินการวางฏีกา

จายเงิน

กระบวนการดําเนินการตามสัญญา (การตรวจรับพัสด/ุงานจาง + การเบิกจาย)

คูสัญญาดําเนินการ

ตามสัญญา

ครบกําหนดสงมอบพัสดุ/งาน

ตรวจรับพัสดุ/

งานจาง

อนุมัติ

ไมอนุมัติรายงานผล

การตรวจรับ

เบิกจายเงิน

สงมอบพัสด/ุงาน

ภายในกําหนด

ไมสามารถสงมอบ

พัสด/ุงานภายในกําหนด

ตรวจสอบเอกสาร

สงมอบ

แจงสงวนสิทธิคาปรับ

คูสัญญาสงมอบ

แจงคาปรับ

ไมรับมอบพัสดุ/งาน

ดําเนินการแกไข

รับมอบพัสดุ/งาน

รายงานผลการดําเนินการ/

ขออนุมัติเบิกจายเงิน

หัวหนาสวนราชการ

พิจารณา

ไมอนุมัติ



ลําดับ
                                  ผังงาน

                             (Flow Chart)
ระยะเวลา

ขั้นตอนการทํางาน

(Work Flow)

ผูรับผิดชอบ

(ตําแหนง/กลุม/ฝาย)

1 15 นาที กลุมอํานวยการ กองคลังรับเรื่องขออนุมัติขอแกไขสัญญาจาก

สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย สงให

จนท.กลุมอํานวยการ กองคลัง

2 10 นาที กลุมอํานวยการ สงใกกลุมพัสดุ เจาหนาที่กลุมอํานวยการ กองคลัง

3 1 - 2 วัน เจาหนาที่พัสดุผูไดรับมอบหมายตรวจสอบรายละเอียดเอกสารหลักฐาน

ใหถูกตองครบถวน ตามเงื่อนไขการแกไขสัญญา มาตรา 97  เสนอกรม

ผานหัวหนาเจาหนาที่ หากไมถูกตองสงคืน สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย แกไข

เจาหนาที่พัสดุ กองคลัง

4 1 วัน หัวหนาเจาหนาที่ใหความเห็นเสนอผูอํานวยการกองคลัง หัวหนาเจาหนาที่

5 1 วัน ผูอํานวยการกองคลัง ใหความเห็นเสนอผูมีอํานาจพิจารณา          

(อธิบดี /รองฯ ในสายงานกํากับของสํานัก/กอง/กลุม/ศูนย)

ผูอํานวยการกองคลัง

6 1 วัน ผูมีอํานาจ (อธิบด/ี รองฯในสายงานกํากับของสํานัก/กอง/กลุม/ศูนย) 

อนุมัติใหแกไขสัญญาตามที่เสนอ

ผูมีอํานาจ(อธิบด/ีรองฯในสายงาน

กํากับของสํานัก/กอง/ศูนย)

7 1 วัน กลุมอํานวยการสงเอกสารกลับกลุมพัสดุ เพื่อดําเนินการจัดทําสัญญา 

(สัญญาแกไข)

เจาหนาที่กลุมอํานวยการ กองคลัง

8 1 วัน เจาหนาที่พัสดุผูไดรับมอบหมายดําเนินการจัดทําสัญญา (สัญญาแกไข)

 ตามหมวด 9 แหง พรบ.การรจัดซื้อจัดจางฯ ใหผูขาย/ผูรับจางลงนาม

ในสัญญา หัวหนาเจาหนาที่ลงนามพยาน สงใหนิติกร กองการ

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง

เจาหนาที่พัสดุ กองคลัง

9 3 วัน นิติกรตรวจความถูกตองของสัญญา (สัญญาแกไข)

- ไมถูกตอง แจงใหเจาหนาที่พัสดุผูไดรับมอบหมาย แกไขขอความใน

สัญญา/เอกสารแนบทายสัญญา ใหถูกตอง

- ถูกตอง นิติกรลงนามเปนพยานในสัญญา และเอกสารแนบทาย

สัญญาทุกแผน สงกลับให กลุมอํานวยการ กองคลัง

นิติกร กองการเจาหนาที่

1 วัน กองคลัง เสนอสัญญา (สัญญาแกไข) ที่ผานความเห็นชอบจากนิติกร 

เสนอผูมีอํานาจลงนาม

ผูอํานวยการกองคลัง

10 1 วัน ผูมีอํานาจลงนาม  ลงนามสัญญา สงคืนกองคลัง ผูมีอํานาจ (อธิบด/ี รองฯ ในสาย

งานกํากับของสํานัก/กอง/กลุม/

ศูนย)

11 15 นาที กลุมอํานวยการ สงกลับกลุมพัสดุ จนท.กลุมอํานวยการ กองคลัง

12 1 วัน เจาหนาที่พัสดุผูไดรับมอบหมาย จัดทําสําเนาสัญญา(สัญญาแกไข)

ใหกับผูขาย/ผูรับจาง สํานัก/กอง/กลุม/ ศูนย เพื่อบริหารสัญญาตอไป

เจาหนาที่พัสดุ กองคลัง

หลัก ตามมาตรา 97  "สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ลงนามแลวจะแกไขไมได"

ขอยกเวน ในกรณีดังตอไปนี้ ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอานาจที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขได

            (1) เปนการแกไขตามมาตรา 93 วรรคหา (แกตามคําแนะนํา สนง.อัยการสูงสุด)

            (2) ในกรณีที่มีความจาเปนตองแกไขสัญญาหรือขอตกลงหากการแกไขนั้น ไมทาใหหนวยงานของรัฐเสียประโยชน

**การแกไขสัญญาที่เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียประโยชนหรือไมรัดกุมเพียงพอใหสงสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาใหความเห็นชอบกอน

**การแกไขสัญญาหรือขอตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เปนผลใหผูมีอํานาจ อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจางเปลี่ยนไป ตองใหผูมีอํานาจตามวงเงินที่เพิ่มขึ้นอนุมัติดวย

**การแกไขสัญญาหรือขอตกลงเพื่อลดวงเงิน ผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อ /สั่งจางเดิมเปนผูอนุมัติ

**การแกไขสัญญาหรือขอตกลงตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

  หากจําเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาการสงมอบหรือขยายเวลาในการทํางานใหตกลงไปพรอมกัน

กระบวนการแกไขสัญญา วงเงินเกินสองลานบาท (อํานาจกรมฯ)

            (3) เปนการแกไขเพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐหรือประโยชนสาธารณะ (4) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

รับเรื่อง

สงเรื่องใหกลุมพัสดุ

หัวหนาเจาหนาท่ีใหความเห็นเสนอผูอํานวยการกอง

ผูอํานวยการกองคลัง เสนอความเห็นผูมีอํานาจพิจารณา

ตรวจสอบเอกสาร

ไมถูกตอง

ผูมีอํานาจอนุมัติ

กลุมอํานวยการ กองคลัง

สิ้นสุด

กลุมอํานวยการสงเอกสารกลับกลุมพัสดุ

กลุมพัสดุจัดทําสัญญา (สัญญาแกไข)

นิติกร

ตรวจความถูกตอง

ผูมีอํานาจลงนาม

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ถูกตอง

กองคลัง

กลุมพัสดุ กองคลัง



ลําดับ
                                  ผังงาน

                             (Flow Chart)

ระยะเวลา 

(วัน)

ขั้นตอนการทํางาน

(Work Flow)

ผูรับผิดชอบ

(ตําแหนง/กลุม/ฝาย)

1

1

หนวยงานเจาของสัญญารับหนังสือขอขยายสัญญา 

ของดหรือลดคาปรับของผูรับจาง

หนวยงานเจาของสัญญา

2

7

ผูควบคุมงานดําเนินการตรวจสอบปญหาและ

อุปสรรคสรุปขอเท็จจริงที่เปนเหตุใหผูรับจางไม

สามารถดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาได แลวสรุป

รวบรวมปญหาอุปสรรคเสนอคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุ

ผูควบคุมงาน

3

3

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอความเห็นชอบ

พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณา

ตอหนวยงานเจาของสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

4

3

หนวยงานเจาของสัญญาตรวจสอบรายงาน/หลักฐาน

- กรณีถูกตอง จัดทําบันทึกขออนุมัติขอ งดหรือลด 

คาปรับของผูรับจางพรอมหลักฐานประกอบทั้งหมด

เสนอผูมีอํานาจผานหัวหนาเจาหนาที่

- กรณีไมถูกตอง สงเรื่องใหคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ

่

หนวยงานเจาของสัญญา

5

3

หน. เจาหนาที่ใหเสนอความเห็นเสนอตอผูมีอํานาจ

- กรณีเห็นควรขยาย ตามความของ ม. 102 

  1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงาน

ของรัฐ

  2) เหตุสุดวิสัย

  3) เหตุเกิดจากพฤติการณอันใดอันหนึ่งที่คูสัญญาไมตอง

รับผิดตามกฎหมาย 

  4) เหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง     

     สรุปความเห็นเสนอผูมีอํานาจตามขอเท็จจริง 

ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ที่ควรขยายฯ 

ใหกับผูรับจาง

- กรณีไมควรขยายฯ ดวยไมเปนเหตุตาม มาตรา 

102 ใหความเห็นตอผูมีอํานาจ

หัวหนาเจาหนาที่

6

2

ผูมีอํานาจ ใชดุลพินิจที่จะพิจารณาไดตามจํานวน

วันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ตามความในมาตรา 102 ซึ่ง

ไมวากรณีเห็นชอบหรือไมเห็นชอบก็ตามใหแจง

หนวยงานเจาของสัญญาทราบ

แจงผูรับจาง

ผูมีอํานาจ

(ผอ.สํานัก/กอง/ศูนย/

รองสาย,อธิบดี)

7

1

หนวยงานเจาของสัญญา แจงผลการพิจารณาให

ผูรับจางทราบ สําเนาใหผูที่เกี่ยวของทราบ และ

รวบรวมเรื่องแนบทายสัญญาไวเปนหลักฐาน

หนวยงานเจาของสัญญา

(สํานัก/กอง/ศูนย)

8
20

กระบวนงานการงด ลดคาปรับ และการขยายสัญญา

เริ่มตน

รับหนังสือของด ลด คาปรับ/ขยาย

เสนอความเห็น

ตรวจสอบหลักฐาน

หน. จนท.ใหความเห็น

สรุปปญหาอุปสรรค

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ผูมีอํานาจ

พิจารณา

แจงผลการพิจารณาใหผูรับจางทราบ

สิ้นสุด

- ผูรับจาง ไดรับ

ผลกระทบจากเหตุขอใด 

ตาม ม.102 เริ่มตน -

สิ้นสุด เมื่อใด

-- ผูรับจาง ควรไดรับการ

ขยายฯ จากเหตุท่ีเกิดข้ึน

จริง เปนจํานวน...วัน/

ดวยขอเท็จจริง

ไมเปนตามความ

ในมาตรา 102

แหง พ.ร.บ. การจัดซื้อ

จัดจางฯ

ไมควรขยายฯ ควรขยายฯ



ลําดับ
 ผังงาน

 (Flow Chart)

ระยะเวลา

(วัน)

ขั้นตอนการทํางาน

(Work Flow)

ผูรับผิดชอบ

(ตําแหนง/กลุม/ฝาย)

1

2 7 หนวยงานเจาของสัญญา/คณะกรรมการตรวจรับ รายงานปญหา

การปฏิบัติงาน แจงเตือน  แจงเรงรัดการปฏิบัติงาน

แกคูสัญญา

หนวยงานเจาของสัญญา/

คณะกรรมการตรวจรับ

3 2 หนวยงานเจาของสัญญา แจงการปรับ แจงคาปรับไปยังคูสัญญา 

ตามระเบียบขอ 181

หนวยงานเจาของสัญญา

4 7 คณะกรรมการตรวจรับ/ผูควบคุมงาน พิจารณาเหตุผลและแจงเหตุ

แหงการบอกเลิกสัญญา ตาม ขอ 183 และ

มาตรา 103 เชน กรณีคาปรับจะเกินรอยละ 10, รายงานการควบคุม

งานประจําวัน

คณะกรรมการตรวจรับ/

ผูควบคุมงาน

5 2 หนวยงานเจาของสัญญา จัดทําบันทึกขออนุมัติบอกเลิกสัญญา หนวยงานเจาของสัญญา

6 7 หัวหนาหนวยงานของรัฐ พิจารณา

- กรณีอนุมัติ จัดทําหนังสือบอกเลิกสัญญา

- กรณีไมอนุมัติ พิจารณาใหทบทวนการเลิกสัญญา

หัวหนาหนวยงานของรัฐ

7 1 เจาหนาที่พัสดุ จําทําหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังคูสัญญา เจาหนาที่พัสดุ

8 2 เจาหนาที่พัสดุจัดทําหนังสือแจงริบหลักประกันสัญญา

ไปยังธนาคารผูค้ําประกันสัญญา

เจาหนาที่พัสดุ

9 15 แตงตั้งคณะกรรมการสํารวจความเสียหาย/ตรวจสอบรวบรวม

คาเสียหาย และประเมินคางานคงเหลือ สําหรับคูสัญญารายใหม

คณะกรรมการสํารวจความ

เสียหาย/ตรวจสอบ

10 5 หัวหนาหนวยงานของรัฐ พิจารณาคางานคงเหลือ หัวหนาหนวยงานของรัฐ

11 7 เจาหนาที่พัสดุดําเนินการแจงรายชื่อผูทิ้งงาน สงไปยังปลัด

กระทรวงการคลังพิจารณา และดําเนินการตามกฎหมาย

เจาหนาที่พัสดุ

12

กระบวนการบอกเลิกสัญญา

เริ่มตน

รายงานปญหาการปฏิบัติงาน แจงเตือน 

แจงเรงรัดการปฏิบัติงาน

พิจารณาเหตุผลและแจงเหตุแหงการบอกเลิกสัญญา

ตาม ขอ 183 และมาตรา 103

พิจารณา

จัดทําหนังสือแจงริบหลักประกันสัญญา

ส้ินสุด

อนุมัติ

ไมอนุมัติ

แจงการปรับ แจงคาปรับ

จัดทําบันทึกขออนุมัตบิอกเลิกสัญญา

สํารวจความเสียหาย/ตรวจสอบ รวบรวมคาเสียหาย 

และประเมินคางานคงเหลือ

จัดทําหนังสือบอกเลิกสัญญา

พิจารณาคางานคงเหลือ

แจงรายช่ือผูทิ้งงาน
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