
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ



กระบวนการบริหารงานพัสดุ

กําหนดความตองการ

งบประมาณ

จัดทําแผน จัดหาพัสดุ

การบริหารสัญญา

การควบคุมและจําหนายพัสดุ

เบิกจายเงิน
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ระเบียบที่ใชบังคับ

           ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และที่แกไขเพิ่มเติม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙



ประเภทของการจัดหา
                                  

การจัดทําเอง

การซื้อ

การจาง

การจางที่ปรึกษา

การจางออกแบบและควบคุมงาน

การเชา

การแลกเปลี่ยน



การกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ

และคุณสมบัติของผูเสนอราคา

ระเบียบฯ ขอ ๑๓

หลังจากทราบยอดเงินที่จะนํามาใชในการจัดหาใหรีบดําเนินการ

ใหเปนไปตามแผน



 ทราบยอดเงิน คือ งบประมาณผานความเห็นชอบจากสภาฯ

การเริ่มดําเนินการจัดหา คือการดําเนินการในขั้นตอนที่ตอง
ผูกพันบุคคลภายนอก (การประกาศฯ)

การกําหนด spec. เปนขั้นตอนภายในหนวยงาน ยังไมได
กอใหเกิดสิทธิแกบุคคลภายนอก จึงสามารถดําเนินการ
ไวแตเนิ่นได

คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.)



รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ
Spec.

** Spec. หนวยงานกลาง **

- สํานักงบประมาณ

- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

     

 ** Spec. ตามความตองการ

ของหนวยงานที่จะจดัหา

พัสดุ  **

 

 



หลักการ  ในการกําหนด Spec. 

•  **  การกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรืองาน
จาง / คุณสมบัติของผูเสนอราคา หรือ ผูเสนองาน

•   **  การวินิจฉัยตีความคุณสมบัติของผูเสนอราคา หรือ ผูเสนองาน    

แตละรายวาเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวหรือไม

•   ** เปนอํานาจของหนวยงานที่จัดหาพัสดุ สามารถใชดุลยพินิจกําหนด
และวินิจฉัยไดตามความตองการของหนวยงาน 

•               แต   ตองอยูภายใตหลักเกณฑตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกําหนดไว



หลักการในการกําหนด Spec. 

•         ความเปดเผย  โปรงใส  และเปดโอกาสใหมีการแขงขนักันอยางเปนธรรม

     

•           การระบุคณุลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรอืยี่หอสิ่งของ

     

•           การใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย  

•           การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

•           คุณสมบัติของผูเสนอราคาตามที่ กวพ. กําหนด



   ระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 ขอ 16

ใหสวนราชการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ

หรือเปนกิจการของคนไทย

หามกําหนด Spec. กีดกัน

ผูผลิต/ผูขายพัสดุที่ผลติในประเทศ

หรือเปนกิจการของคนไทย (16(1))

มีประกาศ มอก.

ใหกําหนด Spec. หรือรายการในการ

กอสรางตามมาตรฐาน มอก. หรือ

ระบุเฉพาะหมายเลข มอก. ก็ได (16(2))

พัสดุที่ตองการ

ซื้อ/จาง
มีผูไดรับการจดทะเบียน

ผลิตภัณฑ ใหกําหนด Spec.

หรือรายการในการกอสราง 

ใหสอดคลองกับคูมือผูซื้อ หรือ

ใบแทรกคูมือผูซื้อ (16(3))

จําเปนตองกําหนดแตกตาง ใหแจง สมอ. (16(4))

 หลักเกณฑการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ



พิจารณาตามตัวอยางเอกสาร

ประกวดราคาที่ กวพ. กําหนด

งานซื้อ/จาง

ทั่วไป

งานจาง

กอสราง

ตอง ทําตามตัวอยางเอกสารประกวดราคาที่ กวพ. กําหนด

        ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลว. 22 ก.ย. 43 ประกอบ

      ดวนมาก ที่ นร (กวพ) 1305/ว 7286 ลว. 20 ส.ค. 42 ***

คุณสมบัติของผูเสนอราคา



                   *** ตัวอยางเอกสารประกวดราคา ***

1. ตองเปนผูมีอาชีพขาย หรือ รับจาง

2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน และ ไดแจงเวียน

    ชื่อแลว หรือ ไมเปนผูไดรับผลของการสั่งใหนิตบิุคคลหรอื

    บุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน

3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน (ณ วันประกาศ)

     3.1 การซื้อ/จาง ตามระเบียบพัสดุฯ 35             ผูเสนอราคารายอื่น

     3.2 การซื้อ/จาง ตามระเบียบพัสดุฯ 49             ผูเสนอราคารายอื่น ,

           ผูใหบริการกลางอิเล็กทรอนิกส

หรือ ไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม

 คุณสมบัติของผูเสนอราคา



                         *** ตัวอยางเอกสารประกวดราคา ***

       4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น

            ศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์

            และ ความคุมกันเชนวานั้น

**    5. ตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจาง

**    6. ผูเสนอราคาตองเปน นิติบุคคล และ มี ผลงานกอสรางประเภท

            เดียวกัน กับงานที่ประกวดราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา.....บาท

            และ เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน

            ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น

           ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 

           รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานเอกชนทีก่รมเชือ่ถือ

 คุณสมบัติของผูเสนอราคา



                         *** ตัวอยางเอกสารประกวดราคา ***

 6.2 กรณีผลงาน  เพื่อใหไดทราบถึงศักยภาพของผูขายหรือผู

รับจาง

  กําหนดไดไมเกินรอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ

หรือวงเงินประมาณการ

ตองเปนผลงานในสัญญาเดียวเทานั้น

             

 คุณสมบัติของผูเสนอราคา



การจัดทํารายงาน
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หลักการ

**   กอนการจางทุกวิธี ตองทํารายงานขอจาง**
     

เวนแต การจัดหาโดยวิธี e-Auction   ใหดําเนินการ

ภายหลังจากขั้นตอนการจัดทําและวิจารณ TOR

เสร็จสิ้นแลว

16

 การจัดทํารายงานขอจาง ...จัดทําเมื่อใด ?



ระเบียบพัสดุฯ ขอ 27

เจาหนาที่พัสดุ เปนผูมีหนาที่จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง

                                    ... การจัดทํา หมายความถึง

- การรวบรวมรายละเอียดใหอยูในรูปรายงานฯ

-รายการบางอยางอาจมาจากแหลงอื่น เชน Spec.

17

 ผูมีหนาที่ จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง



o เหตุผลความจําเปนที่ตองจาง

o  รายละเอียดของพัสดุ

o  ราคากลาง 

o  วงเงินที่จะจาง ระบุวงเงนิ งปม. เงินกู 

      เงินชวยเหลือ ที่จะจางในครั้งนั้น

o  กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุ 

o  วิธีจะจาง และเหตุผลที่ตองจางโดยวิธีนั้น

o  ขอเสนออื่น ๆ

- การแตงตั้งคณะกรรมการ

- การออกประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา



ขอยกเวน

 การซื้อ/จาง โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไมเกิน 10,000 

บาท และ วิธีพิเศษกรณีเรงดวนตาม ๒๓(๒)  หรือ ๒๔ 

(๓) ซึ่งไมอาจทํารายงานตามปกติได จะทํารายงานขอ

ซื้อหรือขอจางเฉพาะรายการที่เห็นวาจําเปนก็ได

 การซื้อ/จาง โดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและ

เรงดวน เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอน และไมอาจ

ดําเนินการตามปกติไดทัน ตามขอ   ๓๙ วรรคสอง  ไม

ตองรายงานขอซื้อหรือขอจาง แตตองทํารายงานขอ

ความเห็นชอบ



การตรวจรับตรวจการจาง
คณะกรรมการตรวจการจาง/ ผูควบคุมงาน 

การทําสัญญา
หัวหนาสวนราชการ

ขออนุมัติ
หัวหนาสวนราชการ - ปลัดกระทรวง/ทบวง - รัฐมนตรีเจาสังกัด

ดําเนินการ
วิธีจัดซื้อจัดจาง

ขอความเห็นชอบ
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