
บรรยายคร้ังที่ 2 และ 3

วนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2561

พสัดุ

กลุ่มบริหารพสัดุ ส านักงานเลขานุการกรม



นายสราวุธ สมทรัพย์

ผู้บรรยาย

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพสัดุ 
รักษาราชการแทน เลขานุการกรม



ประวตัิการศึกษา
1. นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
2. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์

(NIDA) 
ประวตัิการท างานราชการ                

1. ปีพ.ศ. 2539 พนักงานคุมประพฤต ิกรมคุมประพฤต ิกระทรวงยุตธิรรม               
2. ปีพ.ศ. 2542 นักวชิาการพสัดุ กรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวงคมนาคม.             
3. ปีพ.ศ. 2554 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานพสัดุ 
(นักวชิาการพสัดุช านาญการพเิศษ)                             
ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพสัดุ 
ส านักงานเลขานุการกรม และท าหน้าที่
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม กรมอุตุนิยมวทิยา



ทบทวนสัปดาห์ที่แล้ว



ของเดิม ปัจจุบัน









การจัดซ้ือจัดจ้าง

การจัดซ้ือจัดจ้าง หมายความว่า
การด าเนินการเพือ่ให้ได้มาซ่ึงพสัดุโดยการ

ซ้ือ จ้าง เช่า แลกเปลีย่น หรือโดยนิติกรรมอืน่ตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง



พสัดุ

พสัดุ หมายความว่า
สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา

และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
รวมทั้งการด าเนินการอืน่ตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง



วธีิการจัดหาพสัดุในปัจจุบัน

ประกาศเชิญชวน
ทั่วไป

คดัเลอืก เฉพาะเจาะจง

พระราชบัญญตัว่ิาด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

มาตรา 56 มาตรา 56 (1) มาตรา 56 (2)

(1) วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์
(2) วธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์
(3) วธีิสอบราคา เฉพาะหน่วยงานถิ่นทุรกนัดาร ทีอ่นิเตอร์เน็ตเข้าไม่ถึง



วงเงนิงบประมาณ และเหตุผล ก าหนดวธีิการจัดซ้ือจัดจ้าง

เฉพาะเจาะจง

คดัเลอืก

ประกาศเชิญ
ชวนทัว่ไป

AWOS

ดาวเทียม
งานก่อสร้าง เคร่ืองมือตรวจอากาศอตัโนมติั

วธีิการจัดหาพสัดุ

วงเงนิไม่เกนิทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

ไม่เกนิ 500,000 บาท



หลกักระบวนการจัดซ้ือจดัจ้าง

1 จัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้าง

2 รายงานขออนุมตัจิดัซ้ือจดัจ้าง

3
รายงานผลการพจิารณาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

4 จัดท าสัญญา

5 บริหารสัญญา (ตรวจรับ)

6 บริหารพสัดุ ออกหมายเลขครุภณัฑ์

7 จ าหน่าย



เรียนรู้กระบวนการ

จดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง

หน่วยงานผูใ้ชพ้สัดุ

 เสนอรายช่ือกรรมการ
 เพื่อก าหนด Spec / TOR
 ก าหนดวงเงิน
ก าหนดราคากลาง

รายงานเหตุผลและ
ความจ าเป็น

หวัหนา้หน่วยงาน
ผูใ้ชพ้สัดุ

หน่วยงานพสัดุด าเนินการตามระเบียบ

เห็นชอบ

ตรวจสอบวงเงิน



หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ
**เจ้าหน้าที่พสัดุจดัท า
•รายงานขอซ้ือขอจ้าง

เห็นชอบ ผู้มอี านาจ

ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามกฎหมายต่อไป

เรียนรู้กระบวนการ



พระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 “ให้หน่วยงานของรัฐ

จดัท าแผนการจัดซ้ือจดัจ้างประจ าปี 
และประกาศเผยแพร่......”

ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง

เว็บไซต์หน่วยงาน

ปิดประกาศโดยเปิดเผย

(1) กรณทีีม่ีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพสัดุทีใ่ช้ในราชการลบั ทั้งนี ้ตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ (ฉ)

(2) กรณทีี่มีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจ้างตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง หรือมีความจ าเป็นต้องใช้พสัดุ 
โดยฉุกเฉินหรือเป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาด ทั้งนี ้ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

(3) กรณทีี่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาทีม่ีวงเงินค่าจ้างตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง หรือที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
หรือทีเ่กีย่วกบัความมั่นคงของชาติ ทั้งนี ้ตามมาตรา 70 (3) (ข) หรือ (ฉ)

(4) กรณทีีเ่ป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทีม่ีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือทีเ่กีย่วกบัความมั่นคง
ของชาติตามมาตรา 82 (3)

ข้อมูล ณ วนัที่ 20 พฤศจิกายน 2560

การจัดท าแผนการจดัซ้ือจัดจ้าง

ข้อยกเว้น



การจัดท าแผนการจดัซ้ือจัดจ้าง

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี
ประกอบด้วยอย่างน้อยต่อไปนี้

ช่ือโครงการที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่จะจัดซ้ือจัดจ้างโดยประมาณ

ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ้ือจัดจ้าง

รายการอืน่ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบแผนการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่

ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลาง

เวบ็ไซต์
หน่วยงาน

ปิดประกาศโดย
เปิดเผย

หากหน่วยงานของรัฐไม่ประกาศแผนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง...จะไม่สามารถด าเนินการ

จัดซ้ือจัดจ้างโครงการนั้นได้



ข้อ 21 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึน้มาคณะหน่ึง หรือจะให้

เจ้าหน้าที่หรือบุคคลหน่ึงรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา

คดัเลอืกข้อเสนอด้วย

การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ 

ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560



ตาม พรบ. (มาตรา 4) ก าหนดไว้ดงันี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลกัเกณฑ์ที่ คกก.ก าหนดราคากลางก าหนด 
(2) ราคาทีไ่ด้มาจากฐานข้อมูลอ้างองิของพสัดุทีก่รมบัญชีกลางจดัท า
(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอืน่ที่ก าหนด 
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(5) ราคาทีเ่คยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(6) ราคาอืน่ใดตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ หรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานรัฐน้ันๆ

ในกรณีที่มีราคา ตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคา
ตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) 
ให้ค านึงถึงประโยชน์ของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (1) (2) (3) ให้ใช้ราคา
ตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใดตาม  (4) (5) หรือ (6) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั

การก าหนดราคากลาง

กระทรวง DE



วธีิการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
อ านาจในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ตามกฎหมาย



วธีิการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ม.56 (1) วธีิคดัเลอืก

โดยหลกั มาตรา 56
การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลอืกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่

(ก)  ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้ว แต่ไม่มผู้ียืน่ข้อเสนอ หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคดัเลอืก
(ข)  พสัดุทีต้่องการจัดซ้ือจัดจ้างมคุีณลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลติจ าหน่าย ก่อสร้างหรือให้บริการโดย

ผู้ประกอบการทีม่ฝีีมอืโดยเฉพาะ หรือมคีวามช านาญเป็นพเิศษหรือมทีกัษะสูง และผู้ประกอบการน้ันมีจ านวนจ ากดั
(ค)  มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พสัดุน้ันอนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่อาจคาดหมายได้ซ่ึงหากใช้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป

จะท าให้ไม่ทนัต่อความต้องการใช้พสัดุ
(ง)  เป็นพสัดุทีโ่ดยลกัษณะของการใช้งาน หรือมข้ีอจ ากดัทางเทคนิคทีจ่ าเป็นต้องระบุยีห้่อเป็นการเฉพาะ
(จ) เป็นพสัดุทีจ่ าเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
(ฉ)  เป็นพสัดุทีใ่ช้ในราชการลบั หรือเป็นงานทีต้่องปกปิดเป็นความลบัของหน่วยงานของรัฐหรือที่เกีย่วกบัความมั่นคงของ

ประเทศ 
(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพสัดุทีจ่ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น 

งานจ้างซ่อมเืคร่ืองจักร เคร่ืองมอืกล เคร่ืองยนต์ เคร่ืองไฟฟ้าหรือเคร่ืองอเิลก็ทรอนิกส์
(ซ) กรณอีืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง



วธีิการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ม.56 (2) วธีิเฉพาะเจาะจง

โดยหลกั มาตรา 56
การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลอืกใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่

(ก) ใช้ทั้งวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปและวธีิคดัเลอืกหรือใช้วธีิคดัเลอืกแล้วแต่ไม่มผู้ียืน่ข้อเสนอ หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคดัเลอืก
(ข) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุทีม่กีารผลติ จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทัว่ไป และมีวงเงนิในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกนิวงเงิน

ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
(ค) การจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุทีม่ผู้ีประกอบการซ่ึงมคุีณสมบัตโิดยตรงเพยีงรายเดยีวหรือการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุจากผู้ประกอบการซ่ึงเป็น

ตัวแทนจ าหน่ายหรือตวัแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพยีงรายเดยีวในประเทศไทยและไม่มพีสัดุอืน่ทีจ่ะใช้ทดแทนได้
(ง) มคีวามจ าเป็นต้องใช้พสัดุน้ันโดยฉุกเฉิน เน่ืองจากเกดิอุบัตภิยัหรือภยัธรรมชาตหิรือเกดิโรคตดิต่ออนัตรายตามกฎหมายว่าด้วย

โรคตดิต่อ และการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธีิคดัเลอืกอาจก่อให้เกดิความล่าช้าและอาจท าให้เกดิความ
เสียหายอย่างร้ายแรง

(จ) พสัดุทีจ่ะท าการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นพสัดุทีเ่กีย่วพนักบัพสัดุที่ได้ท าการจัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมคีวามจ าเป็นต้องท าการจัดซ้ือ
จัดจ้างเพิม่เตมิเพือ่ความสมบูรณ์หรือต่อเน่ืองในการใช้พสัดุน้ันโดยมูลค่าของพสัดุทีท่ าการจัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เตมิจะต้องไม่สูงกว่า
พสัดุที่ได้ท าการจัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว                     

(ฉ) เป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(ช) เป็นพสัดุทีเ่ป็นทีด่ินหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงจ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณอีืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

หลกั Repeat order ระเบียบเดิม



ข้อ 6
ผู้มีอ านาจตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้

หน่วยงานของรัฐน้ันสามารถก าหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาช้ันใด ต าแหน่งใด 
มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้ก็กระท าได้ และเมื่อก าหนดเป็นประกาศใดแล้ว ให้แจ้ง
ผู้รักษาการตามระเบียบและส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย

ข้อ 7
ผู้มีอ านาจด าเนินการตามข้อ 6 หรือผู้มีอ านาจส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างตามระเบียบนี้จะ

มอบอ านาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดก็ได้ซ่ึงสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน 
โดยให้ค านึงถึงระดับ ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับมอบอ านาจเป็น
ส าคญั

ผู้มอี านาจและการมอบอ านาจ 

ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560
อธิบดกีรมฯ



อ านาจในการส่ังซ้ือส่ังจ้าง

ข้อ 84
การส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปคร้ังหน่ึง ให้เป็น

อ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงนิ ดงัต่อไปนี้
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกนิ 200,000,000 บาท
(2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน เกนิ 200,000,000 บาท

ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

อธิบดกีรมฯ

ปลดักระทรวง



อ านาจในการส่ังซ้ือส่ังจ้าง

ข้อ 85
การส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างโดยวธีิคดัเลอืกคร้ังหน่ึง ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารง

ต าแหน่งและภายในวงเงนิ ดงัต่อไปนี้
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกนิ 100,000,000 บาท
(2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน เกนิ 100,000,000 บาท

ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

อธิบดีกรมฯ

ปลดักระทรวง



อ านาจในการส่ังซ้ือส่ังจ้าง

ข้อ 86
การส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจงคร้ังหน่ึง ให้เป็นอ านาจของ

ผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงนิ ดงัต่อไปนี้
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกนิ 50,000,000 บาท
(2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน เกนิ 50,000,000 บาท

ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

อธิบดกีรมฯ

ปลดักระทรวง



รายงานขอซ้ือขอจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 27



รายงานขอซ้ือขอจ้าง

- เหตุผลความจ าเป็น
- รายละเอยีดของพสัดุ
- ราคากลาง
- วงเงินทีจ่ะซ้ือ/จ้าง
- ก าหนดเวลาที่ต้องใช้
- วธีิจะซ้ือ/จ้าง

- การขออนุมตัแิต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
- หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ



ตัวอย่างรายงานขอซ้ือขอจ้าง
วงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท



1.เหตุผลและความจ าเป็น

เน่ืองจาก กรมอุตุนิยมวิทยา มีความประสงค์จะซ้ืออุปกรณ์
ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ และลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ป้องกนัไวรัส เพื่อให้                             
กรมอุตุนิยมวิทยา มีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถแจ้งเตือนและป้องกันการโจมตีได้อย่าง
ทันท่วงที  และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลอุ ตุนิยมวิทยา                           
และระบบสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เห็นควรที่จะจัดหา
อุปกรณ์ป้องกนัการบุกรุกเวบ็ไซต์ และลขิสิทธ์ิซอฟต์แวร์ป้องกนั



2.รายละเอยีดของพสัดุ

ซ้ื อ อุปกรณ์ ป้องกันการ บุก รุก เว็บไซต์  และลิข สิท ธ์ิ
ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามที่คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ก าหนดตามเอกสารแนบ



3.ราคากลาง

ตามคณะกรรมการก าหนดราคากลางก าหนดเป็นจ านวน
เงิน 416,656.80 บาท (ส่ีแสนหน่ึงหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบหก
บาทแปดสิบสตางค์) ตามเอกสารแนบ



4.วงเงนิที่จะจ้าง

เงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558
จ านวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)



5. ก าหนดเวลา
ทีต้่องการใช้พสัดุน้ัน
หรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ

ก าหนดเวลาการส่งมอบฯ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวัน                  
ลงนามในสัญญา



6.วธีิทีจ่ะจ้าง
และเหตุผลทีต้่องจ้าง

ด าเนินการด้วยวธีิเฉพาะเจาะจงเน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจ้าง
พสัดุทีม่กีารผลติ จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และ
มีวงเงนิในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกนิวงเงนิตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง



7.หลกัเกณฑ์การพจิารณา
คดัเลอืกข้อเสนอ

การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา



8. การขออนุมตัแิต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ประกอบด้วย
1. ..............................
2................................
3................................

อ านาจและหน้าที่
ท าการตรวจรับพสัดุให้เป็นไปตามเงือ่นไขของสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนุมตัิ



ในส่วนการด าเนินการของ “เจ้าหน้าที่” (เดมิเรียกว่า เจ้าหน้าที่พสัดุ)

ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 9 ก าหนดว่า

“ การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ตามวธีิการที่กรมบัญชีกลางก าหนด

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพมิพ์จากระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อเิลก็ทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามวธีิการที่ก าหนดใน
ระเบียบนี”้

ดงัน้ัน ให้ “เจ้าหน้าที่” จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้างในระบบ e-gp ตามขั้นตอนที่
กรมบัญชีกลางก าหนด โดยให้กรอกรายละเอยีดให้ชัดเจนครบถ้วน

เพือ่เสนอผู้มอี านาจพจิารณาอนุมตั ิ



เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพจิารณาและผู้มอี านาจ
อนุมตัส่ัิงซ้ือหรือส่ังจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีป่ระกาศผลผู้ชนะการซ้ือหรือจ้างใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวธีิการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ

หน่วยงานของรัฐน้ัน และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
ผ่านทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด

เมื่อด าเนินการรายงานขอซ้ือขอจ้าง และด าเนินการตามกฎหมาย
จนถงึขั้นตอนได้ตวัผู้เสนอราคาทีช่นะการซ้ือหรือจ้างแล้ว

ข้อควรระวงัการด าเนินการทุกวธีิต้องประกาศผลผู้ชนะ!!!

ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง

เวบ็ไซต์หน่วยงาน ปิดประกาศโดยเปิดเผย



ตาม พรบ. (มาตรา 66) ก าหนดว่า
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ

เหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามวธีิการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน

การลงนามในสัญญาจัดซ้ือหรือจัดจ้างจะกระท าได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามมาตรา 117 หรือในกรณีอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ท าการจัดซ้ือจัดจ้างต่อไปได้ เว้นแต่การ
จัดซ้ือจัดจ้างที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง หรือการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา 96 วรรคสอง

การอุทธรณ์

ภายใน 7 วนัท าการนัดถดัแต่วนัที่ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (พรบ มาตรา 117)



จัดท าสัญญา

เมือ่ได้ผู้ชนะแล้ว ให้ด าเนินการแจ้งลงนามในสัญญา

สัญญา ให้ใช้ตามแบบที่ 

คณะกรรมการนโยบาย (กรมบัญชีกลาง)

ก าหนด



เงือ่นไขในสัญญา : ค่าปรับ  

 ร้อยละ 0.01 – 0 .20 ของราคาพสัดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
 ร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้าง ส าหรับการจ้างที่
ต้องการผลส าเร็จของงานทัง้หมด ก าหนดค่าปรับ
รายวัน (ไม่ต ่ากว่าวันละ 100 บาท)

 ร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง ส าหรับงานก่อสร้าง
สาธารณูปโภคมีผลกระทบต่อการจราจร ก าหนดค่า 
ปรับรายวัน



การบริหารสัญญา
การตรวจรับพสัดุ 



ตามระเบียบฯ ข้อ 175 
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุในงานซ้ือหรือจ้าง มหีน้าทีด่งันี้
1. ตรวจรับพสัดุ ณ ทีท่ าการของผู้ใช้พสัดุน้ัน หรือสถานทีซ่ึ่งก าหนดไว้
2. ตรวจรับพสัดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลกัฐานที่ตกลงไว้ 
3. ให้ตรวจรับพสัดุในวนัทีผู้่ขายหรือผู้รับจ้างน าพสัดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จ

ส้ินโดยเร็วทีสุ่ด
4. เมือ่ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพสัดุไว้และถอืว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
พสัดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพสัดุน้ันมาส่งแล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกบัท าใบตรวจรับโดยลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน
ในกรณทีีเ่ห็นว่าพสัดุทีส่่งมอบ มรีายละเอยีดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาให้

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพือ่ทราบและส่ังการ

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 



ตามระเบียบฯ ข้อ 175 (ต่อ)
5. ในกรณทีีผู้่ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพสัดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญามไิด้ก าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนที่
ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตามข้อ 4 และรีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพือ่แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วนัท าการ นัดถัดจากวนัตรวจพบ 
แต่ทั้งนี ้ไม่ตดัสิทธ์ิหน่วยงานของรัฐทีจ่ะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบ
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องน้ัน

6. การตรวจรับพสัดุทีป่ระกอบกนัเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหน่ึง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถอืว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยงัมิได้ส่งมอบพสัดุ
น้ัน และโดยปกตใิห้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ
ภายใน 3 วนัท าการนับถัดจากวนัที่ตรวจพบ

7. ถ้ากรรมการตรวจรับพสัดุบางคนไม่รับพสัดุโดยท าความเห็นแย้งไว้ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพือ่พจิารณาส่ังการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐส่ังการให้รับพสัดุน้ันไว้ จึงด าเนินการ
ตาม ข้อ 4 หรือ 5 แล้วแต่กรณี

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 



การบริหารพสัดุ 



การบริหารพสัดุ 

พระราชบัญญตักิารจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

มาตรา 112
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มกีารควบคุม และ ดูแลพสัดุทีอ่ยู่ในความ

ครอบครอง ให้มกีารใช้และการบริหารพสัดุทีเ่หมาะสม คุ้มค่า และเกดิประโยชน์
ต่อหน่วยงานของรัฐมากทีสุ่ด

มาตรา 113
การด าเนินการตามมาตรา 112 ซ่ึงรวมถึง การเกบ็ การบันทึก การเบิกจ่าย

การยมื การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพสัดุ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด



เมื่อเจ้าหน้าทีไ่ด้รับมอบพสัดุแล้ว 
ให้ด าเนินการ ดงัต่อไปนี้

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 203

ลงบัญชีหรือทะเบียนเพือ่ควบคุมพสัดุ
แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการ
ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

โดยให้มีหลกัฐานการรับเข้าบัญชีหรือ
ทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย

เกบ็รักษาพสัดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้อง

ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน

การบริหารพสัดุ 

การเกบ็และการบันทกึ

ออกหมายเลขครุภณัฑ์



ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 204

การเบิกพสัดุจากหน่วยพสัดุของ
หน่วยงานของรัฐ 

ให้หัวหน้างานทีต้่องใช้พสัดุน้ันเป็นผู้เบิก

การจ่ายพสัดุ ให้หัวหน้าหน่วยพสัดุที่มีหน้าที่
เกีย่วกบัการควบคุมพสัดุ หรือผู้ทีไ่ด้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็น
หัวหน้าหน่วยพสัดุ เป็นผู้ส่ังจ่ายพสัดุ

การบริหารพสัดุ 

การเบิกจ่ายพสัดุ
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 205



ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 204

การเบิกพสัดุจากหน่วยพสัดุของ
หน่วยงานของรัฐ 

ให้หัวหน้างานทีต้่องใช้พสัดุน้ันเป็นผู้เบิก

การจ่ายพสัดุ ให้หัวหน้าหน่วยพสัดุที่มีหน้าที่
เกีย่วกบัการควบคุมพสัดุ หรือผู้ทีไ่ด้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็น
หัวหน้าหน่วยพสัดุ เป็นผู้ส่ังจ่ายพสัดุ

การบริหารพสัดุ 

การเบิกจ่ายพสัดุ
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 205



ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 207

หลกั
การให้ยมื หรือน าพสัดุไปใช้ในกจิการ 
ซ่ึงมิใช่เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

จะกระท ามิได้

การบริหารพสัดุ 

การยมื



ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 212

ให้หน่วยงานของรัฐจดัให้มผู้ีควบคุมดูแล
พสัดุทีอ่ยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ
ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการ
จดัท าแผนการซ่อมบ ารุงทีเ่หมาะสม                 
และระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงด้วย

ในกรณีทีพ่สัดุเกดิการช ารุด 
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการซ่อมแซมให้
กลบัมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว

การบริหารพสัดุ 

การบ ารุงรักษา



ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213

ภายในเดอืนสุดท้ายก่อนส้ินปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้าหน่วยพสัดุ แต่งตั้งผู้รับผดิชอบ
ในการตรวจสอบพสัดุซ่ึงมใิช่เป็นเจ้าหน้าที ่ตามความจ าเป็น 
เพือ่ตรวจสอบการรับจ่ายพสัดุในงวด ปีทีผ่่านมา และตรวจ
นับพสัดุประเภทที่คงเหลอือยู่
เพยีงวนัส้ินงวดน้ัน

ให้เร่ิมด าเนินการตรวจสอบพสัดุในวนัเปิดท าการวนัแรกของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พสัดุ
คงเหลอืมตีวัอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพสัดุใด
ช ารุด เส่ือมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพสัดุใดไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผล
การตรวจสอบดงักล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วนัท าการนับแต่
วนัเร่ิมด าเนินการตรวจสอบพสัดุน้ัน

การบริหารพสัดุ 

การตรวจสอบพสัดุ
ประจ าปี

เพือ่เสนอหน้าหน้าหน่วยงานของรัฐ 1 ชุด 
ส่งไปยงั สตง. 1 ชุด



ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 214

หากปรากฏว่ามพีสัดุช ารุด เส่ือมสภาพ หรือสูญไป 
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
กใ็ห้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

การบริหารพสัดุ 

การตรวจสอบพสัดุ
ประจ าปี เว้นแต่กรณทีี่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการ

เส่ือมสภาพเน่ืองมาจากการใช้งานตามปกติ
หรือสูญไปตามธรรมชาตใิห้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐพจิารณาส่ังการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้



ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215

ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวธีิทอดตลาดก่อน

การบริหารพสัดุ 

หลงัจากการตรวจสอบแล้ว พสัดุใด
หมดความจ าเป็นหรือหากใช้ใน

หน่วยงานของรัฐ ต่อไปจะส้ินเปลอืง
ค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอ

รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพือ่พจิารณาส่ังให้ด าเนินการตาม
วธีิการอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้

การจ าหน่ายพสัดุ

แลกเปลีย่น

โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์การสถานสาธารณกศุล

แปลสภาพหรือท าลาย

- เว้นแต่กรณกีารขายพสัดุคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาซ้ือหรือได้มารวมกนั
ไม่เกนิ 500,00 บาท จะขายโดยวธีิเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากนั
- การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกศุล
- การขายอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์



ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 217

ในกรณทีีพ่สัดุสูญไปโดยไม่ปรากฏ
ตวัผู้รับผดิหรือมตีวัผู้รับผดิแต่ไม่สามารถ
ชดใช้ได้หรือมตีวัพสัดุอยู่แต่ไม่สมควร

ด าเนินการจ าหน่ายพสัดุ 
ให้จ าหน่ายพสัดุน้ันเป็นสูญ
ตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 217

การบริหารพสัดุ 

การจ าหน่ายเป็นสูญ



มาตรา 120
ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือ

จัดจ้างหรือการบริหารพสัดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด หรือปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพสัดุตาพระราชบัญญัติ
นี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ นี้โดยทุจริต 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง ผู้น้ันต้อง
ระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับความผดิตามวรรคหน่ึง

บทก าหนดโทษ




