


การใชบังคับ

สวนราชการ การพัสดุ เงนิ
งปม. เงินกู เงินชวยเหลอื

การใชบังคับตามระเบียบฯ



กระบวนการบริหารงานพัสดุ
กําหนดความตองการ

งบประมาณ

เบิกจายเงินการจัดทํา

จําหนายพัสดุ

ควบคุมพัสดุ

จดัหาพัสดุ



กระบวนการจัดหาพสัดุ
 ประเภทของการจัดหา

- การจัดทําเอง

- การซื้อ

- การจาง

- การจางที่ปรึกษา

- การจางออกแบบและควบคุมงาน

- การเชา

- การแลกเปลี่ยน



ผูที่เกี่ยวของในการจัดหาพัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ     - โดยตําแหนง        

- โดยแตงตัง้ (ขาราชการ, ลูกจางประจํา/ชั่วคราว, พนกังานราชการ)

หน.เจาหนาที่พัสดุ - โดยตําแหนง 
- โดยแตงตัง้ (ขาราชการ)

หัวหนาสวนราชการ - อธิบดี (สวนกลาง)
- ผูวาราชการจังหวัด (ภูมิภาค)

ผูมีอํานาจอนมุตัสิั่งซือ้-จาง- หัวหนาสวนราชการ

- ปลัดกระทรวง

- รัฐมนตรีเจาสังกดั

คณะกรรมการตาง ๆ /ผูควบคุมงาน



คณะกรรมการในการซื้อ/จาง

คกก. ตรวจการจาง+ผูควบคุมงาน

คกก. รับและเปดซองประกวดราคา

คกก. พิจารณาผลการประกวดราคา

คกก. จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

คกก. จัดจางโดยวิธีพิเศษ
คกก. ตรวจรับพัสดุ

คกก. เปดซองสอบราคา



องคประกอบของคณะกรรมการ

- ประธาน 1 คน

- กรรมการอยางนอย 2 คน

- แตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ  3

หรือเทียบเทาขึ้นไป

**การแตงตั้งคณะกรรมการจะตองแตงตั้งเปนครั้งๆ ไป**

(ไมจําเปนตองมีรูปแบบ)



ขอหาม

-แตงตั้งกรรมการรับและเปดซอง

ประกวดราคา      เปน     กรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคา

-แตงตั้งกรรมการเปดซองสอบราคาหรือพิจารณาผล

 การประกวดราคา      เปน      กรรมการตรวจรับพัสดุ



องคประกอบของคณะกรรมการตองเปนขาราชการเทานั้นหรือไม

หลกัการ

ประธาน/กรรมการ ตองเปนขาราชการ

ผูตรวจรับ ขาราชการ/ลกูจาง
กวพ. ยกเวนใหดงันี ้(กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๕๕ ลว. ๑ พ.ค. 
๕๐)

กรณีมหาวิทยาลัย ใหพนกังานมหาวิทยาลัยเปนกรรมการ  

 หรือผูตรวจรับพัสด/ุงานจางได

 กรณีสวนราชการอืน่  ใหพนกังานราชการเปนผูตรวจรับ

 พัสดุ/งานจางได



การประชุมของคณะกรรมการ

 องคประชุม - ประธาน + กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
และประธานจะตองอยูดวยทุกครั้ง

มติกรรมการ - ถือเสียงขางมาก
- ถาเสียงเทากันใหประธานออกเสียง
เพิ่มอกี 1 เสียง

ยกเวน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- คณะกรรมการตรวจการจาง
- ตองใชมติเอกฉันท



วิธีการจัดหา

• วิธีตกลงราคา    ไมเกิน 100,000 บาท
• วิธีสอบราคา เกิน100,000 บาท ไมเกิน 2,000,000 บาท
• วิธีประกวดราคา เกิน 2,000,000 บาท
• วิธีพิเศษ              เกิน 100,000 บาท แตมีเงื่อนไข
• วิธีกรณีพิเศษ     ไมมีกําหนดวงเงิน แตมีเงื่อนไข
• วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
ตามระเบียบฯ พัสดุ ป 49

 การจัดซื้อหรือจาง 



ขั้นตอนการจัดซือ้/จัดจาง

การตรวจรับ

- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
- คณะกรรมการตรวจการจาง
- ผูควบคุมงาน

ขอความเห็นชอบ

ดําเนนิการ

วิธีจัดซื้อจัดจางทั่วไป 6 วิธี

ขออนุมัติ

- หัวหนาสวนราชการ
- ปลัดกระทรวง/ทบวง
- รัฐมนตรีเจาสังกัด

การทําสัญญา

หัวหนาสวนราชการ



การทํารายงานความเห็นชอบ

หวัหนาสวนราชการ

เจาหนาที่พัสดุ

หวัหนาเจาหนาที่พัสดุ



รายงานขอซื้อ – จาง (ขอ 27)

หลักการ

** กอนการซื้อ – จางทุกวิธีตองทํารายงาน  **

ขอยกเวน   
*** ขอ 39 วรรคสอง  ไมตองมีรายงาน

ตามระเบียบฯ ขอ 27 ***



รายละเอียดของรายงาน

- รายละเอยีดของพัสดุ

- เหตผุลความจาํเปน

- ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง หรือราคาครั้งหลงัสุดไมเกิน 2 ป

- วงเงนิที่จะซื้อ/จาง

- กําหนดเวลาที่ตองใช

- วิธีจะซื้อ/จาง

- ขอเสนออื่นๆ

* การแตงตัง้คณะกรรมการ
* การออกประกาศสอบราคา หรอืประกวดราคา



การดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา (1)

2

จนทจนท..  พัสดุพัสดุ

หนหน..  จนทจนท..พัสดุพัสดุ

หนหน..  สวนราชการสวนราชการ

รายงาน (27)
1

5

4

3
ติดตอติดตอ

6 สงของสงของ//งานงาน

เสนอราคา
เสนอราคา

ใบสั่งใบสั่ง

เห็นชอบ 
(29)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ตรวจการจาง
ผูตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรบัการจาง

 ผูขาย/ผูรับจาง



ขอยกเวน

วิธีการ

• กรณีจําเปนเรงดวน
• ไมไดคาดหมายไวกอน
• ดําเนินการตามปกติไมทัน

- เจาหนาที่พัสดุ หรือ ผูรับผิดชอบดําเนนิการไปกอน

- รายงานขอความเห็นชอบหัวหนาสวนราชการ

- ใชรายงานเปนหลกัฐานการตรวจรับ
- วงเงินไมเกิน10,000 บาท ทํารายงานเฉพาะ

รายการที่จําเปนได

การดาํเนินงานโดยวิธตีกลงราคา (2)



เผยแพรเอกสาร

- กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา
10 วัน / นานาชาติไมนอยกวา 45 วัน

- สงประกาศใหผูมีอาชพีขายหรือรบัจาง
โดยตรง หรือทางไปรษณียลงทะเบียน
ใหมากที่สุด

- ปดประกาศเผยแพร ณ ที่ทําการโดย
เปดเผย

เจาหนาที่พัสดุ หัวหนาสวนราชการ
ขอ 27

ขอ 29

จัดทําประกาศ (ขอ 40)

การดําเนนิการโดยวิธีสอบราคา (1)



การดําเนนิการโดยวิธีสอบราคา (2)

การยื่นซอง
- ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึง              

ประธานกรรมการ
- ยื่นซองดวยตนเอง / ทางไปรษณีย 
(กรณีที่กําหนดไว)

- เจาหนาที่รับโดยไมเปดซอง

- หวัหนาเจาหนาที่พัสดุการเก็บรักษาซอง

การรับซอง - ระบุวันและเวลารับซอง

- สงมอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที



คณะกรรมการเปดซองสอบราคา (ขอ 42)
• ตรวจสอบผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกัน

• ประกาศชื่อผูผานการตรวจสอบ

• เปดซองใบเสนอราคาเฉพาะผูไมมีผลประโยชนรวมกัน

• ตรวจสอบคุณสมบตัิของผูเสนอราคาแลวคดัเลือก

ผูเสนอราคาที่ถกูตองตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ําสุด

• ราคาเทากันหลายรายยืน่ซองใหม

• ถูกตองรายเดยีวดําเนินการตอได

การดําเนนิการโดยวิธีสอบราคา (3)



กรณีเกินวงเงิน (ขอ 43)

• ถาไมไดผลอีก ขอเพิ่มเงิน หรือยกเลกิการสอบราคา

• เรียกรายต่ําสุดมาตอรองใหอยูในวงเงินหรือ

สูงกวาไมเกนิ 10 %

• ถาไมไดผลใหเรียกทุกรายมายื่นซองใหม

การดําเนนิการโดยวิธีสอบราคา (4)



เจาหนาที่พัสดุ หัวหนาสวนราชการ
ขอ 29

ขอ 27

- ทําตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด

- แตกตางหรือไมรัดกุมสง

สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจ

จัดทําเอกสาร (ขอ 44)

การดําเนินการโดยวิธีประกวดราคา (1)



การดําเนินการโดยวิธีประกวดราคา (2)

การประกาศขาวการประกวดราคา สงไปรษณีย EMS

• ออกประกาศ ณ ที่ทําการ

• สงวิทยุและหนังสือพมิพ

• สงกรมประชาสัมพันธ

• สงองคการสื่อสารมวลชน

• สงศูนยรวมขาวประกวดราคา

• สง สตง.

• ในตูปดประกาศมีกุญแจปด

• มีผูปดและผูปลดประกาศ ซึ่งมใิช

คนเดียวกัน และมีพยานรับรองดวย



ประกาศ ไมนอยกวา 7 วัน ทําการ

ใหขาย • ไมนอยกวา 7 วัน ทําการ

• หามมีเงื่อนไขในการให/ขาย

คํานวณราคา  ไมนอยกวา 7 วัน ทําการ

วันรบัซองประกวดราคา
หามรนหรือเลื่อนวนัรับซอง 

และเปดซองประกวดราคา

การดําเนินการโดยวิธีประกวดราคา (3)



คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา

- รับซองราคา

- ตรวจหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน  

กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกันสง

สําเนาใหธนาคาร

- รับเอกสารตามบัญชีรายการ  หากไมถูกตองใหบันทึกไว

การดําเนินการโดยวิธีประกวดราคา (4)



คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
- สงเอกสารสวนที่ 1 ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด  

ราคาเพื่อตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกัน
- เปดซองและอานแจงราคาโดยเปดเผยเฉพาะทีผ่านการ
ตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกัน

- ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารทุกฉบับ
- สงมอบเรื่องทัง้หมดใหคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา

การดําเนินการโดยวิธีประกวดราคา (5)



ใชวิธีพิเศษ

- ประกวดราคาใหม
ไมไดผลดี

อนุโลมขอ 43

- สูงกวาวงเงิน

- คัดเลือกสิ่งของ/งานจาง

รายต่ําสุด

- พิจารณาราคา เกณฑปกติ

ยื่นซองใหม

- เทากันหลายราย

ยกเลิก/ ดําเนินการตอไป

- ถูกตองรายเดียว (51)

 ยกเลิก - ไมมผีูเสนอราคา  
หรอืไมถกูตองตาม    
spec (52)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
- ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ

การดําเนินการโดยวิธีประกวดราคา (6)



การดําเนินการซื้อโดยวิธีพิเศษ (1)

เงื่อนไข (ขอ 23) วงเงินเกินหนึง่แสนบาท วิธีการ (ขอ 57)

จนท. พัสดุ หัวหนาสวนราชการ
ใหความเหน็ชอบ 29

รายงาน ขอ 27

- จะขายทอดตลาด เจรจาตกลงราคา

- ซื้อเพิ่ม (Repeat Order) เจรจาผูขายรายเดิม เงื่อนไขเดมิ ราคาเดิม
หรือดีกวา

- เรงดวนชาเสียหาย เชิญผูมีอาชีพขายมาเสนอราคาและตอรอง

- ราชการลับ เชิญผูมีอาชีพขายมาเสนอราคาและตอรอง



เงื่อนไข (ขอ 23) วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท วิธีการ (ขอ 57)

สั่งตรงโดยใหหนวยงานอื่นในตางประเทศ

สืบราคาให
- ซื้อจากตางประเทศ

เชิญผูผลิต/ผูแทนจําหนายมาเสนอราคา

และตอรอง
- จําเปนตองระบุยีห่อ

เชิญเจาของมาตกลงราคา- ซื้อที่ดนิและสิ่งกอสรางเฉพาะ

- ดําเนินงานโดยวิธีอื่นแลว

ไมไดผลดี

สืบราคาจากผูมีอาชีพขายและผูเสนอ

ราคาที่ถูกยกเลิกไป (ถาม)ี ตอรองราคา

การดําเนินการซื้อโดยวิธีพิเศษ (2)



การดําเนินการจางโดยวิธีพิเศษ (1)

- กรณีเปนงานที่ตองใชชางฝมือโดย
เฉพาะหรือชํานาญโดยพิเศษ

- เชิญผูมีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา

เงื่อนไข (ขอ 24) วงเงินเกิน 1 แสนบาท วิธีการ (ขอ 58)

จนท. พัสดุ หัวหนาสวนราชการ
ใหความเหน็ชอบ 29

รายงาน ขอ 27

- เรงดวนชาเสียหาย - เชิญผูมีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา

- กรณีเปนงานจางซอมที่ไมทราบ
ความเสียหาย

- เชิญผูมีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา



ราชการลับ เชิญผูมีอาชีพโดยตรงมาเสนอ
ราคา

จางเพิ่ม 

(Repeat  Order)

เจรจากับผูรับจางรายเดมิ 
ราคาต่ํากวาหรือราคาเดิม

สืบราคาจากผูมีอาชีพรับจางและ

ผูเสนอราคาที่ถูกยกเลิกไป (ถามี)

ตอรองราคา

ดําเนินการโดยวธิีอื่น

ไมไดผลดี

การดําเนินการจางโดยวิธีพิเศษ (2)



การดําเนินการซื้อและการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ (1)

สั่งซื้อ/จาง

วงเงินเกิน 
100,000

หัวหนาสวนราชการ

จนท.พัสดุรายงาน 27

วงเงินไมเกิน 
100,000หัวหนา จนท.พัสดุ

สั่งซื้อ/จาง



การดําเนินการซื้อและการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ (2)

สวนราชการ /รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานตามกฎหมาย

ทองถิ่น

- วงเงินเกิน 100,000 บาท
หส.ราชการเปนผูสั่งซื้อหรือจาง

- วงเงนิไมเกนิ 100,000 บาท 
เปนอํานาจ หัวหนา จนท.พสัดุ

(ขอ27)

(ขอ29)

จนท.พัสดุ หัวหนาสวนราชการ

ติดตอตกลงราคา

กับผูขายหรอืผูรับจาง

1. เปนผูทํา/ผลิตเองและนายกรัฐมนตรีอนุมัติ

หลักการแลว

2. มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี ใหผูซื้อ/จาง

เงือ่นไข :



สัญญา หมายถึง การใด อนัไดกระทําลง

โดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร มุงเนน

โดยตรงตอการผูกนิตสิัมพนัธขึ้นระหวางบุคคล

หรือนิติบุคคล ตั้งแตสองฝายขึ้นไป เพื่อจะกอ 

เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ

สัญญาสัญญา



รูปแบบของสัญญา
1. เต็มรูป (ขอ 132)

1.1 ทําสัญญาตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด                   สง สนง.อัยการ
1.2 มีขอความแตกตาง เสียเปรียบ/ไมรัดกุม                  สูงสุดพิจารณา
1.3 รางใหม

2. ลดรูป (ขอ 133) ขอตกลงเปนหนงัสือ (ใบสั่งซื้อ/สัง่จาง)
2.1 ตกลงราคา   2.2 สงของภายใน 5 วันทําการ
2.3 กรณีพิเศษ   2.4 การซื้อ/จางโดยวิธีพิเศษ (บางกรณี)

3. ไมมีรูป (ขอ 133 วรรคทาย)

3.1 ไมเกิน 10,000 บาท
3.2 ตกลงราคา กรณีเรงดวน ตามขอ 39 วรรคสอง

จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได    



เงื่อนไขที่สําคัญของสญัญา

1. ขอตกลงเรื่องรปูแบบ ปริมาณ จํานวน ราคา

2. การจายเงิน (งวดเงิน)

3. การจายเงินลวงหนา (ขอ 68)

4. หลักประกัน

5. การสงมอบ การตรวจรับ 

6. การขยายเวลา งดหรือลดคาปรับ 

7. การปรับ 

8. การประกันความชํารุดบกพรอง



การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

หลัก
• หามแกไข เปลี่ยนแปลง

ขอยกเวน
• กรณีจําเปน ไมทําใหราชการเสียประโยชน
• กรณีแกไขเพื่อประโยชนของทางราชการ



การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา(2)

อํานาจอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงสญัญา
• หัวหนาสวนราชการ
** หลักการแกไขฯ **

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สามารถที่จะพิจารณาดําเนินการ
แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในชวงเวลาใดก็ได แมจะลวงเลยกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญาก็ตาม แตอยางชาจะตองดําเนินการ
แกไขเปลี่ยนแปลงกอนที่คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ/ตรวจการจาง 

ไดทําการตรวจรับพสัดุหรืองานจางไวใช



การกําหนดคาปรับ (1)

อตัราและเงื่อนไข
** การซื้อ/จาง ไมตองการผลสําเร็จพรอมกนั กําหนด

คาปรับเปนรายวัน ในอตัราตายตัวระหวางรอยละ 
0.01-0.2 ของราคาพัสดทุี่ยังไมไดรับมอบ

** การจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกนั 
กําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัว 
ในอตัรารอยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจางนั้น 
(ตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท)



อัตราและเงื่อนไข
** งานกอสรางที่มีผลกระทบตอการจราจร กําหนดคาปรับ

เปนรายวนั ในอัตรารอยละ 0.25 ของราคางานจางนั้น
หมายเหตุ การกําหนดคาปรับขางตน ในอัตราหรือ

เปนจํานวนเงินเทาใด อยูในดุลพินิจของ
หัวหนาสวนราชการ

การกําหนดคาปรับ (2)



การคิดคาปรับตามสัญญา

แจงการปรับเมื่อครบกําหนดสญัญา/ผิดสัญญาตอง
คดิคาปรับนบัถดัจากวันครบกําหนดสัญญา/ขอตกลง
โดยหกัจํานวนวนัทีใ่ชไปในการตรวจรับออกกอน

สงวนสิทธิปรับ เมื่อสงมอบของ/งาน ไมตรงตามสัญญา
เงื่อนไขสญัญาของเปนชดุ ปรับทั้งชุด
ของติดตัง้/ทดลอง/ปรับตามราคาของทั้งหมด



การงด ลดคาปรับ หรือการขยายเวลา
ทําการตามสัญญา (ขอ 139)

สาเหตุ

(1) เหตุเกิดจากความผิด ความบกพรองของราชการ
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ ที่คูสัญญาไมตองรับผิด

อํานาจอนุมัติ
• หัวหนาสวนราชการ



การงด ลดคาปรับ หรือการขยายเวลา
ทําการตามสัญญา (ขอ 139)

วิธีการ
- คูสัญญาตองแจงเหตุใหสวนราชการทราบภายใน 15 วัน 
นบัแตเหตนุัน้ไดสิน้สดุลง  หากมิไดแจงภายในเวลา
ที่กําหนด คูสญัญาจะยกมากลาวอางเพื่อขอลดหรืองด
คาปรับ หรือขยายเวลามิได เวนแตกรณ ีตาม (1)
ซึ่งมีหลกัฐานชดัแจง หรือสวนราชการทราบด ี
อยูแลวตัง้แตตน

- พจิารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกดิขึ้นจริง



ชนดิ หลักประกันซอง หลักประกันสัญญา

ประเภท 1. เงินสด

2. เช็คที่ธนาคารสั่งจาย

3. หนังสอืค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ

4. หนังสอืค้ําประกันของบริษัทเงินทนุ/

บรษิัทเงินทนุหลักทรัพย 

5. พันธบตัรรัฐบาล

หลักประกัน ขอ 141



การนําหลักประกันซองมากกวา ๑ อยาง มารวมกนั เพื่อใชเปน
หลกัประกันซองในงานจางเหมาเดียวกัน ไดหรือไม

 กวพ. วินจิฉัย
*  ตามระเบียบฯ ขอ ๑๔๑ กําหนดวา “หลกัประกันซองหรือ
หลกัประกันสัญญาใหใช หลกัประกันอยางหนึ่งอยางใด”
เจตนารมณตามระเบียบฯ ใหเลือกหลกัประกนัอยางใดกไ็ด  
ดังนัน้ หากใชหลกัประกันตามที่กําหนดไวในขอ ๑๔๑ รวมกนั 
ก็ยอมกระทําได



มูลคาหลักประกัน

รอยละ 5 ของวงเงิน / ราคาพัสดุ ที่จัดหาในครั้งนั้น

เวนแต การจัดหาที่สําคัญพิเศษ กําหนดสูงกวารอยละ 5
แตไมเกินรอยละ 10

* กรณีสวนราชการ / รัฐวิสาหกิจ เปนคูสัญญา / ผูเสนอราคา

- ไมตองวางหลักประกัน  (ขอ 143)

การคืนหลักประกัน (ขอ 144)
ซอง คืนภายใน ๑๕ วนั นับแตวันพิจารณาเบื้องตนเรียบรอยแลว

สัญญา  คืนโดยเร็ว / อยางชาไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันที่คูสัญญา

พนขอผูกพันแลว




