
สรุปการอบรมแนวทางบริหารความเส่ียงในการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 

1. กระบวนการบริหารพัสดุ ประกอบดวย 
1) กำหนดความตองการ 
2) งบประมาณ 
3) จัดทำแผน 
4) จัดซ้ือจัดจาง 
5) การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ 
6) การควบคุมและจำหนายพัสดุ 

2. การจัดซ้ือจัดจาง หมายถึง การดำเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ จาง เชา แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืน
ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

คำวา “พัสดุ” ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมายความรวมถึง สินคา งาน
บริการ งานกอสราง จางท่ีปรึกษา จางออกแบบและควบคุมงานกอสรางและตามกฎกระทรวงจะกำหนด 

มีหลักการสำคัญ คือ ความคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได 
ขอยกเวน การจัดหาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาท่ีพัก สำหรับผูเขารับการฝกอบรมผูรวมงานและเขา

รวมประชุม ท่ีหนวยงานเปนผูดำเนินการจัดหา ไมตองจัดซ้ือจัดจาง ตาม พ.ร.บ.2560 
3. หัวหนาหนวยงานของรัฐ เปนผูมีอำนาจดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางฯ (สวนราชการสวนกลาง คือ อธิบดี
กรมอนามัย สวนราชการสวนภูมิภาค คือ ผูวาราชการจังหวัด) อธิบดีกรมอนามัย และ ผูวาราชการจังหวัด จะมอบ
อำนาจดำเนินการ และ อำนาจสั่งซ้ือ สั่งจางลงไป ตามระดับตำแหนง หนาท่ี ความรับผิดชอบ 

ขอพึงระวัง ผูรับมอบอำนาจจะไปมอบตอผูอื่นไมได ยกเวน การมอบอำนาจในจังหวัดซึ่งผูวาฯ อาจมอบ
อำนาจใหแกหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดนั้น ซ่ึงปจจุบันผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัดจะมอบอำนาจไมเทากัน 

การจัดทำคำสั่งมอบอำนาจ คำสั่งแตงตั้ง/มอบหมาย เจาหนาที่พัสดุ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ใหดำเนินการ
แตงตั้งโดยการใชดุลยพินิจ เพื่อความคลองตัวในการจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ข อ 6 – 7 โดยแตงตั้งเปนคณะกรรมการเพ่ือการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

- คณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบจัดทำ Spec หรือ TOR หรือ แบบรูปรายการงานกอสราง แลวแตกรณี 
- คณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบจัดทำราคากลางของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง ตามประกาศคณะกรรมการฯ 

กรณีงานกอสราง 
- คณะกรรมการซ้ือหรือจาง 

4. การจัดทำแผนจัดซ้ือจัดจาง ดำเนินการเม่ือไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแลว การประกาศแผน 
จัดซ้ือจัดจางตองครบท้ัง 3 ท่ี ไดแก 

1) ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (http://www.gprocurement.go.th) 
2) เครือขายสารสนเทศของหนวยงานนั้น 
3) ปดประกาศท่ีบอรดประชาสัมพันธของหนวยงานนั้น 
การเปลี่ยนแผนจัดซ้ือจัดจางสามารถทำได ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานนั้นกอน 

 
 



5. ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางท่ัวไป มี 7 ข้ันตอน 
1) ทำแผนการจัดซ้ือจัดจาง  หัวหนาหนวยงานตองเห็นชอบและใหเผยแพร 3 ชองทาง 
ขอพึงระวัง คือ ตองเผยแพรเว็บไซตกรมบัญชีกลางทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไมสามารถดำเนินการไดเพราะระบบจะ

ถูกลอค 
ขอยกเวน กรณีที่ไมตองประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง เชน กรณีจำเปนเรงดวนหรือพัสดุใชในราชการลับ,

จำเปนตองใชพัสดุฉุกเฉิน หรือภายในวงเงินตามกฎกระทรวงฯ 
2) ทำรางเอกสารกำหนดขอบเขตรายละเอียดของงานจาง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะของ

พัสดุ(SPEC) หรือ แบบรูปรายการงานกอสราง 
หัวหนาหนวยงานแตงตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการมาทำหนาท่ี ราง TOR หรือ SPEC 
ขอพึงระวัง คือ หามกำหนดSpec ใกลเคียงกับยี่หอใดหรือผูขาย รายใด ถือเปนการลอคสเปค เวนแตมียี่หอ

หรือผูขายรายเดียว 
3) ทำรายงานขอซื้อขอจาง เปนขั้นตอนสำคัญ ซึ่งหัวหนาเจาหนาที่จะเปนผูเสนอรายงาน ขอซื้อขอจางให

หัวหนาหนวยงานเห็นชอบ ตองมีเอกสารท่ีจำเปน เชน เหตุผลความจำเปน, TOR, Spec, ราคากลาง, วงเงินซ้ือหรือจาง
, เวลาท่ีตองใชพัสดุ, วิธีการท่ีใชในการจัดหา และแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ 

4) การดำเนินการจัดหา มี 3 วิธี คือ 
(1) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป (e-market, e-bidding, สอบราคา) 
(2) วิธีคัดเลือก 
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง 

5) การขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง หัวหนาหนวยงานเปนผูอนุมัติสั่งซ้ือ/จาง ตามผลการจัดหา 
ขอพึงระวัง ตองดูอำนาจวงเงินท่ีไดรับมอบ 
6) การทำสัญญา  หัวหนาหนวยงานเปนผูลงนามสัญญา เม่ือลงนามแลวมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
ขอพึงระวัง ควรดูวามีการอุทธรณหรือไม 
7) การตรวจรับพัสดุ  หัวหนาหนวยงานติดตามผานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

6. ราคากลาง หมายถึง ราคาเพื่อใชเปนฐาน สำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไว ซึ่งจะตองสามารถ
จัดซ้ือจัดจางไดจริง โดยมีลำดับในการใชราคากลาง ดังนี้ 

(1) ราคาท่ีไดมาจากการคำนวณตามหลักเกณฑท่ี “คณะกรรมการราคากลาง”กำหนด 
(2) ราคาท่ีไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุท่ี “กรมบัญชีกลาง”จัดทำ 
(3) ราคามาตรฐานท่ี “สำนักงบประมาณ” หรือ “หนวยงานกลางอ่ืน” กำหนด 
(4) ราคาท่ีไดมาจากการ “สืบราคาจากทองตลาด” 
(5) ราคาท่ี “เคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ” 
(6) ราคาวิธีอ่ืนใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ 
การใชราคากลางขอใดใหคำนึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสำคัญ 

  ขอพึงระวัง ในการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท หนวยงานของรัฐจะตองประกาศ รายละเอียด
ขอมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไวในเว็บไซตของหนวยงานของรัฐและเว็บไซตศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางดวยทุกครั้ง 
 



7. การรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ จะมีเฉพาะในการทำราง TOR หรือ SPEC สำหรับการจัดหาดวยวิธี e-
bidding เทานั้น 

- การจัดหาที่วงเงินเกิน 500,000 แตไมเกิน 5,000,000 บาท ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ี
จะใหมีการเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นขอบผูประกอบการหรือไมก็ได 

- การจัดหาเกิน 5,000,000 บาท ตองใหรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ โดยเผยแพรรับฟงเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทำการ 
8. ขอสังเกตในการจัดซ้ือจัดจางท้ัง 3 วิธี 

1) วิธี e-bidding แยกพิจารณาเปนกรณ ี
(1) ถามีผูยื่นถูกตองตามเงื่อนไขหลายราย ใหพิจารณาผูเสนอราคาต่ำสุดกอน กรณีราคาที่ผูเสนอ

ราคาต่ำสุดเสนอมา ยังสูงกวาวงเงินท่ีมี ก็ใหดำเนินการตอรองราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงหากราคาท่ีเสนอใหมสูง
กวาแตไมเกินรอยละ 10 ของวงเงิน แตเปนราคาที่เหมาะสมใหเสนอซื้อหรือจางได แตหากราคาที่เสนอมายังสูงกวา
วงเงินเกินรอยละ 10 ก็ใหผู เสนอราคาทุกรายที ่เสนอราคาถูกตองตามเงื ่อนไข เสนอราคาใหมอีกครั้งทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส หากยังไมไดผล ก็ใหยกเลิกการซื้อหรือจางครั้งนั้นหรือ ขอเงินเพิ่ม หรือลดรายการ จำนวน เนื้อหางาน
ลง หรือจะเปลี่ยนวิธีการจัดหาไปใชการคัดเลือกหรือเฉพาะเจาะจงก็ได 

(2) ถาไมมีผ ู ใดยื ่นขอเสนอราคา ใหดำเนินการ e-bidding ใหม หรืออาจใชว ิธ ีคัดเลือก หรือ
เฉพาะเจาะจงไดแลวแตกรณี 

(3) ถามีผูยื่นขอเสนอ “เพียงรายเดียว”หรือมีผูยื่นขอเสนอหลายรายแตถูกตองตรงตามเงื่อนไขเพียง
รายเดียว ใหคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อยกเลิกการประกวด
ราคา เวนแตคณะกรรมการฯ เห็นวามีเหตุผลสมควรก็ใหดำเนินการตอได 

ขอพึงระวัง ใหคณะกรรมการฯ ตอรองราคากับผูยื่นขอเสนอรายเดียวนั้นดวยไมวาจะเสนอราคาสูงหรือต่ำกวา
งบประมาณก็ตาม 

กรณีตอรองราคาแลว ราคาที่เสนอสูงกวาไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจางและหากเห็นวาเปน
ราคาท่ีเหมาะสมก็เสนอซ้ือหรือจางตอได 

2) วิธีคัดเลือก 
(1) ตองเชิญผูประกอบการไมนอยกวา 3 ราย ใหเขายื่นขอเสนอ ยกเวน งานชิ้นนั้นมีผูประกอบการ

นอยกวา 3 ราย 
(2) ถาเชิญผูประกอบการไปไมนอยกวา 3 ราย แตมีผูยื่นเขามาเพียงรายเดียว หรือมีผูยื่นหลายรายแต

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการฯ เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่เพ่ือ
ยกเลิก เวนแต คณะกรรมการฯ เห็นวามีเหตุผลสมควร โดยใหคณะกรรมการตอรองราคากับผูยื่นขอเสนอเพียงราย
เดียวนั้นดวย ผูเสนอราคาไมตองยื่นเอกสารในระบบ e-GP แตใหยื่นตรงตอหนวยงานรัฐโดยตรง 

3) วิธีเฉพาะเจาะจง 
(1) กรณีไมเกิน 500,000 บาท ใหเจาหนาท่ีเจรจาตกลงราคากับผูประกอบการ 
(2) กรณีเกิน 500,000 บาท ใหคณะกรรมการฯ เชิญผูประกอบการเขายื่นเสนอราคา 

9. การแบงซ้ือหรือแบงจาง หมายความถึง เจตนาท่ีจะลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางในครั้งเดียวกัน รวมถึงการแบงวงเงินท่ี
จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันออกเปนสวนๆ โดยไมมีเหตุผลความจำเปน เพื่อใหวิธีการซื้อหรือจาง หรืออำนาจในการ
สั่งซ้ือ สั่งจางเปลี่ยนแปลงไป 



ขอพึงระวัง กรณีพัสดุที่จัดซื้อเปนประเภทชนิดเดียวกัน แมตางขนาด ตางราคา ควรรวมการจัดซื้อไวในคราว
เดียวกัน 

- สำหรับการแบงวงเงินและกระจายอำนาจในการจัดซื้อจัดจางไปยังหนวยงานยอยในสังกัดใหไปจัดหาเอง ไม
ถือวาแบงซื้อแบงจาง แตเมื่อหนวยงานยอยไดรับมอบอำนาจมาแลวหรือไดรับอนุมัติเงินประจำงวดในคราวเดียวกัน ก็
สมควรจัดซ้ือจัดจางรวมในครั้งเดียวกัน 
10. องคประกอบและการแตงตั้งของคณะกรรมการชุดตาง ๆ คณะกรรมการซ้ือหรือจาง ประกอบดวย 

1. คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
2. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
3. คณะกรรมการซ้ือหรือจางดวยวิธีคัดเลือก 
4. คณะกรรมการซ้ือหรือจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
แตละคณะประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอยางนอย 2 คน 
ขอพึงระวัง ในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกันผูที่แตงตั้งเปนกรรมการตาม 1,2,3 ไมสามารถเปนกรรมการตรวจ

รับพัสดุ 
- ควรมีผูชำนาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานซ้ือหรือจางชิ้นนั้น เปนกรรมการดวย 
- สามารถแตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และ เจาหนาที่พัสดุเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดแตจะไมไดรับ

คาตอบแทน 
คณะกรรมการดำเนินงานจางท่ีปรึกษา ประกอบดวย 
1. คณะกรรมการดำเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
2. คณะกรรมการดำเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
3. คณะกรรมการดำเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการดำเนินงานจางท่ีปรึกษา ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอยางนอย 4 คน 
ขอพึงระวัง ในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกันผูที่แตงตั้งเปนกรรมการตาม 1,2,3 ไมสามารถเปนกรรมการตรวจ

รับพัสดุ 
- ควรมีผูชำนาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานจางท่ีปรึกษานั้น เปนกรรมการดวย 

11. การลงนามในสัญญา จะกระทำไดตอเมื่อลวงพนระยะเวลาอุทธรณและไมมีผูใดอุทธรณ โดยผูมีสิทธิอุทธรณ
สามารถยื่นอุทธรณตอหนวยงานของรัฐนั้น ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันประกาศผลการจัดซื้อจัดจางในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

ขอพึงระวัง  ในกรณีที่มีการอุทธรณ หนวยงานของรัฐตองไดรับทราบผลจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
กอนจึงสามารถดำเนินการตอได  

กรณีท่ีไมตองรออุทธรณ ไดแกกรณีท่ีจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกซ่ึงปรากฏวามี
ผูยื่นขอเสนอและผานการพิจารณาเพียงรายเดียวและเปนผูไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานแลว ให
หนวยงานรัฐลงนามในสัญญาไดโดยไมตองรอลวงพนระยะเวลาอุทธรณ 

 
 



12. การแกไขสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือท่ีไดรับการลงนามแลวทำไมได เวนแตในกรณีดังนี้ 
1) เปนการแกไขตามมาตรา 93 วรรคหา กรณีที่หนวยงานของรัฐไมไดทำสัญญาตามแบบสัญญา หรือไมไดสง

รางสัญญาใหสำนักงานอัยการสูงสุดใหความเห็นชอบกอน ใหหนวยงานของรัฐสงสัญญานั้นใหสำนักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาใหความเห็นชอบในภายหลังได เมื่อสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาใหความเห็นชอบแลวหรือเห็นชอบแตให
แกไขสัญญา ถาหนวยงานของรัฐแกไขสัญญานั้นใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุดแลว ใหถือวาสัญญา
นั้นมีผลสมบูรณ 

2) ในกรณีท่ีมีความจำเปน การแกไขนั้นไมทำใหหนวยงานของรัฐเสียประโยชน 
3) เปนการแกไขเพ่ือประโยชนแกหนวยงานของรฐัหรือประโยชนสาธารณะ 
4) กรณีอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนี้ หากมีความจำเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน

ใหตกลงพรอมกันไป 
ขอพึงระวัง การแกไขสัญญากระทบวงเงินรวมเพิ่มขึ้นมีผลทำใหผูมีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจางเปลี่ยนไป

จะตองดำเนินการใหผูมีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจางตามวงเงินรวมเปนผูอนุมัติการแกไขสัญญาดวยแตถาวงเงินรวม
ลดลงใหผูมีอำนาจอนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจางตามวงเงินเดิมเปนผูอนุมัติการแกไขสัญญา 
13. การเรียกคาปรับ กรณีที่สัญญาหรือขอตกลงไดครบกำหนดสงมอบแลว และมีคาปรับเกิดขึ้นใหหนวยงานของรัฐ
แจงการเรียกคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญาภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันครบกำหนดสงมอบ และ
เม่ือคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหหนวยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับในขณะท่ีรับมอบพัสดุนั้นดวย 
14. การงดหรือลดคาปรับ ใหแกคูสัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือขอตกลง ใหอยูในดุลพินิจของผูมี
อำนาจท่ีจะพิจารณาไดตามจำนวนวันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง เฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ 
(2) เหตุสุดวิสัย 
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
(4) เหตุอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณี (2) หรือ (3) หรือ (4) คูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหหนวยงานของรัฐทราบภายใน 15 วันนับถัดจาก

วันท่ีเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาท่ีกำหนดจะยกมากลาวอางในภายหลังมิได 
15. การท้ิงงาน การกระทำตอไปนี้ถือเปนการท้ิงงาน 

(1) เปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทำสัญญา ในเวลาท่ีกำหนด 
(2) คูสัญญาของหนวยงานของรัฐหรือผูรับจางชวงที่หนวยงานของรัฐอนุญาตใหรับชวงงานไดไมปฏิบัติตาม

สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือนั้น 
(3) เมื่อปรากฏวาผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาของหนวยงานของรัฐกระทำการอันมีลักษณะเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือกระทำการไมสุจริต 
(4) เมื่อปรากฏวาผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงาน

กอสรางมีขอบกพรอง ผิดพลาด หรือกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐอยางรายแรง 
(5) เมื่อปรากฏวาผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางหรือผูประกอบการงานกอสรางไม

ปฏิบัติตามมาตรา 88 (เปนผูมีสวนไดเสียกับผูประกอบการงานกอสรางในงานนั้น) 



(6) การกระทำอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงใหหนวยงานพิจารณาการเปนผูทิ้งงาน พรอมความเห็นไปยัง
ปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาสั่งการเปนผูท้ิงงาน 
16. การตรวจสอบพัสดุประจำป ใหแตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซ่ึงมิใชเจาหนาท่ี ตามความจำเปนภายใน
เดือนสุดทายกอนสิ้นปงบประมาณของทุกป เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุในงวด 1 ปที่ผานมา และตรวจนับพัสดุ
ประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น 

การเริ่มตรวจสอบพัสดุใหทำในวันเปดทำการวันแรกของปงบประมาณเปนตนไป และเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบตอผูแตงตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแตวันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

ขอพึงระวัง ใหสำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุตอสำนักงานตรวจเงินแผนดินและตนสังกัดดวย 
17. การจำหนายพัสดุ พัสดุที่หมดความจำเปนหรือหากใชในหนวยงานของรัฐตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมากให
เจาหนาท่ีเสนอรายงานตอหัวหนาหนวยงาน เพ่ือสั่งการจำหนายพัสดุดวยวิธีการ (1) ขาย (2) แลกเปลี่ยน (3) โอน และ 
(4) แปรสภาพหรือทำลาย โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันท่ีหัวหนาหนวยงานสั่งการ 
18. การใหยืม หรือนำพัสดุไปใชในกิจการซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนของทางราชการจะกระทำมิได 

1) การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหทำหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผล และกำหนดวันสงคืน 
โดยผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูป จะตองนำพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หากชำรุดเสียหาย ใชการ
ไมได หรือสูญหายไป ผูยืมตองจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของตนเองหรือชดใชเปนพัสดุ
ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันหรือชดใชเปนเงินตามราคาที ่เปนอยูในขณะยืม โดยใช
หลักเกณฑดังนี้ 

(1) การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม 
(2) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา

หนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั ้น แตถายืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานของรฐั 

2) การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทำไดเฉพาะมีความจำเปนตองใชพัสดุนั้น
เปนการรีบดวน จะดำเนินการจัดหาไดไมทันการและหนวยงานของรัฐผูใหยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะใหยืมไดโดยไมเปน
การเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน ใหมีหลักฐานการยืม เปนลายลักษณอักษร ท้ังนี้ โดยปกติหนวยงานของรัฐผูยืม
จะตองจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิด และ ปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม 

ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดยืมของทั้ง 2 ประเภท ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไป
คืนภายใน 7 วัน นับแตวันครบกำหนด 
19. กำหนดโทษ ผูใดเปนเจาหนาท่ีหรือเปนผูมีอำนาจหนาท่ีในการดำเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหาร
พัสดุ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติกฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศฯ โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ใน
การจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศฯ โดยทุจริต ตองระวาง
โทษจำคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป หรือปรับตั้งแต 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

ขอพึงระวัง โทษดังกลาวรวมถึงผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทำความผิดดวย 
 
 
 



แนวทางการกำหนดสัดสวนความรับผิด : ดานการจัดซ้ือจัดจาง 

 

การดำเนินการในระบบ GFMIS 
20. การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป หนวยงานที่ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ ซึ่งมีวงเงินตั้งแต100,000 บาทข้ึน
ไป แตไมสามารถเบิกเงินไปชำระหนี้ไดทันสิ้นปงบประมาณ ใหขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปตอไปไดอีกไมเกิน 6 เดือนของ
ปงบประมาณถัดไป (ต่ำกวา 100,000 บาท ไมสามารถขอกันเงินได) 
21. การขยายเวลาเบิกจายเงินจากคลังใหทำไดในกรณีมีหนี ้ผูกพัน โดยไมสามารถเบิกเงินจากคลังไดภายใน
ปงบประมาณ ใหขยายออกไปไดอีกไมเกิน 6 เดือนของปงบประมาณถัดไป เวนแตมีความจำเปนตองขอเบิกจากคลัง
ภายหลังเวลาดังกลาว ใหขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือขอขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 6 เดือน 
22. กรณีหนวยงานของรัฐไดยกเลิกสัญญาหรือขอตกลงแลว ดังนั้น เพื่อใหเงินงบประมาณดังกลาวสอดคลองกับ
ขอเท็จจริง ใหหนวยงานยกเลิกใบสั่งซ้ือสั่งจาง (PO) หรือเอกสารสำรองเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน ทันที 

ขอพึงระวัง ในกรณีหนวยงานรัฐไดยกเลิกสัญญาหรือขอตกลงแลวแตมีเจตนาไมยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) 
ถือเปนความรับผิดตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (หมวด 8 มาตรา ๕๒) ขาราชการพนักงาน
ราชการ ลูกจาง หรือเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยรับงบประมาณผูใดจายเงินหรือกอหนี้ผูกพัน หรือโดยรูอยูแลวยินยอมให
กระทำการดังกลาวนั้นโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทาง
อาญาซ่ึงอาจไดรับตามกฎหมายอ่ืนแลวผูกระทำหรือผูยินยอมใหกระทำการดังกลาวจะตองรับผิดชดใชเงินงบประมาณ
ท่ีหนวยรับงบประมาณไดจายไปหรือตองผูกพันจะตองจาย ตลอดจนคาสินไหมทดแทนใด ๆ ใหแกหนวยรับงบประมาณ
นั้นบุคคลภายนอกผูไดรับประโยชนจากการกระทำตามวรรคหนึ่งจะตองรวมรับผิดกับผูกระทำการฝาฝนดวย เวนแตจะ
แสดงไดวาตนไดกระทำไปโดยสุจริตไมรูเทาถึงการฝาฝนพระราชบัญญัติหรือระเบียบดังกลาว 
23. การประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ
กรณีที ่ดำเนินการในระบบ e-GP“ใหประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หนวยงานของรัฐ และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั ้น”กรณีที ่ไมได
ดำเนินการในระบบ e-GP “ใหหนวยงานของรัฐจัดทำรายงานตามแบบประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับ
คัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ท่ี กค (กวจ.) 
0405.2/ว 62 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 ภายใน 30 วัน นับแตวันสุดทายของแตละไตรมาส และนำขึ้นเผยแพรใน



ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปด
ประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น”โครงการอบรม แนวทางบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
สำหรับผูบริหาร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 หนา 10 
24. การรับของแถม เมื่อไดผูชนะการจัดซื้อจัดจางประสงคที่จะใหของแถม หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ.) 0405.2/ว 254 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดดังนี้ 

(1) หนวยงานของรัฐตองพิจารณาวา การรับของแถมเปนประโยชนตอทางราชการ 
(2) ผูยื่นขอเสนอจะตองมีหนังสือแสดงความจำนงในการบริจาคใหแกหนวยงานของรัฐ 
(3) หนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให

ทางราชการ พ.ศ. 2526 หรือระเบียบท่ีเก่ียวของของหนวยงานนั้น 
(4) การรับของบริจาค หนวยงานของรัฐตองดำเนินการตรวจรับพัสดุ และใหนำพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือ

ควบคุม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
25. ตรวจสอบความชำรุดบกพรองของพัสดุท่ีอยูในระหวางการรับประกันกอนการคืนหลักประกันสัญญา 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 117 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังนี้ 
1) ใหหัวหนาหนวยงานผูครอบครองพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีหนาที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและ

ตรวจสอบความชำรุดบกพรองของพัสดุ เวนแตกรณีที่ไมมีผู ครอบครองพัสดุหรือมีหลายหนวยงานครอบครอง ให
หัวหนาเจาหนาหนาท่ีรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบกพรองของพัสดุนั้น 

2) ในกรณีที่ปรากฏความชำรุดบกพรองของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพรองตาม
สัญญา ใหผูมีหนาท่ีรีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางดำเนินการแกไขหรือซอมแซมทัน
ท่ี พรอมกับแจงใหผูค้ำประกัน (ถามี) ทราบดวย 

3) กอนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพรอง 
(1) ภายใน 15 วัน สำหรับหลักประกันสัญญาท่ีมีระยะเวลาของการประกันไมเกิน 6 เดือน 
(2) ภายใน 30 วัน สำหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันตั้งแต 6 เดือนขึ้นไปใหผูมี

หนาท่ีรับผิดชอบตรวจสอบความชำรุดบกพรองของพัสดุ และรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบอีกครั้งหนึ่ง หาก
ปรากฏวามีความชำรุด ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐรีบแจงใหผูขายหรือผูรับจางมาดำเนินการแกไข หรือซอมแซมกอน
สิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชำรุด ตามหลักประกันสัญญา พรอมกับแจงใหผูค้ำประกัน (ถามี) ทราบดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  :   โครงการอบรม แนวทางบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุสำหรับผูบริหาร ประจำปงบประมาณ    
พ.ศ.2563 


