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และการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

โดยนายกิตติศักด์ิ  รัตนฉายา 



ประเดน็บรรยาย 

ความหมายการจดัซือ้จัดจ้าง 

พรบ.การจดัซือ้จัดจ้างฯ ๒๕๖๐ 

กระบวนการจดัซือ้ จดัจ้างของกศน.อ าเภอ 

     ตามพรบ.พัสดุ  



ความหมายการจดัซื้อจดัจา้ง 

หมายถงึการด าเนินเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดย
การซือ้ จ้าง  เช่า แลกเปล่ียน หรือโดยนิติ
กรรมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



งานบริหารพสัดุ 

หมายถงึ  การใช้อ านาจในการจัดการ
เกี่ยวกับการพสัดุ ได้แก่ การจัดซือ้ จัดจ้าง 
การเช่า การแลกเปล่ียน การควบคุม และ
การจ าหน่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมาย 



หลักการด าเนินการตามระเบียบฯพสัดุ 

ต้องมีอ านาจในการด าเนินการ 

ต้องมีระเบยีบก าหนดให้เบกิจ่ายได้ 

ต้องด าเนินการตามวธีิการและข้ันตอนทีก่ฎหมาย
และระเบยีบก าหนด 



อ านาจในการ บรหิารงานการเงนิและพสัดุ 

ที่มาของอ านาจ 
o ระเบียบก าหนดอ านาจไว้    
o ผู้มีอ านาจมอบอ านาจให้  

 



อ านาจทางพสัดุ 

 อ านาจในการอนุมัติให้ก่อหนี ้ 
 อ านาจในการแต่งตัง้ เหน็ชอบ 



 
 

อ านาจในการอนุมัตก่ิอหนีแ้ละจ่ายเงนิ ของ กศน.
อ าเภอ (เดมิ) 

 
 
 

 ค าส่ังมอบอ านาจ 

o  ค าส่ัง สป.ศธ. ที่ ๔๘๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ เมย. ๕๑ 
(ข้อ อ๑๐ และ๑๑) อนุมัตจ่ิายเงนิงบประมาณ และเงนิ
รายได้สถานศึกษา ครัง้หน่ึงไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

o    ค าส่ัง สป. ศธ.   ที่ ๒๓๙๗/๒๕๕๘ ลว. ๘ ตุลาคม ๕๘ 
และที่ ๙๗๑/๒๕๕๙ ก่อหนีผู้กพนั การจัดหาพสัดุ ทัง้
เงนิงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณ  

 ครัง้หน่ึงไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 



ระเบยีบทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการพสัดุ  (เดมิ) 
  

•ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
•ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบกิจ่ายเงนิเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
•แนวทางปฏบิัตใินการจดัหาพัสดุด้วยวธีิตลาด
อีเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Market  : e – market) และ
ด้วยวธีิประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding 

: e – bidding) 

•มต ิครม. , มต ิป.ป.ช.  เป็นต้น 
•   ฯลฯ 



กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ  (ใหม่) 

 พระราชบัญญัตกิารจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัซ้ือจดัจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. .............. 

 กฎกระทรวง............ 

 ประกาศ................................ 



พระราชบญัญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ            
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มผีลบงัคบัใช้ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ มรีายละเอยีด ๑๕  หมวด                    
๑๓๒ มาตรา 

กฎกระทรวง  ๗ ฉบับ  ระเบียบ ๑ ฉบับ  ประกาศ  ๑๑  ฉบับ 



 รายละเอยีด พรบ. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐     ๑๕  หมวด  ๑๓๒ มาตรา   
หมวดที่  ๑   บททั่วไป 
หมวดที่  ๒   การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกนั    
                   การทุจริต 
หมวดที่  ๓  คณะกรรมการ 
หมวดที่  ๔ องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
หมวดที่ ๕  การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ 
หมวดที่  ๖  การจัดซ้ือจัดจ้าง 
หมวดที่  ๗ งานจ้างที่ปรึกษา 
หมวดที่  ๘  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 



รายละเอยีด พรบ. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  (ต่อ) 

 

หมวดที่  ๙  การท าสัญญา 

หมวดที ่๑๑  การประเมนิผลผู้ประกอบการ 

หมวดที ่ ๑๒  การทิง้งาน 

หมวดที ่ ๑๓  การบริหารพสัดุ 

หมวดที ่ ๑๔   การอุทธรณ์ 

หมวดที ่ ๑๕ บทก าหนดโทษ 
 

 

 

 



จ าแนกประเภทรายจ่าย 
• งบบุคลากร 
• งบด าเนินงาน 
  ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ   
  ค่าสาธารณูปโภค 
• งบลงทุน 
  ลักษณะค่าครุภณัฑ์  และค่าที่ดนิ สิ่งก่อสร้าง 
• งบเงนิอุดหนุน 
• งบรายจ่ายอื่น 
 
 



ค่าวัสดุ  (งบด าเนินงาน) 

หมายถงึ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรืออายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สิน้เปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน้ รวมถงึ รายจ่ายดังต่อไปนี ้

  ๑. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเตมิ หรือ
ปรับปรุงวัสดุ 

  ๒. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่มีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกนิ  ๒๐,๐๐๐ บาท 



 ๓. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 ๔. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภยั ค่าตดิตัง้ เป็นต้น 



 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวสัดุ 

ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน้ให้กลับคืนสภาพเดมิ 

ข. ประเภทวัสดุสิน้เปลือง ได้แก่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิน้เปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพใน
เวลาอันสัน้  

ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกดิความช ารุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้เหมือนเดมิ หรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า 

หนงัสือ ที่ นร 0705/ว 37  ลว 6 มกราคม 2559  



ค่าครุภณัฑ์ (งบลงทุน) 
หมายถงึ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกตมิอีายุการใช้
งานยืนนาน  ไม่สิน้เปลือง หมดไป หรือเปล่ียน
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ รวมถงึรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้

  ๑. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเตมิ
หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ 

  ๒. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่
มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกนิกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท 



 

  ๓. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 
เคร่ืองบนิ  เคร่ืองจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น 
ซึ่งไม่รวมถงึค่าซ่อมบ ารุงปกต ิหรือค่าซ่อม
กลาง 

  ๔. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภณัฑ์ 

  ๕. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมค่าครุภณัฑ์ 
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภยั ค่าตดิตัง้ 
เป็นต้น 

 



ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) 
 

หมายถงึ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดนิและหรือสิ่งก่อสร้าง 
รวมถงึสิ่งต่างๆ ที่ตดิตรึงกับที่ดนิและหรือสิ่งก่อสร้าง 
ดังต่อไปนี ้

  ๑. รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดนิ สิ่งก่อสร้าง 

  ๒. รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดนิ  รวมถงึรายจ่ายเพื่อ
ดัดแปลง ต่อเตมิหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งท าให้ที่ดนิ 
สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึน้ 

 



 

  ๓. รายจ่ายเพื่อตดิตัง้ระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา 
รวมถงึอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการตดิตัง้ครัง้แรกในอาคาร 
ทัง้นีเ้ป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้าง
อาคาร รวมถงึการตดิตัง้ครัง้แรกในสถานที่ราชการ 

  ๔. รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่าย
ให้แก่เอกชนหรือนิตบิุคคล 

  ๕. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุง
ที่ดนิและหรือสิ่งก่อสร้าง 

  ๖. รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับที่ดนิหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น   
ค่าเวนคืนที่ดนิ ค่าชดเชยกรรมสิทธ์ิที่ดนิ ค่าชดเชย        
ผลอาสิน เป็นต้น 



การจัดซ้ือจัดจ้าง ตามพรบ. การจัดซ้ือจัดจ้างฯ     
                     ของ กศน.อ าเภอ 

๑.  อ านาจในการด าเนินการ (ต้องได้รับมอบอ านาจ) 
๒. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  และบริหารพสัดุตามทีก่ฎหมาย  
ระเบยีบ  กฎกระทรวงก าหนด 



การก าหนดราคากลาง  (มาตรา ๔) 
๑.ราคาทีไ่ด้จากการค านวณตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการราคา
กลางก าหนด 

๒. ราคาทีไ่ด้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างองิของพสัดุที ่   
      กรมบญัชีกลางจัดท า 
๓. ราคามาตรฐานทีส่ านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืน
ก าหนด 

๔. ราคาทีไ่ด้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
๕. ราคาทีเ่คยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลาสอง
ปีงบประมาณ 

๖. ราคาอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ หรือแนวปฏิบตัิของหน่วยงาน
ของรัฐน้ัน ๆ 

    
 



การก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะ  (มาตรา ๙) 

• ค านึงถึง คุณภาพ  เทคนิค และวตัถุประสงค์ของการ
จัดซ้ือจัดจ้างพสัดุน้ัน 

• ห้ามมใิห้ก าหนดคุณลกัษณะใกล้เคยีงยีห้่อใดยีห้่อ
หน่ึงหรือของผู้ขายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ เว้น
แต่พสัดุทีจ่ะท าการจัดซ้ือจัดจ้างตามวตัถุประสงค์
น้ัน   มยีีห้่อเดยีว หรือจะใช้อะไหล่ของยีห้่อใด กใ็ห้
ระบุยีห้่อน้ันได้ 

 



วธีิการจัดซ้ือจัดจ้าง  
วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป 

วธีิคัดเลือก 

วธีิเฉพาะเจาะจง 



๑. วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 
          หมายถงึ   การที่หน่วยงานของรัฐเชญิชวน    

ผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบตัติรงตามเงอืนไขที่ 

หน่วยงานของรัฐก าหนด ให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

   



๒. วธิคีดัเลอืก 

ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชญิชวนเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบตัติรงตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งไม่น้อยกว่าสามรายให้
เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่งานนัน้มีผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบตัติรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 



๓. วธิเีฉพาะเจาะจง   

ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชญิชวนผู้ประกอบการที่
มีคุณสมบตัติรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดรายหน่ึงรายใดให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้า
มาเจรจาต่อรอง รวมทัง้การจดัซือ้จัดจ้างพสัดุกับ
ผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงนิเล็กน้อยตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 



เปรียบเทยีบวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ระเบยีบฯ พ.ศ.  ๒๕๓๕                        พรบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑. วธีิตกลงราคา                               ๑.  วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป 
๒. วธีิสอบราคา                                 ๒. วธีิคดัเลือก 
๓. วธีิประกวดราคา                            ๓.วธีิเฉพาะเจาะจง 
๔. วธีิพเิศษ 
๕. วธีิกรณีพเิศษ 
 

ระเบียบฯพ.ศ. ๒๕๔๙ 
วิธีประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพสัดุด้วยวิธี e-market /e-bidding 
 

 



วธีิประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

ม. ๕๖ การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุ  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วธีิประกาศเชิญ
ชวนทัว่ไปก่อน เว้นแต่   

(๑) กรณีต่อไปนีใ้ห้ใช้วธีิคดัเลือก 
      (ก) ใช้วธีิประกวดราคาใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้ว แต่ไม่มผู้ี            
             ย่ืน ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคดัเลือก 
      (ข) พสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง มคุีณลกัษณะพเิศษหรือซับซ้อน หรือ

ต้องผลติ ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการทีม่ฝีีมือ
โดยเฉพาะหรือมคีวามช านาญการเป็นพเิศษ  หรือมทีกัษะสูง 
และผู้ประกอบการน้ันมจี านวนจ ากดั 



(ค)   มคีวามจ าเป็นเร่งด่วน ทีต้่องใช้พสัดุน้ันอนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์ที่
ไม่อาจคาดหมายได้ซ่ึงหากใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปจะท าให้ไม่ทัน
ต่อความต้องการใช้พสัดุ 

(ง) พสัดุทีโ่ดยลกัษณะของการใช้งาน หรือมข้ีอจ ากดัทางเทคนิคที ่ 
จ าเป็นต้องระบุยีห้่อเป็นการเฉพาะ 

(จ) เป็นพสัดุทีจ่ าเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการ
โดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ 

(ฉ) เป็นพสัดุทีใ่ช้ในราชการลบัหรืองานทีต้่องปกปิดความลบัของ  
หน่วยงานของรัฐหรือทีเ่กีย่วกบัความมั่นคงของประเทศ 

(ช)    เป็นงานจ้างซ่อมพสัดุทีจ่ าเป็นต้องถอดตรวจฯ 
(ซ)   กรณีอ่ืนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 



(๒)  กรณ ีดงัต้อไปน ีใ้หใ้ช้วธิเีฉพาะเจาะจง 
(ก)ใช้ทั้งวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป และวธีิคดัเลือก หรือใช้วธีิคดัเลือก
แล้ว แต่ไม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคดัเลือก 

(ข) การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุทีม่กีารผลติ  จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ทัว่ไป และมวีงเงนิในการจดัซ้ือจดัจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกนิวงเงนิตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

(ค) การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุทีม่ผู้ีประกอบการทีม่คุีณสมบัตโิดยตรง
เพยีงรายเดยีวหรือการจดัซ้ือจดัจ้างจากผู้ประกอบการซ่ึงมผู้ีแทน
จ าหน่ายหรือตวัแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพยีงราย
เดยีวในประเทศไทยและไม่มพีสัดุอ่ืนทีจ่ะใช้ทดแทนได้ 

(มาตรา ๕๖ (๒) (ข) 
 
 



(ง) มคีวามจ าเป็นต้องใช้พสัดุน้ันโดยฉุกเฉิน  เน่ืองจากเกดิอุบตัิภัย 
หรือภัยธรรมชาติหรือเกดิโรคติดต่ออนัตรายฯ 

(จ) เป็นพสัดุทีเ่กีย่วพนักบัพสัดุทีไ่ด้ท าการจัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
และมคีวามจ าเป็นต้องท าการจัดซ้ือหรือจัดจ้างเพิม่เติมเพ่ือความ
สมบูรณ์หรือต่อเน่ืองในการใช้พสัดุน้ันฯ 

(ฉ) เป็นพสัดุขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐฯ 
(ช) เป็นพสัดุทีเ่ป็นทีด่นิหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงจ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะ
แห่ง 

(ซ) กรณอ่ืีนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
 



วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป (ข้อ ๓๐-๖๔) 
สามารถกระท าได้  ๓  วธีิ คือ 
  (๑)  วธีิตลาดอเีลก็ทรอนิกส์ (e-market) หมายถึงการ
จัดซ้ือจัดจ้างที่มรีายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะไม่          
ซับซ้อนฯ 

  (๒)   วธีิประกวดราคาอเีลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 
(๕๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ไป) 
  (๓)   วธีิสอบราคา (๕๐๐,๐๐๐ แต่ไม่เกนิ ๕,๐๐๐,๐๐๐) 
เฉพาะสภาพพื้นที่มีข้อจ ากดัฯ 



วธิคีดัเลอืก 

ตามกรณี ตามมาตรา ๕๖(๑)   (ก)-(ซ)   ให้เจ้าหน้าที่ท าหนังสือเชิญ
ชวน  ตามทีคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคดัเลือก ได้  
คัดเลือกไว้ 



วธิเีฉพาะเจาะจง 

ตามมาตรา ๕๖(๒) (ข) 
ตามร่างระเบยีบฯข้อ ๗๙  
ตามกฎกระทรวงการคลงัฯ.........ข้อ.....  
ให้เจ้าหน้าทีต่ิดต่อตกลงราคากบัผู้ประกอบการโดยตรง  แล้วให้
หัวหน้าเจ้าหน้าทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างได้ภายในวงเงนิที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 



เจา้หนา้ท ี ่ หมายความว่า   

    ผู้มหีน้าทีเ่กีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการ
บริหารพสัดุ  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจาก      
ผู้มอี านาจให้ปฏิบตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัการจัดซ้ือ
จัดจ้างหรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของ
รัฐ 



รายงานการจดัซื้อจดัจา้ง 

 ร่างระเบียบข้อ ๒๓  ในการซ้ือหรือจ้างแต่ละวธีิ  ให้
เจ้าหน้าที่   จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

ร่าง ระเบียบข้อ  ๒๕  เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ ๒๓ แล้ว ให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามวธีิจัดซ้ือหรือจ้างน้ันต่อไปได้ 



 

ข ัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้ง  
  

๑. เตรียมการ            

๒. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

๓.การท าสัญญาและการบริหารสัญญา 

๔. การตรวจรับพสัดุ     บนัทกึบญัชี/
ทะเบียน 

เบิก
จา่ยเงิน 

การก าหนดรายละเอียด
คณุลกัษณะ 

การก าหนดราคากลาง 

ท ารายงานขอซือ้ขอจ้าง 

ด าเนินการตามวิธีซือ้จ้าง
นัน้ๆ 



แผนผงัขั้นตอนกระบวนการจดัซ้ือ/จดัจา้ง 

เจา้หนา้ที่ 

ในการจดัซ้ือจดัจา้งทุกวิธี-ใหเ้จา้หนา้ท่ี

จดัท ารายงาน ขอซ้ือ/จา้ง                   

เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง (รา่ง

ระเบียบข้อ 23) 

ซ้ือที่ดิน/สิ่งก่อสรา้ง

(ขอ้ 24) 

ซ้ือ/จา้งทัว่ไป ตอ้งมี  

รายการตามขอ้ 23)  

งานซ้ือ/จ้างท่ัวไป 

ก าหนด spec/ 

ก าหนดราคากลาง 

หวัหนา้หน่วยงานพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบรายงานขอซ้ือ/จา้ง (รา่ง

ระเบียบข้อ 25) 

เม่ือไดร้บัความเห็นชอบตามรายงานขอซ้ือ/ขอจา้ง

จาก หวัหนา้หน่วยงาน แลว้ 

-ใหเ้จา้หนา้ที่ด  าเนินการจดัหาตามวิธีตา่งๆ  
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แผนผงัข้ันตอนกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง (ต่อ) 

ได้ผูข้าย/รับจ้างแล้ว ให้ท าบันทึกสรปุผลรายงานเสนอขออนมัุติส่ังซ้ือ/จ้าง (ผา่นหน.

จนท.พสัดุ) 

ผูมี้อ านาจอนมัุติส่ังซ้ือ/จ้าง (ร่างระเบียบข้อ
๘๔ ,๘๕,๘๖) 

ผูข้าย/ผูร้ับจ้างท าสัญญา 

(๑๖๒,๑๖๓) 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบของ/
งาน 

เบกิจ่ายเงนิให้
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

(เจ้าหนี)้ ตรวจรบัพสัดุ/ตรวจการจา้ง 
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รายงานขอซือ้ขอจ้าง 
(ร่างระเบยีบข้อ ๒๓) 

ท าเมื่อไร : ก่อนการ
ซือ้หรือการจ้างทุก

วธีิ 

ยกเว้น จดัซื้อจดัจา้งตามมาตรา ๙๖  

วรรคสอง ให้เจา้หนา้ทีจ่ดัท ารายงานฯ 

เฉเพาะรายการทีเ่หน็ว่าจ าเป็น 

 

-เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซือ้หรือจ้าง  
-รายการพัสดุที่จะซือ้หรืองานที่จะจ้าง 
เช่น รายละเอียดของพัสดุที่จะซือ้หรือจ้าง 
Spec รายละเอียดการจ้าง 
-ราคากลางและรายละเอียดของราคา
กลาง 
-วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้าง 
-ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ 
-วธีิที่จะซือ้จะจ้าง และเหตุผลที่ใช้วธีินี ้
-ข้อเสนออื่นๆ เช่น  การแต่งตัง้กรรมการ 
การขออนุมัตใิช้ราคากลาง 

 



 

 

การจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา 

๕๖ (๒)(ข) 

  

ก 

การด าเนินการจดัซือ้จัดจ้างของกศน.
อ าเภอ 

เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย 

รับจ้างนัน้โดยตรงฯ(ร่างระเบยีบ
ข้อ  ๗๙) 

หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซือ้หรือจัด
จ้างภายในวงเงนิที่ได้รับความ

เหน็ชอบ ท าสัญญา 
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การท าสัญญา    



หลกัการท าสญัญาตามระเบียบฯ  มี  3 แบบ 

ท าตามแบบ ท่ี 

คณะกรรมการ   

นโยบายก าหนด  

(ม.๙๓) 

ท าขอ้ตกลง 

เป็นหนงัสือ 

(ม.๙๖)  

ไม่ท าขอ้ตกลงเป็น

หนงัสือไวต่้อกนั ก็ได ้

(ม.๙๖ วรรคทา้ย) 

สัญญาทีม่ขีอ้ความแตกต่างไปจากแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ใหส่้งใหส้ านักงานอัยการสงูสุดตรวจพจิารณาก่อน 

 ผูม้อี านาจลงนามสัญญา/ขอ้ตกลง ไดแ้ก่ ผูม้อี านาจจัดซ้ือ/จา้งหัวหนา้ส่วน

ราชการ หรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจใหล้งนามแทน 



กรณีท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนั (มาตรา ๙๖) 

หลกั 

       การจะท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนั  โดยไม่ตอ้งท า    
สญัญาตามแบบในมาตรา ๙๓ ไดเ้ฉพาะกรณีดงันี้  

  การซ้ือ/จา้งโดยวิธีคดัเลือกตามมาตรา ๕๖(๑)(ค)หรือการจา้ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรการ ๕๖(๒) (ข) (ง) หรือ(ฉ) หรือ
การจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ (๓)(ข) 

 การจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงานของรฐั 

 กรณีคู่สญัญาสามารถ ส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้นภายใน ๕ วนัท าการ                             
นบัตั้งแต่วดัถดัจากวนัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 

 การเช่า ท่ีไม่ตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจากการเช่า 

 กรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดใน 

       ราชกิจจานุเบกษา 
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กรณีท่ีไม่ตอ้งท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ไว้

ตอ่กนัก็ได ้(มาตรา ๙๖ สอง) 

ไดแ้ก่  

 กรณีวงเงินจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงินเล็กนอ้ยตามท่ี

ก าหนดในกฎกระทรวง จะเป็นไม่ท าขอ้ตกลงเป็น

หนงัสือไวต้อ่กนัก็ได ้ แตต่อ้งมีหลกัฐานในการ

จดัซ้ือจดัจา้งนั้น 
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การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้
ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว

ระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐  ของราคาพสัดุที่
ยังไม่ได้รับมอบ (ร่างระเบยีบข้อ ๑๖๓) 

เวน้แต ่

การจา้งท่ีตอ้งการผลส าเร็จของงานพรอ้มกนั 

ใหก้  าหนดค่าปรบัเป็นรายวนั เป็นจ  านวนเงินตายตวั  

ในอตัรารอ้ยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคาค่าจา้งนั้น  

แตไ่ม่ต  า่กว่าวนัละ ๑๐๐ บาท 

ค่าปรับ 



ผลของสญัญา 

หลกัการ  

สญัญามีผลนบัตั้งแตว่นัท่ีคู่สญัญาไดล้งนามในสญัญา 

ยกเวน้   

   คู่สญัญามีขอ้ตกลงก าหนดเงื่อนไขกนัไวใ้นสญัญา

 เป็นอยา่งอ่ืน 
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ระเบียบขอ้ ๑๖๕ 

สญัญา/ขอ้ตกลงท่ีมีมูลค่า ๑ ลา้นบาทข้ึนไป                  

 ใหส้่งส  าเนาใหส้ตง.และกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วนั    

 นบัแตว่นัท าสญัญา หรือ ขอ้ตกลงดว้ย 



การส่งมอบพสัดุ หรอืส่งมอบงาน 

ผูข้ายหรือผูร้ับจ้างแจ้งส่งมอบพสัดุ  หรือ
ส่งมอบงานให้กับส่วนราชการ ผา่น
เจ้าหน้าท่ีพสัดุ 

เจ้าหน้าท่ีพสัดุเชิญคณะกรรมการตรวจรับ
พสัดุท าหน้าท่ีตรวจรับพสัดุ 
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 การตรวจรับพสัดุ 
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  
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ก าหนดหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุไวด้งัน้ี  

วิธีการตรวจรบัพสัดุ (รา่งระเบียบขอ้ ๑๗๖) 

 ๑. ตรวจใหถ้กูตอ้งครบถว้น ตามสญัญา /ขอ้ตกลง   

๒. กรณีจ  าเป็น  ไม่อาจตรวจนบัเป็นจ  านวนหน่วยไดท้ั้งหมด 

•  ใหต้รวจรบัทางวิชาการหรือสถิต ิ

 > ๓. เม่ือตรวจแล้วเหน็ว่าถกูต้อง  
ให้ท าหลักฐานการตรวจรบัพสัดุไวอ้ยา่งนอ้ย ๒ ฉบบั (ใหผู้ข้ายหรือผู ้
รบัจา้ง ๑  ฉบบั/ ใหเ้จา้หนา้ที่ ๑ ฉบบั เพื่อประกอบการเบิกจา่ยเงิน )  

 ใหถ้ือว่าผูข้าย,ผูร้บัจา้ง ส่งมอบครบถกูตอ้งตัง้แต่วันท่ีน าพสัดุมาส่ง 

 >  มอบของใหเ้จา้หนา้ที่พสัดุ   

 >>  รายงานผลให ้หวัหนา้สว่นราชการทราบ 



กรณีส่งมอบไม่ถกูต้องตามสัญญา   
>  ไม่ถูกตอ้งในรายละเอียด  
   * ใหร้ายงาน หวัหนา้สว่นราชการทราบเพือ่สัง่การ 

กรณีถกูต้องแต่ไม่ครบจ านวน/ หรือครบแต่ไม่ถกูต้องทั้งหมด 

หากสญัญามิไดก้  าหนดเป็นอยา่งอ่ืน ใหต้รวจรบัเฉพาะจ  านวนที่ถูกตอ้ง และรีบ

รายงานหวัหนา้สว่นราชการพิจารณา เพื่อแจง้ผูข้าย/ผูร้บัจา้งทราบว่ายงัสง่มอบไม่

ครบหรือไม่ถูกตอ้งจ  านวนเทา่ไร  
 > >สงวนสิทธ์ิปรบั (สว่นท่ีสง่ไม่ถูกตอ้ง)  

หนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ (ตอ่) 



กรณีพัสดุเป็นชุด /  หน่วย 

       ใหด้วู่า ถา้ขาดสว่นประกอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงจะใชก้ารไม่ได ้ อยา่ง

สมบูรณ ์ 
     

  * ถือว่ายงัไม่ไดส้ง่มอบ 

  รีบรายงานหวัหนา้สว่นราชการภายใน ๓ วนัท  าการนบัแตต่รวจ

พบ 

หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ) 

กรณีกรรมการตรวจรับบางคนไม่ยอมรับพัสดุ 

ใหท้  าความเห็นแยง้ไว ้

   >  ถ้า หวัหน้าส่วนราชการ พจิารณาสั่งการให้รับพัสดุไว้ 
 * ให้ออกใบตรวจรับให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างและจนท.พัสดุ เป็นหลักฐาน  
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ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ 
ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายส่งมอบ และตรวจรับให้แล้วเสร็จ ภายใน 5  วันท า

การ 
 

หากได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องด าเนินการ ดังนี ้
1. ศึกษาเงื่อนไขของสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ 
 แคตตาลอ็กฯลฯ ให้เข้าใจก่อนตรวจรับ 
2. ท าการตรวจรับพัสดุตามสัญญา 
3. เสนอความเหน็ กรณีแก้ไขสัญญา ขยายเวลา งด ลดค่าปรับ 



57 

การควบคมุและจ  าหน่ายพสัด ุ



วัสดุ 
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 

ครุภณัฑ์ 
หรือวัสดุที่คงทนถาวร 

ที่ดนิ สิ่งก่อสร้าง 

การลงทะเบียนควบคุมพสัดุของทางราชการ 

บญัชีวัสดุ 
(ร่างระเบยีบฯ ข้อ +๒๐๔  นร(กวพ) 

1202/ว 116 ลว. 1 เม.ย. 35) 

ตามที่ กวพ. ก าหนด 

 ทะเบยีนคุมทรัพย์สนิ 
(ระเบยีบฯ ข้อ ๒๐๔ + ที่ นร(กวพ) 
0408.4/ว 129 ลว. 20 ต.ค. 49) 

 ตามที่กรมบญัชีกลาง 
ก าหนด 

 ทะเบยีนที่ราชพสัดุ 
(ตาม พรบ. ที่ราชพสัดุ) 

 ตามที่กรมธนารักษ์ 
ก าหนด 









การลงบญัชี/ทะเบียน ควบคุมพสัด ุ(ร่างระเบียบ ขอ้  ๒๐๔) 

 

  พสัดไุม่ว่าจะไดม้าดว้ยวิธีใดๆ  

ใหเ้จา้หนา้ที่พสัดลุงบญัชี/

ลงทะเบียนควบคมุ  ตามตวัอยา่ง

กวพ. 

อะไรเป็นวสัด ุ/ครุภณัฑ ์ใหดู้

หลกัการจ  าแนกประเภทรายจา่ยตาม 

62 



“ การตรวจสอบพสัดปุระจ าปี” (ขอ้ ๒๑๔) 

 ก่อนส้ินเดือนสุดทา้ยของปีงบประมาณของทุกปีให้

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัแตง่ตั้งผูต้รวจสอบพสัดทุ  าหนา้ท่ี

ดงัน้ี 
โดยใหแ้ตง่ตั้งเจา้หนา้ท่ีในส่วนราชการ/หน่วยงาน นั้น                                   

 ซ่ึงมิไช่เจา้หนา้ท่ี (ตามความจ าเป็น)คนหน่ึง/หรือหลายคน 

ผูไ้ดร้บัแตง่ตั้งจะท าการตรวจสอบพสัดุ                                  “”
 “งวดตั้งแต ่๑ ตลุาคมปีก่อน ถึง ๓๐ กนัยายนปีปัจจุบนั”  

- โดยใหเ้ริ่มตรวจในวนัเปิดท าการแรก ของเดือนตลุาคม ว่า:- 
      มีพสัดุ ช ารุด เส่ือมคุณภาพ สูญไป เพราะเหตใุด 

         หรือไม่จ  าเป็นตอ้งใชง้านตอ่ไป 

  ใหต้รวจเสร็จส้ินภายใน ๓๐ วนัท าการ นบัแตแ่ตง่ตั้ง  

  แลว้ใหร้ายงานผลการตรวจสอบ ต่อผูแ้ต่งตัง้ ๑ชุด / สตง. ๑ ชุด 
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การจ าหน่ายพสัดุ 

ขอ้ ๒๑๖ 

พสัดุใดหมดความ

จ  าเป็นใชง้าน 

หรือหากใชง้าน จะสิ้ นเปลือง

ค่าใชจ้า่ยมาก 

ขาย/ทอดตลาด แลกเปล่ียน 

โอน 
แปรสภาพ/

ท าลาย 

ใหเ้สนอ หนส.ราชการเพ่ือสัง่จ  าหน่าย 

โดยวิธี 
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การจ  าหน่ายพสัดเุป็นสูญ 

กรณีพสัดุสูญไป 

โดยไม่มีตวัผูร้บั

ผิด 

กรณีพสัดุสูญไป 

โดยมีตวัผูร้บัผิด 

แตไ่ม่สามารถชดใช้

ตามหลกัเกณฑค์วาม

รบัผิดทางแพง่ 

กรณียงัมีตวัพสัดุอยู่

แตไ่ม่สมควร

จ  าหน่ายตาม

ระเบียบขอ้ 157 

 

 

ผูมี้อ านาจอนุมตัจิ าหน่าย  

รอมอบอ านาจ 

 

 



     อืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบังานพสัดุ 
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หนงัสือแจง้เวียนของคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ ตามหนงัสือท่ี 

กค(กวพ)0421.3/ว 193 ลว.8 มิถุนายน 2552 

อนุมตัิใหก้ารจดัหาอาหาร /อาหารว่างและเครื่องด่ืมและค่าเช่าท่ี

พกั ของสว่นราชการตา่งๆ  

ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม  

การจดังาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และกรณี

อื่น ๆ  ตามที่กระทรวงการคลงัอนุมตัิใหเ้บิกจา่ยได ้ 

โดยไม่ตอ้งถือปฏิบตัิตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยการ

พสัดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

กวพ.มีหนังสือแจง้เวียนรายการที่ไดร้บัยกเวน้ 

ไม่ตอ้งจดัหาตามระเบียบฯพสัด ุ



การฝึกอบรม หมายความว่า การอบรม การประชุมวชิาการหรือเชิงปฏบิตักิาร 
การสัมมาทางวชิาการหรือเชิงปฏบิตักิาร การบรรยายพเิศษการฝึกศึกษา 
การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกช่ือทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
โครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาที่จัดแน่นอนที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดยไม่มีการรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หมายความว่า ค่าใช้จ่ายส าหรับการอบรม การ
ประชุมวชิาการหรือเชิงปฏบิตักิาร การสัมมนาทางวชิาการหรือเชิง
ปฏบิตักิาร การบรรยายพเิศษ การศึกษาดูงาน ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มประสทิธิภาคในการปฏบิตังิาน 

บุคลากรของรัฐ หมายถงึ ข้าราชการทุกประเภท รวมทัง้พนักงาน ลูกจ้างของ
ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
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คณะกรรมการตา่ง ๆ 

การซ้ือ/การจา้งแตล่ะครั้ง                        

หวัหนา้สว่นราชการจะตอ้งแตง่ตัง้คณะกรรมการ   

ใหท้  าหนา้ที่ ตามที่ระเบียบฯพสัดกุ าหนดทุกครั้ง 
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การแตง่ตัง้คณะกรรมการตา่งๆแตล่ะวิธี

เพื่อใหท้  าหนา้ที่ตามที่ระเบียบก าหนดไว ้

(รา่งระเบียบ ขอ้ ๒๖) มีดงัน้ี 

คณะกรรมการ

พิจารณาผล 

การสอบราคา 

คณะกรรมการพิจารณาผล

ประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส ์

     

คณะกรรมการ

จดัซ้ือหรือจา้ง

โดยวิธีคดัเลือก  

คณะกรรมการจดัซ้ือหรือจา้งโดย

วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

คณะกรรมการตรวจ

รบัพสัด ุ
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คณะกรรมการประกอบดว้ย ประธาน ๑ คนและกรรมการ

อย่างนอ้ย ๒ คน ซ่ึงแต่งตั้งจากขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า

พนักงานราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย หรือ พนักงานของรัฐ  

หรือพนกังานของหน่วยงานของรฐัที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนโดย

ค านงึถงึลกัษณะหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูไ้ดร้บัการ

แต่งตั้งเป็นส าคญั 



วิธีการลงมตขิองคณะกรรมการตา่งๆ 

 กรรมการคนใด   ที่ไม่เห็นดว้ยกบัมตขิองคณะกรรมการ 

 -ใหท้  าบนัทึกความเห็นแยง้ไวด้ว้ย 
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องคป์ระชุม 

    ประธาน/และกรรมการ  ตอ้งมาประชุมลงมต ิ                  

    ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง ของจ  านวนกรรมการทั้งหมด และ 

    ประธานตอ้งอยูทุ่กครั้ง 

การลงมต ิ

ใหถื้อเสียงขา้งมาก ถา้เทา่กนั ให้

ประธานออกเสียงเพิ่มข้ึน อีกหน่ึง

เสียงช้ีขาด 

เวน้แต ่ 

คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ ใหถื้อ

มตเิอกฉนัท ์
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ตวัอยา่งปัญหา  

สว่นราชการ แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรบั 3 คน ในวนัลงมต ิกรรมการ

คนหน่ึงตดิภารกิจ /ลา 

1. วนัน้ัน จะสามารถลงมตไิดห้รือไม่ 

2. ถา้1 คนน้ัน คือประธาน จะสามารถลงมตไิด ้หรือไม่  

ตอบ ขอ้ 1.เน่ืองจากระเบียบฯก าหนดใหใ้นวนัประชุมลงมต ิกรรมการตอ้ง

มาไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง เม่ือปรากฏว่ากรรมการมาประชุม 2 คน ซ่ึงเกินก่ึง

หน่ึง จงึลงมตไิด ้

ตอบขอ้ 2. ระเบียบฯก าหนดใหว้นัลงมตติอ้งมีประธานอยูด่ว้ย แมก้รรมการ

มี 2 คน แตไ่ม่มีประธาน จงึลงมตไิม่ได ้

แนวทางแกไ้ข  หากประธานมีภารกิจ/ลา ตอ้งขอแตง่ตัง้เพื่อเปล่ียนตวั

ประธานกรรมการใหม่ 



การบริหารสัญญา 
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http://www.rungring.8m.com/travel.html


   ใคร ?   เป็นผูมี้หนา้ท่ีบริหารสญัญา 

 

 คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ 

โดยปกต ิตอ้งมีหนา้ท่ีบริหารสญัญา กล่าวคือ เม่ือสญัญา 

 ครบก าหนด จะตอ้งแจง้ใหผู้ข้ายหรือรบัจา้งส่งมอบงาน 

 ตามสญัญา เจา้หนา้ท่ีดงักล่าว จะตอ้งเสนอหวัหนา้สว่น

 ราชการใหมี้ หนงัสือแจง้เตอืน แจง้ปรบั แลว้แตก่รณี   

“””หากมิไดด้  าเนินการ จะถือว่าละเลยไม่ด าเนินการตามหนา้ท่ี 
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  กรณีจ าเป็นตอ้งแกไ้ข/เปลีย่นแปลงสญัญา(มาตรา๙๗) 

 หลกั  *สญัญาที่ลงนามแลว้ จะแกไ้ขไม่ได ้

เวน้แต่ -กรณีจ าเป็นตอ้งแกไ้ข 

  เป็นอ านาจหวัหนา้ส่วนราชการพจิารณา  

  การแกไ้ขจะตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชนร์าชการ        
 หรือไม่ท าใหท้างราชการเสียประโยชน ์

 หากตอ้งเพิม่ /ลดวงเงิน /ขยายเวลาการส่งมอบ/                    
ก็ใหต้กลงไปพรอ้มกนั   

ระยะเวลาที่จะแกไ้ข :-  
“จะแกไ้ขเมือ่ไดก็ได ้ 

แต่ตอ้งก่อนการตรวจรบังวดสุดทา้ย 
(กค(กวพ)0408.4/24379 ลว.1กย.48) 

” 
76 



ใคร ?  
เป็นผูเ้สนอความเห็นตอ่หวัหนา้สว่นราชการ เพื่อ แกไ้ข/เปลี่ยนแปลง

สญัญา หรือขอ้ตกลง การงด ลดค่าปรบั/ขยายเวลาสญัญา/ขอ้ตกลง 

หนงัสือแจง้เวียนของส านกันายกรฐัมนตรี ท่ี นร (กวพ) 

1305/ว 11948 ลว.13 ธนัวาคม 2543          ขอ้ 3 

ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของ :- 

“คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ 

 เป็นผูเ้สนอความเห็นในแตล่ะครั้งดว้ย” 
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การงด  ลดค่าปรบั  หรือการขยายเวลา 

ท าการตามสญัญา     (มาตรา ๑๐๒ ) 

ให้พิจารณาได้เฉพาะเหตดุงัต่อไปน้ี 
(๑) เหตเุกิดจากความผิด/ความบกพร่องของสว่นราชการ                   

(๒)  เหตสุุดวิสยั  

(๓) เหตเุกิดจากพฤตกิารณ ์ที่คู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิด 

(๔) เหตอ่ืุนตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

เง่ือนไข 

• คู่สญัญาของทางราชการจะตอ้งมีหนังสือแจง้เหต ุ       
   ท่ีเกิดข้ึนตาม ขอ้  มาตรา๑๐๒ (๒)หรือ(3) ใหห้น่วยงานของรฐั       

   ทราบภายใน 15 วนั นับแตเ่หตน้ัุนส้ินสุดลง 

• ให้พิจารณาให้ตามจ านวนวนัท่ีมีเหตเุกิดขึน้จริง 

อ านาจอนุมติั  
•  หวัหนา้หน่วยงานของรฐั 78 
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ผูร้บัจา้งขอขยายเวลา 

ท าการตามสญัญาออกไปอีก 

 

๑. ถา้หวัหนา้สว่นราชการ 

อนุมตัิทนัภายในอายุสญัญา 

 

๒. ถา้หวัหนา้สว่นราชการ 

อนุมตัิใหข้ยายไม่ทนั โดย 

อนุมตัิหลงัจาก 

ครบก าหนดสญัญาไปแลว้ 

 

วนัครบก าหนดสญัญา 

ใหใ้ชวิ้ธีขยายสญัญาออกไป 

ใหใ้ชวิ้ธีงด/หรือลดค่าปรบั 

ผูร้บัจา้งยืน่ขอ/งด หรือลดค่าปรบั หลงัจากครบ

ก าหนดสญัญาไปแลว้ เพราะเหตสุุดวิสยั 

ผล  /อนุมตัิใหไ้ด ้

สรุป 



การพิจารณาอนุมตัใิหง้ด/ ลดค่าปรบั                            หรือการขยายระยะเวลา

สญัญา                                    ไม่ตอ้งท าสญัญาแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

วิธีปฏิบตั ิ     เม่ือหวัหนา้สว่นราชการพิจารณาใหง้ด หรือลด

ค่าปรบั หรืออนุมตัใิหคู้่สญัญาขยายระยะเวลาการสง่มอบ

พสัดหุรืองานจา้งตามสญัญาแลว้ 

ส่วนราชการไม่จ าตอ้งแกไ้ขสญัญาเพ่ิมเติมแต่อย่างใด             

เน่ืองจากเป็นสญัญาฝ่ายเดียว ไม่จ าตอ้งใหคู้่สญัญายินยอม 

 เพียงแตเ่จา้หนา้ท่ีพสัดดุ  าเนินการแจง้ใหคู้่สญัญาทราบการงด /ลดค่าปรบั /หรืออายุสญัญา

ขยายเวลาส้ินสุดเม่ือใด  

เพ่ือใหคู่้สญัญาทราบเท่านัน้ 
80 
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รู ้ 
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ถา้สง่ของเกินก าหนดสญัญาเป็นจ  านวนวนัเทา่ใด  

ใหป้รบัเป็นรายวัน ในอัตราท่ีก าหนดของราคาทัง้หมด 

ใหส้ว่นราชการรีบแจง้การเรียกค่าปรบัจากคู่สญัญา และ 

เม่ือคู่สญัญาไดส้ง่มอบพสัดุใหส่้วนราชการบอกสงวนสิทธ์ิการเรยีก

ค่าปรบัในขณะท่ีรบัมอบพสัดุนัน้ดว้ย 

การจดัหาสิ่งของ-ท่ีคิดราคารวมค่าติดตั้ง/ทดลองดว้ย  

เม่ือครบก าหนดสง่มอบพสัดตุามสญัญา/ขอ้ตกลง 

การจดัหาสิ่งของท่ีประกอบกนัเป็นชุด ถา้ขาดสว่นใด           สว่นหน่ึงแลว้ไม่

อาจใชง้านได ้หากสง่มอบเกินก าหนดสญัญา ใหถื้อว่าไม่สง่มอบส่ิงของน้ันเลย -

ใหป้รบัเตม็ราคาของทั้งชุด 

วิธีคิดค่าปรบั 
1. 

2. 



ระเบียบการเบิกจา่ยเงินจากคลงั การเก็บรกัษาเงิน

และการน าเงินส่งคลงั พ.ศ.2551 

ขอ้ 24 การเบิกเงินส าหรบัซ้ือ/จา้ง/เช่า                      

ตามระเบียบฯพสัดุ  ท่ีมีใบสัง่ซ้ือ/ใบสัง่จา้ง /สญัญา 

หรือ ขอ้ตกลง ซ่ึงมีวงเงินตั้งแต ่5,000 บาทข้ึนไป  

-ใหท้  าใบ POเพ่ือกรมบญัชีกลางจะโอนจา่ยเงินเขา้
บญัชีเจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิโดยตรง 
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ท่ี นร (กวพ) ๑๓๐๕ ว. ๘๑๘๖  ลว. ๓๑ สค.๔๓   

เรือ่ง  การเช่าและการจา้งเหมาบรกิารท่ีมีความจ าเป็นต่อเน่ือง 
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ประเด็น  ในการเช่าหรือจา้งเหมาบริการท่ีมีช่วงเวลาสิ้นสดุของสญัญา   

แต่มีความจ าเป็นตอ้งเช่าหรือจา้งรายเดิมต่อเน่ืองไปอีก  ซ่ึงไมส่ามารถ 

สอบหรือประกวดราคาได ้ 

      หากมีเหตผุลความจ าเป็นท่ีตอ้งเช่าหรอืจา้งรายเดิมต่อเน่ืองเพ่ือ 

ประโยชนแ์กท่างราชการใหถื้อว่าอย ูใ่นดลุพินิจของหน.สว่นราชการ 

พิจารณาจดัเช่าหรือจา้งโดยวิธีพิเศษตามระเบียบพสัด ุ 

“ใหเ้จรจากบัผ ูร้บัจา้งรายเดิมตามสญัญาซ่ึงยงัไมส่ิ้นสดุระยะเวลาสง่ 

มอบซ่ึงขอใหมี้การจา้งตามรายละเอียดเดิม”  แต่ตอ้งท าสญัญาใหม่ 



ว. ๓๕๑ ลว. ๙ กย.๔๘   

เรือ่ง  การอนมุติัยกเวน้ใหก้ารเช่าหรอืการจา้งท่ีตอ้ง 

กระท าต่อเน่ืองไปในปีงบประมาณใหมแ่ต่ไมอ่าจลงนาม 

ในสญัญาไดท้นั มีผลยอ้นหลงั 

      กรณีสว่นราชการมีความจ าเป็นตอ้งเช่าหรอืจา้งต่อ 

เน่ืองไปในปีงบประมาณใหมภ่ายหลงัสญัญาสิ้นสดุกบัผ ูร้บั 

จา้งรายเดิมหรอืรายใหม ่ซ่ึงสว่นราชการไดด้ าเนินการจดั 

หากอ่นสิ้นปีงปม.ไวแ้ลว้ แต่ไมส่ามารถลงนามสญัญาได ้

ทนัภายในวนัท่ี ๑ ตลุาคม เน่ืองจากยงัไมไ่ดร้บังบประมาณ 

ใหมี้ผลยอ้นหลงัตัง้แต่๑ ตลุาคม หรอืวนัท่ีเช่าหรอืจา้งจรงิ 

84 



แบ่งซ้ือแบ่งจ้าง 

ร่างระเบียบข้อ  ๒๑ วรรคสอง การแบ่งซือ้แบ่งจ้าง....จะกระท ามไิด้ 

วธีิการเปล่ียน 

อ านาจเปล่ียน 

  แนวทางพจิารณาวัตถุประสงค์ฯ 

วงเงนิได้มาพร้อมกันหรือไม่ 

พัสดุที่จะจดัหาเป็นประเภทเดยีวกันหรือไม่ 

พจิารณาจากความต้องการของผู้ใช้พัสดุว่าต้องการใช้พร้อมกัน
หรือไม่  85 
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