
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535

และที่แกไขเพิ่มเติม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535

และที่แกไขเพิ่มเติม



คําสั่งทางปกครอง

การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสราง

นติิสมัพนัธระหวางบุคคลในอนัที่จะกอ, เปลี่ยนแปลง, โอน,

สงวนระงับหรือมผีลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล 
ไมวาจะเปนการถาวรหรือชัว่คราว  เชน การสั่งการการอนุญาต การ
อนุมตั ิการวินจิฉัยอุทธรณ การรับรองและการรับจดทะเบียน  แตไม
รวมถึงการออกกฎ

การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง



คาํสั่งในการดาํเนินการตามระเบียบฯ

วาดวยการพสัดดุังตอไปนี้เปนคําสั่งทางปกครอง

• การสั่งรับหรือไมรับคําเสนอขาย รับจาง แลกเปลี่ยน 
ใหเชาซือ้หรือเชา

• การสั่งอนมุตัซิือ้ จาง แลกเปลี่ยน เชา ขาย หรือใหเชา
• การสั่งยกเลกิกระบวนการพิจารณาคําเสนอ

• การสั่งใหเปนผูทิ้งงาน

(กฎกระทรวงฉบับที ่12 / ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 31 ก.ค.43)



การพสัดุ : พสัดุ : ความหมาย

พัสด ุ: วัสดุ ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง 
ตามหลกัการจําแนกประเภทรายจายของสํานักงบประมาณ

การพัสดุ : การจัดทําเอง การซือ้ การจาง การจางที่ปรึกษา การ
จางออกแบบฯ การแลกเปลีย่น การเชา การควบคุม 
การจําหนายและการดําเนนิการอื่น ๆ 



1. การจัดทําเอง

2. การซื้อ การจาง

3. การจางที่ปรึกษา

4. การจางออกแบบและควบคมุงาน

5. การแลกเปลี่ยน

6. การเชา

การจัดหา



เจาหนาที่พัสดุ

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

หัวหนาสวนราชการ 
ผูสั่งซือ้ – จาง หัวหนาสวนราชการ

ปลัดกระทรวง

รัฐมนตรี   
 คณะกรรมการตาง ๆ 
 ผูควบคุมงาน

ผูเกี่ยวของกับการซื้อผูเกี่ยวของกับการซื้อ  ––  จางจาง



ประเภท : คณะกรรมการเปดซองสอบราคา

: คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา

:  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
: คณะกรรมการจดัซือ้โดยวิธีพิเศษ

: คณะกรรมการจดัจางโดยวิธีพิเศษ

: คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

: คณะกรรมการตรวจการจาง

: ผูควบคุมงาน  
เพิ่มเตมิ : คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

คณะกรรมการในการซื้อ - การจาง



ผูแตงตั้ง : หัวหนาสวนราชการ

องคประกอบ    : ประธาน (ระดับ 3 ขึ้นไป)

: กรรมการ (ปกติระดับ 3 ขึ้นไป)

จํานวนอยางนอย  3 คน   อาจตั้งบุคคลภายนอกรวมก็ได 
เงื่อนไข : ตองตั้งเปนครั้ง ๆ ไป (ไมจําเปนตองมีรูปแบบ)

หลักการ : ไมตั้งกรรมการซ้ํากัน 
แตระเบียบฯ หามเฉพาะกรรมการรับและเปดซองเปน
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา /
กรรมการเปดซองสอบราคาและกรรมการพิจารณาผล

เปนกรรมการตรวจรับ

: ตองกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา

การแตงตั้งคณะกรรมการ



องคประชุม : ประธานและกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

: ประธานและกรรมการแตละคนมีเสยีงหนึ่ง 
ในการลงมติ

มติกรรมการ : ถือเสียงขางมาก ถาเสียงเทากันใหประธาน 
ออกเสยีงเพิ่มชี้ขาด

: คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุหรือ
คณะกรรมการตรวจการจางใชมติเอกฉันท

(กรรมการที่ไมเห็นดวยใหบนัทกึความเห็นแยงไว)

การประชมุคณะกรรมการ



วิธีซื้อ – จาง (6 วิธี)
1. กรณีใชวงเงินกําหนดวิธีการ

- วิธีตกลงราคา     ครั้งหนึ่ง   ไมเกนิ    100,000.- บาท

- วิธีสอบราคา ครั้งหนึ่ง   เกนิกวา   100,000.- บาท
ไมเกนิ   2,000,000.- บาท

- วิธีประกวดราคา   ครั้งหนึ่ง   เกนิกวา 2,000,000.- บาทขึ้นไป



2. กรณีใชวงเงินและเงื่อนไขกําหนดวธิีการ
2.1 ซื้อโดยวธิีพิเศษ 

- เกินกวา  100,000 บาท

- เงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่ง ตามขอ 23

2.2 จางโดยวธิีพิเศษ 

- เกินกวา 100,000 บาท

- เงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่ง ตามขอ 24

3. กรณีใชเงื่อนไขกําหนดวิธีการ
- วธิกีรณีพิเศษ 

4. อื่น ๆ
- การจัดซื้อหรือจางโดยระบบอิเลคทรอนิคส



ขั้นตอนการซื้อและการจางทุกวิธีขั้นตอนการซื้อและการจางทุกวิธี

ตรวจรบั
การซื้อการจางทั่วไป  (๗๑)
การจางกอสราง (๗๒ - ๗๓)

เปลี่ยนแปลงรายการ
(๑๓๖)

เบิกจาย บอกเลิก
(๑๓๗ - ๑๓๘)

งด/ลดคาปรับ
ขยายเวลา (๑๓๙)

เจาหนาที่พัสดุ
- ทํารายงานขอซื้อ/จางพัสดุทั่วไป (๒๗)
- ที่ดิน (๒๘)

หัวหนาสวนราชการ
- ใหความเห็นชอบ (๒๙)
- แตงตั้งคณะกรรมการ (๓๔)

ดําเนนิการ

- ตกลงราคา (๑๙, ๓๙)
- สอบราคา (๒๐, ๔๐ – ๔๓, ๑๕ ตรี-๑๕ สัตต)
- ประกวดราคา (๒๑, ๔๔ – ๕๖, ๑๕ ตรี-๑๕ สัตต)
- วิธีพิเศษ (๒๓, ๕๗) (๒๔ - ๕๘)
- กรณีพิเศษ (๒๖, ๕๙)

ทําสัญญา (๑๓๒ - ๑๓๕)

ขออนุมัติซื้อ/จาง (๖๕ - ๖๗)



หลักการ * กอนการซื้อ – จางทุกวิธีตองทํารายงาน
ผูจัดทาํ * เจาหนาที่พัสดุ
รายละเอียด * เหตุผลความจําเปน                               

* รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง
* ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง หรอืราคาครั้งหลงัสุด 

ไมเกิน 2 ป
* วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
* กําหนดเวลาใชพัสดุ  
* วิธีที่จะซื้อ - จาง
* ขอเสนอ (กรรมการ , ประกาศ)

ขอยกเวน * ขอ 39 วรรคสอง ไมตองมีรายงานตามระเบียบฯ ขอ 27

รายงานขอซื้อ – จาง (27)



เจาหนาที่พัสดุ หัวหนาสวนราชการ

ผูขาย/ผูรับจาง หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ขอยกเวน : กรณีจําเปนเรงดวน  
- ไมไดคาดหมายไวกอน
- ดําเนินการตามปกตไิมทัน

วิธีการ : - เจาหนาที่พัสดุ//ผูรับผิดชอบดําเนินการไปกอน 
- รายงานขอความเห็นชอบหัวหนาสวนราชการ
- ใชรายงานเปนหลักฐานการตรวจรับ

รายงาน (27)
ใหความเห็นชอบ (29)

ติดตอตกลงราคา

เสนอสั่งซื้อ/จาง

สั่งซื้อ/จาง (39)

การดําเนนิการโดยวธิีตกลงราคาการดําเนนิการโดยวธิีตกลงราคา



 บคุคล/นิติบุคคล เปนผูมีสวนไดเสีย (ทางตรง/ออม)

ไดแก  1. มีความสัมพันธในเชิงบริหาร
2. มีความสัมพันธในเชิงทุน
3. มีความสัมพันธในลักษณะไขวกัน

 บคุคล/นิติบุคคลอื่น ในการเสนอราคา หรือเสนองาน
ในคราวเดียวกัน

1. การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน การถือหุน นับรวม
- คูสมรส
- บตุรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

2. มีขอกําหนด ผูใชอํานาจบริหารที่แทจริง หุนสวนหรือผูถือหุนที่แทจริง

เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน



 ผูจัดการ

 หุนสวนผูจัดการ

 กรรมการผูจัดการ

 ผูบริหาร

 ผูมีอํานาจในการ  
ดําเนินงาน

มีอํานาจ  หรือ
สามารถใชอํานาจ

ในการบริหาร  
จัดการกิจการ

บุคคล หรือนิติ
บุคคลอีกรายหนึ่ง  
หรือหลายราย

ความสัมพันธในเชิงบรหิาร



 หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ

 หุนสวนไมจํากัดความรับผิด ใน หจก.

 ผูถือหุนรายใหญใน บจก. บ.มหาชน 
(> ๒๕% / กวพ. กําหนด)

 หุนสวนในหางหุนสวน
สามัญ/หจก.

 ผูถือหุนรายใหญใน
บจก. บ.มหาชน

ความสัมพันธในเชิงทนุ



 ผูจัดการ
 หุนสวนผูจัดการ
 กรรมการผูจัดการ
 ผูบริหาร
 ผูมีอํานาจในการ
 ดําเนินงาน

 หุนสวนในหางหุนสวน
 สามัญ/หจก.

 ผูถือหุนรายใหญใน 
 บจก., บ.มหาชน

ความสัมพันธในลักษณะไขวกัน



1. สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนติิบคุคล
2. สําเนาหนงัสือบริคณหสนธิ
3. บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
4. บัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ/สําเนาบญัชีรายชื่อ
ผูถือหุนทั้งหมด

5. บัญชีรายชื่อผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)

อยางนอยตองมีเอกสารตามระเบียบสํานักนายกฯ ขอ 15 จัตวา
บริษัทจํากัด/บริษัทมหาชนจํากัด



1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิคุคล

2. บญัชรีายชื่อหุนสวนผูจัดการ

3. บญัชรีายชื่อผูมีอํานาจควบคมุ (ถามี)

อยางนอยตองมีเอกสารตามระเบียบสํานักนายกฯ ขอ 15 จัตวา
หางหุนสวนจํากัด / หางหุนสวนสามัญ



1. ไมประกาศรายชื่อผูเสนอราคาทุกราย
2. แจงใหผูเสนอราคาทราบโดยพลนั
3. ไมเปดซองใบเสนอราคา
4. ผูเสนอราคามีสิทธิอทุธรณตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน
5. การยื่นอุทธรณไมเปนขยายเวลา เวนแตปลดักระทรวงเห็นวา

เปนประโยชนแกทางราชการ 
6. ปลดักระทรวงเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ 

ปลัดกระทรวงมีอาํนาจยกเลิก

กรณีมีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน



1. ไมประกาศรายชื่อผูเสนอราคา (เฉพาะรายที่ยืน่ไมครบ)

2. แจงใหผูเสนอราคาทราบ

3. ไมเปดซองใบเสนอราคา

4. ไมมีสทิธิ์อุทธรณตามระเบยีบสํานกันายกฯ 

ขอ 15 เบญจ วรรคสอง

กรณีผูเสนอราคายื่นเอกสารสวนที่ 1 ไมครบ



หลกัเกณฑในการจัดทําเอกสารสอบ/ประกวดราคา

1. การกําหนดคุณสมบตัิของผูเสนอราคา

2. การกําหนดใหเสนอเอกสารหลักฐานตาง ๆ

3. การกําหนดรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ



การกําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคา

1. เปนผูมีอาชีพขายหรือรับจาง
2. เปนบคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคล(งานจางกอสราง 1 ลานบาทขึ้น
ไป ผูเสนอราคาตองเปนนติิบคุคล)

3. ไมเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
4. ไมเปนผูที่มีการกระทําอันเปนการขัดขวางราคาอยางเปนธรรม
5. มีผลงานกอสราง (ไมเกินรอยละ 50)



ผูเสนอราคา  ผูเสนองานกระทําการอยางใดๆ  อนัเปนการขัดขวาง  หรือ
เปนอปุสรรค  หรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมไมวา
จะกระทําโดย

การสมยอมกัน

การให  ขอให  หรือรบัวาจะให         เงิน หรือทรัพยสิน หรือ
เรียก  รับ  หรือยอมจะรบั              ประโยชนอื่นใด
ใชกําลังประทุษราย

ขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย

แสดงเอกสารอันเปนเท็จ

กระทําการใดโดยทุจริต

การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม



การขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรมการขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม

โดยมวีัตถปุระสงค

 แสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคา/งานดวยกัน

 ใหประโยชนแกผูเสนอราคา/งาน  รายหนึ่งไดสิทธิทําสัญญา
 หลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

 เกิดความไดเปรียบสวนราชการ  โดยมิใชธุรกิจปกติ



การกําหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ

1. ไมกีดกันสินคาไทย

2. ไมกําหนดสเปคใกลเคียงยี่หอใดยีห่อหนึ่งเปนการเฉพาะ

3. ไมระบยุีห่อ

4. งานกอสรางระบยุีห่อไดในกรณีจําเปน แตตองใหเทียบเทาได



การใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทยการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย

๑๖ (๑๑)แขงขันทั่วไป ของไทย+๕% +๓%ระบุแหลงผลิต

/แหลงกาํเนิด
เปดเสรี

๑๖ (๘)จดทะเบียน ไดสิทธ ิ+๗% +๕%ทําในประเทศเปดเสรี---

๑๖ (๗) (ก)

๑๖ (๗) (ข)

มอก+ISOไดสิทธ ิ+๑๐% +๗%

มอก.+ISOไดสิทธ ิ+๗% + ๕%

ทําในประเทศSpec.

ตาม มอก.

3↓3↓3↓

๑๖ (๕) วรรค 
๒

๑๖ (๖)

มอก.+ISO ไดสิทธิ +๕% +๓%ทําในประเทศไดมอก.+

ISO
3↑3↑3↓

๑๖(๕) วรรค ๑แขงกนัเองทําในประเทศไดมอก.+
ISO

3↑

ขอสิทธิTORTORจด

ทะเบียน

ISOมอก.มอก.

+ ISO



ขั้นตอนการสอบราคาขั้นตอนการสอบราคา

จัดทําเอกสารสอบราคา

(ขอ 40)

จัดทํารายงานขอซื้อ/จาง

และแตงตั้งกรรมการ

(ขอ 27)

การประกาศเผยแพร

การสอบราคา

(ขอ 41 (1) )

การรับซอง

(ขอ 41 (2) – (4)

การพิจารณาผล

การสอบราคา

(ขอ 42 )

การขออนุมัติ

สั่งซื้อ/สั่งจาง

(ขอ 65)

การทําสัญญา

(ขอ 132 – 133)



วิธีดําเนินการ
 เจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสาร ขอ 40

 เผยแพรเอกสาร
 กอนวันปดรับซองไมนอยกวา 10 วัน
 ปดประกาศ/สงโดยตรงทางไปรษณียลงทะเบียน

 การยื่นซอง 
 ผนึกซองจาหนาประธาน
 ยื่นดวยตนเอง/ทางไปรษณีย (ดุลพินิจ)

 สงถึงภายในวันเวลาที่กําหนด
 การรับซอง

 เจาหนาที่รบัโดยไมเปด สงมอบหวัหนาเจาหนาที่พัสดุทันที

การดําเนินการวธิีสอบราคา



ประกาศ
รับซอง

วัน

เปดซอง
อยางนอย 10 วัน

ระยะเวลาสอบราคา



หัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาและสงมอบ 
คณะกรรมการฯ โดยทันที เมื่อครบ
กําหนดเวลาปดรับซองสอบราคา

การเก็บรกัษาซอง



 ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน (5)

 เปดซอง อานราคา อานเอกสาร ลงนามกํากับ

 ตรวจสอบคุณสมบัติ คดัเลือก

 คดัเลือกคุณภาพ ตัดสนิต่ําสุด

 เสนอหัวหนาสวนผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

หนาที่ของคณะกรรมการเปดซองสอบราคา



 เสนอราคาเทากัน เสนอราคาใหมโดยยื่นซอง

 มีรายเดียวไมยกเลิก

 ถารายการต่ําสุดเกินวงเงิน ใชขอ 43

อื่น ๆ



ประเภทของการประกวดราคา

 แบบทั่วไป

 แบบยื่น 2 ซอง

 แบบนานาชาติ

การดําเนินการวธิีประกวดราคา



การประกวดราคาแบบทัว่ไป

 เจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสาร

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุลงนามเอกสาร

 หัวหนาสวนลงนามประกาศยอ 



จัดทําเอกสารประกวดราคา

(ขอ 44)

จัดทํารายงานขอซื้อ/จาง

และแตงตั้งกรรมการ

(ขอ 27)

การประกาศเผยแพร

การประกวดราคา

(ขอ 45 , 46 )

การรับและเปดซอง

(ขอ 49)

การพิจารณาผล

การประกวดราคา

(ขอ 50 )

การขออนุมัติ

สั่งซื้อ/สั่งจาง

(ขอ 65)

การทําสัญญา

(ขอ 132 – 133)

ขั้นตอนการประกวดราคา



1. จดัทําเอกสารประกวดราคา และประกาศ ขอ 44

2. ประกาศ  ขอ 45

 ปดประกาศ ณ ที่ทําการ     วิทยุ/หนังสอืพิมพ
 กรมประชาสัมพนัธ          อ.ส.ม.ท.

 ศูนยรวมขาวประกวดราคา  ส.ต.ง.

3. การขาย/ให แบบรูปรายการ ขอ 46 สะดวก, พอ, ไมมีเงือ่นไข
4. ชี้แจง (ถามี) สําคัญ ทําประกาศเพิ่ม สง - เวลา

 ทําเปนลายลักษณอกัษรเสมอ
 ถาสําคัญตองทําเปนประกาศประกวดราคาเสมอ

การประกวดราคา



คดิราคาให/ขายประกาศ

เปดซองไมเกิน 2 วัน 
(รวมวนัลงนาม)

การประกาศ – การให/ขายเอกสาร – คิดราคา

7 วันทําการ7 วันทําการ7 วันทําการ

อยางนอยอยางนอย



รับ รับซองราคา

ตรวจหลกัประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน 
(สงสําเนาใหธนาคาร)

รับเอกสารตามบญัชีรายการเอกสาร สวนที่ 1 และ สวนที่ 2
สงมอบเอกสารสวนที่ 1 ใหคณะกรรมการพิจารณาผลฯ

เปด    เปดซองและอานโดยเปดเผย (ราคา, บญัชีเอกสาร)

เฉพาะที่ประกาศรายชื่อ

เซน็    ลงลายมือชื่อกํากับทุกฉบับ

สง     สงมอบเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ทันที

หนาที่คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 



 ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน (5)

 ตรวจสอบคณุสมบัติ คดัเลือก
 คดัเลือกคุณภาพ ตัดสนิ (ต่ําสุด)

 เสนอหัวหนาสวน ผาน หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
 มีอํานาจผอนปรน
 เสนอราคาเทากัน เสนอราคาใหมโดยการยื่นซอง
 มีรายเดยีวยกเลิก เวนมีเหตุผล (51)

 แกไขหลังเปดซองกอนทําสัญญาสาระสําคญั ยกเลิก (53)

(50)

หนาที่คณะกรรมการพจิารณาผลประกวดราคา 



1. ในวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ตอรองราคาไมได
2. เกนิวงเงนิที่ซือ้หรือจาง ขอ 43

2.1 เรียกผูเสนอราคาต่ําสุดที่ผานการคัดเลอืกมาตอรองราคา ถาลด
หรือไมลดราคาแลว ปรากฏวาไมเกนิ 10% ใหซื้อ/จางรายนั้น

2.2 ถาไมไดผล ใหเรียกทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกนั
ดวยวิธียื่นซอง

2.3 ถาไมไดผล ใหพิจารณาลดรายการ ลดจํานวน ลดเนือ้งาน ขอ
เงินเพิม่เตมิ หรือยกเลิกการสอบราคา

การตอรองราคาในการสอบราคา/ประกวดราคา



- เจรจาตกลง

- เชิญผูมีอาชีพขายของนั้นมา

เสนอราคาและตอรอง

“...............”

1. เปนของจะขายทอดตลาด

2. ตองซื้อเรงดวน หากลาชาจะ

เสียหาย

3. ใชในราชการลับ

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

(ขอ 57)

เกิน 100,000 บาท มี 8 กรณี 

(ขอ23)

การดําเนินการเงื่อนไข

การซื้อโดยวิธีพเิศษ



- เจรจากับผูขายรายเดิม
- ติดตอสั่งซื้อโดยตรง หรือสืบราคาโดย
ขอใหสถานทูตหรือหนวยงานอื่น

- เชิญผูมีอาชีพขายของนั้นมาเสนอราคา
และตอรองราคา

- เชิญเจาของมาตอรอง
- สืบราคาจากผูมีอาชีพขายและผูเสนอราคา
ที่ถูกยกเลิกไป (ถามี) ตอรองราคา

4. Repeat Order 

5. จําเปนตองซื้อจากตางประเทศ

6. ลักษณะการใชงาน/จํากัดทางเทคนิค

ตองระบุยี่หอ/อะไหล/รถตําแหนง/ยา

7. ที่ดิน/สิ่งกอสรางเฉพาะที่

8. ดําเนินการโดยวิธีอื่นแลวไมไดผล

การดําเนินการเงื่อนไข

การซื้อโดยวิธีพเิศษ (ตอ)



- เชิญผูมีอาชีพรับจางขายของนั้นมา
เสนอราคาและตอรอง

“....................”

“....................”

1. ตองจางชางผูมีฝมือเฉพาะหรือชํานาญ
เปนพิเศษ

2. เปนงานจางซอมที่ไมทราบ
ความเสียหาย

3. ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชา
จะเสียหาย

คณะกรรมการจดัซื้อโดยวิธีพิเศษ

(ขอ 58)

เกิน 100,000 บาท มี 6 กรณี (ขอ 24)

การดําเนินการเงื่อนไข

การจางโดยวิธีพเิศษ



-เชิญผูมีอาชีพมาเสนอราคา/ตอรอง 
- เจรจากับผูรับจางรายเดิม

- สืบราคาจากผูมีอาชีพรับจาง และ

ผูเสนอราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี)

4. งานปกปดเปนความลับ
5. Repeat Order

6. ดําเนินการโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี

การดําเนินการเงื่อนไข

การจางโดยวิธีพเิศษ (ตอ)



ไดแกไดแก  การซื้อหรือจางจากสวนราชการการซื้อหรือจางจากสวนราชการ  หนวยงานสวนทองถิ่นหนวยงานสวนทองถิ่น

หรือรัฐวิสาหกิจหรือรัฐวิสาหกิจ  ในกรณีดังตอไปนี้ในกรณีดังตอไปนี้

1.1.  เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเองเปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง  และและ  นรมนรม..อนุมัตใิหซือ้อนุมัตใิหซือ้

หรือจางหรือจาง

2.2.  มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซือ้หรือจางมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซือ้หรือจาง  และและ

กรณีนีใ้หรวมถึงหนวยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกรณีนีใ้หรวมถึงหนวยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี

กําหนดดวยกําหนดดวย

การซื้อหรือจางโดยวิธกีรณีพิเศษ



1. เตม็รูป
1.1 ตัวอยางสัญญาที่ กวพ.กําหนด

1.2 มขีอความแตกตาง เสียเปรียบ/ไมรัดกุม   
1.3 รางใหม

2. ลดรูป
ขอตกลงเปนหนังสอื (ใบสั่งซือ้/สั่งจาง)

2.1 ตกลงราคา 2.2 สงของ 5 วันทําการ
2.3 กรณีพิเศษ 2.4 การซื้อ/จางโดยวิธีพิเศษ (บางกรณี)

3. ไมมีรูป
3.1 ไมเกิน 10,000 บาท
3.2 ตกลงราคาฉุกเฉิน

สง สนง. อัยการสูงสุด

รูปแบบของสัญญา



อัตราและเงื่อนไข

ซื้อ/จาง ไมตองการผลสําเร็จพรอมกัน = รอยละ 0.01-0.2 
ของราคาพัสดยุังไมไดรับมอบ 

จางตองการผลสําเร็จพรอมกัน = เงินตายตัวในอัตรา
รอยละ 0.01 – 0.1 ( >100 บาท)

 จางกอสรางที่มีผลกระทบตอการจราจรในอัตรารอยละ 0.5

 ผูมีอาํนาจกําหนด : หัวหนาสวนราชการ

การปรับ 



 แจงการปรับเมื่อครบกําหนด สงวนสิทธิปรับเมื่อสงมอบ
 นับถดัจากวันครบกําหนดถึงวันสงมอบ
 อตัราตามสญัญา ขอตกลง
 ของเปนชดุปรับทั้งชุด
 ของตดิตั้งทดลองปรับตามราคาของทั้งหมด

ขอยกเวนไมปรับ

ขอ 139 (การงด ลดคาปรับ ขยายเวลา)

วิธีการปรับวิธีการปรับ



22 ม.ค. 25 ม.ค.

1.
สง 12 ม.ค.

แจงใหแกไข

กําหนดสง 15 ม.ค.

ลดปรับ

2.

รับ 18 ม.ค.

สง  รับ2 2

การรับมอบและการปรับ

ขอ 71(4)  “ ถือวาผูขายหรอืผูรับจางไดสงถูกตองตั้งแตวันทีไ่ดนาํพัสดุมาสง ”
…….ปรับ         ? วัน

สงถูกตอง  22 ม.ค. – 22 ม.ค. = x  วัน
* กรรมการลาชา (เปนเหตุพิจารณาลดคาปรับตามระเบียบฯ ขอ 139)

13 ม.ค. – 18 ม.ค. = Y  วัน
ผูขาย/ผูรับจาง ถูกปรับ X – Y = ? วัน

ปรับ



 ผูมีอํานาจ : หัวหนาสวนราชการ

 หลักเกณฑ : 1. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง
ของสวนราชการ

2. เหตุสุดวิสัย
3. เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใด

ที่คูสญัญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย

การขยายเวลา การงดหรือลดคาปรับ



การงด/ลดคาปรับ ขยายเวลาทําการ

คูสญัญาตองแจงเหตุใหสวนราชการทราบภายใน 
15 วัน นบัแตเหตุนั้นไดสิน้สดุ หากมิไดแจง
จะยกมากลาวอางเพื่อขอลดหรืองดคาปรับ หรือ
ขยายเวลามิได เวนแต กรณี  1. ซึ่งมีหลักฐาน

ชัดแจง หรือสวนราชการทราบดอียูแลวตั้งแตตน

วิธีปฏิบัติ :



ตรวจ ณ  ที่ทาํการ, ตามสัญญา
ตรวจใหถูกตองครบถวนตามสัญญา,

จําเปนใชสถติิได

 ปกตใิหตรวจในวันที่คูสัญญาสงมอบ
 ถาตรวจถูกตองใหถือวาสงมอบถูกตองวันสง
 ถาไมถูกตองรายงานหัวหนาสวนราชการ
 ถาความเหน็ไมตรงกันเสนอหัวหนาสวนราชการ

การตรวจรับพัสดุ



1. หัวหนาสวนราชการแตงตั้ง
2. คุณสมบัติ

- ปกติ คุณวุฒิไมต่ํากวา ปวช.

3. การแตงตั้ง
- เฉพาะดาน
- กลุมบคุคล

งานกอสราง  (นร (กวพ) 1204/ว 1939 24 ก.พ. 2537) หมายความรวมถึง

1. งานเคลือ่นยายอาคาร
2. งานดดัแปลง งานตอเติม งานรื้อถอน งานซอมแซม ซึง่สวนราชการ

เห็นวามีความจําเปนตองควบคุม ดแูล ตลอดเวลา

ผูควบคุมงานจางกอสราง (ขอ 37)



 ตรวจสอบรายงานของผูควบคมุงานกับสญัญา
 ออกตรวจงานในสถานที่กอสราง
 ปกติใหตรวจงานที่สงมอบ ภายใน 3 วันทําการ
 ถาตรวจถูกตองใหถือวาสงมอบถูกตองวันสง
 ถาความเห็นไมตรงกันใหเสนอหัวหนาสวนราชการ

การตรวจการจาง



หลักการ : ลงนามแลวแกไขไมได

เหตุที่แกไขได   : เปนความจําเปนโดยไมทําให

ทางราชการเสียประโยชน/เปนการแกไข 
เพื่อประโยชนแกทางราชการ

การแกไขสัญญา หรือขอตกลง



วิธีการ : ทําสัญญาแกไขเพิ่มเติม 
: ตกลงเรื่องเงิน/เวลาพรอมกันไป

: ถาเกี่ยวกับเทคนคิตองไดรับการรับรอง 
: ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณ (ถามี)

การแกไขสัญญา หรือขอตกลง (ตอ)



การซื้อ :
 ขอสัญญา 

- เมื่อผูขายผิดสัญญา
 ตกลงเลิกสัญญา 

การบอกเลิกสัญญา



การจาง :
 ขอสัญญา

- ผูรับจางไมเริ่มทํางานภายในกําหนด
- ผูรับจางทํางานไมแลวเสร็จภายในกําหนด

 ขอกฎหมาย
 ตกลงเลิกสัญญา

การบอกเลิกสัญญา (ตอ)



ความผิดที่จะตองลงโทษความผิดที่จะตองลงโทษ

๑. ไมมาทําสัญญาหรือขอตกลง
๒. คูสัญญา/ผูรับจางชวง  ไมปฏิบัตติามสัญญา
๓. ไมแกไขขอบกพรอง  ในระหวางประกัน  หรือใชของไมไดมาตรฐานหรือ

ไมครบทาํใหงานเสียหายอยางรายแรง

๔. งานกอสรางสาธารณูปโภค  ใชของที่มขีอบกพรอง  หรือไมไดมาตรฐาน  
หรือ ไมครบถวน

๕. ทีป่รึกษา  ที่มผีลงานบกพรอง  ผิดพลาด  หรือกอใหเกิดความเสียหาย
อยางรายแรง

๖. มกีารกระทําขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๗. มกีารกระทําโดยไมสุจริต

ผูทิ้งงาน



ผลการลงโทษผลการลงโทษ

๑. ลงโทษนิติบคุคล  
ถาการกระทําเกิดจากผูบริหาร  ลงโทษผูบริหารดวย

๒. การสั่งลงโทษนิติบุคคล  มีผลถึงนิติบุคคลอื่นที่ดาํเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน  ซึ่งมีผูบริหารคนเดยีวกันดวย

๓. การสั่งลงโทษบุคคลธรรมดา  มีผลถึงนิติบคุคลทีบุ่คคลดังกลาว
เปนผูบริหารดวย

ผูทิ้งงาน




