
งานพัสดุ
แนวทางการปฏิบัตงิาน 
ดา้นการจัดซือ้จัดจ้าง 60
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หลักการ
**   ก่อนการซ้ือหรือจ้าง ทุกวธีิ ต้องท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง**

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ



ขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง
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การตรวจรับพสัดุ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง

ด าเนินการจัดหา

วธีิจัดซ้ือจัดจ้างทั่วไป 3 วธีิ  
(วธีิประกาศเชิญชวน วธีิคดัเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง)

ขออนุมตัส่ัิงซ้ือ/จ้าง

ผู้มอี านาจอนุมตัส่ัิงซ้ือหรือส่ังจ้าง 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

การท าสัญญา
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ



➢ เหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องซ้ือหรือจ้าง
➢ รายการของพสัดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจ้าง เช่น 

คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ และจ านวนท่ีต้องการซ้ือ 
หรือแบบรูปรายการรายละเอยีด และปริมาณท่ีต้องการจ้าง

➢ ราคากลางของพสัดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจ้าง
➢ วงเงนิท่ีจะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงนิงบประมาณ

ที่จะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน 
➢ ก าหนดเวลาท่ีต้องการใช้พสัดุน้ัน  หรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ
➢ วธีิจะซ้ือ / จ้าง และเหตุผลท่ีต้องซ้ือ/จ้างโดยวธีิน้ัน
➢ หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ
➢ ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ 

ที่จ าเป็นในการซ้ือหรือจ้าง ประกาศและเอกสารเชิญชวน 
หนังสือเชิญชวน หรือเอกสารอ่ืนที่เกีย่วข้อง 4
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หลกัประกนัการเสนอราคา/หลกัประกนัสญัญา

1. เงนิสด
2. เช็คที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย
3. หนังสือค า้ประกนัของธนาคารในประเทศ
4. หนังสือค า้ประกนัของบริษทัเงนิทุน
5. พนัธบัตรรัฐบาลไทย
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มูลค่าหลกัประกนั

 ร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการซ้ือ  
หรือจ้างในคร้ังน้ัน
 เว้นแต่ การจัดหาที่ส าคญัพเิศษ ก าหนดสูงกว่า
ร้อยละ 5 แต่ไม่เกนิร้อยละ 10

*  กรณหีน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือเป็น
คู่สัญญา ไม่ต้องวางหลกัประกนั

18
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การคืนหลกัประกนั

หลกัประกนัการเสนอราคา   คืนภายใน 15 วนั                                                        
นับถัดจากวนัที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พจิารณารายงาน
ผลคดัเลือกผู้ชนะการซ้ือจัดหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว
หลกัประกนัสัญญา คืนโดยเร็ว / อย่างช้าไม่เกนิ 15 วนั
นับแต่วนัทีคู่่สัญญาพ้นข้อผูกพนัแล้ว 



การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญา 

หลกั สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขไม่ได้
เว้นแต่ ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้อยู่ในดุลพนิิจของผู้มอี านาจทีจ่ะพจิารณา
อนุมตัใิห้แก้ไขได้

(1) เป็นการแก้ไขตามความเห็นของส านักงานอยัการสูงสุด
ตามความในมาตรา 93 วรรค 5

(2) ในกรณีทีม่ีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขน้ัน
ไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(3)  เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
(4)  กรณีอ่ืนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีการแก้ไขสัญญาทีห่น่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์ 

หรือไม่รัดกมุพอกใ็ห้ส่งร่างสัญญาทีแ่ก้ไขน้ันไปให้ส านักงานอยัการสูงสุดพจิารณา
ให้ความเห็นชอบก่อน
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การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญา(ต่อ)

- การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องปฏบิัตติามกฎหมาย
ว่าด้วยวธีิการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง หากมี
ความจ าเป็นต้องเพิม่หรือลดวงเงนิ หรือเพิม่หรือลดระยะเวลา
ส่งมอบ หรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกนัไป

- ในกรณทีีม่ีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพิม่วงเงนิ
เม่ือรวมวงเงนิตามสัญญาหรือข้อตกลงเดมิและวงเงนิทีเ่พิม่ขึน้ใหม่แล้ว 
หากวงเงนิรวมดงักล่าวมีผลท าให้ผู้มีอ านาจอนุมตัส่ัิงซ้ือหรือส่ังจ้าง
เปลีย่นแปลงไป จะต้องด าเนินการให้ผู้มีอ านาจอนุมตัส่ัิงซ้ือหรือส่ังจ้าง
ตามวงเงนิรวมดงักล่าวเป็นผู้อนุมตักิารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

- ในกรณทีีม่ีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือลดวงเงนิ ให้ผู้มีอ านาจ
อนุมัตส่ัิงซ้ือหรือส่ังจ้างตามวงเงนิเดมิเป็นผู้อนุมัตกิารแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลง



การก าหนดอตัราค่าปรบัในสญัญา

1

2

3
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 เม่ือครบก าหนดสัญญา /ข้อตกลง ยงัไม่มีการส่งมอบต้องแจ้งการเรียก 
ค่าปรับตามสัญญา
 เม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพสัดุ (ส่งมอบของ/งานจ้าง) ให้แจ้งสงวนสิทธิ
การเรียกค่าปรับในขณะทีรั่บมอบพสัดุน้ันด้วย
 การนับวนัปรับ  ให้นับถัดจากวันครบก าหนดตามสัญญา/ข้อตกลง จนถึง
วนัทีผู้่ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบส่ิงของถูกต้องครบถ้วน  หรือจนถึงวนัที่
บอกเลกิสัญญา/ข้อตกลง  (หักด้วยระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับใช้ไปใน
การตรวจรับออกจากจ านวนวนัทีต้่องถูกปรับด้วย)

การคิดค่าปรบัตามสญัญา
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การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาท าการ
ตามสญัญา

(1) เหตุเกดิจากความผดิ ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
(2) เหตุสุดวสัิย
(3) เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์ ทีคู่่สัญญาไม่ต้องรับผดิตามกฎหมาย
(4) เหตุอ่ืนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

อ านาจอนุมัติ
• อยู่ในดุลพนิิจของผู้มอี านาจทีจ่ะพจิารณาได้ ในกรณดีงัต่อไปนี้



วธีิการ
- คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุให้ส่วนราชการทราบภายใน 15 วนั 
นับแต่เหตุน้ันได้ส้ินสุดลง หากไม่แจ้งตามที่ก าหนด จะยกมา
กล่าวอ้างเพ่ือขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขยายเวลามิได้
เว้นแต่ กรณ ี(1) ความผดิ ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
ซ่ึงมหีลกัฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดอียู่แล้ว 
ตั้งแต่ต้น

- พจิารณาได้ตามจ านวนวนัที่มเีหตุเกดิขึน้จริง

25
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เหตุแห่งการบอกเลกิสัญญาหรือข้อตกลง ต่อไปนี ้อยู่ในดุลพนิิจ
ของผู้มอี านาจทีจ่ะบอกเลกิสัญญาหรือข้อตกลงกบัคู่สัญญา

1) เหตุทีก่ฎหมายก าหนด
2) มเีหตุเช่ือได้ว่า ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างาน

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3) เหตุอ่ืนตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างฯ
หรือในสัญญาหรือข้อตกลง

4) เหตุอ่ืนตามทีร่ะเบียบรัฐมนตรีก าหนด (ค่าปรับเกนิร้อยละ 10)
การตกลงกบัคู่สัญญาทีจ่ะบอกเลกิสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจ

พจิารณาได้เฉพาะในกรณทีี่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐ
ในการทีจ่ะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงน้ันต่อไป (ม.103)

การบอกเลิก/ตกลงเลิกสญัญาหรอืขอ้ตกลง



การวิเคราะห์รายการวสัดุ ครุภณัฑ์

หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายวัสดุ 
ครุภณัฑ ์ตามงบประมาณ 
ภาคผนวก ช . หน้า 56-64



•รายจ่ายเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการบริหารของหน่วยงานของรัฐ

•แนบทา้ยหนงัสือคณะกรรมการวนิิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ

•ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวนัท่ี 7 มีนาคม 2561







ข้อเสนอแนะจากการตรวจพบเอกสารตัง้เบกิ



1. กรณีจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์

1.1 ไม่ไดแ้นบรายละเอยีดขนาดทีชั่ดเจนในการจ้าง
ท าป้ายประชาสัมพนัธ ์

1.2 การเขียนรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็นใน
รายงานขอซือ้ขอจ้างไม่สอดคล้องกับการจัดซือ้จัดจ้าง



2. กรณีการจ้างถ่ายเอกสาร

2.1 การจ้างถ่ายเอกสารไม่ไดแ้นบรายละเอียด
ประมาณการในการขอจัดจ้างเร่ืองอะไรบา้ง

3. กรณีการจัดซือ้จัดจ้างวัสดุทีใ่ช้ในส านักงาน
3.1 รายการวัสดุไม่ใหจ้ัดซือ้ตา่งจังหวัด นอกจากวัสดุ

ชิน้น้ันเป็นวัสดุทีไ่ม่มีในจังหวัดและเป็นวัสดุทีม่ีความ
จ าเป็นต้องใช้ด่วน



3.2 การจัดซือ้จัดจ้างรายการวัสดุบางรายการ              
ไดเ้ขียนวัสดุไม่ถูกตอ้ง   ตวัอย่าง

1. กรณีการเช่าเตน็ท ์    จากการตรวจพบหลักฐานตัง้เบกิ          
ไดเ้ขียนว่า ค่าเตน็ท ์  ซึง่ความหมายตา่งกัน  คอื

- ค าว่าค่าเตน็ท ์ หมายถงึเราจดัซือ้เตน็ทไ์ดวั้สดุ
- ค าว่าเช่าเตน็ท ์หมายถงึ เราจัดเช่าวัสดุน้ันก็ตอ้งคนืร้านค้าไป



3.2 ใบส่ังจ้างไม่ไดต้ดิหรือขีดฆา่อากรแสตมป์
การจ้างไม่ว่าจะด้วยวิธีใดกต็ามใหใ้หต้ดิอากรแสตมป์

1 บาทของทุกจ านวนเงนิ 1,000 บาทและใหข้ีดเส้นคร่อม
ฆา่อากรแสตมป์และลงวันเดอืนปีก ากับ เพือ่ไม่ใหน้ า
อากรแสตมป์มาใช้อีก
3.3 ใบส่งของไม่ลงวันทีแ่ละไม่มีลายมือช่ือผู้รับของ

ใบส่งของก่อนการเบกิจ่ายเพือ่ประโยชนใ์นการ
ตรวจสอบ และหากมีการส่งมอบพสัดุล่าช้าอาจมีผลต่อ
การค านวณค่าปรับ



3.4 เอกสารไม่ไดแ้นบงบหน้าการเบกิจ่ายเงนิ
เพราะเป็นรายละเอยีดการสรุปการเบกิจ่ายทีชั่ดเจน

3.5  การใช้งบประมาณในการจัดซือ้จัดจ้างเอกสารขอซือ้
ขอจ้างไม่ตรงกับเอกสารขออนุมัตเิบกิเงนิงบประมาณ           
จงึท าใหสิ้น้ปีงบประมาณเกดิการคลาดเคล่ือนในการเบกิ
จ่ายเงนิ



การขอสร้างขอ้มูลหลกัผูข้าย

เอกสารทีต่อ้งยืน่
1. ส าเนาบัตรประชาชน ต้องถ่ายชัดเจนพร้อมเซน็

ส าเนาถูกตอ้งลงลายมือช่ือเรียบร้อย
2. ส าเนาใบทะเบยีนพาณิชย ์ตอ้งเซน็ส าเนาถูกตอ้งลง

ลายมือช่ือเรียบร้อย
2. หนังสือรับรองการจดทะเบยีนของบริษัท / หจก./

ร้านค้า  ตอ้งเซน็ส าเนาถูกตอ้งลงลายมือช่ือชัดเจน
3.หน้าสมุดธนาคารตอ้งถ่ายชัดเจน ต้องเซ็นส าเนา

ถูกตอ้งและลงลายมือช่ือใหชั้ดเจนพร้อมยนืยันการ
เคล่ือนไหวของบญัชี



การตรวจสอบพสัดุประจ าปี

1. ค าส่ังแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีตอ้งจดัท า
ค าส่ังก่อนวันที ่ 30 กันยายนของทุกสิน้ปีงบประมาณ
2. ในการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีไม่ไดแ้นบค าส่ัง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดปุระจ าปี
3. การรายงานผลไม่ได้บอกว่าครุภณัฑ์

3.1 ครุภณัฑมี์สถานะใช้งานไดต้ามปกตกิีร่ายการ
3.2 ครุภณัฑม์ีสถานะช ารุด ไม่สามารถใช้งานไดต้ามปกติกี่

รายการ
3.3 ครุภณัฑมี์สถานะเส่ือมสภาพ ซึง่เกิดจากการใช้งานปกตกิี่

รายการ
3.4 ครุภณัฑไ์ม่มีความจ าเป็นตอ้งใช้ในราชการตอ่ไปกี่รายการ
3.5 ครุภณัฑต์รวจสอบไม่พบกี่รายการ













บทก าหนดโทษพัสดุปี 60 มาตรา 120
ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าทีห่รือเป็นผู้มีอ านาจหน้าทีใ่นการ

ด าเนินการเกี่ยวกับการจดัซือ้ จดัจ้างหรือการบริหารพัสดุปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าทีเ่พือ่ใหเ้กดิความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด
หรือปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าทีโ่ดยทุจริต ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกตัง้แตห่น่ึงปีถงึสิบปีหรือปรับตัง้แตส่องหม่ืนบาทถึงสองแสน
บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดผู้น้ัน
ตอ้งระวางโทษเทา่กับผู้กระท าความผิด



ขอบคุณคะ
จัดท าโดย

นางพมิภกัดิ์ วิน้ฉ้วน
ส านักงาน กศน.จังหวดัตรัง

085-6550989


