
ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี

วาดวย การพัสดุ

พ.ศ. 2535

เชิดชัย  มีคํา



ขอบเขตการนําเสนอ

• สาระสําคญัของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบบัที่ 6 

พ.ศ. 2545

• แนวทางปฏิบตัิ



โครงสรางระเบียบ

วาดวยการพัสดุ 2535

ความทั่วไป

การควบคุมและ

จําหนายพสัดุ

การจัดหา

- นิยาม

- การใชบังคับและการมอบอํานาจ

- บทลงโทษ

- กวพ.

- ทั่วไป

- การซื้อการจาง

- การจางทีป่รึกษา

- การจางออกแบบและควบคุมงาน

- การแลกเปลี่ยน

- การเชา

- สัญญาและหลักประกัน

- การลงโทษผูทิง้งาน

- การยืม

- การควบคุม

- การจําหนาย

บทเฉพาะกาล



ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

และที่แกไขเพิม่เติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2545

• เปนระเบยีบที่กําหนดวิธี

– การจัดหา

– การจัดการ

• เปนระเบยีบที่มุงเนนวิธีการดําเนินการ



การบริหารดานพัสดุ

• การจัดหา
– 1. การจัดทําเอง

– 2. การซื้อ

– 3. การจาง

– 4. การจางที่ปรึกษา

– 5. การจางออกแบบควบคุมงาน 

– 6. การแลกเปลี่ยน

– 7. การเชา

• การจัดการ
– 1. การยมื

– 2. การควบคุม 

– 3. การบํารุงรักษา

– 4. การจําหนาย



วงจรบริหารพัสดุ

กําหนดความตองการ

การจดัทาํงบประมาณ

การจดัหาพัสดุ

การจดัการพัสดุ

การเบิกจายเงิน

ระเบียบ

พัสดุ

ระเบยีบ

พัสดุ

ระเบียบ

เบิกจายเงนิจากคลัง

งบประมาณ

รายจายประจําป

บรหิารพัสดุ



การบริหารงานพัสดุ

• คน

– เจาหนาที่พัสดุ / หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

– หัวหนาหนวยงาน

– ผูมีอํานาจสั่งซื้อสั่งจาง

– คณะกรรมการ

• การบริหารจัดการ

– ระเบียบวาดวยการพัสดุ

– ระเบียบวาดวยการพัสดุดวย
วิธีการทางอเิล็กทรอนิกส

– ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ

• เงิน

– เงินงบประมาณ

– เงินนอกงบประมาณ

• พัสดุ

– วัสดุ

– ครุภัณฑ

– ที่ดินและสิ่งกอสราง



คน



ผูมีอํานาจ

• แผนการจัดหา

• ดําเนนิการ

• จัดทําสัญญา

• สั่งซื้อสั่งจาง

ผูปฏิบัติ

• เจาหนาทีพ่ัสดุ

• หัวหนาเจาหนาที่

พัสดุ

• คณะกรรมการ

ผูคา

คน

ผูตรวจสอบ



ผูที่เกี่ยวของในการจัดหาพัสดุ

เจาหนาที่พัสดุ

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

หัวหนาสวนราชการ

ผูมีอํานาจอนุมัติ

• หัวหนาสวนราชการ

• ปลัดกระทรวง

• รัฐมนตรีเจาสังกัด

• ผูรับมอบอํานาจ

• อธิบดี

• ผูวาราชการจังหวัด

• ผูรับมอบอํานาจ

•ดํารงตําแหนง

•แตงตั้ง



บทบาทหนาที่และจรรยาบรรณ

ของผูปฏิบตัิงานดานพัสดุ



เจาหนาทีพ่ัสดุ

• จัดทํารายงาน

– ขอซื้อ ขอจาง

– ขอแลกเปลี่ยน

– การเชา

– เสนอหัวหนาสวนราชการ   

เมื่อไดรับมอบพัสดุ

• ติดตอตกลงราคากับผูขาย 

ผูรับจาง (วธิีตกลงราคา)

• จัดทําเอกสาร

– สอบราคา

– ประกวดราคา

– เผยแพร

• รับมอบพัสดุ

• ควบคุมพัสดุ

– ลงบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ

ที่ราชพัสดุ

– เก็บรักษาพัสดุ

– ลงบัญชีเมือ่จาํหนายพัสดุ



หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

• ลงนามสั่งซื้อ สั่งจางในการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา

• จัดซื้อจัดจางวิธีกรณีพิเศษ วงเงินไมเกิน 100,000 บาท

• เก็บรักษาซองสอบราคาและสงมอบให คกก.เปดซองสอบราคา

• ควบคุมการจัดทําเอกสารประกวดราคาและการเผยแพรเอกสาร

• เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหนาสวนราชการ



หัวหนาสวนราชการ

• แตงตั้งเจาหนาที่พัสดุ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

• ใหความเห็นชอบในรายงานขอซื้อ ขอจาง

• แตงตั้งคณะกรรมการ



หัวหนาสวนราชการ (ตอ)

• พิจารณาผลการดําเนินการจัดหา และสั่งซื้อ สั่งจาง ในวงเงิน

• สั่งยกเลิกการประกวดราคา

• เสนอความเห็นตอปลัดกระทรวง รัฐมนตรี กรณีวงเงินเกินอํานาจ

• ลงนามในสัญญาและบริหารสัญญา

• สงสําเนาสัญญาเกิน 1,000,000 บาทให สตง.และกรมสรรพากร ใน 

30 วนั

• เสนอความเห็นลงโทษผูทิ้งงาน

• รับอทุธรณคําสั่งทางปกครอง



ปลัดกระทรวง

• สั่งซือ้ สั่งจาง ในวงเงิน

• พิจารณาผูที่ไมปฏิบัติตามขอผูกพันของทางราชการ

ใหเปนผูทิ้งงาน และแจงกระทวงการคลัง



รัฐมนตรีเจาสังกดั

สั่งซือ้ สั่งจาง ในวงเงิน



คณะกรรมการ

• เปดซองสอบราคา

• รับและเปดซองประกวดราคา

• พิจารณาผลการประกวดราคา

• จัดซื้อโดยวิธีพเิศษ

• จัดจางโดยวิธีพเิศษ

• ตรวจรับพัสดุ

• ตรวจการจาง



คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.)

• ตีความและวนิิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ระเบยีบ

• พิจารณาอนุมัติยกเวน หรือผอนผันการไมปฏิบตัิ  

ตามระเบยีบ

• กําหนดหลักเกณฑ แนวทางและวธิีปฏิบัติเพือ่ใหมี

การปฏิบตัิตามระเบียบ



จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ

- วางตัวเปนกลาง

- ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานึก  โปรงใส  ตรวจสอบได

- มีทัศนคติที่ดี  พัฒนาตนเองอยูเสมอ

- ใชความรูความสามารถอยางเต็มที่

- ใชทรัพยสินอยางคุมคา   ประหยัด  มีประสิทธิภาพ

- คํานึงถึงประโยชนของหนวยเปนหลัก  ยึดหลักความถูกตอง  ยุติธรรม
ความสมเหตุสมผล 

- รวมงานกับผูบังคบับัญชา/ผูรวมงาน  ดวยความเอาใจใส  รวมมือ
ชวยเหลือแกไขปญหา และพัฒนางาน



จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  (ตอ)

- ไมเรียก/รับ/ยอมรบั--------->ทรพัยสิน/ผลประโยชน  จากผูขาย/ผูรับจาง/
ผูมีสวนเกีย่วของ  เพื่อตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ

- ปฏิบัติตอผูขาย/ผูรับจาง/ผูมีสวนเกีย่วของ  ดวยความเปนธรรม  
เอื้อเฟอ มนี้าํใจ และตองไมเปนปฏิปกษตอการแขงขันอยางเสรี/
เปนธรรม

- รวมกบัทุกฝาย  สรางมาตรฐานการปฏบิัติงานของเจาหนาทีพ่ัสดุ/
ผูเกี่ยวของใหพฒันางานเปนวชิาชีพเฉพาะสาขาหนึ่ง

- ผูบังคับบัญชาพึงเอาใจใสผูปฏิบัติงาน  ใหคาํปรึกษา/คําแนะนาํการ
ปฏิบัติงานรับฟงความคิดเหน็อยางมีเหตุผล  

(มติคณะรฐัมนตรี  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2543 แจงตามหนงัสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร0205/1123 ลงวันที ่26 

มกราคม 2543 และหนงัสือสาํนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ)1305/ว 2324 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2543)



เงิน



เงิน

• พัสดุ ’ 35

– งบประมาณ

• รายจายของสวนราชการ

• งบกลาง

– นอกงบประมาณ

• เงินที่ไดรับยกเวนตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณ

• ตองทราบยอดเงินที่ใชในการจดัหา



- การจัดหาตองทราบยอดเงิน -

• คาํวา “ทราบยอดเงิน” หมายความถึง การทราบยอดเงิน

งบประมาณประจําปที่ผานการพจิารณาอนุมัติจาก

รัฐสภา หรือไดรับอนุมัติจากสาํนักงบประมาณแลว 



วงเงินการจัดหาวงเงินการจัดหา

เงินรับบริจาคเงินรับบริจาค

–– อิงหลักเกณฑตามระเบียบวาดวยการพสัดุอิงหลักเกณฑตามระเบียบวาดวยการพสัดุ

–– หากจะตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางจากผูผลิตหากจะตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางจากผูผลิต

และจําหนายโดยตรงและจําหนายโดยตรง  ใชวธิีพิเศษใชวธิีพิเศษ



พัสดุพัสดุ



ความหมาย 

• การพัสด ุหมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การ

จางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคมุงาน    การ

แลกเปลี่ยน การเชา การควบคมุ การจําหนายและการ

ดําเนนิการอื่น ๆ ที่กําหนดไวในระเบียบนี้

• พัสด ุหมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง   ที่

กําหนดไวในหนังสือการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภท

รายจายตามสัญญาเงนิกูจากตางประเทศ



อะไรเปนวัสดุ

• เครือ่งตรวจจับธนบัตรปลอม 

ราคา 850 บาท

• โตะเหล็ก (.80 x 1.8 x .75)

ราคา 3,150 บาท

• เกาอี้สํานักงาน ราคา 2,350 บาท

• โตะคอมพิวเตอร ราคา 2,050 บาท

• USB DRIVE ชนิด 4 GB 

ราคา 1,925 บาท

• เครือ่งทําลายเอกสาร 

ราคา 1,450 บาท

• ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 

• ชัน้เหลก็สําหรบัวางแฟม

• เครือ่งโทรสาร 

• เครือ่งเลเซอรพริน้เตอร

• เครือ่งเขาเลม (เอกสาร )

• เครือ่งเคลอืบบัตร

• เครือ่งยิงกระดาษพรอมลวดเย็บ 

• ตูเซฟชนิดใชการดล็อก

• เครือ่งบันทึกเงินสด ชนิดมีชองใส
ธนบัตรและชองใสเหรยีญ  มี
จอแสดงผล LCD



การพัสดุ ?

• การขอใชบริการ internet

• การเชารถ .....เปนการเชา หรือจางเหมาบริการ ?

• การจัดหาอาหาร อาหารวางและเครือ่งดื่ม

• การประกันภัยรถราชการ



การประกันภัยรถราชการ

• รถราชการตองจัดใหมีการประกันภัยภาคบังคับตาม

พระราชบัญญตัิคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

• การประกันภัยภาคสมัครใจ ใหสวนราชการพิจารณาตามความ

จําเปนและเหมาะสม โดยใหเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการ

จัดเอาประกันภัยทรัพยสินของรัฐ

• คาใชจายจากงบประมาณหรือเงินอื่นใดของสวนราชการ

(มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2548)



การประกันภัยรถราชการ

• การเบิกจายคาใชจายในการประกันภัยรถราชการใชงบประมาณหรือเงิน
อื่นใดของสวนราชการ

• ตองเปนรถราชการ

• ประเภท

– ภาคบังคับตามพระราชบัญญตัิคุมครองผูประสบภัยจากรถ    พ.ศ.
2535

– ภาคสมัครใจ 

• ตามความจําเปนและเหมาะสมกับภารกิจของแตละหนวยงาน 

• เปนอํานาจของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดเอาประกันภัย
ทรัพยสินของรัฐ

• เบิกไมได ..... รถเชา .....รถสวนตัว
(ว 349 ลว 8 กันยายน 2548)



พัสดุ

วัสดุ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง

(จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)

ครุภัณฑพัสดุ คืออะไร



คาวัสดุ

• รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่ง

– โดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ 

หรือไมคงสภาพเดิม 

– สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวย หรือ

ตอชุดไมเกิน 5,000 บาทรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ

พรอมกัน



คาวัสดุ

• รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย

หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท

• รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเตมิหรือปรบัปรุงครุภัณฑ

คอมพิวเตอรที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท



คาวัสดุ (ตอ)

• รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเตมิหรือปรบัปรุง

– ครุภัณฑที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท 

– ที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ที่มีวงเงินไมเกิน 50,000 บาท

• รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถ

ใชงานไดตามปกติ



คาครุภัณฑ

• รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มลีักษณะคงทนถาวรและ 
มีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกนิกวา 5,000 บาท 

รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน

• รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ

หนวยหรือตอชุดเกินกวา 20,000 บาท



คาครุภัณฑ (ตอ)

• รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
ครุ ภัณฑ รวมทั้ งครุ ภัณฑคอมพิ ว เตอร ที่ มี ว ง เ งิ น      

เกินกวา 5,000 บาท
• รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง

• รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ



คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
• รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรบัปรุงที่ดินและหรือ
สิ่งกอสราง 

• รวมถึงรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสรางหรือสิ่งตาง ๆ ซึ่งติด
ตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสราง

– คาจัดหาสิ่งกอสรางใหมซึ่งไมรวมถึงคาจัดหาที่ดิน

–  รายจายเพื่อดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงทีด่ินและหรือ
สิ่งกอสรางใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น

• คาจัดสวน 

• คาถมดิน 

• คาปรับปรุงอาคาร

• ที่มีวงเงินคาใชจายในแตละรายการเกินกวา 50,000 บาท



คาสาธารณูปโภค

• รายจายคาบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 
รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปน
ตน ตามรายการ ดังนี้

(1) คาไฟฟา

(2) คาประปา คาน้าํบาดาล

(3) คาโทรศัพท เชน คาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ 
รวมถึงบัตรโทรศัพท บัตรเติมเงินโทรศัพท 

(4) คาบริการไปรษณียโทรเลข เชน คาไปรษณีย คาโทรเลข คา
ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาคูไปรษณีย คาธรรมเนียม
การโอนเงนิผานธนาคาร เปนตน



คาสาธารณูปโภค

(5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถงึคาใชจาย

เพือ่ใหไดซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทร

ภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวทิยุติดตามตัว คาวทิยุสื่อสาร 

คาสื่อสารผานดาวเทียม คาจายเกี่ยวกับการใชระบบ

อินเทอรเน็ตรวมถึงอนิเตอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่น ๆ 

เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน



กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

การบริหารจัดการ



กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

• การจัดทําคําของบประมาณ

• การกอหนี้ผูกพัน

• การเบิกจายเงิน

• บทลงโทษการฝาฝน



ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ

• หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

• การจัดทําแผนการปฏบิัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณ

• การใชรายจาย

• การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย

• การรายงานผลการปฏิบตัิงาน



กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ

• จัดใหมีขอมลูขาวสารของราชการ

–  ประกาศสอบราคา 

–  ประกาศประกวดราคา 

–  ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจาง

• สรุปผลเปนรายเดือนทุกเดือน รายละเอียด

–  งานทีจ่ัดซื้อจัดจาง

–  วงเงินงบประมาณ

–  วิธีซื้อหรอืจาง

–  รายชือ่ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

–  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและเหตุผล



กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

• คาํสั่งทางปกครอง

–  การสั่งรับหรือไมรับคําเสนอขาย รับจาง แลกเปลี่ยน ใหเชาซื้อ 

หรือเชา

–  การสั่งอนุมัติซื้อ หรือจาง แลกเปลี่ยน เชา ขาย หรือใหเชา

–  การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคําเสนอ

–  การสั่งเปนผูทิ้งงาน

• การอุทธรณคาํสั่งทางปกครอง



กฎหมายวาดวยความรับผิดเกี่ยวกบัการเสนอราคา

ตอหนวยงานของรัฐ 

เจาหนาทีข่องรัฐ

1. รู ควรรู แตไมยกเลิกการดําเนินการ 

โทษจําคุก 1 - 10 ป  ปรับ 20,000 – 200,000 บาท

2. ออกแบบ กําหนดราคา เงื่อนไข ผลประโยชนตอบแทนเพื่อชวย   

กีดกนัผูเสนอราคา 

โทษจําคุก 5 – 20 ป / ตลอดชีวติ  ปรับ 100,000 – 400,000 บาท

3. กระทําการมิใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

โทษจําคุก 5 – 20 ป / ตลอดชีวติ  ปรับ 100,000 – 400,000 บาท 



กฎหมายวาดวยความรับผิดเกี่ยวกบัการเสนอราคา

ตอหนวยงานของรัฐ 

ผูเสนอราคา
1.  รวมกันในการเสนอราคาเพือ่หลกีเลีย่งการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   

มีโทษจําคุก 1 - 3 ป  ปรับ 50%

1.  ให ขอให รับวาจะให (รวมผูรับ)
มีโทษจําคุก 1 - 5 ป  ปรับ 50%

2.  ขมขืนใจ โดยใชกําลังประทษุราย/ขูเข็ญ
มีโทษจําคุก 5 - 10 ป  ปรับ 50%

3. ใชอุบายหลอกลวง
มีโทษจําคุก 1 - 5 ป  ปรับ 50%

4.  โดยทจุริตเสนอราคาสูง/ต่ําไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได
มีโทษจําคุก 1 - 3 ป  ปรับ 50%

• นิติบุคคลกระทําผิดใหถือวาผูบริหารเปนตัวการรวม                    



ระเบียบ คตง.วาดวยวินัยการงบประมาณและการคลัง

โทษชั้นที่ 1

- มีหนาทีป่ดประกาศ จัดสงเอกสาร 

- ละเลยไมปดปดประกาศหรือจัดสงหรือเผยแพร

- ปรับไมเกินเงนิเดือน 1 เดือน

โทษชั้นที่ 2

- มีหนาที่เบิกจายพัสดุ จัดทําบัญชี

- ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

- ปรับเทากับเงนิเดือนตั้งแต 2 เดือน ถึง 4 เดือน



ระเบียบ คตง.วาดวยวินัยการงบประมาณและการคลัง

โทษชั้นที่ 3

- มีหนาที่พิจารณาผลปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไข โดยรู หรือควรจะรู   

เกิดความเสียหาย

- ปรับเทากบัเงินเดือนตั้งแต  5 เดือน ถึง  8 เดือน 

โทษชั้นที่ 4

- มีหนาที่ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติโดยมิชอบ 

แบงแยกวงเงินจัดซื้อ จัดจาง

- ปรับเทากับเงนิเดือนตั้งแต 9 เดือน ถึง 12 เดือน



กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

กรณีที่เกิดละเมดิขึ้นแกเอกชน 

• เจาหนาที่ปฏิบตัิการไปตามหนาที่แลวเกิดละเมดิขึ้นแกเอกชน 

หนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่นั้นสังกัดอยู เปนผูรับผิดชอบ

โดยตรงในผลแหงละเมดินั้น             

• ถาการละเมิดนั้นไมไดเกิดจากการกระทําในการปฏบิัติหนาที่ 

ผูเสียหายจะตองฟองตัวเจาหนาที่ผูทําละเมดิ จะฟองรอง

หนวยงานไมได



กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

กรณีที่เกิดละเมิดขึ้นแกหนวยงานของรัฐ 

• การละเมดินั้นไมไดเกิดจากการกระทําในการปฏบิัติหนาที่ตอง

บังคับไปตามบทบัญญตัิแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

•ถาเกดิจากการกระทําในการปฏบิัติหนาที่

- พิจารณาตามหลักเกณฑเกี่ยวกับกรณีกระทําละเมิดตอ

เอกชน 

- เจาหนาที่จะตองรับผิดชอบใชคาสินไหมทดแทนใหแก

หนวยงานของรัฐ  ก็ตอเมือ่ไดกระทําไปโดยจงใจ หรือประมาท

เลินเลออยางรายแรง



ระเบียบปจจุบัน...

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535    

ใชบังคับ เมื่อวนัที่ 1 เมษายน  2535

2. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 ใชบังคับ เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2539

3. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 ใชบังคับ เมื่อวนัที่ 4 กันยายน 2539

4. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 ใชบังคับ เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพันธ 2542

5. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 ใชบังคับ เมื่อวนัที่ 14 มิถุนายน 2542

6. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 ใชบังคับ เมื่อวนัที่ 26 ธันวาคม 2545

7. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง e – Auction 

ลงวันที่ 13 มกราคม 2548 ( ใชระเบียบ 2549 แทน)



4.สัญญา

3. ดําเนินการ

2.รายงาน

1. เตรียมการ

4 ขั้นตอน

การจัดหา

ระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการพัสดุ 

พ.ศ.2535



1.เตรียมการ 2.รายงาน 3.เห็นชอบ

4. ดําเนินการ5.ขออนุมัติ6.อนุมัติ

7.ทําสัญญา 8.บริหารสัญญา 9.ตรวจรับ

10.เบิกจาย

ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ



บทกําหนดโทษ

• บุคคล

– ผูมีอํานาจ

– ผูมีหนาที่ดําเนินการตาม

ระเบียบ 

– ผูหนึ่งผูใด

• กระทําการ

– โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ       
ไมปฏิบัติตามระเบียบ

– กระทําโดยเจตนาทุจริต

– กระทําโดยปราศจากอํานาจหรือ
นอกอํานาจหนาที่

– เอื้ออํานวยแกผูเสนอราคาหรือ
เสนองาน ใหมีการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม

ผิดวินัย



บทลงโทษ

• การกระทํามีเจตนาทุจริตหรือเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย    

อยางรายแรง ลงโทษอยางต่ํา ปลดออกจากราชการ

• การกระทําเปนเหตุใหทางราชการเสียหายแตไมรายแรง          

ลงโทษอยางต่ํา ตัดเงินเดือน

• การกระทําไมเปนเหตุใหทางราชการเสยีหาย  ลงโทษ

ภาคทัณฑหรือวากลาวตักเตือน โดยทําเปนลายลักษณอักษร

• การลงโทษไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความรับผิด

ในทางแพงหรือทางอาญา



การจัดหาพสัดุ



การจัดหาพัสดุ

• หามมิใหกระทําการแบงซือ้แบงจาง

• หลักเกณฑ

– ลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดยีวกนัเพื่อ

•ใหวงเงินต่ํากวาที่กําหนด

•ใหอํานาจสั่งซื้อสัง่จางเปลี่ยนไป



แนวทางการพิจารณาเรื่องแบงซื้อแบงจาง

• วงเงินที่ไดรับมาพรอมกันหรือไม

• พัสดุที่จะจัดหาเปนประเภทเดียวกันหรือไม

• พิจารณาจากความตองการของผูใชพัสดุวา

ตองการใชพรอมกันหรือไม



การแบงซือ้แบงจางการแบงซือ้แบงจาง

การจัดซื้อพัสดุประเภทชนิดเดียวกันการจัดซื้อพัสดุประเภทชนิดเดียวกัน   แมตางขนาดและแมตางขนาดและ

ราคาราคา  เมื่อมีการประมาณการความตองการในการใชงานเมื่อมีการประมาณการความตองการในการใชงาน

ของทั้งปแลวของทั้งปแลว  จะตองจัดซื้อรวมในครั้งเดียวกันจะตองจัดซื้อรวมในครั้งเดียวกัน  

เวนแตมีเหตุผลที่ชัดเจนที่จําเปนตองแยกซื้อที่ไมใชเปนเวนแตมีเหตุผลที่ชัดเจนที่จําเปนตองแยกซื้อที่ไมใชเปน

การแบงซื้อแบงจางการแบงซื้อแบงจาง  เพื่อประโยชนในการบริหารการพัสดุเพื่อประโยชนในการบริหารการพัสดุ  

จะตองกําหนดเงื่อนไขในการดําเนินการจัดซื้อโดยใชจะตองกําหนดเงื่อนไขในการดําเนินการจัดซื้อโดยใช

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ  เพื่อเพื่อ

ออกใบสั่งซื้อเปนคราวออกใบสั่งซื้อเปนคราว  ๆใหสอดคลองกับการใชงานจริงๆใหสอดคลองกับการใชงานจริง



ความเห็นความเห็น  กวพกวพ..

กรณีที่สวนราชการไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณคากรณีที่สวนราชการไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณคา

กอสรางอาคารกอสรางอาคาร  โดยโดยจําแนกเปนอาคารจําแนกเปนอาคาร  ถือวาถือวา  เงินเงิน

งบประมาณคากอสรางอาคารของแตละอาคารแยกออกงบประมาณคากอสรางอาคารของแตละอาคารแยกออก

จากกันจากกัน  การดําเนินการจัดจางกอสรางอาคารการดําเนินการจัดจางกอสรางอาคาร  สามารถสามารถ

ดําเนนิการไดในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังนี้ดําเนนิการไดในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังนี้

–– เปนรายครั้งเปนรายครั้ง  ๆๆ  ละอาคารละอาคาร

–– เปนรายครั้งเปนรายครั้ง  ๆๆ  ละกลุมอาคารละกลุมอาคาร

–– เปนรายครั้งเปนรายครั้ง  ๆๆ  ละหลายกลุมอาคารละหลายกลุมอาคาร

–– ครั้งเดียวกนัทุกอาคารครั้งเดียวกนัทุกอาคาร



ความเห็นความเห็น  กวพกวพ..

กรณีที่สวนราชการกรณีที่สวนราชการไดรับการจัดสรรไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณเงินงบประมาณ    คาคา

ซอมแซมถนนซอมแซมถนน  โดยโดยจําแนกเปนรายถนนจําแนกเปนรายถนน  ถือวาถือวา  เงินเงิน

งบประมาณคาซอมแซมของแตละถนนงบประมาณคาซอมแซมของแตละถนน  แยกออกจากกันแยกออกจากกัน  

การดําเนินการจัดจางซอมแซมถนนจึงการดําเนินการจัดจางซอมแซมถนนจึง  สามารถเลือกกระทาํสามารถเลือกกระทํา

ไดในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังนี้ไดในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังนี้

–– เปนรายครั้งเปนรายครั้ง  ๆๆ  ละถนนละถนน

–– เปนรายครั้งเปนรายครั้ง  ๆๆ  ละกลุมถนนละกลุมถนน

–– เปนรายครั้งเปนรายครั้ง  ๆๆ  ละหลายกลุมถนนละหลายกลุมถนน

–– ครั้งเดียวกนัทุกถนนครั้งเดียวกนัทุกถนน



การซื้อ/การจาง    มี 6 วิธี 

1.  วิธีตกลงราคา  ไมเกนิ 100,000 บาท

2.  วิธีสอบราคา เกนิ 100,000 – 2,000,000 บาท

3.  วิธีประกวดราคา  เกนิ 2,000,000 บาท

4.  วิธีพิเศษ เกิน 100,000 บาท และมีเหตุจําเปน

ตามเงื่อนไข

5.  วิธีกรณีพิเศษ ไมมวีงเงิน แตมีเงื่อนไข



6. วิธี e – Auction (ป 2548)

• เปนวธิีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส คือ  การแขงขันเสนอ

ราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

• การซื้อ / การจางครั้งหนึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท 

•  ต่ํากวา เปนดุลพินิจ

• ปจจุบันใชบังคับตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549



หลักการจัดหาพัสดุ



หลักการจัดหาพัสดุ
• ความคุมคาในการใชจายเงิน 

(Value for Money)  

• ความโปรงใส 

(Transparency) 

• ความมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

(Efficiency and Effectiveness) 

• ความรับผิดชอบตอผลสําเรจ็ของงาน 

(Accountability)



หลักการจัดหาพัสดุ

• เปดเผย 

• โปรงใส 

• เปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม 

• คาํนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคา

หรือผูเสนองาน 

–  เวนแตกรณีที่มีลักษณะเปนการเฉพาะอันเปนการ

ยกเวนที่กําหนดไวในระเบียบ





ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนัผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั

  บุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดา  //  นิติบุคคลนิติบุคคล

  เขาเสนอราคาเขาเสนอราคา  //  เขาเสนองานเขาเสนองาน  

  เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรง  //  ทางออมทางออม

  ในคราวเดียวกันในคราวเดียวกัน



ความสัมพันธความสัมพันธ  เชิงบริหารเชิงบริหาร

เปนเปน  ..................  ในกิจการหนึ่งในกิจการหนึ่ง

–– ผูจัดการผูจัดการ

–– หุนสวนผูจัดการหุนสวนผูจัดการ

–– กรรมการผูจัดการกรรมการผูจัดการ

–– ผูบริหารผูบริหาร

–– ผูมีอํานาจในการผูมีอํานาจในการ

ดําเนนิงานดําเนนิงาน

มีอาํนาจในการบริหารมีอาํนาจในการบริหาร

จัดการอกีกิจการหนึ่งจัดการอกีกิจการหนึ่ง

หรือหลายกิจการหรือหลายกิจการ



ความสัมพันธเชิงทุนความสัมพันธเชิงทุน

เปนเปน  ....................  ในกิจการหนึ่งในกิจการหนึ่ง

–– หุนสวนในหางหุนสวนหุนสวนในหางหุนสวน

สามัญสามัญ

–– หุนสวนไมจํากัดความรับหุนสวนไมจํากัดความรับ

ผิดในผิดใน  หจกหจก..

–– ผูถือหุนรายใหญในผูถือหุนรายใหญใน  บจกบจก..

//  บมจบมจ..

( ( > 25 %> 25 %  ของกิจการของกิจการ ) )

เปนเปน  ....................  อีกรายหนึ่งอีกรายหนึ่ง  //  

หลายรายหลายราย

–– หุนสวนในหางหุนสวนหุนสวนในหางหุนสวน

สามัญสามัญ

–– หุนสวนในหุนสวนใน  หจกหจก..

–– ผูถือหุนรายใหญในผูถือหุนรายใหญใน  บจกบจก..

//  บมจบมจ..



ความสัมพันธไขวกันความสัมพันธไขวกัน

เปนเปน  ..................  ในกิจการหนึ่งในกิจการหนึ่ง

–– ผูจัดการผูจัดการ

–– หุนสวนผูจัดการหุนสวนผูจัดการ

–– กรรมการผูจัดการกรรมการผูจัดการ

–– ผูบริหารผูบริหาร

–– ผูมีอํานาจในการผูมีอํานาจในการ
ดําเนนิงานดําเนนิงาน

เปนเปน  ....................  ในกิจการหนึ่งในกิจการหนึ่ง

–– หุนสวนในหางหุนสวนหุนสวนในหางหุนสวน
สามัญสามัญ

–– หุนสวนในหุนสวนใน  หจกหจก..

–– ผูถือหุนรายใหญในผูถือหุนรายใหญใน  บจกบจก..
//  บมจบมจ..

( ( > 25 %> 25 %ของกิจการของกิจการ ) )



การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
  การที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายการที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการกระทําการอยางใดอยางใด  ๆๆ  

อันเปนการอันเปนการขัดขวางหรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาขัดขวางหรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคา

อยางเปนธรรมอยางเปนธรรมในการเสนอราคาหรือเสนองานตอสวนราชการในการเสนอราคาหรือเสนองานตอสวนราชการ  ไมวาจะกระทําไมวาจะกระทํา

โดยการโดยการสมยอมสมยอมกันหรือโดยการกันหรือโดยการใหให  ขอใหขอให  หรือรับวาจะใหหรือรับวาจะให  เรียกเรียก  รับหรือยอมจะรับหรือยอมจะ

รับเงินหรือทรัพยสินรับเงินหรือทรัพยสิน  หรือเปนประโยชนอื่นใดหรือเปนประโยชนอื่นใด  หรือหรือใชกําลังประทุษรายใชกําลังประทุษรายหรือหรือขมขูขมขู

วาจะใชกําลังประทุษรายวาจะใชกําลังประทุษรายหรือหรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จแสดงเอกสารอันเปนเท็จ   หรือกระทําการใดหรือกระทําการใด        

โดยทุจริตโดยทุจริต  ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคา

หรือผูเสนองานดวยกันหรือผูเสนองานดวยกัน  หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคาหรือผูเสนองานราย

หนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับสวนราชการนั้นหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับสวนราชการนั้น   หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบสวนราชการโแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบสวนราชการโดยไมใชดยไมใช

เปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ



ผูทิ้งงานผูทิ้งงาน

  หามกอนิติสมัพันธกับผูทิ้งงานหามกอนิติสมัพันธกับผูทิ้งงาน



• ตองมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการ  

พรอมทั้งเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอน

ที่สําคัญไวเพื่อประกอบการพิจารณา

หลักการจัดหาพัสดุ

• ปฏิบัตติามขั้นตอนของระเบียบจนไดรับอนุมัติ

จากผูมีอํานาจแลวจึงไปทาํสัญญาหรือขอตกลง



กระบวนการจดัหา

พัสดุ



กระบวนการจัดหาพัสดุ

ผูสั่งซื้อสั่งจาง

การดําเนนิการ

กอนการดําเนนิการ

การจัดทําสัญญา

1.เตรียมการ

2.การรายงานขอความเห็นชอบและไดรบัความเหน็ชอบ

การตรวจรับ

การเบกิจายเงิน

1.ตกลงราคา 4. พิเศษ

2.สอบราคา 5. กรณีพิเศษ

3.ประกวดราคา 6. e - Auction

1.หัวหนาสวนราชการ

2.ปลัดกระทรวง

3.รัฐมนตรี

1.หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

2.หัวหนาสวนราชการ1. ผูตรวจรับ

2. คณะกรรมการ บอกเลิก งด ลดคาปรับ เปลี่ยนแปลงสัญญา



1.การเตรียมการจัดหาพัสดุ

• ดานการเงิน

–  กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อนุญาตใหจายได

–  การผูกพนัขามปงบประมาณ

–  ตรวจสอบวงเงินในการจัดหา



ตรวจสอบวงเงินในการจัดหา

ประเภทเงินที่ใชในการจัดหา

 เงินงบประมาณ

 รายจายของสวนราชการ

 งบกลาง

 เงินนอกงบประมาณ

 เงินที่ไดรับยกเวนตามกฎหมายวาดวยวธิกีารงบประมาณ

อื่น ๆ เชน เงินรับบริจาค เปนตน



การเตรียมการจัดหาพัสดุ 

• ดานการพัสดุ
–  การวางแผนการจัดหา

• ลวงหนา

• สอบราคา / ประกวดราคา

• ครภุัณฑ / ที่ดินและสิง่กอสราง

–  การกําหนดความตองการใชพัสดุ
• รูปแบบรายการ รายละเอยีด

• คุณลักษณะของพัสดุที่จะจดัหา 

• ขอบเขตรายละเอยีดการดําเนนิงาน 

–  พิจารณาประเภทพัสดุที่ตองการจัดหา

– เปนรายการตามรายละเอียดประกอบเอกสารงบประมาณ



ประเภทและวิธีการจัดหาพัสดุ

• งานจัดซื้อพัสดุ

– วัสดุ

– ครุภัณฑ

• งานจางกอสราง

• งานจางเหมาบริการ

• การเชา

• การแลกเปลีย่น

• วิธีการ

– ตกลงราคา

– สอบราคา

– ประกวดราคา

– พิเศษ

– กรณพีิเศษ

– auction



การกําหนดการกําหนด  SpecSpec



การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ใครกําหนดใครกําหนด

–– หนวยงานที่จัดหาหนวยงานที่จัดหา  

  หนวยงานผูใชพัสดุหนวยงานผูใชพัสดุ



การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ

กําหนดอยางไรกําหนดอยางไร

–– กําหนดตามความตองการของหนวยงานผูใชพัสดุกําหนดตามความตองการของหนวยงานผูใชพัสดุ  

–– ตามมาตรฐานของทางราชการตามมาตรฐานของทางราชการ

–– ตองไมเปนการกีดกันทางการคาตองไมเปนการกีดกันทางการคา

–– ตองคาํนึงถึงการแขงขันราคาที่มีผูเสนอราคาไดหลายรายตองคาํนึงถึงการแขงขันราคาที่มีผูเสนอราคาไดหลายราย

กรณีที่จําเปนตองกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เปนการกรณีที่จําเปนตองกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เปนการ

เจาะจงเนื่องจากมีความจําเปนตองใชงานเจาะจงเนื่องจากมีความจําเปนตองใชงาน  ใชวิธีพิเศษใชวิธีพิเศษ



• หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ   ซึ่ง
อาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุที่ผลิตใน
ประเทศ  หรือเปนกิจการของคนไทยสามารถ  เขา
แขงขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ

• หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ  ของ
พัสดุที่จะซื้อใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือของ
ผูขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

• หามระบุยี่หอสิ่งของที่ตองการจะซื้อทุกชนิด 
(หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203 / ว 52 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2520 )



คอมพิวเตอรคอมพิวเตอร

การกาํหนดใหคอมพิวเตอรตองใชระบบปฏิบัติการการกาํหนดใหคอมพิวเตอรตองใชระบบปฏิบัติการ  

((OOperating perating SSystem) ystem) เปนเปน Microsoft XP Home   Microsoft XP Home  

เปนการเปนการกําหนดเฉพาะเจาะจงเลือกสินคากําหนดเฉพาะเจาะจงเลือกสินคาแทนการแทนการ

กําหนดคณุสมบัติของผลิตภัณฑและเปนการกดีกันกําหนดคณุสมบัติของผลิตภัณฑและเปนการกดีกัน

ผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศ  หรือไมหรือไม



คอมพวิเตอรคอมพวิเตอร  ((ตอตอ))

การกาํหนดคุณลักษณะใหใชซอฟแวรการกาํหนดคุณลักษณะใหใชซอฟแวร  Microsoft XP Home  Microsoft XP Home  

–– ใชกันอยางแพรหลายใชกันอยางแพรหลาย  ใชงานงายเหมาะสมกับการใชงานของสถานศึกษาใชงานงายเหมาะสมกับการใชงานของสถานศึกษา

–– มีผูที่จะแนะนําแกไขปญหาไดงายมีผูที่จะแนะนําแกไขปญหาไดงาย  

–– โปรแกรมประยุกตโปรแกรมประยุกต ( (Applications) Applications) ที่ใชสอนนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญที่ใชสอนนกัเรียนในโรงเรียนสวนใหญ  ทั่วทั่ว

ประเทศสามารถใชงานไดบนระบบปฏิบัติการประเทศสามารถใชงานไดบนระบบปฏิบัติการ  Microsoft Microsoft 

–– โปรแกรมประยุกตโปรแกรมประยุกต ( (Applications) Applications) ไมสามารถใชงานระบบปฏิบัติที่เปนไมสามารถใชงานระบบปฏิบัติที่เปน  Open Open 

Source Source ไดได  

–– โครงการใชเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่เปนโครงการใชเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่เปน  Open Source Open Source จะจะ

กอใหเกิดปญหากับโรงเรียนเปนอยางมากกอใหเกิดปญหากับโรงเรียนเปนอยางมาก  เนื่องจากตองเปลี่ยนเนื่องจากตองเปลี่ยน

ระบบปฏิบัติการที่เปนระบบปฏิบัติการที่เปน  Open Source Open Source มาเปนมาเปน Microsoft  Microsoft กอนกอน          จึงจะใชงานไดจึงจะใชงานได  

และจะทําใหเกิดคาใชจายขึน้ภายหลังการจัดซือ้และจะทําใหเกิดคาใชจายขึน้ภายหลังการจัดซือ้



การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ

ความตองการในการใชงานความตองการในการใชงาน

พิจารณาถึงคุณสมบัติดานเทคนิคเปนสําคัญพิจารณาถึงคุณสมบัติดานเทคนิคเปนสําคัญ  

มีผูเขาเสนอราคาแขงขันกันไดเปนจํานวนหลายรายแลวมีผูเขาเสนอราคาแขงขันกันไดเปนจํานวนหลายรายแลว    

ทําใหเกิดการแขงขนัในระหวางผูเขาเสนอราคาทั่วไปไดทําใหเกิดการแขงขนัในระหวางผูเขาเสนอราคาทั่วไปได    

ไมถือวาเปนการกําหนดโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อเอื้อประโยชนแกผูคาไมถือวาเปนการกําหนดโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อเอื้อประโยชนแกผูคา  รายราย

ใดรายหนึ่งเปนการเฉพาะใดรายหนึ่งเปนการเฉพาะ    

ไมเปนการขัดตอมติคณะรฐัมนตรีไมเปนการขัดตอมติคณะรฐัมนตรี    แจงตามหนังสือสํานักเลขาธกิารแจงตามหนังสือสํานักเลขาธกิาร

คณะรฐัมนตรีคณะรฐัมนตรี  ที่ที่  สรสร  ๐๒๐๓๐๒๐๓//วว  ๑๕๗๑๕๗    ลงวันที่ลงวันที่  ๒๙๒๙  ธันวาคมธันวาคม  ๒๕๑๙๒๕๑๙    ที่ที่

กําหนดหลักเกณฑหามมใิหสวนราชการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะกําหนดหลักเกณฑหามมใิหสวนราชการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ  ของของ

สิ่งของที่จะซื้อใหใกลเคียงกับยี่หอใดยีห่อหนึ่งสิ่งของที่จะซื้อใหใกลเคียงกับยี่หอใดยีห่อหนึ่ง  หรือของผูขายหรือของผูขาย    รายใดรายรายใดราย

หนึ่งโดยเฉพาะหนึ่งโดยเฉพาะ



การใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ 

• มติคณะรัฐมนตรี 29 พ.ค. 2550 ให ยกเลกิมติ ดังนี้ 

1.1 วันที่ 13 มีนาคม 2544 (ว 51) เรื่อง การนําเขาพสัดุจาก

ตางประเทศ และการจางที่ปรึกษาตางประเทศ  

1.2 วันที่ 12 มิถุนายน 2544 (ว 116) เรื่อง การซักซอมความ

เขาใจมติคณะรัฐมนตรีตาม 1.1 

1.3 วันที่ 22 ตุลาคม 2544 ( ว 212) เรื่อง  หลักเกณฑการใช

พัสดุที่ผลิตในประเทศและการจางที่ปรึกษาไทย 



การจัดหาพัสดุที่มีผลิตในประเทศ 

• มีใหใชอยางเครงครัด

• ถาไมมี ..... ใหจัดหาตามหลักเกณฑปกติ

• มี

– แตไมเพียงพอ 

– มีนอยราย 

– จําเปนตองใชของนอก 

– จําเปนตองนําเขา

– ในกรณีที่เปนประโยชนยิ่งกวา ใหเสนอรัฐมนตรี



พัสดุที่นําเขาจากตางประเทศพัสดุที่นําเขาจากตางประเทศ

เปนความรับผิดชอบของหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนความรับผิดชอบของหัวหนาหนวยงานของรัฐ

หลักเกณฑหลักเกณฑ

–– เปนการจัดหาอะไหลเปนการจัดหาอะไหล  ซึ่งมีความจําเปนตองระบุยี่หอซึ่งมีความจําเปนตองระบุยี่หอ  หรือคุณลักษณะหรือคุณลักษณะ

เฉพาะเฉพาะ  และจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศและจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ

–– เปนการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไมเกินเปนการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไมเกิน  22  ลานบาทลานบาท  หรือราคาพัสดุที่หรือราคาพัสดุที่

นําเขาจากตางประเทศมีราคาตอหนวยไมเกินนําเขาจากตางประเทศมีราคาตอหนวยไมเกิน  22  ลานบาทลานบาท



การใชพัสดุที่ผลิตในประเทศการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ  ::  วว  8383

การใชพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศการใชพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศ  หรือนําเขาจากหรือนําเขาจาก

ตางประเทศตางประเทศ  หมายถึงหมายถึง  การใชหรือนําเขาพสัดุที่ผลิตการใชหรือนําเขาพสัดุที่ผลิต

สําเร็จรูปแลวจากตางประเทศไมวานําเขาโดยสําเร็จรูปแลวจากตางประเทศไมวานําเขาโดย

คูสัญญาหรอืบคุคลอื่นใดคูสัญญาหรือบคุคลอื่นใด

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรีหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี  ที่ที่  นรนร  0505/0505/  วว  83 83   ลงวันที่ลงวันที่  3030  

พฤษภาคมพฤษภาคม  25502550



การจัดหาพัสดุ

• ใหใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย

• ใหสนับสนุนสินคาไทย

– มาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรม (มอก.)

– มาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรม (มอก.) + ISO

– ที่ไดจดทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ



การใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย

แขงขันทั่วไป 

ไทย (+5% +3%)

ระบุแหลงกําเนิด

/ ประเทศที่ผลิต
ทั่วไป

----

จดทะเบียน ได (+7% +5%)ทําในประเทศ

ไทย

ทั่วไป

---

มอก+ISOได (+10% +7%)

มอก./ISOได (+7% + 5%)

ทําในประเทศ

ไทย

มอก.-333

มอก.+ ISO ( +5% +3%)ทําในประเทศ

ไทย

มอก.+ISO

มอก. / ISO
-333

แขงขันเฉพาะกลุมทําในประเทศ

ไทย

มอก.+ ISO---3

สิทธิระบุความ

ตองการเฉพาะ

ระบุความ

ตองการ

เฉพาะ

จด

ทะเบียน
ISOมอก.มอก.

+ ISO



การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ  ::  งานกอสรางงานกอสราง

  โครงการกอสรางโครงการกอสราง

  แบบรูปรายการกอสรางแบบรูปรายการกอสราง

  บัญชีแสดงประมาณงานและรายการกอสรางบัญชีแสดงประมาณงานและรายการกอสราง

(BOQ)(BOQ)

  ราคากลางราคากลาง



งานกอสรางงานกอสราง

งานกอสรางงานกอสราง  จะตองคาํนวณราคากลางตามมติจะตองคาํนวณราคากลางตามมติ

คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี  เมือ่วันที่เมือ่วันที่  6 6 กุมภาพันธกุมภาพันธ  2550 2550   แจงตามแจงตาม

หนังสือสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหนังสือสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    ที่ที่  นรนร  0506 0506 / / 23622362  

ลงวันที่ลงวันที่  1414  กุมภาพันธกุมภาพันธ  25502550  และหนังสือกระทรวงการคลังและหนังสือกระทรวงการคลัง  

ดวนที่สุดดวนที่สุด  ที่ที่  กคกค  0408.50408.5 //  วว  99  ลงวันที่ลงวันที่  77  มีนาคมมีนาคม  25502550  ทั้งนี้ทั้งนี้  

ตั้งแตวันที่ตั้งแตวันที่  2121  มีนาคมมีนาคม  25502550  เปนตนไปเปนตนไป



ความหมาย : ราคากลางงานกอสรางของทางราชการ

ราคาคากอสรางในงานกอสรางของทางราชการในแตละโครงการ 

ซึ่งไดจากการประเมินหรือคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี

กําหนด ราคากลางงานกอสรางของทางราชการจึงไมใชราคา

มาตรฐานของงานกอสราง แตเปนราคาทีท่างราชการยอมรับไมสูง

จนผูประกอบการไดกําไรมากเกินกวาที่ควรไดรับ และเปนราคาที่ไม

ต่ําจนผูประกอบการไมสามารถที่จะดําเนนิการกอสรางได



ความหมาย : งานกอสราง

หมายความรวมถงึ

๑. งานเคลื่อนยายอาคาร

๒. งานดัดแปลง งานตอเติม งานรื้อถอนและงาน
ซอมแซมซึ่งสวนราชการเห็นวามีความจาํเปนจะตอง
มีการควบคุมและดูแลการปฏิบตัิงานของผูรับจาง
ตลอดเวลาดําเนินการตามความเหมาะสม



งานกอสรางงานกอสราง

งานปรับปรุงอาคารที่เปนการปรับปรุงภายในงานปรับปรุงอาคารที่เปนการปรับปรุงภายใน

อาคารไมกระทบตอโครงสรางเดิมอาคารไมกระทบตอโครงสรางเดิม  โดยการรื้อผนังโดยการรื้อผนัง

เดิมกั้นใหมเปนกระจกกั้นหองประชุมเดิมกั้นใหมเปนกระจกกั้นหองประชุม  ยายดวงไฟยายดวงไฟ  

ยายเครื่องปรับอากาศยายเครื่องปรับอากาศ  ติดตัง้มูลี่กั้นปรับแสงติดตัง้มูลี่กั้นปรับแสง  กัน้กัน้

เปนเปน  Partition Partition ปูกระเบื้องยางปูกระเบื้องยาง  ปรับปรุงหองประชุมปรับปรุงหองประชุม  

หองสมดุหองสมดุ  ถือเปนงานดัดแปลงถือเปนงานดัดแปลง  

หากจําเปนตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานหากจําเปนตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

ของผูรับจางตลอดเวลาของผูรับจางตลอดเวลา  จึงถือเปนงานกอสรางจึงถือเปนงานกอสราง



ประเภทของงานกอสราง

•  อาคาร

•  ถนน

•  ชลประทาน



อาคาร

งานกอสรางอาคาร     หมายถึง   งานกอสรางใหม  งานปรับปรุง  งาน

ซอมแซม  งานรื้อถอน  และ/หรืองานตอเติมอาคาร  บาน  เรือน  โรง  

ราน   แพ   เรือหรือพาหนะสําหรับขนสงขามฟาก   ทาเทียบเรือ   ตึกแถว   

รานคา   โรงเรือน   โรงเรียน  โรงพยาบาล  โรงงาน         โรงภาพยนตร   

ศูนยการคา   คลังสินคา   อาคารสํานักงาน   อาคารที่ทําการ  อาคารชุด

พักอาศัย  ศาลาที่พัก  วัด  พระอุโบสถ  หอระฆัง  กุฏิพระ  มัสยิด  สุเหรา  

อนุสาวรีย  หอสูง  หอประชุม  หองสมุด  ตลาด  อูเรือ  คานเรือ  ทาน้ํา  

ทาจอดเรือ  สถานีนํารอง  สถานีขนสงฯ   หรือสิ่งกอสรางอื่นที่มีลักษณะ  

รูปแบบ  หรือโครงสรางคลายกับสิ่งกอสรางดังกลาวซึ่งบุคคลอาจเขาอยู

หรือเขาไปใชสอยได



หมายความรวมถึง  งานกอสราง  งานปรับปรุง  งานซอมแซม งานรื้อ

ถอน และ/หรืองานตอเติมสิ่งกอสรางดังตอไปนี้ดวย

(1) อัฒจันทรหรือสิ่งกอสรางอยางอืน่ เพื่อใชเปนที่เลนกีฬา

และ/หรือออกกําลังกาย เชน  สนามกีฬา  สนามฟุตบอล     ลูกีฬา  

สนามเทนนิส  สนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน  สระวายน้ํา ฯลฯ 

เปนตน

(2) ปายและ/หรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย  เพื่อการ

ประชาสัมพันธหรือเพื่อการโฆษณา

(3) ถนน  ทางเทา  พื้นที่ หรือสิ่งที่สรางขึ้น เพื่อใชเปน    ที่จอด

รถ  ทีก่ลับรถ  และทางเขาออกของรถ ภายในบริเวณซึ่งเปน

สวนประกอบของงานกอสรางอาคาร หรือสวนสาธารณะ

อาคาร (ตอ)



(4) รางระบายน้ํา  ทอระบายน้ํา  บอพัก  บอบําบัดน้ําเสีย  บอเกรอะ

บอซึม   บอเก็บน้ํา   หรือถังพักน้ํา   งานระบบประปา  งานปกเสา

พาดสาย  และระบบไฟฟาแสงสวาง  ภายในบริเวณซึ่งเปน

สวนประกอบของงานกอสรางอาคาร หรือสวนสาธารณะ

(5) สระน้ํา  น้ําพุ  เขื่อนกันดิน  สะพานขามคู/คลอง  ทางเดิน งาน

ปลูกตนไม งานประติมากรรม  งานปลูกหญา  และงานจัดสวน  

ภายในบริเวณซึ่งเปนสวนประกอบของงานกอสรางอาคาร หรือ

สวนสาธารณะ

(6) เสาธง  รั้ว  กําแพง  ประตูรั้ว  และปอมยาม

อาคาร (ตอ)



(7) งานตกแตงภายใน และ/หรืองานกอสรางอื่นใด     ซึ่งเปน

สวนประกอบ   หรือเกี่ยวเนื่องและอยูภายในบริเวณ

สิ่งกอสรางในงานกอสรางอาคารนั้น

(8) สิ่งกอสรางอื่น    ตามทีค่ณะรัฐมนตรีและ/หรือ

คณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอสรางกําหนด 

อาคาร (ตอ)



ถนน

งานกอสรางทาง   หมายถึง  การกอสราง  การขยาย  การบูรณะ 
หรือการบํารุงรักษาทางหรือถนน ซึ่งจัดไวเพื่อประโยชนในการจราจร   
สาธารณะทางบก  ไมวาในระดับพื้นดิน           ใตหรือเหนือพื้นดิน   
หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น นอกจากทางรถไฟ    และ
ใหหมายความรวมถึงที่ดิน  พืช  พันธุไมทุกชนิด   ทอกลม  ราง
ระบายน้ํา  รองน้ํา  กําแพงกันดิน  เขื่อน  รั้ว  หลักสํารวจ   หลักเขต   
หลักระยะ  ปายจราจร  เครื่องหมาย  เครื่องสัญญาณไฟฟา  เครื่อง
แสดงสัญญาณ         ที่จอดรถ  ที่พักคนโดยสาร  ที่พักริมทาง  และ
อาคารหรือสิ่งอื่นอันเปนอุปกรณงานทางบรรดาที่มีอยู  หรือที่ไดจัด
ไวในเขต   ทางหลวง   และเพื่อประโยชนแกงานทาง หรือผูใชทาง
หลวงนั้น



งานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม    หมายถึง   การกอสราง   การ

ขยาย   การบูรณะ  หรือการบํารุงรักษาสะพาน  ทอเหลี่ยม  และ

สะพานลอยคนเดินขาม   ซึ่งจัดไว เพื่อประโยชนในการจราจร  

สาธารณะทางบก   ไมวาในระดับพื้นดิน    ใต หรือเหนือพื้นดิน  หรือ

ใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นนอกจากทางรถไฟ  และให

หมายความรวมถึงอุโมงค  ทาเรือสําหรับขึ้นหรือลงรถที่ไดจัดไวใน

เขตทางหลวง  และเพื่อประโยชนแกงานทางนั้นดวย 

ถนน (ตอ)



ชลประทาน

งานกอสรางชลประทาน    หมายถึง   งานกอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  

และ/หรือตอเติมสิ่งกอสรางที่เกี่ยวของกับการควบคุมน้ําเพื่อการชลประทาน 

หรือเพื่อการอื่น  เชน   การประมง   การเกษตรกรรม   การปองกันน้ําเค็ม การ

ปองกันน้ําทวมหรือเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา  เปนตน       โดยทําการกอสราง

อาคารและ/หรือสิ่งกอสรางตางๆ   เชน  เขื่อนทดน้ํา  อาคารประกอบของ

เขื่อนทดน้ํา  เขื่อนเก็บกักน้ํา  อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ํา  คลองสง

น้ํา  อาคารของคลองสงน้ํา  คลองระบายน้ํา    คูสงน้ํา    คูระบายน้ํา   เปนตน 

และใหหมายความรวมถึงสิ่ งกอสรางอื่นใด    ซึ่ งมีลักษณะ    รูปแบบ  

วัตถุประสงค   หรือโครงสรางคลายกับสิ่ งกอสรางดังกลาว  หรือเปน

สวนประกอบและเกี่ยวเนื่องกับสิ่งกอสรางดังกลาว ดวย



การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาการกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา



คุณสมบัติผูเสนอราคาคุณสมบัติผูเสนอราคา  

คุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติทั่วไป
--  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุเปนผูมีอาชีพขายพัสดุ  //  รับจางงานรับจางงาน  ตามที่ประกาศตามที่ประกาศ

--  ไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  หรือหามติดตอหรือหรือหามติดตอหรือ

หามเขาเสนอราคากับทางราชการหามเขาเสนอราคากับทางราชการ

--  ไมเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นไมเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณณ  วันประกาศวันประกาศ  
หรือไมเปนผูมีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนหรือไมเปนผูมีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมธรรม

-- ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยาลไทย        
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกัน  

-- ** ** ผานการคัดเลอืกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อผานการคัดเลอืกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อ  การจางการจาง



คุณสมบัติผูเสนอราคาคุณสมบัติผูเสนอราคา  ::  งานกอสรางงานกอสราง

คุณสมบัติพเิศษคุณสมบัติพเิศษ

-- ผานการคัดเลือกผูมีคณุสมบัติเบื้องตนผานการคัดเลือกผูมีคณุสมบัติเบื้องตน  

(**(**  เลือกตามความจําเปนเลือกตามความจําเปน))

--  เปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่จางในวงเงินไมเกินรอยละงานที่จางในวงเงินไมเกินรอยละ  5050  ของวงเงินของวงเงิน
งบประมาณหรือประมาณการงบประมาณหรือประมาณการ                                                

(**(**  เลือกตามความจําเปนเลือกตามความจําเปน))

((  นรนร  ((กวพกวพ)) 13051305 //  วว  79147914  ลวลว  2222  กนัยายนกนัยายน  2543)2543)



คุณสมบัตขิองผูเสนอราคาคุณสมบัตขิองผูเสนอราคา  ::  งานกอสรางงานกอสราง

ตองมีตองมีผลงานกอสรางผลงานกอสรางประเภทเดียวกนักับงานที่ประเภทเดียวกนักับงานที่

ประมูลในวงเงินไมนอยกวาประมูลในวงเงินไมนอยกวา  ..........  บาทบาท  และเปนและเปน

ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  

หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหาร

ราชการสวนทองถิ่นราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานหรือหนวยงาน

เอกชนอื่นที่กรมเชือ่ถอืเอกชนอื่นที่กรมเชือ่ถอื



การกําหนดผลงานของผูเสนอราคาการกําหนดผลงานของผูเสนอราคา

ใชเฉพาะงานกอสรางใชเฉพาะงานกอสราง

ผลงานการกอสรางที่ผลงานการกอสรางที่ใชเทคนิคในการกอสรางเดียวกนัใชเทคนิคในการกอสรางเดียวกนั

กับงานที่ประกวดราคากับงานที่ประกวดราคา



การกาํหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคางานจางกอสราง

(ว 11441 ลว 28 พ.ย.2539)

ผลงานกอสรางประเภทเดียวกนักับงานทีป่ระกวดราคาจาง

• ตองการผูที่มีประสบการณของงานประเภทเดียวกัน

• มูลคาของงานทีผู่รับจางเคยดําเนินการมาแลว

• ภายใตการบริหารสัญญาเดยีวกนั 

ความเห็น 
“ ในเอกสารประกวดราคา..มีทั้งสัญญาเดียว หรือหลายสัญญารวมกัน อาจทํา
ใหเกิดการแขงขันราคาที่ไมเปนธรรมในระหวาง ผูเสนอราคาดวยกัน ”



การกําหนดผลงานของผูเสนอราคาการกําหนดผลงานของผูเสนอราคา

งานซื้องานซื้อ  ....  หากจําเปนหากจําเปน  ....  เปนดุลพินิจเปนดุลพินิจ  ....

โดยอนุโลมโดยอนุโลม



การจัดหาพัสดุการจัดหาพัสดุ
คาํนึงถึงคาํนึงถึง

--  คุณสมบตัิที่ดีคุณสมบตัิที่ดี

* * พัสดุพัสดุ

* * ผูคาผูคา

--  จํานวนเหมาะสมจํานวนเหมาะสม

--  ราคายุติธรรมราคายุติธรรม

--  ทันเวลาใชงานทันเวลาใชงาน



หลักประกันซอง

หรอื

หลักประกันสัญญา



หลักประกันซองหลักประกันซอง

ประเภทประเภท
เงินสดเงินสด

เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันที่นั้นชําระตอเจาหนาเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันที่นั้นชําระตอเจาหนาที่ที่
หรือกอนวันนั้นไมเกินหรือกอนวันนั้นไมเกิน  ๓๓  วันทําการวันทําการ

หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศหนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ

หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทยไทย  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต

พันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาล

วงเงนิ : รอยละ 5 ของวงเงนิหรือราคาพัสดุที่จัดหา

: สําคัญเปนพิเศษ ไมเกินรอยละ 10



ขอหารือขอหารือ  ตั๋วแลกเงินตั๋วแลกเงิน  ใชเปนหลักประกันซองใชเปนหลักประกันซอง  ไดหรือไมไดหรือไม

ขอกฎหมายขอกฎหมาย  

--  ปพพปพพ..  มาตรามาตรา  ๘๙๘๘๙๘  ตั๋วเงินตั๋วเงิน  มีมี  ๓๓  ประเภทประเภท  ไดแกไดแก

((๑๑))  ตั๋วแลกเงินตั๋วแลกเงิน

((๒๒))  ตั๋วสญัญาใชเงินตั๋วสญัญาใชเงิน

((๓๓))  เช็คเช็ค



ตั๋วแลกเงินตั๋วแลกเงิน  คือคือ    หนังสือตราสารซึ่งหนังสือตราสารซึ่งบคุคลผูสั่งจายสั่งบคุคลผูสั่งจายสั่ง

บุคคลผูจายบุคคลผูจายใหใชเงินแกบุคคลคนหนึ่งหรือใชตามคําสั่งใหใชเงินแกบุคคลคนหนึ่งหรือใชตามคําสั่ง

ของผูรับเงินของผูรับเงิน

--  เมื่อถึงกําหนดผูทรงตั๋วตองนําไปยื่นเพื่อใหใชเงินในวันเมื่อถึงกําหนดผูทรงตั๋วตองนําไปยื่นเพื่อใหใชเงินในวัน

นั้นนั้น

ตั๋วสัญญาใชเงินตั๋วสัญญาใชเงิน  คือคือ

หนังสือตราสารซึ่งหนังสือตราสารซึ่งผูออกตั๋วผูออกตั๋ว  ใหคํามั่นสญัญาวาใหคํามั่นสญัญาวา  จะใชจะใช

เงินเงินจํานวนหนึ่งใหแกบุคคลคนหนึ่งหรือจํานวนหนึ่งใหแกบุคคลคนหนึ่งหรือ      ใชตามใชตาม

คําสั่งของผูรับเงนิคําสั่งของผูรับเงนิ



เช็คเช็ค

หนังสือตราสารซึ่งบุคคลผูสั่งจายหนังสือตราสารซึ่งบุคคลผูสั่งจายสั่งธนาคารสั่งธนาคาร

ใหใชเงินจํานวนหนึ่งเมื่อทวงถามใหแกบุคคลใหใชเงินจํานวนหนึ่งเมื่อทวงถามใหแกบุคคล

อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง  หรือใหใชตามคําสั่งของผูรับเงินหรือใหใชตามคําสั่งของผูรับเงิน

  ธนาคารเปนผูใชเงินตามเช็คธนาคารเปนผูใชเงินตามเช็ค



การรับชําระเงินเปนตั๋วแลกเงินหรือดการรับชําระเงินเปนตั๋วแลกเงินหรือดราฟทราฟท

ตั๋วแลกเงินหรือดตั๋วแลกเงินหรือดราฟทราฟทที่ออกโดยธนาคารที่ออกโดยธนาคาร   มีลักษณะมีลักษณะ
เชนเดียวกับเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายเชนเดียวกับเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ((เช็คประเภทเช็คประเภท   คค .).)
เห็นควรใหสวนราชการรับชําระเงินผลประโยชนเปนตั๋วเห็นควรใหสวนราชการรับชําระเงินผลประโยชนเปนตั๋ว
แลกเงินหรือดแลกเงินหรือดราฟทราฟทไดได  โดยถือปฏิบัติเชนเดียวกับการรับโดยถือปฏิบัติเชนเดียวกับการรับ
เช็คที่ธนาคารสั่งจายเช็คที่ธนาคารสั่งจาย  ((เช็คประเภทเช็คประเภท  คค.).)  โดยอนุโลมโดยอนุโลม

((กระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง  ที่ที่  กคกค  ๐๕๒๖๐๕๒๖..๕๕  //  วว  ๕๖๕๖  

ลงวันที่ลงวันที่  ๑๙๑๙  มิถุนายนมิถุนายน  ๒๕๔๓๒๕๔๓))



ขอพิจารณาขอพิจารณา

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  กําหนดใหใชกําหนดใหใช

หลักประกันซองอยางหนึ่งอยางใดตามขอหลักประกันซองอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๑๔๑๑๔๑  ((๑๑)) -- ((๕๕))

ตั๋วแลกเงินตั๋วแลกเงิน  เปนตั๋วเงินประเภทหนึ่งเปนตั๋วเงินประเภทหนึ่ง  ซึ่งซึ่งไมใชตั๋วเงินที่ไมใชตั๋วเงินที่

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดใหใชเปนหลักประกันระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดใหใชเปนหลักประกัน

ซองหรือหลักประกันสัญญาซองหรือหลักประกันสัญญา  ดังนั้นดังนั้น  ตั๋วแลกเงินจึงไมใชตั๋วแลกเงินจึงไมใช

หลักประกันซองตามที่กําหนดไวในระเบยีบสํานักหลักประกันซองตามที่กําหนดไวในระเบยีบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  ขอขอ  ๑๔๑๑๔๑  สวนราชการไมสวนราชการไม

อาจนํามาใชเปนหลักประกนัซองไดอาจนํามาใชเปนหลักประกนัซองได



ขอหารอืขอหารอื

ผูเสนอราคาจะใชเงินสดผูเสนอราคาจะใชเงินสด  และและ  เชค็เชค็  ตามจํานวนที่ตามจํานวนที่

ทางราชการกาํหนดมาเปนหลักประกนัซองทางราชการกาํหนดมาเปนหลักประกนัซอง  ไดได

หรือไมหรือไม



ระยะเวลาของหนังสอืค้ําประกันซองระยะเวลาของหนังสอืค้ําประกันซอง

กําหนดใหกําหนดให  

–– นับแตวันนับแตวัน  ยื่นยื่น  ขอเสนอทางเทคนิคขอเสนอทางเทคนิค

–– ตองไมนอยกวาวนัตองไมนอยกวาวนั  ยืนยืน  ราคาราคา  

–– หากนอยกวาหากนอยกวา  ถอืวาถอืวา  

““  ผิดเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญผิดเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญ  ””



การคืนหลักประกันการคืนหลักประกัน

เมือ่พนขอผูกพันเมือ่พนขอผูกพัน  โดยคูสัญญาไมตองรองขอโดยคูสัญญาไมตองรองขอ            

แตเจาหนาที่จะตองตรวจสอบความชํารุดบกพรองแตเจาหนาที่จะตองตรวจสอบความชํารุดบกพรอง  

ของพัสดุหรืองานจางกอนของพัสดุหรืองานจางกอน

การคืนหลักประกนัสัญญาการคืนหลักประกนัสัญญา  

–– ที่ที่  นรนร  ((กวพกวพ)) 13051305 //  วว  86088608  ลงวันที่ลงวันที่  55  ตุลาคมตุลาคม  25442544

–– ที่ที่  นรนร  ((กวพกวพ)) 10021002 //  วว  4242  ลงวันที่ลงวันที่  1515  กันยายนกันยายน  25322532



คาํพพิากษาศาลปกครองกลางคาํพพิากษาศาลปกครองกลาง  ที่ที่  ออ..1618/25471618/2547

การคืนเงินหลักประกันซองลาชาการคืนเงินหลักประกันซองลาชา  เปนละเมิดอันเกิดเปนละเมิดอันเกิด

จากการปฏิบตัิหนาที่ลาชาจากการปฏิบตัิหนาที่ลาชา  ตองชดใชคาเสียหายตองชดใชคาเสียหาย



แนวทางการพิจารณาหลักประกันซองแนวทางการพิจารณาหลักประกันซอง

การใชเงินสดการใชเงินสด  เปนหลักประกนัซองผูเสนอราคาเปนหลักประกนัซองผูเสนอราคา

จะตองนําเงินมาชาํระกอนวนัยื่นซองหรือในวันยื่นจะตองนําเงินมาชาํระกอนวนัยื่นซองหรือในวันยื่น

ซองกอนเวลาเปดซองเพือ่ใหเจาหนาที่ออกใบเสร็จซองกอนเวลาเปดซองเพือ่ใหเจาหนาที่ออกใบเสร็จ

และนําใบเสร็จและนําใบเสร็จ  ไปยื่นไปยื่น  ณณ  สถานที่รับซองสถานที่รับซอง  ในเวลาที่ในเวลาที่

กําหนดกําหนด  



หลักประกันซองเปนหลักประกันสัญญาหลักประกันซองเปนหลักประกันสัญญา

วว  130130  ลวลว  2020  ตต..คค.2549.2549

–– หลักประกันซองหลักประกันซอง

  เงินสดเงินสด    

  เช็คที่ธนาคารสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเเช็คที่ธนาคารสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่จาหนาที่

หรือกอนวันนั้นไมเกินหรือกอนวันนั้นไมเกิน  33  วันทําการวันทําการ

–– ผูไดรับการคัดเลอืกใหทําสัญญากับทางราชการผูไดรับการคัดเลอืกใหทําสัญญากับทางราชการ

  จะใชหลักประกันซองเปนหลักประกันสัญญาจะใชหลักประกันซองเปนหลักประกันสัญญา  ไดได

  สวนราชการจะตองดําเนินการจัดใหมีการทําหลักฐานการคืนสวนราชการจะตองดําเนินการจัดใหมีการทําหลักฐานการคืน

หลักประกันซองพรอมทั้งหลักฐานการวางหลักประกันสัญญาหลักประกันซองพรอมทั้งหลักฐานการวางหลักประกันสัญญา  (+(+ --))  

ใหแกคูสัญญาในวันเดียวกับวันทําสัญญาใหแกคูสัญญาในวันเดียวกับวันทําสัญญา  



ขอหารือขอหารือ  ::  การเปลี่ยนหลักประกันสัญญาจะกระทําไดหรือไมการเปลี่ยนหลักประกันสัญญาจะกระทําไดหรือไม

การเปลี่ยนหลักประกันโดยใชเงื่อนไขเดิมการเปลี่ยนหลักประกันโดยใชเงื่อนไขเดิม  สามารถสามารถ

กระทําไดกระทําได  แตตองแกไขสัญญาดวยแตตองแกไขสัญญาดวย



ขอสงัเกตขอสงัเกต  ::  หลักประกันหลักประกัน

ไมเรียกหลักประกันไมเรียกหลักประกัน

รับเงินสดรับเงินสด  ไมออกใบเสร็จไมออกใบเสร็จ

หลักประกันไมถูกตองตามแบบและเงินไมครบหลักประกันไมถูกตองตามแบบและเงินไมครบ

ไมจดัทําทะเบียนคุมไมจดัทําทะเบียนคุม

คืนไมถูกตองคืนไมถูกตอง  ((กอนหมดภาระผูกพันกอนหมดภาระผูกพัน  หรือหมดแลวหรือหมดแลว

ไมคืนไมคืน))



22 -- 33  การจัดทํารายงานขอความเห็นชอบการจัดทํารายงานขอความเห็นชอบ

เจาหนาที่พัสดุ

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

หัวหนาสวนราชการ

จัดทํารายงาน

ผาน

ใหความเห็นชอบ



รายงานขอซือ้ขอจาง

• จนท.พัสดุ รายงานขอความเห็นชอบ

- เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง

- รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง

- ราคามาตรฐาน หรือราคากลางหรือราคาที่เคยซื้อหรือ

จางครั้งสุดทาย

- วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

- กําหนดเวลาตองการใชพัสดุหรืองานจางแลวเสรจ็

- วิธีจะซื้อหรือจาง และเหตุผล

- ขอเสนออื่น ๆ 



การแตงตั้งคณะกรรมการ

• ตกลงราคา

– ตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง

– ไมเกิน 10,000 บาท ตั้ง

ผูตรวจรับแทนได

• สอบราคา

– เปดซองสอบราคา

– ตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง

• ประกวดราคา

– รับและเปดซองประกวดราคา

– พิจารณาผลการประกวดราคา

– ตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง

• พิเศษ

– จัดซื้อ / จัดจาง

– ตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง

• กรณีพิเศษ

– ตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง



ขอหาม

เปดซองสอบราคา / พิจารณาผลการประกวดราคา 

เปน 

ตรวจรับ 

แตไมหาม

เปนตรวจการจาง

รับและเปดซองประกวดราคา 

เปน 

พิจารณาผลการประกวดราคา



องคประกอบคณะกรรมการ

• ประธาน 1 คน

• กรรมการอื่นอยางนอย 2 คน

• แตงตั้งจากขาราชการระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป

• จําเปนแตงตั้งบุคคลที่ไมใชขาราชการได



พนักงานราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย

• ว 155 ลว 9 พ.ค.2550

– พนักงานราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย 

ซึ่งไมใชผูจัดซื้อจัดจาง เปนผูตรวจรบัพัสดุ หรืองาน

จาง ในวงเงินไมเกนิ 10,000 บาท

– พนักงานมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ ได



องคประชุม

• ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

• ประธานตองอยู

• ประธานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูอื่น

ปฏิบัติหนาที่แทน

• กรณเีปดซองสอบราคา หรือ รับซองประกวดราคา

ประธานไมมาปฏิบัติหนาที่ ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน

หนึ่งทําหนาที่ประธานแทน



มติ

• มติเสียงขางมากของผูมาประชุม

• เทากัน + ประธานเพิม่

• ไมเห็นดวยตองทําบันทึกแยง

• ตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง ..... มติตองเอกฉนัท



4. การดําเนินการ

จัดซือ้ / จัดจาง



วิธีตกลงราคา
(ขอ 27, 29, 39)

เจาหนาที่พัสดุ

หัวหนาสวนราชการ

ผูขาย/ผูรับจาง

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ขอยกเวน : กรณีจําเปนและเรงดวน ไมไดคาดหมายไวกอน และตามปกติไมทัน

วิธีการ : - เจาหนาทีพ่สัดุ/ผูรับผิดชอบดําเนนิการไปกอน

- รายงานขอความเหน็ชอบหัวหนาสวนราชการภายหลัง

- ใชรายงานเปนหลักฐานการตรวจรับ

กรรมการ/ผูตรวจรับ



การซื้อการซื้อ  การจางโดยวธิีตกลงราคาการจางโดยวธิีตกลงราคา

เจาหนาทีพ่ัสดุจัดทํารายงานขอซื้อเจาหนาทีพ่ัสดุจัดทํารายงานขอซื้อ  //  ขอจางเสนอตอหวัหนาขอจางเสนอตอหวัหนา    
สวนราชการสวนราชการ

หัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงาน  

เจาหนาทีพ่ัสดุติดตอตกลงราคากบัผูขายเจาหนาทีพ่ัสดุติดตอตกลงราคากบัผูขาย  //  ผูรับจางโดยตรงผูรับจางโดยตรง

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุดําเนินการซื้อหัวหนาเจาหนาที่พัสดุดําเนินการซื้อ  //  จางไดภายในวงเงนิที่ไดรับจางไดภายในวงเงนิที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากหวัหนาสวนราชการความเห็นชอบจากหวัหนาสวนราชการ

การลงนามในสัญญาจะมีผลใชบังคับก็ตอเมื่อวนัที่คูสัญญาไดลงการลงนามในสัญญาจะมีผลใชบังคับก็ตอเมื่อวนัที่คูสัญญาไดลง
นามในสัญญาเทานั้นนามในสัญญาเทานั้น  หามผีลยอนหลังไมหามผีลยอนหลังไม



การซื้อการซื้อ  การจางโดยวธิีตกลงราคาการจางโดยวธิีตกลงราคา

  การจัดทําสัญญาการจัดทําสัญญา

–– ใชรูปแบบของสัญญาใชรูปแบบของสัญญา

–– ทําขอตกลงเปนหนงัสือทําขอตกลงเปนหนงัสือ    

••  กรณีไมตองทําขอตกลงกรณีไมตองทําขอตกลง

--  ซื้อซื้อ  //  จางไมเกินจางไมเกิน  10,00010,000  บาทบาท

--  ตกลงราคาฉกุเฉนิตกลงราคาฉกุเฉนิ



การซื้อการซื้อ  การจางโดยวธิีตกลงราคาการจางโดยวธิีตกลงราคา

การตรวจรับการตรวจรับ

–– ใบสงของใบสงของ

–– ผูตรวจรบัผูตรวจรบั

–– กรรมการกรรมการ



e - Procurement

e - Shopping

กทม. / ปริมณฑล

เครือ่งโทรสาร / โนตบุค / เลเซอรพริ้นเตอร /

โทรทัศน  / เครือ่งดิจิตอลโปรเจคเตอร



e e -- ShoppingShopping

จัดทํารายงานจัดทํารายงาน

เลือกประเภทสินคาเลือกประเภทสินคา  

เลือกผูคาเลือกผูคา  

ผูคาผูคา  ยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอ    

พิจารณาผูคาพิจารณาผูคา

จัดทําจัดทํา  POPO





วิธีสอบราคา

เจาหนาทีพ่ัสดุ หัวหนาสวนราชการ

-จัดทําเอกสาร 
-เผยแพรประกาศ 
-รับซอง

- กอนวันเปดซองไมนอยกวา 10 วัน
(นานาชาติไมนอยกวา 45 วัน)

- ปด ณ ทีท่ําการโดยเปดเผย
- สงใหผูมีอาชีพ โดยตรง/ทางไปรษณีย

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
- ตรวจสอบผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกัน
- เปดซอง
- ตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคา/ พัสดุ
- คัดเลือกคุณภาพ  - ปกติต่ําสุด
- พิจารณาราคา     - เทากันหลายราย  - ยื่นซองใหม

- รายเดียว  - ดําเนินการตอ

รายงาน (๒๗)
ใหความเห็นชอบ (๒๙)



หลักฐานการเสนอราคาหลักฐานการเสนอราคา  ::  นิติบุคคลนิติบุคคล  

หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนสามัญหรือ  หจกหจก..

--  สําเนาหนังสือรับรองการจดสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคลทะเบียนนิติบุคคล  

--  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการบัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  

--  บัญชผีูมีอํานาจควบคุมบัญชผีูมีอํานาจควบคุม        ((ถาถา

มีมี))

บริษัทจํากัดหรือบริษัทจํากัดหรือ  บจบจมม..

--  สําเนาหนังสือรับรองการจดสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคลทะเบียนนิติบุคคล

--  หนังสือบริคณหสนธิหนังสือบริคณหสนธิ    

--  บัญชีรายชื่อกรรมการบัญชีรายชื่อกรรมการ

ผูจัดการผูจัดการ    

--  บัญชผีูถือหุนรายใหญบัญชผีูถือหุนรายใหญ    

--  บัญชผีูมีอํานาจควบคุมบัญชผีูมีอํานาจควบคุม  ((ถาถา

มีมี))

กิจการรวมคากิจการรวมคา

--  สําเนาสัญญาสําเนาสัญญา

ของการรวมคาของการรวมคา

--  นิติบุคคลนิติบุคคล  ใชใช

เอกสารแสดงการเอกสารแสดงการ

เปนนิติบุคคลเปนนิติบุคคล

เอกสารอื่นเอกสารอื่น --  หลักฐานแสดงฐานะการเงินหลักฐานแสดงฐานะการเงิน

--  สําเนาใบทะเบียนพาณิชยสําเนาใบทะเบียนพาณิชย

--  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

ผูมีอํานาจรับรองสําเนาถูกตองผูมีอํานาจรับรองสําเนาถูกตอง



หลักฐานการเสนอราคาหลักฐานการเสนอราคา  ::  ผูรวมคาผูรวมคา

สําเนาสญัญาของการรวมคาสําเนาสญัญาของการรวมคา

บุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดา
–– สัญชาติไทยสัญชาติไทย  ใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา

–– ไมใชสัญชาตไิทยไมใชสัญชาตไิทย  ใชสําเนาหนังสือเดินทางใชสําเนาหนังสือเดินทาง

นิตบิุคคลนิตบิุคคล  
–– ใชเอกสารแสดงการเปนนิติบุคคลใชเอกสารแสดงการเปนนิติบุคคล

เอกสารอืน่เอกสารอืน่

--  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิหลกัฐานแสดงฐานะการเงนิ

--  สําเนาใบทะเบยีนพาณิชยสําเนาใบทะเบยีนพาณิชย

--  สําเนาใบทะเบยีนภาษมีูลคาเพิม่สําเนาใบทะเบยีนภาษมีูลคาเพิม่  

รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ



กิจการรวมคา
• จดทะเบียน

– คุณสมบัติครบถวนตามเงือ่นไข

– คุณสมบัติดานผลงานกอสราง ..... ใชผลงานของผูเขารวมคาได

• ไมจดทะเบยีน

– คุณสมบัติทุกรายตองครบถวนตามเงือ่นไข 

– ขอยกเวน

• ตกลงเปนลายลักษณอักษร 

• ใหใครเปนผูรบัชอบหลักในการเขาเสนอราคาและแสดงหลักฐานพรอม

ซองขอเสนอราคา / ของขอเสนอทางเทคนิค 

• ใชผลงานของผูเขารวมคาหลักได
( ว 2457 ลว 16 มี.ค.2543)



วงเงินงบประมาณ

กรณีเสนอราคาสงูกวาวงเงิน

ราคาที่เสนอ 

ใชขอ 43

-เรยีกตอรองราคา  

* ลดแลว ไมสูงกวาวงเงิน / สูงกวา < 10 % 

* ไมลด สูงกวา < 10 %

* เหมาะสม OK  

-หากไมไดผล เรยีกทุกรายตอรอง 

 ต่ําสุด ไมสูงกวาวงเงิน / สูงกวา < 10 % 

เหมาะสม OK

-ไมไดผล ลดรายการ / จํานวน / เนือ้งาน / 

ขอเงนิเพิ่ม / ยกเลิกดําเนนิการใหม



วิธีประกวดราคาวิธีประกวดราคา

เจาหนาทีพ่ัสดุ หัวหนาสวนราชการ
รายงาน (๒๗)

ใหความเห็นชอบ (๒๙)

- จัดทําเอกสารตามตัวอยาง (๔๔)
- ประกาศเผยแพร (๔๔)
- วิธีประกาศ (๔๕)
- ใหหรือขายแบบ (๔๖)
- ประกาศเพิ่มเตมิ (๔๗)
- ขอหาม รน, เลื่อน, เปลี่ยนแปลง (๔๘)
ยกเวนเขาขายขอ ๔๗

คณะกรรมการรับและเปดซอง (๔๙)
- รับซอง
- ตรวจหลักประกันซอง
- รับเอกสารหลักฐาน

- ตรวจสอบคุณสมบัต/ิเงื่อนไข
- คัดเลือกสิ่งของ/งานจาง
- พิจารณาราคา - ปกติ    - ต่ําสดุ   

- เทากันหลายราย - ยื่นซองใหม
- สูงกวาวงเงิน        - อนุโลมขอ ๔๓
- ถูกตองรายเดยีว (๕๑) - ยกเลิก

- ดําเนินการตอไป
- ไมมีผูเสนอราคา (๕๒) - ยกเลิก
- มีแตไมถูกตอง - ใชวิธีพิเศษ
ไมมีเหตุสมควรทาํตอ        

แตงตั้งกรรมการ (๓๔) ผูควบคุมงาน (๓๗) ที่ปรึกษา (๓๘)

เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญกอนทําสัญญา

เกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ - ยกเลิก (๕๓)

ยื่น ๒ ซอง (๕๔ -๕๖)

- คํานึงถึงเทคโนโลยี ขอกําหนดพิเศษ

- ขอเสนอไมอยูในฐานเดียวกัน

- การซื้อ/การจางแบบ TURN KEY

- เปดซอง, อานราคา, ลงชื่อในเอกสาร

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ (๕๐)
- ตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน



การซื้อโดยวธิีพิเศษ

(วงเงนิเกิน 100,000 บาท)

หลักเกณฑ
– พัสดุที่จะขายทอดตลาด

– เรงดวน  ชาอาจจะเสียหายแกราชการ 

– พัสดุเพือ่ใชในราชการลบั 

– Repeat Order

– ซื้อโดยตรงจากตางประเทศหรือผาน
องคการระหวางประเทศ

– ลักษณะของการใชงาน  หรือมีขอจํากัด
ทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปน
การเฉพาะ 

– ที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตอง
ซื้อเฉพาะแหง

– ดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี

วิธีการ  :  คณะกรรมการ
• เจรจาตกลงราคา

• เชิญผูมอีาชีพขายมาเสนอราคาและตอรอง

• เชิญผูมอีาชีพขายมาเสนอราคาและตอรอง

• เจรจาผูขายรายเดิม เงื่อนไขเดิม ราคาเดิมหรือดีกวา

• สั่งซื้อโดยตรงโดย ใหหนวยงานอื่นในตางประเทศสืบ
ราคาให

• เชิญผูผลิต/ผูแทนจําหนายมาเสนอราคาและตอรอง

• เชิญเจาของมาเสนอราคาและตอรอง

• สืบราคาผูมีอาชพีขายรายอื่น เปรียบเทียบกับผูเสนอ
ราคาเดิมและตอรอง



การจางโดยวธิพีิเศษ

(วงเงนิเกิน 100,000 บาท)

หลักเกณฑ
• ตองชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ  หรอืผูมี

ความชํานาญเปนพเิศษ

• จางซอมพัสดทุี่จําเปนตองถอดตรวจ  
ใหทราบความชํารุดเสียหายเสยีกอน
จึงจะประมาณคาซอมได  

• เรงดวน ชาอาจจะเสยีหายแกราชการ

• งานที่ตองปกปดเปนความลับของทาง
ราชการ

• Repeat Order

•  ดําเนนิการจางโดยวิธีอื่นแลวไมได
ผลดี

วิธีการ  :  คณะกรรมการ
• เชญิผูมีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคาและตอรอง

• เชญิผูมีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคาและตอรอง

• เชญิผูมีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคาและตอรอง

• เชญิผูมีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคาและตอรอง

• เจรจารายเดิม เงื่อนไขเดิม ราคาเดิมหรอืดีกวา

• สืบราคาผูมีอาชพีรับจางรายอืน่ เปรยีบ-เทยีบ

กับผูเสนอราคาเดิมและตอรอง



การซื้อและการจางโดยวธิีกรณีพิเศษ

เจาหนาทีพ่ัสดุ หัวหนาสวนราชการ
รายงาน (๒๗)

ใหความเห็นชอบ (๒๙)

ผูขายหรือผูรับจาง

สวนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานตามกฎหมายทองถิ่น

เงื่อนไข :
๑. เปนผูทํา/ผลิตเอง
นายกรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแลว
๒. มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี ใหผูซื้อ/จาง
(รวมหนวยอื่นที่มิใชหนวยงานของรัฐ)

หัวหนาเจาหนาทีพ่ัสดุ
สั่งซื้อ/จาง (๕๙)

ติดตอตกลงราคา เสนอสั่งซื้อ/จาง
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

สิทธิพเิศษ



วิธี e – auction (ป2548 ไมไดใชแลว)
เจาหนาที่พัสดุ หัวหนาสวนราชการ

รายงาน 

ใหความเห็นชอบ 
- ให / ขายแบบ  > 7 วัน
- คํานวณราคา > 5 วัน

คณะกรรมการ e  - auction
- จัดทําประกาศเชิญชวนผูคา

- ทําการคัดเลือกผูคา

- ตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค

- คัดเลือกผูคา

- คัดเลือกพัสดุหรืองานจาง

-ประกาศรายชื่อผูคาที่ผานการคัดเลือก

 แจงผูทีไ่มผานการคัดเลือก

-ประกาศกําหนด วันเวลาและสถานที่ และ

เงื่อนไขการประมูล

- เขารวมสังเกตการณในการประมูล

-รายงานผลการประมลูเสนอหัวหนาสวนราชการ 

และ ประกาศรายชื่อผูชนะ

- รายงานผลใหสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุ

ภาครัฐ กรมบญัชีกลาง โดยทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส

คัดเลือกตลาดกลางแตงตั้งกรรมการ e – auction กรรมการตรวจรับ

ผูใหบริการตลาดกลาง

- อบรมวิธีการประมูลใหผูคา

- ทดสอบวิธีการประมูล

- ให User ID และ Password แกผูคา

- ดําเนินการประมูล

ผูคา –ยื่นเอกสารขอเสนอเพื่อขอรบัการคัดเลือก



การจัดหาพัสดุการจัดหาพัสดุ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส



• ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ     

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549

• ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 123

ตอนพิเศษ 15 ง วันที่ 31 มกราคม 2549

• ใหใชบังคับตัง้แตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549



การใชบังคับ

ไมใชกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใชกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และ

หนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในสังกัด  การบังคับบัญชาหรือ

การกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการแผนดินหรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน

ดังกลาว

ใชสําหรับการจัดหาพสัดุที่กิจกรรมโครงการหรือการกอสรางมี

มูลคาตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป



ความสัมพันธกับระเบียบอื่น

ขอ 5 นอกจากที่กําหนดไวแลวในระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 ใหการพัสดุดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสดําเนินการตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของ

หนวยงานนั้น ๆ ควบคูไปดวย  เวนแต กวพ.อ.จะ

กําหนดหรือวินิจฉัยเปนประการอื่น



การจัดหาพัสดุ  

การจางเหมาบริการ

ตรวจรบัพสัดุ

การดําเนินการ

อนุมัติสั่งซื้อ

สั่งจาง

ทําสัญญา

ประกาศเชิญชวน

รับเอกสาร

คัดเลือกผูคา

 เสนอราคา electronic

เบิกจายเงิน

- ตรวจสอบวงเงิน / แผนการจัดหา

- แตงตั้ง คกก. จดัทํา TOR และ

เอกสารประกวดราคา

-เผยแพร TOR ไมนอยกวา 3 วัน

- แตงตั้ง คกก.ประกวดราคา 

- คัดเลือกตลาดกลาง

- กําหนดวัน เวลา สถานที่ 

ตามตัวอยาง

 ประธาน / คกก.อื่น 3-5 คน (รวมคนนอก 1 คน ) /

หน.พัสดุ  เลขา / จนท.พัสดุ เปน ผช.

 พิจารณาผล

บัญชีรายชื่อที่กรมบัญชีกลางประกาศ

แจงนัด

แจงผล

รายงานขอซื้อ ขอจาง

-ทํา PO

- ขอมูลหลักผูขาย

- คุณสมบัติ

- ขอเสนอทางเทคนิค

- ผูมีผลประโยชนรวมกัน



การจางกอสราง

แบบรูปรายการละเอียด BOQ จัดทําราคากลาง

ควบคุมงาน

และตรวจการจาง

การดําเนินการ

อนุมัติการจาง

ทําสัญญา

ประกาศเชิญชวน

รับเอกสาร

คัดเลือกผูคา

 เสนอราคา electronic

เบิกจายเงิน

- ตรวจสอบวงเงิน

- แตงตั้ง คกก. จดัทาํ TOR 

และเอกสารประกวดราคา

-เผยแพร TOR ไมนอยกวา 

3 วัน

- แตงตั้ง คกก.ประกวด

ราคา 

- คัดเลือกตลาดกลาง

กําหนดวันเวลาสถานที่ที่

เสนอราคา 

ตามตัวอยาง

 ประธาน / คกก.อื่น 3-5 คน (รวมคนนอก 1 คน ) / หน.พัสดุ  เลขา / จนท.พัสดุ เปน ผช.

 พิจารณาผล

บัญชีรายชื่อที่กรมบัญชีกลางประกาศ

แจงนดั

แจงผล

รายงานขอจาง

-ทํา PO

- ขอมูลหลักผูขาย

- คุณสมบัติ

- ขอเสนอทางเทคนคิ

- ผูมีผลประโยชนรวมกัน



ความหมาย : การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

การจัดหาพัสดุ ตามระเบยีบ

สํานักนายกรฐัมนตรวีาดวย การ

พสัดุ  พ.ศ. 2535 และฉบบัที่

แกไขเพิ่มเติม 

ดวยวิธีการซื้อหรอืการจาง

แตไมรวมถึง

• การจางที่ปรึกษา  

• การจางออกแบบและคุมงาน 

• การซือ้หรือการจางโดยวิธีพเิศษ

• การซือ้หรือการจางโดยวิธีกรณพีิเศษ

โดยกําหนดใหผูเสนอราคาไดเสนอราคา

แขงขันกันเองดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

ภายในระยะเวลา และ ณ สถานที่ที่กําหนด

โดยไมเปดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา (Sealed Bid Auction)



ความหมาย : “ราคาสูงสดุ”

• งานจางกอสราง ใชราคากลาง

• งานจัดซื้อพัสดุ ใชวงเงนิงบประมาณ

ราคากลาง วงเงินงบประมาณที่

มีอยู

ราคาสูงสุด    ที่

ทางราชการ จะ

พึงรับได

ตามหลักเกณฑ

ที่ กวพ.อ. 

กําหนด 



การผอนคลายการปฏบิัติ

ตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2549



การผอนคลาย

• มติคณะรัฐมนตรี 23 พฤษภาคม 2549

• วงเงนิ 2 – 5 ลานบาท หลักตองทํา auction 

หากไมทํา auction เปนดุลพินิจ แตตองชี้แจงเหตุผลในรายงาน

การขอซื้อขอจาง

• การคัดเลือกตลาดกลาง การกําหนดสถานที่เสนอราคา จาก

รายชื่อที่กรมบัญชีกลางประกาศ



การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา การคัดเลือกตลาดกลาง 

การกําหนดวันเวลา และสถานที่เสนอราคา

• สวนราชการ

– วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท เปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานที่

จะจัดหาพัสดุ

• การคัดเลือกตลาดกลาง การกําหนดสถานที่เสนอราคา จากรายชื่อ

ที่กรมบัญชีกลางประกาศ



การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา การคัดเลือกตลาดกลาง 

การกําหนดวันเวลา และสถานที่เสนอราคา

• สวนราชการ องคการมหาชน หนวยงานอืน่ของรัฐ

– วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท เปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานที่

จะจัดหาพัสดุ

• การคัดเลือกตลาดกลาง การกําหนดสถานที่เสนอราคา จากรายชื่อ

ที่กรมบัญชีกลางประกาศ



การผอนคลาย

• มติคณะรัฐมนตรี 4 กรกฎาคม 2549

• ใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550



การผอนคลายระเบียบ

• กวพ.อ. มีมติใหไมตองดําเนินการตามขอ 8 (1)

– กรณียกเลิกการประกวดราคาตามขอ 9(4) และตอง

ดําเนินการใหม 

– กรณีจัดหาพัสดุเพิ่มเติม หรือจดัหาพัสดุใหม และไม

เกินวงเงินจัดหาในรอบปที่ผานมา



ขั้นตอนการจัดหาพัสดุขั้นตอนการจัดหาพัสดุ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส



ขั้นตอน

การจัดหาพัสดุ

ดวยวิธีการ

ทาง

อิเล็กทรอนิกส

การสั่งซื้อสั่งจาง

การดําเนินการ ดวยวธิีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส

กอนการดําเนินการ

การจัดทําสัญญา

การตรวจรับ

การเบิกจายเงิน



ขั้นตอนการขั้นตอนการ

เตรียมการเตรียมการ

กอนการกอนการ

ดําเนินการดําเนินการ

การจัดทํา TOR และ

รางเอกสารประกวดราคา

การแตงตั้งคณะกรรมการ

ประกวดราคา

การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส และกําหนดวันเวลาและ

สถานที่เสนอราคา

การจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง

ตรวจสอบวงเงนิ



ขั้นตอนขั้นตอน

การการ

ดําเนินการดําเนินการ

1.1.  การเผยแพรเอกสารประกาศเชิญชวนการเผยแพรเอกสารประกาศเชิญชวน

2.2.  การยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิค  และหนังสือและหนังสือ
เงื่อนไขเงื่อนไข  3 3 ฝายฝาย

3.3.  การรับซองขอเสนอทางเทคนิคการรับซองขอเสนอทางเทคนิค

4.4.  การคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคาเบื้องตนการคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคาเบื้องตน

55..  การอุทธรณผลการคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคาการอุทธรณผลการคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคา
เบื้องตนเบื้องตน

66..  การแจงนัดหมายผูมีสิทธิเสนอราคาการแจงนัดหมายผูมีสิทธิเสนอราคา

77..  การกําหนดราคาเริ่มตนในการเสนอราคาการกําหนดราคาเริ่มตนในการเสนอราคา

88..  การปฏิบัติเขาสูกระบวนการเสนอราคาการปฏิบัติเขาสูกระบวนการเสนอราคา

99..  การพิจารณาผลการเสนอราคาการพิจารณาผลการเสนอราคา

1010..  การอุทธรณผลการพิจารณาการเสนอราคาการอุทธรณผลการพิจารณาการเสนอราคา



ขั้นตอนการขั้นตอนการ

เตรียมการเตรียมการ

กอนการกอนการ

ดําเนินการดําเนินการ



การจัดทํา TOR และ

รางเอกสารประกวด

ราคา
หน.หนวยงาน 

2. คกก.

จัดทํา TOR รางเอกสารประกวดราคา

• ความเปนมา

• วัตถุประสงค

• คุณสมบัติผูเสนอราคา

• แบบรูปรายการ /คุณลักษณะเฉพาะ

• ระยะเวลาดําเนินการ

• ระยะเวลาสงมอบของ / งาน

• วงเงินในการจัดหา

ตัวอยาง กวพ.อ. กําหนด

1.แตงตั้ง

3. อนุมัติ

- ประธาน

- กรรมการ อยางนอย 2

 งานกอสราง :หน.หนวยงาน แตงตั้ง คกก.กําหนดราคากลาง  



เอกสารประกวดราคา auction

ซื้อ

• เอกสารแนบทาย

• คุณสมบัติของผูเสนอราคา

• หลักฐานการเสนอราคา

• การเสนอราคา

• หลักประกันซอง

• หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา

• การทําสัญญา 

• อัตราคาปรับ

• การรับประกันความชํารุดบกพรอง

• การจายเงินลวงหนา

• ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

จาง

• คาจางและการจายเงิน

• การหักเงินประกันผลงาน 

• การปรับราคาคางานกอสราง

• มาตรฐานฝมือชาง

• การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ



เอกสารประกวดราคา

• ใชตามแบบที่ กวพ.อ. กําหนด

• ใชตามแบบที่ผานการตรวจสอบจากสํานักงานอยัการสูงสุด

• ว 302 ลว 21 ก.ค. 2549 ..... ใหเพิม่หลักเกณฑและเงื่อนไข

การยึดหลักประกนัซอง

• ว 124 ลว 9 เม.ย. 2550 ..... ตองกําหนดวันเสนอราคา 

auction



การเผยแพร TOR สาระสําคญั TOR

- ความเปนมา

- วัตถุประสงค

- คุณสมบัตผิูเสนอราคา

- แบบรูปรายการ

คุณลักษณะเฉพาะ

- ระยะเวลาดาํเนินการ

- ระยะเวลาสงมอบของ / งาน

- วงเงินในการจัดหา

รางเอกสารประกวดราคา

ฝายพสัดุ

website ไมนอยกวา 3 วันหนวยงาน

www:gprocurement.go.th

มีความเหน็ ไมมีความเห็น

คกก. เสนอ หน.หนวยงาน

ลงนามในประกาศเชญิชวน

คกก.พจิารณา 

ปรับ / ไมปรับ 

เสนอ หน.หนวยงาน 

เหน็ชอบ การเผยแพรทําตามคูมือ

ครั้งที่ 2

เผยแพร

ครั้งที่ 1



การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา

หัวหนาสวนราชการหัวหนาสวนราชการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ไมเกินไมเกิน  5050  ลานบาทลานบาท

เกิน 50 ลานบาท

ยื่นแบบ บก 001 - 1



ประธานกรรมการ

องคประกอบคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ กรรมการและเลขานุการ

เจาหนาที่พัสดุ ผูชวยเลขานุการ

มิไดเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนง

หรือเงินเดือนประจํา

อยางนอย 1 คน

บุคคลในหนวยงาน



คุณสมบัตขิองคนนอกในคณะกรรมการประกวดราคาคุณสมบัตขิองคนนอกในคณะกรรมการประกวดราคา

เปนผูบรรลุนิติภาวะและสัญชาติไทยเปนผูบรรลุนิติภาวะและสัญชาติไทย

ไมเปนผูมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนใดไมเปนผูมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนใด  ๆๆ  หรือมีผลประโยชนหรือมีผลประโยชน
ที่ไดเสียที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาตอหนวยงานที่จะที่ไดเสียที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาตอหนวยงานที่จะ
จัดหาไมวาทางตรงหรือทางออมจัดหาไมวาทางตรงหรือทางออม

ไมเปนผูติดยาเสพติดไมเปนผูติดยาเสพติด

ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบ

ไมเคยถูกไลออกไมเคยถูกไลออก  ปลดออกปลดออก  หรอืใหออกจากราชการหรอืใหออกจากราชการ  รฐัวิสาหกิจรฐัวิสาหกิจ  
หนวยงานของรัฐหรอืหนวยงานภาคเอกชนหนวยงานของรัฐหรอืหนวยงานภาคเอกชน

ไมเปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่จัดหาพัสดุไมเปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่จัดหาพัสดุ



การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ที่เสนอราคา

หัวหนาสวนราชการหัวหนาสวนราชการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ไมเกินไมเกิน  5050  ลานบาทลานบาท

เกิน 50 ลานบาท

ยื่นแบบ บก 002 - 1



1 บริษทั พนัธวณิช จํากัด  

2 บริษทั บีส ไดเมนชั่น จาํกัด  

3 บริษทั ดาตาแมท จาํกัด (มหาชน)

4 บริษทั ซอฟแวรลิง้ค จํากัด  

5 บริษทั ฟรีอนิเตอรเนท็ จาํกัด 

6 บริษทั ปอป เนทเวอรค จํากดั 

7 บริษทั อินเทลลิเจนทโซลูชั่นแอนดเซอรวิส จํากัด 

8 บริษทั นวิตรอน การประมูล จาํกัด 

9 บริษทั ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จํากดั 

10 บรษิทั กสท.โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน)

11 บรษิทั เสปช ไวร จาํกัด

รายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส



การจัดทาํรายงานขอซื้อขอจาง

• จนท.พัสดุ รายงานขอความเห็นชอบ
- เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง

- รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง

- ราคามาตรฐาน หรือราคากลางหรือราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งสุดทาย

- วงเงินที่จะซื้อหรือจาง

- กําหนดเวลาตองการใชพัสดุหรืองานจางแลวเสร็จ

- วิธีจะซื้อหรือจาง และเหตุผล

- ขอเสนออื่น ๆ 

• หัวหนาหนวยงาน

- ใหความเห็นชอบ 

- ลงนามในประกาศเชิญชวน



ขั้นตอนการขั้นตอนการ

ดําเนินการดําเนินการ



1. การเผยแพรเอกสารประกาศเชญิชวน

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

website

หนวยงาน www:gprocurement.go.th

การเผยแพร  ทําตามคูมือการจัดทําประกาศ

เผยแพรปดประกาศ

สถานที่ของหนวยงาน
จําหนาย / แจก

ไมนอยกวา 3 วัน

นับแตวันประกาศ



กําหนดระยะเวลาการรับซองขอเสนอทางเทคนิค

วันประกาศ

จันทรที่ 28
หลังวันให / ขายเอกสาร

ไมนอยกวา 3 วัน  ไมเกิน 30 วัน นบัแตวันสุดทาย

ของการแจก / ขายเอกสาร

ชวงเวลา

คํานวณราคา

จัดทําเอกสาร

ชวงเวลา

ประกาศเชิญชวน

แจก / ขายเอกสาร

ไมนอยกวา 3 วัน

วันยืน่ซองขอเสนอ

ทางเทคนิค (เลือกวันใดวันหนึ่ง)

แจก / ขายเอกสาร

วันที่ 29 – 30 - 31

วันที ่1 – 2 – 3 วันที ่4 ------------------------------30



2. การยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค

ผูประสงค

จะเสนอราคา

วัน 

เวลา

สถานที่

ที่กําหนด

ยื่นซอง

ขอเสนอดานเทคนิค

หนังสือเงื่อนไข 3 ฝาย 

ที่ไดลงชื่อแลว



3. การรับซองขอเสนอดานเทคนิค

คณะกรรมการ

ประกวดราคา

วัน 

เวลา

สถานที่

ที่กําหนด

รับซองขอเสนอดานเทคนิค ลงทะเบียน

และลงชื่อกํากับ

ตรวจสอบหลักประกันซอง กับ จนท.กง. 

และออกใบรับ ไมถูกตอง 

ใหบันทึก

รับเอกสารหลักฐาน ตามประกาศ 

ไมถูกตอง ใหบันทึก

หามรับเอกสาร เมื่อพนกําหนดเวลา



4. การคดัเลือก

ผูมีสิทธิเสนอราคา

เบื้องตน

2.ขอเสนอทางเทคนคิ

1.คุณสมบัติ

3. การมีผลประโยชนรวมกนั

- ถูกตอง

- เอกสารครบถวน

เหมาะสม



ขอเสนอดานเทคนิค

• รูปแบบ คุณลักษณะ คุณสมบัติทางเคมีหรือฟสิกส 

สวนประกอบอืน่ในตัวพัสดุ

• หนังสือมอบอาํนาจ ตองปดอากรแสตมป

• หลักประกันซอง

• ** หนงัสือรับรองผลงาน

• ** บัญชีรายการกอสราง / ใบแจงปริมาณงาน

• บัญชรีายการเอกสารอื่นตามทีป่ระกาศกาํหนด



การคัดเลือก การอุทธรณและการแจงนัดหมาย

คกก.ประกวดราคา

ผานมากกวา 1 ราย ผานรายเดยีว ไมผาน

แจง บก.004-1 - หลัก ยกเลิก

- ดําเนินการใหม 

- ขอ กวพ.อ.

มีเหตุผล ตอรองราคา 

เสนอ หน.หนวย

แจง บก.004-1

(5) อุทธรณ ใน 3 วัน

หน.พิจารณาใน 7 วัน

ฟงขึ้น

ฟงไมขึ้นแจง บก.004-3

แจง บก.004-1

(6) แจง บก.005

สงขอมูล บก.021 ใหตลาดกลาง

- คุณสมบัติ

- ขอเสนอทางเทคนคิ
- การมีผลประโยชนรวมกัน

แนบ บก.006



ที่สุดของฝายบริหาร

• หัวหนาหนวยงานพิจารณาอุทธรณไดผลเปนประการใด

แลว ใหถอืวาเปนที่สดุในสวนของฝายบริหารอันทําใหผู

อุทธรณไมสามารถอุทธรณตอฝายบริหารในระดับสูง

ขึ้นตอไปได



การใชดุลพินิจ

• เทียบคําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดหีมายเลขแดง ที่ 
11022 / 2546

แมจะมีผูยื่นประกวดราคารายเดยีว กอนการยกเลิกการ
ประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ตองใชดลุพินิจพิจารณาวาควรดําเนินการประกวดราคา
ตอไปหรือควรยกเลิกการประกวดราคา 

เมื่อไมปรากฏวามีการใชดุลพินิจดังกลาว คําสัง่ยกเลิกการ
ประกวดราคาจึงไมชอบดวยกฎหมาย



ขอมูลตามแบบ บก.004

• ชื่อโครงการ 

• มติคณะกรรมการ

•ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา

•ไมผานการคัดเลอืกเบื้องตน เนื่องจาก

•มีคุณสมบตัิไมครบถวน

•มีขอเสนอทางดานเทคนิคไมเปนตามที่ไดประกาศ

•เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน



ขอมูลตามแบบ บก.005

• ชื่อโครงการ 

• วันเดือนป ที่เสนอราคา

• เวลาเริ่มลงทะเบียน

• สถานที่เสนอราคา

• ระยะเวลาการลงทะเบียน (30นาที)

• ระยะเวลาการทดสอบระบบ (15นาที)

• ระยะเวลาในการเสนอราคา ( 30 – 60 นาที)

• ใหแจงรายชื่อผูแทนตามแบบ บก 006

หมายเหตุ

- มาไมทัน

- ถูกยึดหลักประกันซอง



ขอมูลเบือ้งตนตามแบบ บก.021

• ชื่อโครงการ / สินคา

•วงเงินเริ่มตนการประมูล

•วันเดือนป ที่เสนอราคา

•ระยะเวลาในการลงทะเบียน

•ระยะเวลาทดสอบระบบ

•ระยะเวลาในการเสนอราคา

•ชวงระยะเวลาสดุทายที่จะไมแสดงรูปคอน

•รายชื่อผูมีสทิธิเสนอราคา



7. การกําหนดราคาเริ่มตนในการเสนอราคา

งานกอสราง งานจัดซื้อพัสดุ

ราคากลาง วงเงินประมาณ



วันเสนอราคา

มากกวาหนึง่รายรายเดียวไมไปเสนอราคา

ดําเนนิการตอยกเลิก

ยกเลิก

ผูมีสิทธิเสนอราคา

ตัด

สิทธิ

ทุกราย

ดําเนนิการใหม / ขอ กวพ.อ.

มี

เหตุผล

ตอรองราคา

เสนอ หน. หนวยงาน

8. การปฏิบัติการ

เขาสูกระบวนการ

เสนอราคา

ไปไมทัน

ยึดหลักประกันซอง



การเสนอราคา

ราคาเทากนัราคาต่ําสุดรายเดียว

สิ้นสุดเวลา

รับรอง 

แบบ

บก.008

ตอเวลา 3 นาที
ไมรับรอง 

แบบ

บก.008

ถูกยึดหลักประกนั

ซอง

เทากนัอีก

ตออีกครั้งละ 3 นาที

-ต่ํากวาราคาสงูสุด

-เสนอหลายครัง้ 

 แตละครั้งตองต่ํากวา

ครั้งกอน

ไมเสนอราคา

ผิดเงื่อนไข

Log Inกอสราง:ราคากลาง

พสัดุ:งบประมาณ



9.9.  การพิจารณาผลการพิจารณาผล  

ไมรับราคาไมรับราคารับราคารับราคา

เมื่อกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง 

คกก.ประกวดราคา ประชุม เพื่อ .....



ราคามาตรฐาน

40,000 บาท

ราคาตลาด

35,500 บาทราคาการประมูล

การประมูลการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส

ราคาการประมูล

วงเงินงบประมาณราคา

สูงสุดในการจัดซื้อพัสดุ

ที่พึงรับได

39,000 บาท



วงเงินงบประมาณ

งานกอสราง

ราคากลาง

ราคาประมูล

การประมูลงานกอสรางทางอิเล็กทรอนิกส

งานกอสราง ราคา

กลาง

ราคาประมูล 

ใชขอ 43(1)(3)

15%

15%
สตง.

- เรียกตอรองราคา ลดแลว

ไมสูงกวา / สูงกวา10 % 

 ไมลด เหมาะสม OK

-ไมไดผล ลดรายการ / จํานวน / 

เนื้องาน / ขอเงินเพิ่ม / ยกเลิก

สตง.



9.9.  การพิจารณาผลการพิจารณาผล  

ไมรับราคาไมรับราคา
คกกคกก..  รายงานใหรายงานให  หนหน..หนวยงานทราบหนวยงานทราบ
ภายในวันทําการถัดไปภายในวันทําการถัดไป  

หนหน..หนวยงานเหน็ชอบหนวยงานเหน็ชอบ  ใหยกเลิกใหยกเลิก  
คกกคกก..  แจงผลแจงผล

รับราคารับราคา
คกกคกก..  รายงานใหรายงานให  หนหน..หนวยงานทราบภายในหนวยงานทราบภายใน
วันทําการถัดไปวันทําการถัดไป  จาํเปนตอจาํเปนตอ  5 5 วันทําการวันทําการ

หนหน..หนวยงานขอความเหน็ชอบจากผูหนวยงานขอความเหน็ชอบจากผู
มีอํานาจสั่งซื้อสั่งจางมีอํานาจสั่งซื้อสั่งจาง  OK.  OK.  ใหให  คกกคกก..  

แจงผลแจงผล

หนหน..หนวยงานไมเหน็ชอบหนวยงานไมเหน็ชอบ        ใหให  คกกคกก..

ทบทวนทบทวน  ในใน  3 3 วันวัน      ถาถา  คกกคกก..  ยืนยันยืนยัน  และและ  
หนหน..หนวยงานหนวยงาน

ไมเห็นดวยไมเห็นดวย  ใหยกเลิกใหยกเลิก  แจงผลแจงผล  

เมื่อกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง คกก.ประกวดราคา ประชุมเพื่อ .....



10.10.  การอุทธรณการอุทธรณ  //  รองเรียนรองเรียน  

ผูเสนอราคา กวกวพพ..ออ..

- ไดรับแจงผล

-ไมเห็นดวย / ไมได

รับความเปนธรรม

- อุทธรณ / รองเรียน 

ใน 3 วัน

- รับแจงผลจาก       

กวพ.อ.

- รับอทุธรณ แจงหนวยงาน

- พิจารณาใหเสร็จ ใน 30 วัน

- แจงมติ

-ฟงขึ้น / มีผล 

ดําเนินการใหมตามทีแ่จง

-ฟงไมขึ้น / ไมมีผล 

ดําเนินการตอไป

หนวยงาน

- รับแจงจาก กวพ.อ.

ระงับการดําเนนิงาน

ขั้นตอไป

- รับแจงมติจาก     กว

พ.อ. ดําเนนิการตามที่

ไดรับแจง



6. การอนุมัติสัง่ซือ้ / สั่งจาง

1.หวัหนาสวนราชการ (ไมเกิน 50 ลานบาท)

2.ปลดักระทรวง(เกิน 50 ลานบาท ไมเกิน 100 ลานบาท)

3.รัฐมนตรี(เกิน 100 ลานบาท)

4. ผูไดรับมอบอํานาจ

นอกจากวิธพีเิศษ / กรณีพิเศษ



อํานาจผูลงนามในสญัญา

• หัวหนาสวนราชการ

• ผูรับมอบอํานาจ



7. การจัดทําสัญญา

1. รูปแบบ

• ตามที่ กวพ.กําหนด

• ตามที่ไดผานการพิจารณาของสํานักงานอัยการ

สูงสดุ

• ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 



การจัดทําสัญญา (ตอ)

2. ขอตกลงเปนหนังสือ  

- ตกลงราคา

- สงของ/งาน < 5 วันทําการ

- วิธีกรณีพเิศษ

- วิธีพเิศษ

3. ไมตองทําขอตกลงเปนหนังสือ  

- ซื้อ/จางไมเกนิ 10,000 บาท

- ตกลงราคาฉกุเฉนิ



เงื่อนไขในสัญญา

1. หลักประกันสัญญา  

- อัตรา 5 - 10%

- เงินสด  

- เช็ค 

- หนังสือค้ําประกันของธนาคาร  บรรษัทเงนิทุน 

บริษัทเงนิทุนหลักทรัพย

- พันธบัตรรัฐบาลไทย



  หลักประกันสญัญาหลักประกันสญัญา

เงินสดเงินสด

เชค็ที่ธนาคารเซ็นสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันที่นั้นชําระเชค็ที่ธนาคารเซ็นสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันที่นั้นชําระ

ตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้นไมเกินตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้นไมเกิน  ๓๓  วันทําการวันทําการ

หนังสือค้าํประกันของธนาคารภายในประเทศหนังสือค้าํประกันของธนาคารภายในประเทศ

พันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาล



เงื่อนไขในสัญญา (ตอ)

2. คาปรับ 

- รอยละ 0.01 – 0 .20 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ

- การจางที่ตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมด           

ปรับรายวัน รอยละ 0.01-0.10 ของราคางานจาง             

(ไมต่ํากวาวนัละ 100 บาท)

- งานกอสรางสาธารณูปโภคมผีลกระทบตอ

การจราจร  ปรับรายวันรอยละ 0.25 ของราคางานจาง



การแกไขสัญญา  

หลักการ : หามแกไข

ยกเวน    : เปนความจําเปน + ราชการไมเสียประโยชน 

เปนประโยชนแกทางราชการ

ผูรับรอง : สถาปนิก/วศิวกร

ผูเสนอ    : คณะกรรมการตรวจการจาง

ผูอนุมัติ : หัวหนาสวนราชการ / ผูรับมอบอํานาจ



การแกไขการแกไข  สญัญาสญัญา  ((ขอขอ  136)136)

หลักหลัก  ลงนามแลวลงนามแลว  แกไมไดแกไมได

ยกเวนยกเวน

–– จําเปนโดยไมทําใหทางราชการเสียประโยชนจําเปนโดยไมทําใหทางราชการเสียประโยชน

–– เปนการแกไขเพื่อประโยชนแกทางราชการเปนการแกไขเพื่อประโยชนแกทางราชการ

ตองแกไขกอนทีค่ณะกรรมการจะทําการตรวจรับพัสดุหรือตองแกไขกอนทีค่ณะกรรมการจะทําการตรวจรับพัสดุหรือ
ตรวจงานจางตรวจงานจาง

หากจําเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงินหากจําเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน  หรือเพิ่มหรือลดหรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาระยะเวลา  ใหดําเนินการไปพรอมกันใหดําเนินการไปพรอมกัน

เปนอาํนาจหัวหนาสวนราชการเปนอาํนาจหัวหนาสวนราชการ



การแกไขสญัญาการแกไขสญัญา

1.1. หลักการหลักการ  แกไขไมไดแกไขไมได    

–– เวนแตจําเปนโดยไมทําใหทางราชการเสียประโยชนเวนแตจําเปนโดยไมทําใหทางราชการเสียประโยชน  หรือเพื่อหรือเพื่อ

ประโยชนแกทางราชการประโยชนแกทางราชการ  เปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ

2.2. การแกไขสัญญาการแกไขสัญญา  ดําเนินการในชวงระยะเวลาใดก็ไดดําเนินการในชวงระยะเวลาใดก็ได  แมจะลวงเลยแมจะลวงเลย

กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญาก็ตามกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญาก็ตาม  แตอยางชาจะตองแตอยางชาจะตอง

ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงกอนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงกอนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ

คณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับพัสดุหรือตรวจงานจางคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับพัสดุหรือตรวจงานจาง

ไวใชในราชการไวใชในราชการ

3.3. การแกไขเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญาการแกไขเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา  ใชหลักการเชนเดียวกันใชหลักการเชนเดียวกัน  

ตองมีการแกไขสัญญาดวยตองมีการแกไขสัญญาดวย



การบรหิารสัญญา

• ตามเงื่อนไขที่กําหนด

– ตรวจรับ

• ไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด

–  ปรับ

–  เลิกสัญญา



การตรวจรับพัสดุการตรวจรับพัสดุ



9. 9. การตรวจรับพัสดุการตรวจรับพัสดุ

เปนหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของใหถูกตองเปนหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจรับสิ่งของใหถูกตอง
ครบถวนตามสัญญาครบถวนตามสัญญา  

มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตองเอกฉนัทตองเอกฉนัท

รายงานหวัหนาสวนราชการรายงานหวัหนาสวนราชการ

  บางคนไมยอมรับบางคนไมยอมรับ  ใหทําความเห็นแยงใหทําความเห็นแยง  เสนอเสนอ  หัวหนาสวนหัวหนาสวน
ราชการราชการ

  หัวหนาสวนราชการหัวหนาสวนราชการสั่งใหรับสั่งใหรับ  ถือวาถกูตองครบถวนจึงใหรับไวถือวาถกูตองครบถวนจึงใหรับไว
แลวมอบใหเจาหนาที่พัสดุแลวมอบใหเจาหนาที่พัสดุ

ออกใบตรวจรับออกใบตรวจรับ



การตรวจรับพัสดุ

• สถานที่ตรวจรับ
– ที่ทําการของผูใชพัสดุ
– สถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญา
– สถานที่อื่นที่ไดรับอนุมตัิจากหัวหนาสวนราชการ



การตรวจรับงานจางการตรวจรับงานจาง

คณะกรรมการมีหนาที่คณะกรรมการมีหนาที่

–– ตรวจงานทีผู่รับจางไดสงมอบใหถูกตองครบถวนเปนไปตรวจงานทีผู่รับจางไดสงมอบใหถูกตองครบถวนเปนไป
ตามแบบรูปตามแบบรูป  รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญารายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา  

–– หากสงมอบใหไมถูกตองหากสงมอบใหไมถูกตอง  ไมครบถวนไมครบถวน  หรือไมเปนไปตามหรือไมเปนไปตาม
แบบรูปรายการละเอียดและหรือขอกําหนดในสัญญาแลวแบบรูปรายการละเอียดและหรือขอกําหนดในสัญญาแลว    
ยอมจะตรวจรับงานนัน้ไมไดยอมจะตรวจรับงานนัน้ไมได    

–– หากมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามหากมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตาม
หลักเกณฑขอหลักเกณฑขอ  136 136 โดยไมทําใหทางราชการเสียประโยชนโดยไมทําใหทางราชการเสียประโยชน
หรือเพื่อประโยชนแกทางราชการหรือเพื่อประโยชนแกทางราชการ  ตองดําเนินการกอนตองดําเนินการกอน  ที่ที่
จะมีการตรวจรับจะมีการตรวจรับ



การตรวจรับงานจางการตรวจรับงานจาง  ((ตอตอ))

การตรวจรับที่ถกูตองและสมบูรณเมื่อหวัหนาสวนราชการไดรับการตรวจรับที่ถกูตองและสมบูรณเมื่อหวัหนาสวนราชการไดรับ
ทราบหรือเห็นชอบแลวทราบหรือเห็นชอบแลว  

การตรวจรับที่สมบูรณแลวไมอาจยกเลิกการตรวจรับนั้นไดการตรวจรับที่สมบูรณแลวไมอาจยกเลิกการตรวจรับนั้นได    

การตรวจรับไมถูกตองตามรูปแบบการตรวจรับไมถูกตองตามรูปแบบ   รายการละเอียดรายการละเอียด   ที่กําหนดที่กําหนด  
ถือวาไมปฏิบัติตามระเบียบถือวาไมปฏิบัติตามระเบียบ    สวนราชการจะตองรับผิดชอบสวนราชการจะตองรับผิดชอบ  และและ
หากเปนการทุจริตจะตองรับผิดชอบรวมกันระหวางสวนราชการหากเปนการทุจริตจะตองรับผิดชอบรวมกันระหวางสวนราชการ
และผูรับจางและผูรับจาง



ระยะเวลาตรวจการจางงานกอสราง : แบบราคาเหมารวม

ทุกราคาคางาน

• ผูควบคุมงาน

– งวดงาน 3 วัน

– งวดสุดทาย  3 วัน

• คณะกรรมการตรวจการจาง

– งวดงาน 3 วัน

– ตรวจรับงาน 5 วนั



ระยะเวลาตรวจการจางงานกอสราง : แบบราคาตอหนวย

ราคาคางานไมเกิน 30 ลานบาท

• ผูควบคุมงาน

– รายงวด 4 วัน

– ครั้งสุดทาย  8 วัน

• คณะกรรมการตรวจการจาง

– รายงวด 3 วัน

– ตรวจรับงาน 5 วนั



ระยะเวลาตรวจการจางงานกอสราง : แบบราคาตอหนวย

ราคาคางานไมเกิน 60 ลานบาท

• ผูควบคุมงาน

– รายงวด 8 วัน

– ครั้งสุดทาย 12 วัน

• คณะกรรมการตรวจการจาง

– รายงวด 3 วัน

– ตรวจรับงาน 5 วนั



ระยะเวลาตรวจการจางงานกอสราง : แบบราคาตอหนวย

ราคาคางานไมเกิน 100 ลานบาท

• ผูควบคุมงาน

– รายงวด 12 วัน

– ครั้งสุดทาย 16 วัน

• คณะกรรมการตรวจการจาง

– รายงวด 3 วัน

– ตรวจรับงาน 5 วนั



ระยะเวลาตรวจการจางงานกอสราง : แบบราคาตอหนวย

ราคาคางานเกิน 100 ลานบาทขึ้นไป

• ผูควบคุมงาน

– รายงวด 16 วัน

– ครั้งสุดทาย 20 วัน

• คณะกรรมการตรวจการจาง

– รายงวด 3 วัน

– ตรวจรับงาน 5 วนั



ระยะเวลาการตรวจรับพัสดุ

• ตรวจรับในวันที่คูสัญญานําพัสดุมาสงมอบ และให
ดําเนินการใหเสร็จโดยเร็วที่สุดอยางชาไมเกนิ 5 วันทํา
การนับแตวันที่คูสัญญานําพัสดุมาสงมอบ

• ยกเวน การตรวจทดลอง ตรวจสอบในทางเทคนิค ทาง
วิทยาศาสตร

• ใหรายงานหัวหนาสวนราชการพรอมดวยเหตุผล ความ
จําเปนพรอมกบัสําเนาแจงใหคูสัญญาทราบ

( นร 1305 / ว 5855 ลว 11 กรกฎาคม 2544)



การปรับ

– ไมสามารถปฏิบัติตามสญัญาได
• สงพัสดุไมถูกตอง ไมครบถวน ไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

ไมทันตามกําหนดระยะเวลา และหรือขอกําหนดในสัญญา

– ตองมีการปรับ ..... กอนการจายเงิน
– พิจารณาตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา

• ปรับเปนรายวัน ... จนผูขายสงมอบครบถวน
• ของเปนชุด ... สงมอบบางสวนทําใหใชไมสมบูรณปรับทั้งชุด
• สงวนสิทธิการปรับไว ... ปรับจนถึงเลิกสัญญาไดอีก



การคิดคาปรับการคิดคาปรับ

ผูขายสงมอบสิ่งของผูขายสงมอบสิ่งของ  ผูซื้อยอมมีหนาที่ตรวจรับสิ่งของใหถูกตองครบถวนผูซื้อยอมมีหนาที่ตรวจรับสิ่งของใหถูกตองครบถวน    

ตามสัญญาตามสัญญา  หากไมถูกตองหากไมถูกตอง  ผูซื้อผูซื้อตองแจงใหผูขายแกไขใหถูกตองตองแจงใหผูขายแกไขใหถูกตอง  ซึ่งผูขายซึ่งผูขาย

ตองรีบแกไขแลวสงมอบพัสดุที่แกไขถูกตองแลวตองรีบแกไขแลวสงมอบพัสดุที่แกไขถูกตองแลว  ใหแกผูซื้อใหแกผูซื้อ  

การสงมอบของผูขายและการตรวจรับของผูซื้อการสงมอบของผูขายและการตรวจรับของผูซื้อ  ลวงเลยกําหนดเวลาสงลวงเลยกําหนดเวลาสง

มอบตามสัญญามอบตามสัญญา  การคิดคํานวณคาปรับตองคิดนับแตวันถัดจากวันครบการคิดคํานวณคาปรับตองคิดนับแตวันถัดจากวันครบ

กําหนดสงมอบของตามสัญญาจนถึงวันที่ผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบกําหนดสงมอบของตามสัญญาจนถึงวันที่ผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบ

ถูกตองครบถวนตามสัญญาถูกตองครบถวนตามสัญญา  โดยหักระยะเวลาที่ผูซื้อไดใชไปในระหวางโดยหักระยะเวลาที่ผูซื้อไดใชไปในระหวาง

การทําการตรวจรับออกจากระยะเวลาของความลาชาการทําการตรวจรับออกจากระยะเวลาของความลาชา   ถือวาชวงถือวาชวง

ระยะเวลาที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการผูซื้อระยะเวลาที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการผูซื้อ  เปนเหตุที่เกิดเปนเหตุที่เกิด

จากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ  ที่สวนราชการผูซื้อจะที่สวนราชการผูซื้อจะ

พิจารณาลดพิจารณาลด  งดงด  คาปรับใหแกคูสัญญาไดคาปรับใหแกคูสัญญาได



การงดการงด  ลดคาปรับลดคาปรับ  การขยายเวลาการขยายเวลา

สาเหตุสาเหตุ

–– จากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ

–– เหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัย  ที่ไมอาจปองกันไดที่ไมอาจปองกันได

–– เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับเหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับ

ผิดตามกฎหมายผิดตามกฎหมาย

เปนอาํนาจของหัวหนาสวนราชการเปนอาํนาจของหัวหนาสวนราชการ

พิจารณาตามจํานวนวนัที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงพิจารณาตามจํานวนวนัที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง



ความผิดหรือความบกพรอง

ของฝายผูซื้อหรือผูวาจาง

• เนื่องจากทางราชการเปนเหตุ

– สงมอบพืน้ที่ใหคูสัญญาไมไดตามเวลาที่กําหนด

– ตรวจรับพัสดุหรืองานจาง ที่ใชระยะเวลานานจน

ลวงเลยกําหนดเวลาตามสญัญา



กรณีที่ไมถอืวาเปนความผิดและความบกพรองของกรณีที่ไมถอืวาเปนความผิดและความบกพรองของ

สวนราชการสวนราชการ

–– การอางสาเหตวุสัดุกอสรางขาดแคลนและมีราคาสูงการอางสาเหตวุสัดุกอสรางขาดแคลนและมีราคาสูง

–– การจายเงินคาจางลาชาการจายเงินคาจางลาชา  เปนเหตุใหผูรับจางขาดเปนเหตุใหผูรับจางขาด

เงินทนุหมุนเวียนเงินทนุหมุนเวียน  

ขอขอ  139 (1)139 (1)



เหตุสุดวิสัย

• หมายความวา เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติ  

ก็ดี ไมมีใครจะอาจปองกันได แมทั้งบุคคลผูตองประสบ

หรือใกลจะประสบเหตุนั้นจะไดจัดการระมัดระวังตาม

สมควร อนัพึงคาดหมายไดจากบุคคลนั้นในฐานะเชนนั้น

• องคประกอบ

– ไมใชความผิดของบุคคลนั้นหรือบุคคลอื่น

– เปนเหตุที่ไมอาจปองกันได



เหตุสดุวิสัย

• ปองกันไดหรือไม

– ไฟไหม

•มิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอของฝายผูรับจาง 

..... เปนเหตุสุดวิสัย

•คนงานประมาท ..... ปองกันได



เหตุสดุวิสัย

– น้ําทวม

•ฝนตกนอกฤดูกาล ไมอาจคาดหมายได ..... เปน

เหตุสุดวิสัย

• เสนทางที่ใชขนสงถูกน้ําทวม ทางราชการสั่งปด

ถนน ..... เปนเหตุสุดวิสัย

•หากคาดหมายได แตละเลย ไมหาทางปองกัน

ความเสีย่หาย ..... ไมเปนเหตุสุดวิสัย



เหตุสดุวิสัย ?

• รถติด

• อุบัตเิหตุ

– ขับรถดวยความเร็วสูง เกิดอุบตัิเหตุชนรถคันอื่น  

– รถพลิกคว่ําเพราะลูกหมากคันเรงหลุด  

– รถเบรกแตก  



กรณีที่ไมใชเหตุสุดวิสัย

• วัสดุขาดแคลน 

• สงของลาชา โดยอางเหตุมีผูสั่งซื้อเปนจํานวนมาก

• ทางราชการจายเงินลาชา



พฤติการณอันหนึ่งอันใด

ที่ผูขายหรือผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย

• ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุหรืองานจางในกําหนด

ระยะเวลา     ในชวงระยะเวลาที่ทางราชการใชเวลา

ตรวจรับพัสดุหรืองานจางจนลวงเลยกําหนดระยะเวลา

ตามสัญญา ซึ่งไมใชความผิดของผูขายหรือผูรับจาง ทาง

ราชการจะปรับผูขายหรือผูรับจางไมได



การพิจารณางดการพิจารณางด  ลดคาปรับลดคาปรับ  

––  การคิดคํานวณคาปรับกรณีสงมอบหรือตรวจรับของการคิดคํานวณคาปรับกรณีสงมอบหรือตรวจรับของ

คูสัญญาเปนการลวงเลยกําหนดเวลาสัญญาแลวคูสัญญาเปนการลวงเลยกําหนดเวลาสัญญาแลว     สวนสวน

ราชการยอมจะตองหักระยะเวลาทั้งหมดที่ทางราชการไดราชการยอมจะตองหักระยะเวลาทั้งหมดที่ทางราชการได

ใชไปในการทําการตรวจรับออกจากระยะเวลาของความใชไปในการทําการตรวจรับออกจากระยะเวลาของความ

ลาชาดังกลาวดวยลาชาดังกลาวดวย    โดยถือวาเปนระยะเวลาที่อยูในความโดยถือวาเปนระยะเวลาที่อยูในความ

รับผิดชอบของทางราชการรับผิดชอบของทางราชการ   และถือวาเปนเหตุเกิดจากและถือวาเปนเหตุเกิดจาก

ความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการความผิดหรอืความบกพรองของสวนราชการ



การบอกเลิกสัญญา

• มีเหตุอันเชือ่ไดวาผูรับจางทํางานไมแลวเสร็จในกําหนด

• เปนอาํนาจของหัวหนาสวนราชการ

–  เพือ่ประโยชนแกทางราชการ

–  เพือ่การแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการ



การบอกเลิกสัญญา (ตอ)

• คาปรับจะเกินรอยละ 10 ของวงเงินคาพัสดุหรือ

คาจาง

– เวนแต จะยอมเสียคาปรับโดยไมมีเงื่อนไข

• หัวหนาสวนราชการผอนตามความจําเปน



10. การดาํเนินการเบิกจายเงิน

• เจาหนาที่พัสดุตองดําเนินการรวบรวมหลักฐาน
อันเปนเอกสารแหงหนี้ที่เกี่ยวกับ การดําเนินการ
จัดหาพัสดุ 

• สงใหแกเจาหนาที่การเงินเพื่อดําเนินการ  เบิก
จายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงนิ



การเบิกจายเงิน

• ตรวจสอบ

– งบประมาณ

– แผนการใชเงิน การจัดหา

– กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวยีนวธิี

ปฏิบัติ

• จัดทํา PO

– เงิน > 5,000 บาท

• ขอมูลหลักผูขาย



ขอมูลหลกัผูขาย

• ทั่วไป

– ที่อยู – ชื่อ ที่อยู

– การควบคุม - ขอมูลทางภาษี

– รายการชาํระเงิน - บัญชเีงินฝากธนาคาร

• องคกรทางการจัดซื้อ

– ขอมูลการจัดซื้อ - สุกลเงิน

• รหัสหนวยงาน

– ขอมูลทางบญัชี - บัญชีกระทบยอด

– รายการการชาํระเงนิ - เงือ่นไขการชาํระเงิน

– ภาษี ณ ที่จาย - การหักภาษี ณ ที่จาย



ประเภทขอมูลหลกัผูขาย

• ทั่วไป

– นิติบุคคล 

– บุคคลธรรมดา

– ตางประเทศ

• สวนราชการ

– จายตรง

– จายในหนวย

– เบิกหกัผลักสงไมรับตัวเงนิ



การจัดการพัสดุ



การจัดการพัสดุ

1. การยืม

2. การควบคุม

3. การบํารุงรักษา 

4. การจําหนาย



1.การยืม

• กระทําไดเฉพาะเพื่อประโยชนแกราชการ

• แบงออกเปน 2 ประเภท

–ยืมใชคงรูป

–ยืมใชสิน้เปลือง



ยืมใชคงรูป

• ตองทําหลักฐานเปนหนังสือ แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน

• หลักเกณฑ

– ระหวางสวนราชการ หัวหนาสวนราชการผูใหยืมอนุมัติ

– บุคคลยืม

• ใชภายในสถานที่สวนราชการเดียวกัน หัวหนาหนวยงาน     

ซึ่งรับผิดชอบพัสดุ อนุมัติ 

• นอกสถานที่ หัวหนาสวนราชการ อนุมัติ

- ผูใหยืมตองติดตามทวงถาม ใน 7 วันนับแตวันครบกําหนด



ยืมใชสิ้นเปลือง

• หลักเกณฑ

– กระทําไดเฉพาะจําเปนเรงดวนที่สวนราชการผูยืมไมสามารถ

จัดหาพัสดุไดทัน

– ผูใหยืมมีพัสดุนั้นพอที่จะใหยืมได

– ตองมีหลักฐานเปนหนังสือ

– ผูยืมตองจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปรมิาณเชนเดียวกันสงคืน 

ในกําหนดเวลา

– ผูใหยืมตองติดตามทวงถาม ใน 7 วันนับแตวันครบกําหนด



2. การควบคุมพัสดุ 

พัสดุไมวาจะไดมาดวยประการใด  ใหควบคุม  ดังนี้

1. วัสดุ  - ลงบัญชี

2. ครุภัณฑ  - ลงทะเบียน

3. ที่ดินและสิ่งกอสราง  

- ลงทะเบียนที่ราชพัสดุ

- แจงกรมธนารักษ 



การควบคุมพสัดุการควบคุมพสัดุ

  วัสดุวัสดุ

–– สิ้นเปลืองสิ้นเปลือง

  บัญชีบัญชี

–– คงทนถาวรคงทนถาวร

  ทะเบียนทะเบียน

  ครุภัณฑครุภัณฑ

–– ทะเบียนทะเบียน

  ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ดินและสิ่งกอสราง

ว 129 ลว 20 ต.ค.2549 - การลงทะเบียนควบคุมพัสดุ

ว 48 ลว 13 ก.ย. 2549 - การบันทึกบัญชวีัสดุ ครุภัณฑ

ว 116 ลว 1 เม.ย.2535 - บัญชวีัสดุ



การตรวจสอบพัสดุประจําปการตรวจสอบพัสดุประจําป



การตรวจสอบพัสดุประจําปการตรวจสอบพัสดุประจําป  ((ขอขอ  155)155)

กอนสิ้นเดือนกันยายนกอนสิ้นเดือนกันยายน  ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่มีใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่มี

วัสดุไวจายวัสดุไวจาย  แตงตั้งเจาหนาที่ซึ่งไมใชเจาหนาที่พัสดุแตงตั้งเจาหนาที่ซึ่งไมใชเจาหนาที่พัสดุ  เพื่อตรวจสอบการรับเพื่อตรวจสอบการรับ

จายพัสดุประจําปงบประมาณและตรวจนับพัสดุคงเหลือเพยีงวันสิ้นงวดจายพัสดุประจําปงบประมาณและตรวจนับพัสดุคงเหลือเพยีงวันสิ้นงวด

เริ่มวันเปดทําการแรกของเดอืนตุลาคมเริ่มวันเปดทําการแรกของเดอืนตุลาคม  และใหเสนอในและใหเสนอใน  3030  วันทําการนับวันทําการนับ

แตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบ  แลวสงสําเนาแลวสงสําเนา  สตงสตง..

ใหตรวจสอบวาใหตรวจสอบวา

–– การรับจายถูกตองหรอืไมการรับจายถูกตองหรอืไม

–– พสัดุคงเหลือมีตรงตามบัญชีพสัดุคงเหลือมีตรงตามบัญชี  หรอืทะเบยีนหรอืทะเบยีน  หรอืไมหรอืไม

–– พสัดุชาํรุดพสัดุชาํรุด  เสื่อมคุณภาพเสื่อมคุณภาพ  หรอืสูญไปหรอืสูญไป  เพราะเหตใุดเพราะเหตใุด

–– พสัดใุดไมจําเปนตองใชในราชการตอไปแลวพสัดใุดไมจําเปนตองใชในราชการตอไปแลว



การตรวจสอบพัสดุประจําปการตรวจสอบพัสดุประจําป

ปญหาปญหา  

–– ลาชาลาชา

–– เจาหนาที่ไมใหความสําคัญเจาหนาที่ไมใหความสําคัญ

–– ไมเรงรัดไมเรงรัด

–– ปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบ

แนวทางแกไขแนวทางแกไข

–– ตองเรงรัดใหเสร็จตามระเบียบโดยเร็วที่สุดตองเรงรัดใหเสร็จตามระเบียบโดยเร็วที่สุด

((  วว  92269226  ลวลว  88  ตต..คค.2542).2542)



3. การบํารุงรักษา

• เปนหนาที่ของเจาหนาทีพ่ัสดุ

• แบงออกเปน 2 ประเภท

–การปองกัน

–การซอมแซม



4. การจําหนายพัสดุ

1. พัสดุหมดความจําเปนหรือ

หากใชตอไปสิ้นเปลือง

คาใชจายมาก จําหนายได

โดย

1. การขายทอดตลาด

2. การแลกเปลี่ยน

3. การโอน

4. การแปรสภาพหรือทําลาย

2. พัสดุสูญไปโดยไมปรากฏผูรับผิด หรือ   

มีผูรับผิดแตไมสามารถชดใชได หรือ    

มีพัสดุแตไมสมควรจําหนายตาม 1.

ใหจําหนายเปนสูญ 

• ผูอนุมัติ

– หัวหนาสวนราชการ ไมเกิน 500,000 บาท

– เกิน 500,000 บาท ตกลงกระทรวงการคลัง



4. การจําหนายพัสดุ (ตอ)

3 .การจําหนายออกจากบัญชี / ทะเบียน

- ดําเนินการทนัที

- แจง สตง. ใน 30 วันนับแตวันลงจาย

- กรณีจําหนายเปนสูญ  แจง กระทรวงการคลัง

- พัสดุที่ตองจดทะเบียนตามกฎหมาย แจงนายทะเบียนตาม

เวลาที่กําหนด



การทิง้งานการทิง้งาน



การทิง้งานการทิง้งาน

เปนมาตรการลงโทษที่กําหนดขึ้นโดยมีเปนมาตรการลงโทษที่กําหนดขึ้นโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเปนการปองกันความวัตถุประสงคเพื่อเปนการปองกันความ

เสียหายของสวนราชการจากผูทิ้งงานโดยหามเสียหายของสวนราชการจากผูทิ้งงานโดยหาม

สวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ถูกสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ถูก

แจงเวียนชื่อแลวแจงเวียนชื่อแลว



ใครคือผูทิ้งงานใครคือผูทิ้งงาน

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มนีิติสัมพันธกับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มนีิติสัมพันธกับ

สวนราชการโดยปรากฏพฤติการณตามเงื่อนไขสวนราชการโดยปรากฏพฤติการณตามเงื่อนไข      

ในระเบียบวาดวยการพัสดุและถูกผูรักษาการในระเบียบวาดวยการพัสดุและถูกผูรักษาการ            

สั่งลงโทษใหเปนเปนผูทิ้งงานสั่งลงโทษใหเปนเปนผูทิ้งงาน



หลักเกณฑหลักเกณฑ

หลังจากการเปดซองสอบราคาหลังจากการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคาประกวดราคา  หรือหรือ

เสนองานเสนองาน  ปรากฏวาผูเสนอราคาหรือเสนองานที่มีปรากฏวาผูเสนอราคาหรือเสนองานที่มี

สิทธิไดรับการคัดเลือกตามขอสิทธิไดรับการคัดเลือกตามขอ  1515  จัตวาจัตวา  เปนผูเปนผู

เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา

หรือเสนองานรายอื่นหรือขัดขวางการแขงขันราคาหรือเสนองานรายอื่นหรือขัดขวางการแขงขันราคา



หลักเกณฑหลักเกณฑ
ผูไดรับการคัดเลือกไมมาทําสัญญาผูไดรับการคัดเลือกไมมาทําสัญญา

คูสัญญาคูสัญญา  ผูรับจางชวงไมปฏิบัติตามสัญญาผูรับจางชวงไมปฏิบัติตามสัญญา

คูสัญญาไมแกไขความชํารดุบกพรองหรือพัสดุที่ใชไมไดคูสัญญาไมแกไขความชํารดุบกพรองหรือพัสดุที่ใชไมได
มาตรฐานมาตรฐาน      ไมครบถวนทําใหงานเสียหายอยางรายแรงไมครบถวนทําใหงานเสียหายอยางรายแรง

งานกอสรางสาธารณปูโภคงานกอสรางสาธารณปูโภค  //  ผิดพลาดผิดพลาด  //  กอใหเกิดความเสียหายกอใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงอยางรายแรง

ที่ปรกึษาที่มีผลงานบกพรองที่ปรกึษาที่มีผลงานบกพรอง  //  ผิดพลาดผิดพลาด  //  กอใหเกิดความเสียหายกอใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรงอยางรายแรง

ผูกระทําการขัดขวางการแขงขันราคาผูกระทําการขัดขวางการแขงขันราคา  //  กระทําการโดยไมสุจริตกระทําการโดยไมสุจริต
ในการเสนอราคาในการเสนอราคา



การลงโทษผูทิ้งงานการลงโทษผูทิ้งงาน

ลงโทษนิติบุคคลลงโทษนิติบุคคล  ถาการกระทําเกดิจากผูบริหารถาการกระทําเกดิจากผูบริหาร

กรณีนิติบุคคลรายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานกรณีนิติบุคคลรายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงาน  ใหมผีลถงึใหมผีลถงึ

นิติบุคคลอืน่ที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดยีวกันนิติบุคคลอืน่ที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดยีวกัน  ซึ่งมีซึ่งมี

ผูบริหารคนเดียวกันดวยผูบริหารคนเดียวกันดวย

กรณีบุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานกรณีบุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงาน  ใหมีใหมี

ผลถงึนิติบุคคลอืน่ที่บุคคลดงักลาวเปนผูบริหารดวยผลถงึนิติบุคคลอืน่ที่บุคคลดงักลาวเปนผูบริหารดวย



การเพิกถอนผูทิง้งานการเพิกถอนผูทิง้งาน

ถูกลงโทษตัดสิทธมิาแลวเปนเวลาไมนอยกวาถูกลงโทษตัดสิทธมิาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  22  ปป

มิไดกระทําไปดวยเจตนาทุจริตมิไดกระทําไปดวยเจตนาทุจริต  หรอืเปนการเอาเปรียบหรอืเปนการเอาเปรียบ

ทางราชการทางราชการ  หากเปนไปดวยความประมาทเลินเลอหากเปนไปดวยความประมาทเลินเลอ  หรือหรือ

รูเทาไมถึงการณรูเทาไมถึงการณ  หรือดวยความจําเปนบางประการหรือดวยความจําเปนบางประการ

เปนบริษัทที่มีฐานะมั่นคงเปนบริษัทที่มีฐานะมั่นคง  มีเกยีรติประวัติดีมากอนมีเกยีรติประวัติดีมากอน  ไมไม

เคยสรางความเสยีหายแกทางราชการเคยสรางความเสยีหายแกทางราชการ

ยอมรับและรูสํานึกความผิดในการกระทําของตนยอมรับและรูสํานึกความผิดในการกระทําของตน



ติดตามขอมลูขาวสาร

http://www.gprocurement.go.th
 สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง
โทร. 02-298-6300-04

email: opm@cgd.go.th



ขอบคุณ

และ

สวัสดคีรับ
E-mail:cherdcme@cgd.go.th


