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กองการพัสดุ
ภาครั ฐ

ประชาชนทัว่ ไป

ผู้ค้า

เสนอราคา
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หน่วยงานของรัฐ

เผยแพร่ /วิจารณ์
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ประกวดราคาฯ

ประกาศ
ประกวดราคาฯ

พิจารณาผล

ประกาศผูช้ นะ
1

สรุปขั้นตอนวิธปี ระกวดราคาโดยวิธี e- bidding
1. จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1) จัดทาแผน อนุมัติแผน จากผู้มีอานาจ
2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประกาศเผยแพร่แผน
- เว็ปไซต์ e-GP
- เว็ปไซต์ หน่วยงาน
- ปิดประกาศหน่วยงาน
2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทาร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง
3. เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวนเสนอขอ
ความเห็นชอบ
4. การเผยแพร่เพื่อวิจารณ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
- วงเงินเกิน 5 แสน ไม่เกิน 5 ล้าน (ไม่เผยแพร่ร่างก็ได้)
- วงเงินเกิน 5 ล้าน ต้องเผยแพร่วิจารณ์ในเว็ปไซต์ e-GP และเว็ปไซต์หน่วยงาน

5. หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาในเว็ปไซต์ e-GP และเว็ปไซต์
หน่วยงาน
- วงเงินเกิน 5 แสน ไม่เกิน 5 ล้าน = 5 วันทาการ
- วงเงินเกิน 5 ล้าน ไม่เกิน 10 ล้าน = 10 วันทาการ
- วงเงินเกิน 10 ล้าน ไม่เกิน 50 ล้าน = 12 วันทาการ
- วงเงินเกิน 50 ล้าน ขึ้นไป
= 20 วันทาการ
6. กรมบัญชีกลางจัดส่งเอกสารประกาศเชิญชวนให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านระบบฯ
7. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP
8. เจ้าหน้าที/่ คณะกรรมการพิจารณาผล ดาเนินการพิจารณาผลเสนอความเห็นต่างผู้มีอานาจ
9. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอานาจอนุมัติซื้อ จ้าง เห็นชอบผล
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็ปไซต์หน่วยงาน ปิดประกาศ แจ้งผลให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบทาง e-mail
11. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา 7 วันทาการ
12. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการ
พิจารณาแล้ว
13. หน่วยงานของรัฐส่งสาเนา/ข้อตกลง/สัญญา ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภายใน 30 วันทาการ นับแต่ทาสัญญา
14. จัดทาบันทึกรายงานผลการพิจารณา

สรุปขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1. จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1) จัดทาแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอานาจ
2.) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่
- เว็ปไซต์ e-GP
- เว๊ปไซต์หน่วยงาน
- ปิดประกาศหน่วยงาน
2. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(แล้วแต่กรณี)
3. เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี ) และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ
4. - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาเนินการจัดทาหนังสือเชิญชวน
- เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง
5. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

6. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทาหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
8. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
9. หน่วยงานของรัฐส่งสาเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทาสัญญาหรือข้อตกลง
10. การจัดทาบันทึกรายงานผลการพิจารณา

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เมือ่ สิ้นสุ ดการเสนอราคาให้ คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1
จั ด พิม พ์ ใ บเสนอราคาและเอกสาร
การเสนอราคาของผู้ยื่นข้ อเสนอทุก
รายผ่ า นทางระบบจ านวน 1 ชุ ด
โดย ให้ กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ
กากับไว้ ในใบเสนอราคาและเอกสาร
การเสนอราคาของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ
ทุกแผ่ น
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หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
ข้ อ 55 (2)







ขั้นที่ 2

กองการพัสดุ
ภาครั ฐ

การคัดเลือกผู้ยนื่ ข้ อเสนอ




ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน
เอกสารหลักฐานต่ าง ๆ
พัสดุตัวอย่ าง (ถ้ ามี)
พิจารณาการนาเสนองานของผู้ยื่นข้ อเสนอ
ทุกราย
เอกสารที่กาหนดให้ จัดส่ งภายหลังจากวัน
เสนอราคา

ไม่ มผี ลประโยชน์ ร่วมกัน
ยืน่ เอกสารการเสนอราคาครบถ้ วน ถูกต้ อง
มีคุ ณ สมบัติ แ ละข้ อ เสนอทางด้ า นเทคนิ ค
หรื อเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ
ครบถ้ วน ถู กต้ อง ครบถ้ วน ตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาฯ

การผ่อนปรนการตัดสิ ทธิ์

คณะกรรมการฯ อาจสอบถามข้ อเท็จจริง
เพิม่ เติมจากผู้ยนื่ ข้ อเสนอรายใดก็ได้
แต่ จะเปลีย่ นแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้
แล้วมิได้
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ไม่ ครบถ้ วน หรือ เสนอราคาละเอียดแตกต่ างจาก
เงื่ อ นไข ในส่ วนที่ มิ ใ ช่ สาระส าคั ญ และความ
แตกต่ า งนั้ น ไม่ มี ผ ลท าให้ เ กิ ด การได้ เ ปรี ยบ
เสี ยเปรี ยบต่ อผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อเป็ นการ
ผิดเล็กน้ อย

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
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กองการพัสดุ
ภาครั ฐ

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

10

กองการพัสดุ
ภาครั ฐ

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

เอกสารตามข้ อ (1) – (4) ยืน่ มาพร้ อมกับการยืน่ ข้ อเสนอ
11 ยบ รั บรองสาเนาถูกต้ อง
ตามวิธีการที่ กาหนดในระเบี
ระเบี

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
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หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

รายงานผลการพิจารณา ประกอบด้ วยรายการดังต่ อไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้ าง
(ข) รายชื่อผู้ยนื่ ข้ อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้ อเสนอของผู้ยนื่ ข้ อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผู้ยนื่ ข้ อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่ าไม่ เป็ นผู้มผี ลประโยชน์ ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ พร้ อมเกณฑ์ การให้ คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอและการให้ คะแนนข้ อเสนอของผู้ยนื่ ข้ อเสนอทุกราย
พร้ อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา)

กองการพัสดุ
ภาครั ฐ

(๑) แจ้ งผู้ทเี่ สนอราคารายทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้ างนั้นผ่ านระบบฯ เพือ่
ต่ อรองราคาให้ ต่าสุ ดเท่ าทีจ่ ะทาได้ หากผู้ทเี่ สนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยืน่ ใบเสนอราคา
ผ่ านระบบฯ แล้ ว ราคาทีเ่ สนอใหม่ ไม่ สูงกว่ าวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ าง หรือสู งกว่ าแต่ ส่วนทีส่ ู งกว่ านั้น
ไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ าง หรือต่ อรองราคาแล้ วไม่ ยอมลด แต่ ส่วนทีส่ ู งกว่ า
วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ างนั้นไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ าง ถ้ าเห็นว่ าเป็ นราคาที่
เหมาะสม ก็ให้ เสนอซื้อหรือจ้ างจากผู้ทเี่ สนอราคารายนั้น
(๒) ถ้ าดาเนินการตาม (๑) แล้ วไม่ ได้ ผล ให้ แจ้ งผู้ทเี่ สนอราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
ซื้อหรือจ้ างทุกรายผ่ านระบบฯ เพือ่ มาเสนอราคาใหม่ พร้ อมกันโดยยืน่ ใบเสนอราคาผ่ านระบบฯ
ภายในกาหนดระยะเวลาอันสมควร
หากรายใดไม่ ยนื่ ใบเสนอราคาให้ ถือว่ ารายนั้นยืนราคาตามทีเ่ สนอไว้ เดิม หากผู้ทเี่ สนอ
ราคาต่าสุ ดในการเสนอราคาครั้งนีเ้ สนอราคาไม่ สูงกว่ าวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ าง หรือสู งกว่ าแต่ ส่วนที่
สู งกว่ านั้นไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ าง ถ้ าเห็นว่ าเป็ นราคาที่เหมาะสม ก็ให้ เสนอ
ซื้อหรือจ้ างจากผู้ทเี่ สนอราคารายนั้น
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
(กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา)

กองการพัสดุ
ภาครั ฐ

(๓) ถ้ าดาเนินการตาม (๒) แล้ วไม่ ได้ ผล ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐใช้
ดุลพินิจว่ าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้ าง หรือขอเงินเพิม่ เติม หรือลดรายการ ลดจานวน หรือ
ลดเนือ้ งาน
หากการดาเนินการดังกล่ าวทำให้ ลำดับของผู้ชนะกำรเสนอรำคำเปลี่ยนแปลงไป
จำกเดิม ถือว่ าก่ อให้ เกิดการได้ เปรียบเสี ยเปรียบระหว่ างผู้เสนอราคา ให้ ยกเลิกกำรซื้อหรื อ
จ้ ำงในครั้ งนั้น แต่ หากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐพิจารณาแล้ วเห็นว่ า การดาเนินการโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ อาจไม่ ได้ ผลดี จะสั่ งให้ ดาเนินการซื้อหรื อจ้ างโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้ วแต่ กรณี
ก็ได้ เว้ นแต่ หน่ วยงานของรัฐจะดาเนินการซื้อหรือจ้ างโดยวิธีคดั เลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้ วยเหตุอนื่ ให้ เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้ างใหม่
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กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ)

กองการพัสดุ
ภาครั ฐ

เมือ่ ราคาของผู้ทไี่ ด้ คะแนนรวมสู งสุ ด สู งกว่ าวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ าง ให้ คณะกรรมการ
แจ้ งผู้ทเี่ สนอราคารายทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้ างนั้นผ่ านทางระบบเพือ่ ต่ อรองราคา
ให้ ต่าสุ ดเท่ าทีจ่ ะทาได้ หากยอมลดราคาและยืน่ ใบเสนอราคาผ่ านทางระบบฯ แล้ ว ราคาทีเ่ สนอ
ใหม่ ไม่ สูงกว่ าวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ าง หรือสู งกว่ าแต่ ส่วนทีส่ ู งกว่ านั้นไม่ เกินร้ อยละ 10 ของวงเงินที่
จะซื้อหรือจ้ าง หรือต่ อรองราคาแล้ วไม่ ยอมลด แต่ ส่วนทีส่ ู งกว่ าวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ างนั้นไม่ เกิน
ร้ อยละ 10 ของวงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ าง ถ้ าเห็นว่ าเป็ นราคาทีเ่ หมาะสม ก็ให้ เสนอซื้อหรือจ้ างจากผู้ที่
เสนอราคารายนั้น
หากดาเนินการไม่ ได้ ผล ให้ เสนอความเห็นต่ อหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐใช้ ดุลพินิจว่ า
จะขอเงินเพิม่ หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้ างในครั้งนั้นและดาเนินการใหม่ แต่ หากหัวหน้ าหน่ วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้ วเห็นว่ า การดาเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ อาจไม่ ได้ ผลดี
จะสั่ งให้ ดาเนินการซื้อหรือจ้ างโดยวิธีคดั เลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 (2) (ก) แล้ วแต่ กรณีกไ็ ด้ เว้ นแต่ หน่ วยงานของรัฐจะดาเนินการซื้อหรือจ้ างโดยวิธี
คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้ วยเหตุอนื่ ให้ เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้ างใหม่
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สรุปผลการพิจารณา
1
2
ข้ อ 56
วรรคแรก

3
ข้ อ 56
วรรคสอง

มีผู้ยนื่ ข้ อเสนอหลายรายและผ่ าน
การคัดเลือก 2 รายขึน้ ไป

เสนอสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง

มีผู้ยนื่ ข้ อเสนอรายเดียว
ผ่ านการคัดเลือกเพียงรายเดียว

คณะกรรมการฯเสนอหัวหน้ าหน่ วยงาน
ผ่ านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่เพือ่ ยกเลิก

ต่ อรองราคา (ดาเนินการตามข้ อ 57
หรือ ข้ อ 58 แล้ วแต่ กรณี โดยอนุโลม

แต่ ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่ ามี
เหตุผลสมควรดาเนินการต่ อไป
ไม่ มผี ู้ยนื่ เสนอ หรือ มีแต่ ไม่ ถูกต้ อง

หากเห็นว่ าการ e-bidding จะไม่ ให้ ผลดี
จะสั่ งให้ ดาเนินการโดยวิธีคดั เลือก
ตามาตรา 56 วรรคหนึ่ง(1) (ก) หรือ
เจาะจงตาม 56(2)(ก)แล้ วแต่ กรณีกไ็ ด้

คณะกรรมการฯ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงาน
ผ่ านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่เพือ่ ยกเลิก และ
ดาเนินการจัดหาใหม่
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เว้ นแต่ : จะดาเนินการโดยวิธีคดั เลือกหรือ
วิธีเฉพาะเจาะจงด้ วยเหตุอนื่ ให้ เริ่ม
กระบวนการซื้อหรือจ้ างใหม่ โดยการ
จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้ างตามข้ อ 22

การทาสัญญา
การทาสัญญาตามแบบ
การทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

การทาสัญญา
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การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
 การตรวจรับพัสดุให้ เป็ นไปตามสั ญญา (มาตรา 100)
(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับผิดชอบการบริหารสั ญญาหรือ
ข้ อตกลง และการตรวจรับพัสดุ)
 การควบคุมงานก่ อสร้ าง (มาตรา 101)
 การงดหรือลดค่ าปรั บ หรือการขยายเวลาทาการตามสั ญญาให้ อยู่ในดุ
พินิจตามที่กรณีที่กาหนด (มาตรา 102)
 การบอกเลิกสั ญญา ให้ อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจ ตามกรณีที่กาหนด
(มาตรา 103)
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สั ญญาและหลักประกัน
ให้ หน่ วยงานของรัฐทาสั ญญาตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด
• หากจาเป็ นต้ องมีข้อความหรือรายการแตกต่ างไปจากที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด โดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ ในแบบ และไม่ ทาให้ หน่ วยงานของรัฐ
เสี ยเปรียบก็ให้ กระทาได้

การลงนามในสั ญญา เป็ นอานาจของหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
• การลงนามในสั ญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทาได้ เมื่อพ้นระยะเวลา
การอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

การแก้ ไขสั ญญาหรือข้ อตกลง ต้ องอยู่ภายในขอบข่ ายแห่ งวัตถุประสงค์ เดิม
• หน่ วยงานของรัฐต้ องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือ
รายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสั ญญาหรือ
ข้ อตกลงกับพัสดุที่จะทาการแก้ ไขนั้นก่ อนแก้ ไขสั ญญาหรือข้ อตกลงด้ วย
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แบบสั ญญาที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด

กองการพัสดุ
ภาครั ฐ

1. สั ญญาจ้ างก่ อสร้ าง

2. สั ญญาซื้อขาย

3. สั ญญาจะซื้อจะขายราคา
คงทีไ่ ม่ จากัดปริมาณ

4. สั ญญาซื้อขายและอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5. สั ญญาเช่ าคอมพิวเตอร์

6. สั ญญาจ้ างบริการบารุ งรักษา
และซ่ อมแซมแก้ ไขคอมพิวเตอร์

7. สั ญญาจ้ างทาความสะอาดอาคาร

8. สั ญญาจ้ างให้ บริการรักษาความปลอดภัย

9. สั ญญาแลกเปลีย่ น

10. สั ญญาเช่ ารถยนต์

11. สั ญญาเช่ าเครื่องถ่ ายเอกสาร

12. สั ญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

13. สั ญญาจ้ างออกแบบ
และควบคุมงานกอสราง
งานก่ อสร้ าง

14. สั ญญาจ้ างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล
หรือจ้ างบริษัททีป่ รึกษา
15. สั ญญาจ้21างทาของ

มาตรา 104
ความเป็ นโมฆะของสั ญญา
ในกรณี ที่สัญญาหรื อข้อตกลงเกิดจากกรณี ที่หน่ วยงาน
รั ฐมิได้ ปฏิ บัติตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ
หรื อ ประกาศที่ อ อกตามพระราชบัญ ญัติ ฉ บับ นี้ ในส่ วนที่ ไ ม่ เ ป็ น
สาระสาคัญหรื อผิ ดพลาดไม่ ร้ายแรง ไม่ทาให้สัญญาหรื อข้อตกลง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็ นโมฆะ
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การจัดทาข้ อตกลงเป็ นหนังสื อ
– หน่วยงานรัฐอาจทาข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทาตามแบบสัญญาทีค
่ ณะกรรมการนโยบาย

กาหนดก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

1. การจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธคี ดั เลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ การจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข)
2. การจัดซือ้ จัดจ้างจากหน่วยงานรัฐ
3. กรณีทคี่ สู่ ญ
ั ญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ถัดจากวันทาข้อตกลง
4. การเช่าทีผ่ เู้ ช่าไม่ตอ้ งเสียเงินอืน่ ใดนอกจากค่าเช่า
5. กรณีอนื่ ตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกิจจานุเบกษา

**

การจัดซือ้ จัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง จะไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ตอ่ กันก็ได้
แต่ตอ้ งมีหลักฐานในการจัดซือ้ จัดจ้างครัง้ นัน้

**
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มาตรา 97 (ระเบี
(ระเบียบ 165
165)สัสั ญญาหรือข้ อตกลงเป็ นหนังสื อที่ได้ ลงนามแล้
165)
ลงนามแล้ วจะแก้ ไขไม่ ได้ เว้ นแต่

1
2
3
4

• เป็ นการแก้ไขตามาตรา 93 วรรคห้ า (สนง.อัยการสูงสุดเห็นชอบให้แก้ไข)

• ในกรณีทมี่ ีความจาเป็ นต้ องแก้ไขสั ญญาหรือข้ อตกลง หากหารแก้ไขนั้นไม่ ทา
ให้ หน่ วยงานของรัฐเสี ยประโยชน์
• เป็ นการแก้ไขเพือ่ ประโยชน์ แก่หน่ วยงานของรัฐหรือประโยชน์ สาธารณสุ ข

• กรณีอนื่ ตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง
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16. การไขสัญญาหรือข้อตกลง
(พ.ร.บ.มาตรา 97)
หลัก แก้ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้.ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาให้แก้ไขได้
1.แก้ไขตาม ม.93 วรรค 5 คือ สนง.อัยการสูงสุดเห็นชอบให้แก้ไข
2.มีความจาเป็นต้องแก้ไข หากการแก้ไขนั้นไม่ทาให้หน่วยงานเสียประโยชน์
3.การแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
4.กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
หากมีการเพิ่มลดวงเงินหรือเพิ่มลดระยะเวลาส่งมอบหรือทางานให้ตกลงไปพร้อม
การแก้ไขที่มีการเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมทาให้ผู้มีอานาจอนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องให้ผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามวงเงินรวมเห็นชอบแก้ไข
ด้วย

วิธีการตรวจรับพัสดุ
การมีความเห็นของ คกก.ตรวจรับพัสดุ
1. ให้มีความเห็นในรูป “มติของคณะกรรมการ” และมีการประชุมปรึกษา
ของคณะกรรมการ
2. องค์ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมพร้อมกันไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีประธานกรรมการ
ประธานและกรรมการแต่ละคนมีหนึง่ เสียง
3. มติคณะกรรมการให้ถือมติเอกฉันท์
4. กรรมการคนใดไม่เห็นด้วยกับมติให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้
(ระเบียบเดิม ข้อ 36)(ระเบียบใหม่ ข้อ 27)
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การบริหารสั ญญาและการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานซื้อหรืองานจ้ าง

ระเบียบฯ
ข้ อ 176

งานจ้ างก่ อสร้ าง

ระเบียบฯ
ข้ อ 177

งานจ้ างที่ปรึกษา

ระเบียบฯ
ข้ อ 180

งานจ้ างออกแบบควบคุมงานก่อสร้ าง
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กองการ
พัสดุภาครั ฐ

ระเบียบฯ
ข้ อ 181

หลักเกณฑ์ การตรวจรับพัสดุ
หลักการ
ม. 100 +ระเบียบฯ

กองการพัสดุ
ภาครั ฐ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

การซื้อหรือจ้ าง ไม่ เกิน 100,000 บาท (กฎกระทรวง)
แต่ งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็ น “ผู้ตรวจรับ”

ยกเว้ น

“การซื้อหรือจ้ าง ไม่ เกิน 500,000 บาท (ม. 56 (2) (ข)) ” กรณีจาเป็ นเร่ งด่ วน
ที่เกิดขึน้ โดยไม่ คาดหมายไว้ ก่อน ใช้ “รายงานขอความเห็นชอบ”
เป็ น “หลักฐานการตรวจรับ” โดยอนุโลม
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หน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานซื้อหรืองานจ้ าง
ตรวจรั บพัสดุ ณ
 ทีท่ าการของผู้ใช้ พสั ดุ
 สถานที่ที่กาหนดในสั ญญา / ข้ อตกลง
 สถานที่อนื่ ทีม่ ิได้ มีสัญญา / ข้ อตกลง
* ต้ องได้ รับอนุมัติจาก หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐก่อน
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กองการ
พัสดุภาครั ฐ

หน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจรับพัสสดดุ (ต่
(ต่ อ)
งานซื้อหรืองานจ้ าง

กองการ
พัสดุภาครั ฐ

หลักเกณฑ์ การตรวจรั บ ::
 ตรวจให้
ตรวจใ
จ ห้ ถูกต้
จใ
กต้ องครบถ้ วน ตาม
ตามทีี่ตกลง
 ถ้ าต้ องตรวจทดลอง หรือตรวจทางเทคนิค/ วิทยาศาสตร์
จะเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ คาปรึกษา/ หรือส่ งไปตรวจสอบ ณ สถานที่ของ
ผู้ชานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิกไ็ ด้
 กรณีจาเป็ น ตรวจนับเป็ นจานวนหน่ วยไม่ ได้ ท้งั หมด ให้ ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
 ระยะเวลาตรวจรับ
- ตรวจวันที่ผขู ้ าย หรื อผูร้ ับจ้างนาพัสดุมาส่ ง
- ตรวจให้เสร็จสิ้ นโดยเร็วที่สุด
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หน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจรับพัสสดดุ (ต่
(ต่ อ)
งานซื้อหรืองานจ้ าง

กองการ
พัสดุภาครั ฐ

กรณี ตรวจรั บถูกต้ อง :-

• รับพัสดุไว้ ถือว่ าผู้ขาย / ผู้รับจ้ าง ส่ งมอบถูกต้ องครบถ้ วน
ณ วันทีน่ าพัสดุมาส่ งมอบ และส่ งมอบพัสดุให้ จนท.
• ทาใบตรวจรับโดยลงชื่อเป็ นหลักฐาน อย่ างน้ อย 2 ฉบับ
(ให้ ผู้ขาย /ผู้รับจ้ าง 1 ฉบับ เจ้ าหน้ าที่ 1 ฉบับ เพือ่ ประกอบการเบิกจ่ ายเงิน )

• รายงานผลให้ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐผ่ าน หน. เจ้ าหน้ าที่
เพือ่ ทราบและสั่ งการ
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หน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจรับพัสสดดุ (ต่
(ต่ อ)
งานซื้อหรืองานจ้ าง

กองการ
พัสดุภาครั ฐ

กรณีพัสดุทสี่ ่ งมอบ ไม่ ครบจำนวน
วน/
น/ไม่ ถูกต้ อองง ::
ถ้ าสั ญญาหรือข้ อตกลง มิได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่ างอืน่ ให้ รับเฉพาะทีถ่ ูกต้ อง
• มอบพัสดุให้ เจ้ าหน้ าที่
• ทาใบตรวจรับ 2 ฉบับ ส่ งผู้ขาย และ จนท.พัสดุ
• รีบรายงาน หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ เพือ่ แจ้ งผู้ขาย/ ผู้รับจ้ าง ทราบ
ภายใน 3 วันทาการ นับถัดจากวันตรวจพบ
• สงวนสิ ทธิ์ปรับ (ส่ วนทีส่ ่ งไม่ ถูกต้ อง)
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หน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจรับพัสสดดุ (ต่
(ต่ อ)
งานซื้อหรืองานจ้ าง

กองการ
พัสดุภาครั ฐ

กรณีพั
พัสดุเป็ นชชุด / หน่ วย ::

ให้ ดูว่า ถ้ าขาดส่ วนใดส่ วนหนึ่งไปแล้ว จะใช้ การไม่ ได้ อย่ างสมบูรณ์
• ถือว่ ายังไม่ ได้ ส่งมอบ
• รีบรายงาน หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ เพือ่ แจ้ งผู้ขาย/ ผู้รับจ้ าง ทราบ
ภายใน 3 วันทาการ นับถัดจากวันตรวจพบ
กรณีกรรมกำรตรวจรั บบำงคนไม่ ยอมรั บพัสสดดุ ::
ให้ ทาความเห็นแย้ งไว้ ให้ เสนอหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเพือ่ สั่ งการ
• ถ้ า หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ สั่ งการให้ รับพัสดุไว้
• ให้ ดาเนินการออกใบตรวจรับให้ ผู้ขาย/ ผู้รับจ้ าง 1 ฉบับ และ จนท. 1 ฉบับ
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 สั ญญาหรือข้ อตกลงได้
1
ครบกาหนดส่ งมอบแล้ว
 มีค่าปรับเกิดขึน้

หน่ วยงานของรัฐแจ้ งการเรียกค่ าปรับ ตาม
สั ญญาหรื อข้ อตกลงภายใน 7 วันทาการ
นับถัดจากวันครบกาหนดส่ งมอบ

2  คู่สัญญาได้ ส่งมอบพัสดุ

หน่ วยงานของรัฐบอกสงวนสิ ทธิ์การ
เรียกค่ าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุน้ัน
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การงด ลดค่ าปรับ หรือการขยายเวลาการทาสั ญญา
ตามมาตรา 102 ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอานาจ ที่จะพิจารณาได้
ตามจานวนวัน ที่มีเหตุเกิดขึน้ จริงเฉพาะในกรณีดงั ต่ อไปนี้

เหตุเกิดจากความผิด
เกิดจากความบกพร่ อง
ของหน่ วยงานของรัฐ

เหตุสุดวิสัย

เหตุเกิดจากพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใด ทีค่ ู่สัญญา
ไม่ ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย

เหตุอนื่ ตามทีก่ าหนดให้
กฎกระทรวง

ให้ หน่ วยงานของรัฐกาหนดให้ คู่สัญญาต้ องแจ้ งเหตุดงั กล่ าวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุ ดลง
หรือตามที่กาหนดในกฎกระทรวง หากไม่ แจ้ งภายในเวลาที่กาหนดคู่สัญญาจะยกขึน้ มากล่าวอ้างในภายหลังไม่ ได้
เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิด เกิดจากความบกพร่ องของหน่ วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ ง
ทร อยู่แล้ วตั้งแต่ ต้น
หรือหน่ วยงานของรัรัฐ37ทราบดี

การกาหนดอัตราค่าปรับในสัญญา
1
2

3
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การรับประกันความชารุดบกพร่อง
1. ซื้อขาย
ประกันชารุดบกพร่อง 1 ปี นับตั้งแต่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน
2. จ้างก่อสร้าง
ประกันชารุดบกพร่อง 2 ปีนับตั้งแต่ส่งมอบงานครั้งสุดท้าย

เหตุชารุดบกพร่อง คือ
1. กรณีซื้อขาย

2. กรณีจ้างก่อสร้าง

ชารุดเสียหายอันเกิดจากการใช้งานปกติ
เกิดขัดข้องในการใช้งานปกติ
สิ่งของไม่อยู่ในสภาพหรือคุณภาพที่จะใช้งานได้ปกติ
ใช้วัสดุไม่ถูกต้อง
ทาไว้ไม่เรียบร้อย
ทาไว้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิธี

มาตรา 103
เหตุบอกเลิกสั ญญา
เหตุตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด

เหตุอนั เชื่อได้ ว่าผู้ขายหรือผู้
รับจ้ างไม่ สามารถส่ งมอบงาน
หรือทางานให้ แล้ วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

เหตุอนื่ ตามทีก่ าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัตนิ ีห้ รือใน
สั ญญาหรือข้ อตกลง

เหตุอนื่ ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกาหนด

ให้ ผ้ ูมีอานาจพิจารณาได้ เฉพาะในกรณีที่เป็ นประโยชน์ แก่ หน่ วยงานของรั ฐ
โดยตรงหรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ หรื อ เพื่ อ แก้ ไ ขข้ อ เสี ย เปรี ย บของ
หน่ วยงานของรัฐในการทีจ่ ะปฏิบัติตามสั ญญาหรือข้ อตกลงนั้นต่ อไป
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การจัดทาบันทึกรายงานผลการพิจารณา
เมือ่ สิ้นสุ ดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างในแต่ ละโครงการ ให้ หน่ วยงานของรัฐ
จัดให้ มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้ าง พร้ อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ โดยต้ องมีรายการดังต่ อไปนี้
รายงาน
ขอซื้อหรือ
ขอจ้ าง

บันทึกรายงาน
ผลการตรวจรับ
พัสดุ

เอกสารเกีย่ วกับการรับฟัง
ความคิดเห็นร่ างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้ าง และผลการ
พิจารณาในเรื่องนั้น (ถ้ ามี)

สั ญญาหรือข้ อตกลง
เป็ นหนังสื อ รวมทั้ง
การแก้ ไขสั ญญาหรือ
ข้ อตกลงเป็ นหนังสื อ
(ถ้ ามี)
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ประกาศและ
เอกสารเชิญชวน หรือ
หนังสื อเชิญชวน และ
เอกสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง

ข้ อเสนอของ
ผู้ยนื่ ข้ อเสนอ
ทุกราย

ประกาศผล
การพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้ าง
หรือผู้ได้ รับ
การคัดเลือก

บันทึกรายงานผล
การพิจารณา
คัดเลือกข้ อเสนอ

การบริ หารพัสดุ : การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย
การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ ใช้ บังคับกับงานบริการ งานก่อสร้ าง
งานจ้ างทีป่ รึกษา และงานจ้ างออกแบบหรือควบคุมงาน

การเก็บ
และการบันทึก
การจาหน่ ายพัสดุ
การบารุ งรักษา
การตรวจสอบ

การเบิกจ่ าย

การยืม

การบริ หารพัสดุ (ต่
(ต่อ)
การเก็บและการบันทึก ::

กองการ
พัสดุภาครั ฐ

 ลงบัญชีหรือทะเบียนเพือ่ ควบคุมพัสดุ แล้ วแต่ กรณี แยกเป็ นชนิด
และแสดงรายการตามตัวอย่ างทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด
 ให้ มีหลักฐานการรับเข้ าบัญชีหรือทะเบียนไว้ ประกอบรายการด้วย
 สาหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชี
เดียวกันก็ได้
 เก็บรักษาพัสดุให้ เป็ นระเบียบเรียบร้ อย ปลอดภัย และให้ ครบถ้วน
ถูกต้ องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน

การบริ หารพัสดุ (ต่
(ต่อ)
การเบิกจ่ าย ::

กองการ
พัสดุภาครั ฐ

 ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานทีต่ ้ องใช้ พสั ดุน้ัน เป็ นผู้เบิก
 การจ่ ายพัสดุ ให้ หัวหน้ าหน่ วยพัสดุทมี่ ีหน้ าที่เกีย่ วกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ทไี่ ด้ รับ
มอบหมายจากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเป็ นหัวหน้ าหน่ วยพัสดุ เป็ นผู้สั่งจ่ ายพัสดุ
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้ องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ ามี)
แล้ วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งทีม่ ีการจ่ าย และเก็บใบเบิกจ่ ายไว้ เป็ นหลักฐานด้ วย
 หากมีความจาเป็ นจะกาหนดวิธีการเบิกจ่ ายพัสดุเป็ นอย่ างอืน่ ให้ อยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐนั้น โดยให้ รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้ วย

การบริ หารพัสดุ (ต่
(ต่อ)

กองการ
พัสดุภาครั ฐามิได้
การให้ ยมื หรือนาพัสดุไปใช้ ในกิจการ ซึ่งมิใช่ เพือ่ ประโยชน์ ของทางราชการจะกระท

การยืม :
พัสดุประเภทใช้ คงรู ป

 การยืมระหว่ างหน่ วยงานของรัฐ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐผู้ให้ ยมื
 การให้ บุคคลยืมใช้ ภายในสถานทีข่ องหน่ วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากหัวหน้ า
หน่ วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุน้ัน แต่ ถ้ายืมไปใช้ นอกสถานทีข่ องหน่ วยงานของรัฐ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
 ผู้ยมื ส่ งคืนพัสดุน้ันในสภาพทีใ่ ช้ การได้ เรียบร้ อย หากเกิดชารุ ดเสี ยหาย หรือใช้ การไม่ ได้ หรือสู ญ
หายไป ผู้ยมื ต้ องจัดการแก้ ไขซ่ อมแซมให้ คงสภาพเดิมโดยเสี ยค่ าใช้ จ่ายของตนเอง หรือชดใช้ เป็ นพัสดุ
ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่ างเดียวกัน หรือชดใช้ เป็ นเงินตามราคาทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะยืม
โดยมีหลักเกณฑ์ ดงั นี้
 ราชการส่ วนกลาง และราชการส่ วนภูมภิ าค ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทกี่ ระทรวงการคลังกาหนด
 ราชการส่ วนท้ องถิ่น ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทกี่ ระทรวงมหาดไทยกาหนด
 หน่ วยงานของรัฐอืน่ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทหี่ น่ วยงานของรัฐนั้นกาหนด

การบริ หารพัสดุ (ต่
(ต่อ)

กองการ
พัสดุภาครั ฐามิได้
การให้ ยมื หรือนาพัสดุไปใช้ ในกิจการ ซึ่งมิใช่ เพือ่ ประโยชน์ ของทางราชการจะกระท

การยืม :
พัสดุประเภทสิน้ เปลือง

 ให้ กระทาได้ เฉพาะ หน่ วยงานของรัฐผู้ยมื มีความจาเป็ น รีบด่ วน จะดาเนินการจัดหาได้

ไม่ ทนั การ และหน่ วยงานของรัฐผู้ให้ ยมื มีพสั ดุน้ันๆ พอทีจ่ ะให้ ยมื ได้ และให้ มีหลักฐาน
การยืมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ทั้งนี้ โดยปกติหน่ วยงานของรัฐผู้ยมื จะต้ องจัดหาพัสดุเป็ นประเภท ชนิด และ
ปริมาณเช่ นเดียวกันส่ งคืนให้ หน่ วยงานของรัฐผู้ให้ ยมื
 เมือ่ ครบกาหนดยืม ให้ ผ้ใู ห้ ยมื หรือผู้รับหน้ าทีแ่ ทนมีหน้ าทีต่ ดิ ตามทวงพัสดุทใี่ ห้ ยมื ไป
คืนภายใน 7 วัน นับแต่ วนั ครบกาหนด

การบริ หารพัสดุ (ต่
(ต่อ)

การบารุ งรักษา
- จัดให้ มีผ้ คู วบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความ
ครอบครองให้ อยู่ในสภาพที่พร้ อมใช้ งานได้
ตลอดเวลา
- ให้ มีการจัดทาแผนการซ่ อมบารุ งที่เหมาะสมและ
ระยะเวลาในการซ่ อมบารุ งด้ วย
- กรณีที่พสั ดุเกิดการชารุ ด ให้ หน่ วยงานของรัฐ
ดาเนินการซ่ อมแซมให้ กลับมาอยู่ในสภาพพร้ อม
ใช้ งานโดยเร็ว

กองการ
พัสดุภาครั ฐ

การตรวจสอบพัสดุ
- ก่ อนสิ้นปี งบประมาณของทุกปี แต่ งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิเป็ น
เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบการรับจ่ ายพัสดุในงวด ๑ ปี
ที่ผ่านมา
- รายงานผลการตรวจสอบต่ อผู้แต่ งตั้งภายใน
๓๐ วันทาการ นับแต่ วนั เริ่มดาเนินการตรวจสอบ
พัสดุน้ ัน
- หากผลการตรวจสอบปรากฏเห็นได้ อย่ าง
ชัดเจนว่ าพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ เนื่องมาจากการ
ใช้ งานตามปกติ หรือสู ญไปตามธรรมชาติ ให้
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้
ดาเนินการจาหน่ ายต่ อไปได้

การบริ หารพัสดุ (ต่
(ต่อ)
การจาหน่ ายพัสสดุดุ : ขาย

กองการ
พัสดุภาครั ฐ

 ให้ ดาเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่ อน แต่ ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้ วไม่ ได้
ผลดี
ให้ นาวิธีท่ ีกาหนดเกี่ยวกับการซือ้ มาใช้ โดยอนุโลม เว้ นแต่
1. การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้ มารวมกันไม่ เกิน 500,000 บาท จะขาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ ต้องทอดตลาดก่ อนก็ได้ โดยตกลงราคา
2. การขายให้ แก่หน่ วยงานของรัฐ หรือองค์ การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)
แห่ งประมวลรัษฎากร ให้ ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. การขายอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่ น โทรศัพท์ เคลือ่ นที่ แท็บเล็ต ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่
ของรัฐทีห่ น่ วยงานของรัฐ มอบให้ ไว้ ใช้ งานในหน้ าที่ เมือ่ บุคคลดังกล่ าวพ้นจาก
หน้ าที่ หรืออุปกรณ์ ดงั กล่าวพ้ นระยะเวลาการใช้ งานแล้ว ให้ ขายให้ แก่บุคคลดังกล่าว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การบริ หารพัสดุ (ต่
(ต่อ)
การจาหน่ ายพัสสดุดุ : ขาย

กองการ
พัสดุภาครั ฐ

การขายโดยวิธีทอดตลาด ให้ ถือปฏิบตั ิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
โดยให้ ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายทาการประเมินราคาทรัพย์ สินก่ อนการประกาศ
ขายทอดตลาด กรณีทเี่ ป็ นพัสดุทมี่ ีการจาหน่ ายเป็ นการทัว่ ไปให้ พจิ ารณาราคา
ทีซ่ ื้อขายกันตามปกติในท้ องตลาด หรือราคาท้ องถิน่ ของสภาพปัจจุบนั ของพัสดุน้ัน
ณ เวลาทีจ่ ะทาการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคา ตามความเหมาะสม กรณีที่
เป็ นพัสดุทไี่ ม่ มีการจาหน่ ายทัว่ ไป ให้ พจิ ารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของ
พัสดุ และอายุการใช้ งาน รวมทั้งสภาพและสถานทีต่ ้งั ของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้ เสนอ
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐพิจารณาให้ ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่ าว
โดยคานึงถึงประโยชน์ ของหน่ วยงานของรัฐด้ วย
หน่ วยงานของรัฐจะจ้ างผู้ประกอบการทีใ่ ห้ บริการขายทอดตลาดเป็ น
ผู้ดาเนินการก็ได้

การบริ หารพัสดุ (ต่
(ต่อ)
การจาหน่ ายพัสสดุดุ : แลกเปลี่ยน โอน

กองการ
สดุภาครั ฐ
แปรสภาพหรือทพัาลาย

แลกเปลีย่ น ให้ ดาเนินการตามวิธีการแลกเปลีย่ นทีก่ าหนดไว้ ในระเบียบนี้
โอน ให้ โอนแก่หน่ วยงานของรัฐ หรือองค์ การสถานสาธารณกุศลตาม
มาตรา ๔๗ (๗) แห่ งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้ มีหลักฐานการส่ งมอบไว้ ต่อ
กันด้ วย
แปรสภาพหรือทาลาย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่หน่ วยงานของรัฐ
กาหนดการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้ แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับถัดจากวันที่หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐสั่ งการ

การลงโทษให้เป็ นผูท้ ิ้งงาน

ห้ ามหน่ วยงานของรัฐก่อนิตสิ ั มพันธ์ กบั ผู้ทงิ้ งานทีถ่ ูกระบุช่ือไว้ ในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทงิ้ งาน และได้ แจ้ งเวียนชื่อแล้ว เว้ นแต่ จะได้ มกี ารเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งาน
กรณีปรากฏว่ า ผู้ยนื่ ข้ อเสนอ หรือคู่สัญญาของหน่ วยงานของรัฐ กระทาการอันมีลกั ษณะ
เป็ นการทิง้ งาน ตามความในมาตรา 109 ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐพิจารณาให้ ผ้ ูยนื่ ข้ อเสนอคู่สัญญา
หรือผู้รับจ้ างช่ วงทีห่ น่ วยงานของรัฐอนุญาตให้ รับช่ วงงานได้ หรือทีป่ รึกษา หรือผู้ให้ บริการออกแบบ
หรือควบคุมงาน เป็ นผู้ทงิ้ งาน แล้ วแต่ กรณี พร้ อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
เพือ่ พิจารณาสั่ งให้ เป็ นผู้ทงิ้ งานโดยเร็ว

การลงโทษให้เป็ นผูท้ ิ้งงานน (ต่
(ต่อ)

กองการพัสดุ
ภาครั ฐ

ม.109 ในกรณีปรากฏว่ าผู้ยนื่ ข้ อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่ วยงานของรัฐกระทาการดังต่ อไปนี้
โดยไม่ มเี หตุอนั ควร ให้ ถือว่ ากระทาการอันมีลกั ษณะเป็ นการทิง้ งาน
เป็ นผู้ยนื่ ข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกแล้ วไม่ ยอมทาสั ญญาหรือข้ อตกลง
เป็ นหนังสื อกับหน่ วยงานของรัฐภายในเวลาที่กาหนด
คู่สัญญาของหน่ วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้ างช่ วงที่หน่ วยงานของรัฐอนุญาต
ให้ รับช่ วงงานได้ ไม่ ปฏิบัตติ ามสั ญญาหรือข้ อตกลงเป็ นหนังสื อนั้น
เมื่อปรากฏว่ าผู้ยื่นข้ อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่ วยงานของรัฐกระทาการอันมีลักษณะ
เป็ นการขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่ วมกัน
หรื
อกระทาการโดยไม่
หรอกระทาการโดยไ
ย มสุสุจริรตต
ยไ
เมื่อปรากฏว่ าผลการปฏิบัติตามสั ญญาของที่ปรึ กษาหรื อผู้ให้ บริ การงานจ้ างออกแบบ
หรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งมี ข้ อ บกพร่ อ ง ผิ ด พลาด หรื อ ก่ อ ให้ เ กิด ความเสี ย หายแก่
หน่ วยงานของรัฐอย่ างร้ ายแรง
เมื่อปรากฏว่ าผู้ให้ บริการงานจ้ างออกแบบหรือควบคุมงานก่ อสร้ างหรือผู้ประกอบการ
งานก่ อสร้ างไม่ ปฏิบัตติ ามมาตรา 86
การกระทาอืน่ ๆ ที่กาหนดในกฎกระทรวง

การเพิกถอนการเป็ นผูท้ ิ้งงาน

กองการพัสดุภาครัฐ

ม. 110 ผู้ทสี่ ั่ งให้ เป็ นผู้ทงิ้ งานตาม ม.109 อาจร้ องขอให้ ได้ รับการเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งาน :
สามารถกระทาได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้

1. เป็ นผู้ทมี่ ฐี านะการเงินมัน่ คง

2. มีการชาระภาษีโดยถูกต้ องตามกฎหมาย และ

3. ได้ พ้นกาหนดระยะเวลาการแจ้ งเวียนรายชื่ อให้ เป็ นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกาหนด

การเพิกถอนการเป็ นผูท้ ิ้งงานน (ต่
(ต่อพั)สกองการ
ดุภาครั ฐ

ผู้ท่ ถี กู สั่งให้ เป็ นผู้ทงิ ้ งานสามารถยื่นคาร้ องขอเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ ้ งานได้
โดยต้ องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้

1. ถูกขึน้ บัญชีเป็ นผู้ทงิ้ งานมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ปี โดยจะต้ องไม่ ได้ ถูกสั่ งให้ เป็ นผู้ทงิ้ งาน
เนื่องจากมีการกระทาการอันมีลกั ษณะเป็ นการขัดขวาง การแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม
หรือกระทาการโดยไม่ สุจริต ทั้งนี้ ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้ รับการเพิกถอน
ในข้ อนี้ ต้ องไม่ เคยมีผลการประเมินเป็ นผู้ไม่ ผ่านเกณฑ์ ที่กาหนดและถูกระงับไม่ ให้ เข้ ายืน่
ข้ อเสนอหรือทาสัญญากับหน่ วยงานของรัฐ

2. ถูกขึ้นบัญชี เป็ นผู้ทิง้ งานมาแล้ วตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป และจะต้ องไม่ ได้ ถูกสั่ ง
หรือแจ้ งเวียนให้ เป็ นผู้ทงิ้ งาน เนื่องจากมีการกระทาการอันมีลักษณะเป็ นการ
ขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม หรือกระทาการโดยไม่ สุจริต

3. ถู กขึ้นบัญชี เป็ นผู้ทิ้งงานมาไม่ น้อยกว่ า 10 ปี คณะกรรมการวินิจฉั ย

อาจเสนอความเห็นต่ อปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้ มีการเพิก ถอน
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทงิ้ งานก็ได้

การเพิกถอนการเป็ นผูท้ ิ้งงานน (ต่
(ต่อพั)สกองการ
ดุภาครั ฐ
4 . หากผู้ ทงิ้ งานรายใดถู
ใ กเพิกิ ถอนชืื่อออกจากการเป็ป็ นผู้ ทงิ้ งานไปแล้
ไ ้ ว และถูกสั่ั งให้
ไป
ใ ้
เป็ นผู้ทงิ้ งานซ้าอีก ภายในระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันทีไ่ ด้ รับการเพิกถอนชื่อออก
จากการเป็ นผู้ทงิ้ งานแล้ ว การเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งานในครั้งหลัง ผู้ทงิ้ งานจะไม่ มี
สิ ทธิได้ เพิกถอนตามข้ อ 1 แต่ จะมีสิทธิได้ เพิกถอนตามข้ อ 2 ได้ เมือ่ ครบกาหนด
ระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่ วนั ทีถ่ ูกสั่ งและแจ้ งเวียนให้ เป็ นผู้ทงิ้ งานในครั้งหลัง

5. ผู้ทงิ้ งานทีป่ ระสงค์ จะขอใช้ สิทธิเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งาน ต้ องยืน่ คาขอเพิกถอน
มายังปลัดกระทรวงการคลัง พร้ อมทั้งเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง

การยกเว้นไม่ตอ้ งดาเนินการในระบบ e-GP
1
การจัดซื้อจัดจ้าง

1.1 ส่วนราชการและองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่ากว่า 5,000 บาท
1.2 รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานของรัฐอื่นๆ
ไม่เกิน 100,000 บาท

2
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามข้อ 79 วรรค 2

3
การจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุดที่ กค 0421.4/ว.82
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติงาน
ในระบบ e-GP ระยะที่ 2

4
การซื้อน้ามันเชื้อเพลิงไม่ถึง
10,000 ลิตร ไม่มีภาชนะเก็บ
รักษาน้ามันเชื้อเพลิง

หมวด 15
บทกาหนดโทษ
มาตรา 120 ผูใ้ ดเป็ นเจ้าหน้าที่หรื อเป็ นผูม้ ีอานาจหน้าที่ ในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อการบริ หารพัสดุ ปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
ในการจัดซื้ อ จัดจ้างหรื อ การบริ ห ารพัส ดุ ตามพระราชบัญ ญัติน้ ี กฎกระทรวง
ระเบียบ หรื อประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ ี โดยมิชอบเพื่อให้เกิด
ความเสี ย หายแก่ ผู้ห นึ่ งผู้ใ ด หรื อปฏิ บัติ ห รื อละเว้น การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติน้ ี โดยทุจริ ตต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิ บปี หรื อปรับ
ตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท หรือทั้งจำทัง้ ปรับ
ผู้ ใ ดเป็ นผู้ ใ ช้ ห รื อผู้ ส นั บ สนุ นในการกระท าความผิ ด
ตามวรรคหนึ่ง ผูน้ ้ นั ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้สาหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง
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บทเฉพาะกาล
– กรณีที่ยังไม่ ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรื อประกาศให้ นาระเบียบที่ใช้ บังคับอยู่ เดิมมาใช้ บังคับ
ต่ อไปเท่ าที่ไม่ ขัดหรื อแย้ งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่ าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรื อประกาศ
ในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินีใ้ ช้ บังคับ (มาตรา 122)
– กรณีไม่ อาจนาระเบียบเดิมมาใช้ บังคับในเรื่ องใดได้ ให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(มาตรา 123)
– การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบที่ใช้ บังคับอยู่เดิม จนกว่ าจะมีประกาศ หรื อกฎ
หรือระเบียบแล้ วแต่ กรณี ใช้ บังคับ (มาตรา 124)
– การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างที่ได้ ดาเนินการตามระเบียบที่ใช้ บังคับอยู่เดิมก่ อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้ บังคับและการตรวจรับและการจ่ ายเงินยังไม่ แล้ วเสร็จให้ ดาเนินการตามระเบียบเดิม ต่ อไป เว้ นแต่
ยังไม่ ได้ ประกาศจัดซื้อจัดจ้ าง หรือในกรณีที่มีการยกเลิกการดาเนินการจัดซื้อจั ดจ้ าง การดาเนินการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งนั้ น หรื อ การด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งครั้ งใหม่ แล้ ว แต่ ก รณี ใ ห้ ด าเนิ น การ
ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 128)

