


 เจาหนาที่พัสดุ    - โดยตําแหนง        

- โดยแตงตั้ง(ขาราชการ, ลูกจางประจํา/ชั่วคราว)

 หน.เจาหนาที่พัสดุ - โดยตําแหนง 

                           - โดยแตงตั้ง (ขาราชการ)

 หัวหนาสวนราชการ - อธิบดี (สวนกลาง)

- ผูวาราชการจังหวัด (ภูมิภาค)

 ผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อ-จาง - หัวหนาสวนราชการ

- ปลัดกระทรวง

- รัฐมนตรีเจาสังกัด

 คณะกรรมการตาง ๆ /ผูควบคุมงาน
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 อํานาจดําเนินการ
- อํานาจในการใหความเห็นชอบในการซื้อ/จาง
- อํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการ

 อํานาจสั่งซื้อสั่งจาง

 อํานาจลงนามในสัญญา
- แกไขสัญญา
- ลด งดคาปรับ ขยายระยะเวลา
- บอกเลิกสัญญา 



การมอบอํานาจตามระเบียบพัสดุ

สวนที่ 2  การใชบังคับและการมอบอํานาจ

 ขอ 9 ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบยีบนี้  จะมอบอํานาจเปนหนังสือ

ใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ได โดยใหคํานึงถึง ระดับตําแหนง หนาที่ และ

ความรับผิดชอบของผูที่ไดรับมอบ

        ผูรับมอบอํานาจมหีนาทีต่องรับมอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจ

นั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได

ยกเวน 

- ผูวาราชการจังหวดั อาจมอบอํานาจนั้นตอได...(รองผูวาฯ, ผูชวยผูวาฯ 

, ปลัดจังหวัด หรือ หน.สรก.ประจําจังหวดั)

- กลาโหม มอบอํานาจตอตามระเบยีบกระทรวงกลาโหม 



คณะกรรมการเปดซองสอบราคา

คณะกรรมการรับ และเปดซองประกวดราคา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจการจาง + ผูควบคุมงาน



กรณีงานซื้อหรืองานจาง

Add Your Title
  ประธาน 1 คน

  กรรมการ อยางนอย 2 คน

  แตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ    

  พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ

• โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบเปนสําคัญ

• กรณีจําเปน แตงตั้งบุคคลอื่นอีกไมเกิน 2 คน รวมเปนกรรมการ

** การแตงตั้งคณะกรรมการจะตองแตงตั้งเปนครั้ง ๆ ไป**

     (ไมจําเปนตองมีรูปแบบ)

ไมสามารถแสดงรูปนี้ไดในขณะนี้



องคประกอบของคณะกรรมการ ตองเปนขาราชการเทานั้น หรือไม ?องคประกอบของคณะกรรมการ ตองเปนขาราชการเทานั้น หรือไม ?

หลักการ

  ประธาน / กรรมการ ตองเปนขาราชการ พนักงานราชการ    
                                   พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ

  ผูตรวจรับ ขาราชการ / ลูกจางประจํา

                        กรณีซื้อ / จาง ไมเกิน 10,000 บาท

กวพ. ยกเวน ตามหนังสือ กค (กวพ) 0408.4/ว 155 ลว. 1 พ.ค. 50 ดังนี้ 

• กรณีมหาวิทยาลัย ใหพนักงานมหาวิทยาลัยเปน กรรมการ หรือผูตรวจรับพัสดุ/งานจางได

• กรณีสวนราชการอื่น  ใหพนักงานราชการเปน ผูตรวจรับพัสดุ/งานจางได



Add Your Title

ขอหาม !!

แตงตั้งกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 

 เปน  “ กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ”

แตงตั้งกรรมการเปดซองสอบราคา 

 หรือ พิจารณาผลการประกวดราคา

  เปน “ กรรมการตรวจรับพัสดุ ”



การประชมุของคณะกรรมการ

องคประชุม • ประธาน + กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

   และประธานจะตองอยูดวยทุกครั้ง

มติกรรมการ
• ถือเสียงขางมาก

• ถาเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง

ยกเวน!!

• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

• คณะกรรมการตรวจการจาง

• ตองใชมติเอกฉันท



        การแบงซื้อ แบงจาง  หมายถึง การลดวงเงินที่จะซื้อ

หรือจางในครั้งเดียวกัน ออกเปนหลายครั้ง

โดยไมมีเหตุผลความจําเปน และมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง

        1)  แบงวงเงิน ใหลดลงเพื่อเปลี่ยนวิธีจัดหาพัสดุ

        2)  ใหผูมีอํานาจสั่งซื้อ สั่งจาง เปลี่ยนไป



 

วงเงินที่ไดรับมาพรอมกันหรือไม

พัสดุที่จะจัดหาเปนประเภทเดียวกันหรือไม

พิจารณาจากความตองการของผูใช

       พัสดุวาตองการใชพรอมกันหรือไม



1. วิธีตกลงราคา    ไมเกิน 100,000 บาท

2. วิธีสอบราคา เกิน100,000 บาท                           

ไมเกิน 2,000,000 บาท

3. วิธีประกวดราคา เกิน 2,000,000 บาท

4. วิธีพิเศษ              เกิน 100,000 บาท แตมีเงื่อนไข

5. วิธีกรณีพิเศษ     ไมมีกําหนดวงเงิน แตมีเงื่อนไข

6. วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 
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การตรวจรับ

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- คณะกรรมการตรวจการจาง
- ผูควบคุมงาน

ขอความเห็นชอบ

ดําเนินการ

วิธีจัดซื้อจัดจางทั่วไป 6 วิธี

ขออนุมัติ

- หัวหนาสวนราชการ
- ปลัดกระทรวง/ทบวง
- รัฐมนตรีเจาสังกัด

การทําสัญญา

หัวหนาสวนราชการ

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจาง



หัวหนาสวนราชการ

เจาหนาที่พัสดุ

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ



2

เจาหนาที่ พัสดุ

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

หัวหนาสวนราชการ

รายงาน (๒๗)

1

5

4

6 สงของ/งาน

ใบสั่ง

เห็นชอบ 
(๒๙)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ตรวจการจาง

ผูตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับการจาง

 ผูขาย/ผูรับจาง



ขอยกเวนขอยกเวน

 

• เจาหนาที่พัสดุ หรือ ผูรับผิดชอบดําเนินการไปกอน

• รายงานขอความเห็นชอบหัวหนาสวนราชการ

• ใชรายงานเปนหลักฐานการตรวจรับ

• วงเงินไมเกิน10,000 บาท ทํารายงานเฉพาะรายการ

         ที่จําเปนได

  

วิธีการ

• กรณีจําเปนเรงดวน

• ไมไดคาดหมายไวกอน

• ดําเนินการตามปกติไมทัน



ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน หมายถึง

1) บุคคล /นิติบุคคล เปนผูมีสวนไดเสีย (ทางตรง/ออม) 

รวมคูสมรส/บุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ  ไดแก

o มีความสัมพันธในเชิงบริหาร

o มีความสัมพันธในเชิงทุน   

o มีความสัมพันธในลักษณะไขวกัน                              

2) เขาเสนอราคา /เสนองาน ในคราวเดียวกัน

การตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน

(ระเบียบขอ ๕ ประกอบขอ ๑๕ ตรี วรรคสอง)



 หุนสวนในหางหุนสวน 
       สามัญ
 หุนสวนไมจํากัดความรับผิด  
       ใน หจก.
 ผูถือหุนรายใหญใน บจก., 
       บ.มหาชน (>25% / กวพ.
       กําหนด)

 หุนสวนในหางหุนสวน
สามัญ / หจก.
 ผูถือหุนรายใหญใน 

บจก. บมจ.



o  ผูจัดการ

o  หุนสวนผูจัดการ

o  กรรมการผูจัดการ

o  ผูบริหาร

o  ผูมีอํานาจในการ 

     ดําเนินงาน

บุคคล

หรือนิติบุคคล

อีกรายหนึ่งหรือ

หลายราย

มีอํานาจหรือ

สามารถใช

อํานาจในการ

บริหารจัดการ

กิจการ



• ผูจัดการ
• หุนสวนผูจัดการ
• กรรมการผูจัดการ
• ผูบริหาร
• ผูมีอํานาจในการดําเนินงาน

• หุนสวนในหางหุนสวน
   สามัญ / หจก.
• ผูถือหุนรายใหญใน 
   บจก. / บมจ.



บริษัท A บริษัท B หจก. C

นาย ก.

 กรรมการผูจัดการ

นาย ก.

ถือหุน 26%

นาย ก.  

ถือหุน 26%

นาย ข.

 กรรมการผูจัดการ

นาย ก. 

ถือหุน 20%

นาย ก. เปน

  หุนสวนผูจัดการ

นาย ก. 

เปนหุนสวนประเภทไม

จํากัดความรับผิดชอบ

นาย ก. 

เปนหุนสวนผูจัดการ

เชิงบริหาร 

เชิงทุน 

เชิงไขว 



เผยแพรเอกสาร

• กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา
  10 วัน / นานาชาติไมนอยกวา 45 วัน
• สงประกาศใหผูมีอาชีพขายหรือรับจาง
   โดยตรง หรือทางไปรษณียลงทะเบียน
   ใหมากที่สุด
• ปดประกาศเผยแพร ณ ที่ทําการโดย
   เปดเผย

เจาหนาที่พัสดุ หัวหนาสวนราชการ
ขอ 27

ขอ 29

จัดทําประกาศ (ขอ 40)

การดําเนินการโดยวิธีสอบราคา (1)



การยื่นซอง
- ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึง              

  ประธานกรรมการ

- ยื่นซองดวยตนเอง / ทางไปรษณีย

(กรณีที่กําหนดไว)

- เจาหนาที่รับโดยไมเปดซอง

- หัวหนาเจาหนาที่พัสดุการเก็บรักษาซอง

การรับซอง - ระบุวันและเวลารับซอง

 - สงมอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที

การดําเนินการโดยวิธีสอบราคา (2)



คณะกรรมการเปดซองสอบราคา (ขอ 42)

 ตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน

 ประกาศชื่อผูผานการตรวจสอบ

 เปดซองใบเสนอราคาเฉพาะผูไมมีผลประโยชนรวมกัน

 ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูเสนอราคาแลวคัดเลือก

      ผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ําสุด

 ราคาเทากันหลายรายยื่นซองใหม

 ถูกตองรายเดียวดําเนินการตอได

การดําเนินการโดยวิธีสอบราคา (3)



กรณีเกินวงเงิน (ขอ 43)

 ถาไมไดผลอีก ขอเพิ่มเงิน หรือยกเลิกการสอบราคา

 เรียกรายต่ําสุดมาตอรองใหอยูในวงเงินหรือ

      สูงกวาไมเกิน 10 %

 ถาไมไดผลใหเรียกทุกรายมายื่นซองใหม

การดําเนินการโดยวิธีสอบราคา (4)



ขั้นตอนการประกวดราคา

จัดทําเอกสาร
ประกวดราคา

(ขอ 44)

จัดทํารายงานขอซื้อ/จาง
และแตงตั้งคณะ-
กรรมการ (ขอ 27)

การรับและเปดซอง
(ขอ 49)

การประกาศเผยแพร
การประกวดราคา

 (ขอ 45, 46)

การขออนุมัติ
สั่งซื้อ/จาง (ขอ 

65)

การพิจารณาผล
การประกวดราคา 

(ขอ 50)
การทําสัญญา 
(ขอ 132-133)



เจาหนาที่พัสดุ หัวหนาสวนราชการ
ขอ 29

ขอ 27

- ทําตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด

- แตกตางหรือไมรัดกุมสง

  สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจ

จัดทําเอกสาร (ขอ 44)

การดําเนินการโดยวิธีประกวดราคา (1)



การดําเนินการโดยวิธีประกวดราคา (2)

การประกาศขาวการประกวดราคา สงไปรษณีย EMS

• ออกประกาศ ณ ที่ทําการ

• สงวิทยุและหนังสือพิมพ

• สงกรมประชาสัมพันธ

• สงองคการสื่อสารมวลชน

• สงศูนยรวมขาวประกวดราคา

• สง สตง.

• ในตูปดประกาศมีกุญแจปด

• มีผูปดและผูปลดประกาศ ซึ่งมิใช

   คนเดียวกัน และมีพยานรับรองดวย



ประกาศ ไมนอยกวา 7 วัน ทําการ

ใหขาย • ไมนอยกวา 7 วัน ทําการ

• หามมีเงื่อนไขในการให/ขาย

คํานวณราคา  ไมนอยกวา 7 วัน ทําการ

วันรับซองประกวดราคา
หามรนหรือเลื่อนวันรับซอง 

และเปดซองประกวดราคา

การดําเนินการโดยวิธีประกวดราคา (3)



คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา

- รับซองราคา

- ตรวจหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน  

  กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกันสง

  สําเนาใหธนาคาร

- รับเอกสารตามบัญชีรายการ  หากไมถูกตองใหบันทึกไว

การดําเนินการโดยวิธีประกวดราคา (4)



คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
- สงเอกสารสวนที่ 1 ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด  
  ราคาเพื่อตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกัน
- เปดซองและอานแจงราคาโดยเปดเผยเฉพาะที่ผานการ
  ตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกัน
- ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารทุกฉบับ
- สงมอบเรื่องทั้งหมดใหคณะกรรมการพิจารณา
  ผลการประกวดราคา

การดําเนินการโดยวิธีประกวดราคา (5)



ใชวิธีพิเศษ

- ประกวดราคาใหม
  ไมไดผลดี

อนุโลมขอ 43

- สูงกวาวงเงิน

- คัดเลือกสิ่งของ/งานจาง

รายต่ําสุด

- พิจารณาราคา เกณฑปกติ

ยื่นซองใหม

- เทากันหลายราย

ยกเลิก/ ดําเนินการตอไป

- ถูกตองรายเดยีว (51)

 ยกเลิก - ไมมีผูเสนอราคา  

   หรือไมถูกตองตาม    

   spec  (52)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
- ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ

การดําเนินการโดยวิธีประกวดราคา (6)



การดําเนินการซื้อโดยวธิพีิเศษ (1)

เงื่อนไข (ขอ 23) วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท วิธีการ (ขอ 57)

จนท. พัสดุ หัวหนาสวนราชการ
ใหความเห็นชอบ 29

รายงาน ขอ 27

- จะขายทอดตลาด เจรจาตกลงราคา

- ซื้อเพิ่ม (Repeat Order) เจรจาผูขายรายเดิม เงื่อนไขเดิม ราคาเดิม
หรือดีกวา

- เรงดวนชาเสียหาย เชิญผูมีอาชีพขายมาเสนอราคาและตอรอง

- ราชการลับ เชิญผูมีอาชีพขายมาเสนอราคาและตอรอง



เงื่อนไข (ขอ 23) วงเงินเกินหนึ่งแสนบาท วิธีการ (ขอ 57)

สั่งตรงโดยใหหนวยงานอื่นในตางประเทศ

สืบราคาให
 - ซื้อจากตางประเทศ

เชิญผูผลิต/ผูแทนจําหนายมาเสนอราคา

และตอรอง
 - จําเปนตองระบุยี่หอ

เชิญเจาของมาตกลงราคา- ซื้อที่ดินและสิ่งกอสรางเฉพาะ

- ดําเนินงานโดยวิธีอื่นแลว

  ไมไดผลดี

สืบราคาจากผูมีอาชีพขายและผูเสนอ

ราคาที่ถูกยกเลิกไป (ถามี) ตอรองราคา

การดําเนินการซื้อโดยวธิพีิเศษ (2)



การดําเนินการจางโดยวิธีพิเศษ (1)

- กรณีเปนงานที่ตองใชชางฝมือโดย
  เฉพาะหรือชํานาญโดยพิเศษ

- เชิญผูมีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา

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

จนท. พัสดุ หัวหนาสวนราชการ
ใหความเห็นชอบ 29

รายงาน ขอ 27

- เรงดวนชาเสียหาย - เชิญผูมีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา

- กรณีเปนงานจางซอมที่ไมทราบ
  ความเสียหาย

- เชิญผูมีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา



ราชการลับ เชิญผูมีอาชีพโดยตรงมาเสนอราคา

จางเพิ่ม 

(Repeat  Order)

เจรจากับผูรับจางรายเดิม 

ราคาต่ํากวาหรือราคาเดิม

สืบราคาจากผูมีอาชีพรับจางและ

ผูเสนอราคาที่ถูกยกเลิกไป (ถามี) 

ตอรองราคา

ดําเนินการโดยวิธีอื่น

ไมไดผลดี

การดําเนินการจางโดยวิธีพิเศษ (2)



การดําเนินการซื้อและการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ (1)

สั่งซื้อ/จาง
วงเงินเกิน 

100,000

รายงาน 27 

วงเงินไมเกิน 

100,000

สั่งซื้อ/จาง

จนท.พัสดุ

หัวหนา จนท.พัสดุ

หัวหนาสวนราชการ



สวนราชการ /รัฐวิสาหกิจ

หนวยงานตามกฎหมาย

ทองถิ่น

- วงเงินเกิน 100,000 บาท

  หส.ราชการเปนผูสั่งซื้อหรือจาง

- วงเงินไมเกิน 100,000 บาท 

  เปนอํานาจ หัวหนา จนท.พัสดุ

(ขอ27)

(ขอ29) 
จนท.พัสดุ หัวหนาสวนราชการ

ติดตอตกลงราคา

กับผูขายหรือผูรับจาง

1. เปนผูทํา/ผลิตเองและนายกรัฐมนตรีอนุมัติ

    หลักการแลว

2. มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี ใหผูซื้อ/จาง

เงื่อนไข :

การดําเนินการซื้อและการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ (2)



สัญญา  หมายถึง  การใด อันไดกระทําลง

โดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร มุงเนนโดยตรง

ตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลหรือนิติบุคคล 

ตั้งแตสองฝายขึ้นไป เพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง

 โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ



เต็มรูป (ขอ 132)
1.1) ทําสัญญาตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด                      สง สนง.อัยการ
1.2) มีขอความแตกตาง เสียเปรียบ/ไมรัดกุม                    สูงสุดพิจารณา
1.3) รางใหม
ลดรูป (ขอ 133) ขอตกลงเปนหนังสือ (ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง)
2.1) ตกลงราคา   2.2) สงของภายใน 5 วันทําการ
2.3) กรณีพิเศษ   2.4) การซื้อ/จางโดยวิธีพิเศษ (บางกรณี)
ไมมีรูป (ขอ 133 วรรคทาย)

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

จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได

รูปแบบของสัญญา
1.1.

2.2.

3.3.



1. ขอตกลงเรื่องรูปแบบ ปริมาณ จํานวน ราคา

2. การจายเงิน (งวดเงิน) 

3. การจายเงินลวงหนา (ขอ 68)

4. หลักประกัน

5. การสงมอบ การตรวจรับ 

6. การขยายเวลา งดหรือลดคาปรับ 

7. การปรับ 

8. การประกันความชํารุดบกพรอง

เงื่อนไขที่สําคัญของสัญญา



หลัก:

• หามแกไข เปลี่ยนแปลง

ขอยกเวน:
• กรณีจําเปน ไมทําใหราชการเสียประโยชน
• กรณีแกไขเพื่อประโยชนของทางราชการ

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา



    อํานาจอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
• หัวหนาสวนราชการ

** หลักการแกไข ฯ **
      การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สามารถที่จะพิจารณาดําเนินการ
แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในชวงเวลาใดก็ได แมจะลวงเลยกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญาก็ตาม แตอยางชาจะตองดําเนินการ
แกไขเปลี่ยนแปลงกอนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง 
ไดทําการตรวจรับพัสดุหรืองานจางไวใช

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา (2)



อัตราและเงื่อนไข
** การซื้อ/จาง ไมตองการผลสําเร็จพรอมกัน กําหนด

คาปรับเปนรายวัน ในอัตราตายตัวระหวางรอยละ 
0.01-0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ

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

การกําหนดคาปรับ (1)



อัตราและเงื่อนไข
** งานกอสรางที่มีผลกระทบตอการจราจร กําหนดคาปรับ

เปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.25 ของราคางานจางนั้น

หมายเหตุ 
การกําหนดคาปรับขางตน ในอัตราหรือเปนจํานวนเงิน
เทาใด อยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ

การกําหนดคาปรับ (2)



การคิดคาปรับตามสัญญา

 แจงการปรับเมื่อครบกําหนดสัญญา/ผิดสัญญาตองคิด

    คาปรับ นับถัดจากวันครบกําหนดสัญญา/ขอตกลง โดยหัก

    จํานวนวันที่ใชไปในการตรวจรับออกกอน

 สงวนสิทธิปรับ เมื่อสงมอบของ/งาน ไมตรงตามสัญญา

 เงื่อนไขสัญญาของเปนชุด ปรับทั้งชุด

 ของติดตั้ง/ทดลอง/ปรับตามราคาของทั้งหมด



การงด ลดคาปรับ หรือการขยายเวลา

      ทําการตามสัญญา (ขอ 139)

สาเหตุ

(1) เหตุเกิดจากความผิด ความบกพรองของราชการ

(2) เหตุสุดวิสัย

(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ ที่คูสัญญาไมตองรับผิด

อํานาจอนุมัติ
 หัวหนาสวนราชการ



วิธีการ
คูสัญญาตองแจงเหตุใหสวนราชการทราบภายใน 15 วัน นับแต
เหตุนั้นไดสิ้นสุดลง  หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนดคูสัญญา 
จะยกมากลาวอางเพื่อขอลดหรืองดคาปรับ หรือขยายเวลามิได 
เวนแตกรณี ตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือสวนราชการ
ทราบดี อยูแลวตั้งแตตน

พิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

การงด ลดคาปรับ หรือการขยายเวลา
      ทําการตามสัญญา (ขอ 139)



1. .......................  กําหนดสง 17 ม.ค.

2. 

สง 14 ม.ค.
รับ 20 ม.ค. 

แจงใหแกไข 

ปรับ 

ลดปรับ 

สง รับ 2 2

24 ม.ค.           27 ม.ค.

1

การรับมอบและการปรับ



ขอ 71(4)  “ถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงถูกตองตั้งแตวันที่ไดนํา

                  พัสดุมาสง”

                  ......ปรับ       ?       วัน

ครบกําหนด 17 มค.  สงถูกตอง 24 ม.ค. ตามสัญญา

จะตองถูกปรับ 18 ม.ค. - 24 ม.ค. = x วัน

*กรรมการลาชา (เปนเหตุพิจารณาลดคาปรับตามระเบียบฯ ขอ 139) 

15 ม.ค. – 20 ม.ค. = Y วัน

...ผูขาย/ผูรับจาง ถูกปรับ X – Y = ? วัน

การรับมอบและการปรับ (2)



• หลักประกันที่ใชกับสัญญา

• หนังสือค้ําประกันธนาคาร

   ตางประเทศ (กรณีประกวด

   ราคานานาชาติ)

• เงินสด

• เช็คที่ธนาคารสั่งจาย

• หนังสือค้ําประกัน ธ

• หนังสือค้ําประกัน บ

• พันธบัตรรัฐบาล

หลักประกัน (ขอ 141)

หลักประกันสัญญา หลักประกันซอง



 รอยละ 5 ของวงเงิน / ราคาพัสดุ ที่จัดหาในครั้งนั้น

 เวนแต การจัดหาที่สําคัญพิเศษ กําหนดสูงกวารอยละ 5 
  แตไมเกินรอยละ 10

 * กรณีสวนราชการ / รัฐวิสาหกิจ เปนคูสัญญา / ผูเสนอราคา

   - ไมตองวางหลักประกนั  (ขอ 143)

                      การคืนหลักประกัน (ขอ 144)

ซอง คืนภายใน ๑๕ วัน นับแตวันพิจารณาเบือ้งตนเรียบรอยแลว

สัญญาคืนโดยเร็ว / อยางชาไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันที่คูสัญญา

                พนขอผูกพันแลว

มูลคาหลักประกัน





  ระเบียบฯ พัสดุ ขอ ๗๑

หนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ตรวจรับพัสดุ ณ 

  ที่ทําการของผูใชพัสดุ   

  สถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง

  สถานที่อื่น ในกรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลง

*  ตองไดรับอนุมตัจิาก หัวหนาสวนราชการกอน

การตรวจรับพัสดุ

สถานที่ตรวจรับ :-



   ตรวจใหถูกตองครบถวน ตามหลักฐานที่ตกลงกนัไว  

   กรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทาง

วิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิมาให

คําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ 

สถานที่ของผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิก็ได

   กรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได

ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ

หนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตอ)

หลักเกณฑการตรวจรับ :-



โดยปกติ  ใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจาง

นําพัสดุมาสง และใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว

ที่สุด

•  รับพัสดุไว และถือวาผูขายหรือผูรับจาง ไดสงมอบถูกตองครบถวน

ตั้งแตวันที่นําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาที่พัสดุ  

•  ทําใบตรวจรับอยางนอย 2 ฉบับ โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน

   (มอบแกผูขาย 1 เจาหนาที่พัสดุ 1 เพื่อประกอบการเบิกจายเงิน )

•  รายงานผลให หัวหนาสวนราชการทราบ

หนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตอ)
ระยะเวลาตรวจรับ

กรณีตรวจรับถูกตองครบถวน



หนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตอ)
กรณีตรวจรับไมถูกตอง

กรณีถูกตองแตไมครบจํานวน/ หรือครบแตไมถูกตองทั้งหมด

•ไมถูกตองในรายละเอียด ใหรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อ

สั่งการทันที

* ใหรับเฉพาะที่ถูกตอง

• มอบของใหเจาหนาที่พัสดุ  

• ทําใบตรวจรับ 2 ฉบับ สงผูขาย & จนท.พัสดุ 

• รีบรายงาน หน.สวนราชการ เพื่อแจงผูขาย/ ผูรับจาง 

ทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันตรวจพบ



 

  ใหดูวา ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่ง

      จะใชการไมไดอยางสมบูรณ 
    

 * ถือวายังไมไดสงมอบ

 * รีบรายงาน หัวหนาสวนราชการทราบภายใน 3 วันทําการ

      นับแตตรวจพบ

หนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตอ)

กรณีพัสดุเปนชุด / หนวย



 

  ใหทําความเห็นแยงไว

  ถา หัวหนาสวนราชการ สั่งการใหรับทราบพัสดุไว

 * ใหดําเนินการออกใบตรวจรับใหผูขาย/ ผูรับจาง

   และ จนท.พัสดุ 

หนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตอ)

กรรมการตรวจรับบางคนไมยอมรับพัสดุ



  ระเบียบฯ พัสดุ ขอ ๗๒

 ดูการปฏิบัติงานของผูรับจาง

 ตรวจตามแบบรูป รายการละเอียดตามที่ระบุในสัญญาทุกสัปดาห

 รับทราบการสั่งการของผูควบคุมงาน กรณีสั่งผูรับจางหยุด/ 

    พักงาน 

 แตตองรายงาน หัวหนาสวนราชการสั่งการ

การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง

หนาที่ของคณะกรรมการตรวจการจาง

ตรวจรายงานของผูควบคุมงาน



  ใหออกตรวจสถานที่ที่จาง

  ใหมีอํานาจ

- สั่งเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม ตัดทอน งานจางได

   เพื่อใหเปนไปตามรูปแบบ /รายการ / ขอตกลง

  ตรวจผลงานที่สงมอบ

- ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันประธานกรรรมการรับทราบ

   การสงมอบงาน 

- ตรวจใหเสร็จโดยเร็วที่สุด (มติคณะรัฐมนตรี ๓ วัน, ๕ วัน)

หนาที่ของคณะกรรมการตรวจการจาง (ตอ)

กรณีมีขอสงสัยเห็นวาไมนาจะเปนตามหลักวิชาการ 



  ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานมอบใหผูรับจาง , จนท.พัสดุ

  รายงาน หส.ราชการ ผูวาจางทราบ

  ทั้งหมด / เฉพาะงวดใด
  ใหรายงานหัวหนาสวนราชการทราบ ผานจนท.พัสดุเพื่อสั่งการ
  ถาหัวหนาสวนราชการสั่งใหรับไว ใหทําใบรับรองผลการ 
    ปฏิบัติงานได
  หากมติกรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน ใหทํา
     ความเห็นแยงไวแลวรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการ

หนาที่ของคณะกรรมการตรวจการจาง (ตอ)

กรณีตรวจถูกตอง

กรณีตรวจพบวาไมถูกตอง



ระเบียบฯ ขอ ๓๗ 

ในการจางกอสรางแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผู
ควบคุมงาน

ที่มีความรู ความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสราง

จากขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัด 

หรือขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัดอื่นตามที่ไดรับความ
ยินยอมจากหัวหนาสวนราชการของผูนั้นแลว



 ในกรณีที่ลักษณะของงานกอสรางมีความจําเปนตองใช
ความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุม
เฉพาะดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได 

คุณวุฒิของผูควบคุมงานตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ

 โดยปกติ คุณวุฒิไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 ในกรณีจําเปนจะตองจางที่ปรึกษาเปนผูควบคุมงานแทน
ขาราชการหรือลูกจางประจํา ใหถือปฏิบัติตามหมวด ๒ 
สวนที่ ๓ หรือสวนที่ ๔ แลวแตกรณี




