
Company Name 

   

เอกสารน้ี ขอสงวนสิทธ์ิไว้ตามกฎหมาย ห้ามมิให้น าไปเพื่อตีพิมพ์เป็นหนังสือ นิตยสาร เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพัสดุภาครัฐ 

ระเบียบกระทรวงการคลงั 
ว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ 



หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐดงัต่อไปนี ้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ราชการส่วนกลาง 

• หมายถึง อธิบด ีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอืน่ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

ราชการส่วนภูมิภาค 

• หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ราชการส่วนท้องถิ่น 

• หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพทัยา หรือผู้ด ารงต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 

ที่มีฐานะเทียบเท่า 
รัฐวสิาหกจิ 
• หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกช่ือ 
อย่างอืน่ที่มีฐานะเทียบเท่า 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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ขั้นตอนการซ้ือหรือจ้าง 

การตรวจรับพสัดุ 
 คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

ท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง 

ด าเนินการจดัหา 

วธีิจดัซ้ือจดัจ้างทัว่ไป 3 วธีิ   
(วธิีประกาศเชิญชวนทั่วไป วธิีคดัเลอืก วธิีเฉพาะเจาะจง) 

ขออนุมัตส่ัิงซ้ือ/จ้าง 

ผู้มอี านาจอนุมตัส่ัิงซื้อหรือส่ังจ้าง  
        (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
        (2) ผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหนึ่งช้ัน 

 
 

การท าสัญญา 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

แผนการจดัซ้ือจดัจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนฯ   

กองการพสัดุภาครัฐ 
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การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

 ในการซ้ือหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท า
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง 
หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
หรือจะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ก็ได้ 
 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม   

 

กองการพสัดุภาครัฐ 



 
การจัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง 

 
**   ก่อนการซ้ือหรือจ้างแต่ละวิธี  ต้องท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง** 
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หลักการ 

เจ้าหน้าที่ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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 เหตุผลความจ าเป็นทีต้่องซ้ือหรือจ้าง 
 ขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรือแบบ

รูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี 
 ราคากลางของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง 
 วงเงนิทีจ่ะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงนิงบประมาณ ถ้าไม่มวีงเงนิ

ดงักล่าวให้ระบุวงเงนิทีป่ระมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังนั้น  
 ก าหนดเวลาทีต้่องการใช้พสัดุนั้น  หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ   
 วธีิจะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลทีต้่องซื้อ/จ้างโดยวธีินั้น 
 หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ  
 ข้อเสนออืน่ ๆ เช่น การขออนุมตัแิต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น

ในการซื้อหรือจ้าง การออกเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่  
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กองการพสัดุภาครัฐ 



คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง 
คณะกรรมการ 
พจิารณาผล 

การประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนิกส์ 

คณะกรรมการ 
พจิารณาผล 
การสอบราคา 

คณะกรรมการ 
ซ้ือหรือจ้าง 

โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

คณะกรรมการ 
ตรวจรับพสัดุ 

คณะกรรมการ 
ซ้ือหรือจ้าง 

โดยวธีิคดัเลอืก 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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   ประธาน 1 คน 
   กรรมการอืน่อย่างน้อย 2 คน  
      ยกเว้น งานจ้างที่ปรึกษา กรรมการ อย่างน้อย 4 คน 
   แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานของรัฐ พนักงานหน่วยงานของรัฐ 
หรือที่เรียกช่ืออย่างอืน่ โดยค านึงถึงลกัษณะหน้าที่และความรับผดิชอบ
ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ 
        ในกรณีจ าเป็นหรือเพือ่ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง 
บุคคลอืน่ร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด้  แต่จ านวนกรรมการที่เป็น 
บุคคลอืน่จะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหน่ึง 
  

องค์ประกอบของคณะกรรมการ กองการพสัดุภาครัฐ 
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          ในการซ้ือหรือจ้างคร้ังเดียวกนั ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ กรรมการพจิารณาผล
การสอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิ ธีคัดเลือก 
เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ 
         คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซ้ือหรือจ้างน้ันๆ เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย 
  

ข้อห้าม กองการพสัดุภาครัฐ 
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การประชุมของคณะกรรมการ 

 องค์ประชุม 
- ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง  
  และประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง 

มตกิรรมการ 
 
- ถือเสียงข้างมาก 
- ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียง 
   เพิม่อกี 1 เสียง 
 

ยกเว้น 
- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
- ต้องใช้มติเอกฉันท์ 

 -  กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกบัมติของคณะกรรมการ  
ให้ท าบันทกึความเห็นแย้งไว้ด้วย 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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วธีิการซ้ือหรือจ้าง กองการพสัดุภาครัฐ 

ม ี3 วธีิ 

3. วธีิเฉพาะ 
เจาะจง 

2. วธีิคัดเลอืก 

1. วธีิประกาศ 
เชิญชวนทัว่ไป 

- วิธีตลาดอเิล็กทรอนิกส์  
(e-market) 

- วิธีประกวดราคาอเิล็ก- 
ทรอนิกส์ (e-bidding) 

- วธีิสอบราคา 
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Workflow เฉพาะเจาะจง.docx
Workflow วิธีคัดเลือก.docx


(ก) 

การซ้ือหรือจ้าง โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 
กองการพสัดุภาครัฐ 

มาตรา 56 (2) 
ก. กรณีใช้วธีิประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลอืก หรือใช้วธีิคัดเลอืกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับ 
     การคัดเลอืก 
ข. กรณีจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุท่ีมีการผลติ จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกิน 
    วงเงินตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด (ไม่เกิน 5 แสนบาท) 
ค. กรณีจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุท่ีมีผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพยีงรายเดียว หรือมีผู้ประกอบการเพยีงรายเดยีว 
     ในประเทศไทยและไม่มีพสัดุอื่นท่ีจะใช้ทดแทนได้ 
ง. กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พสัดุน้ันโดยฉุกเฉิน เน่ืองจากเกิดอุบัติภัย/ภยัธรรมชาต ิหรือโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย 
    ว่าด้วยโรคตดิต่อ และการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าเสียหาย 
    อย่างร้ายแรง 
จ. กรณีเป็นพสัดุท่ีเกีย่วพนักับพสัดุท่ีได้ท าการจัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องท าการจัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เติม 
    หรือต่อเน่ืองในการใช้พสัดุน้ัน  
ฉ. กรณีเป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 
ช. กรณีเป็นพสัดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงปลกูสร้างซ่ึงจ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง 
ซ. กรณีอื่นท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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(ก) 
กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง หรือจากผู้ยื่น
ข้อเสนอในการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอ
ราคา ท้ังน้ี หากเห็นว่า ผู้ประกอบการรายท่ีเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือ
ราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

(ข) 
กรณีตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรงมายื่นราคา  
หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอน้ันยังสูงกว่าราคาในท้องถ่ิน หรือราคาหรือราคาท่ีประมาณได้ หรือราคาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

(ค) 
กรณีจ าเป็นต้องท าการจัดซ้ือจัดจ้างเพิ่มเติมหรือต่อเน่ืองจากพัสดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว ตามมาตรา 56 (2) (จ)  

ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซ่ึงยังไม่ส้ินสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซ้ือหรือจ้าง

ตามรายละเอียด และราคาที่ต ่ากว่าหรือราคาเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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การซ้ือหรือจ้าง โดยวธิีเฉพาะเจาะจง (ต่อ) 



(ง) กรณตีามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ด าเนินการโดยวธิีเจรจาตกลงราคา 

(จ) 
กรณตีามมาตรา 56 (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดนิหรือส่ิงปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา 
หากเห็นว่า ราคาที่เสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

    กรณีตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือ
รับจ้างน้ันโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซ้ือหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  

        ในกรณทีี่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกดิขึน้โดยไม่อาจคาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน 

ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้ันด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว

เป็นหลกัฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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การซ้ือหรือจ้าง โดยวธิีเฉพาะเจาะจง (ต่อ) 



• หากจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบ และไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐ
เสียเปรียบกใ็ห้กระท าได้ 

ให้หน่วยงานของรัฐท าสัญญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 

• การลงนามในสัญญาตามวรรคหน่ึง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลา 
การอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

การลงนามในสัญญา เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

• หน่วยงานของรัฐต้องพจิารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพสัดุ หรือ 
รายละเอยีดของงาน รวมท้ังราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือ 
ข้อตกลงกบัพสัดุท่ีจะท าการแก้ไขน้ันก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

 

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวตัถุประสงค์เดมิ 

สัญญาและหลกัประกนั กองการพสัดุภาครัฐ 
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 การลงนามในสัญญาในการซ้ือหรือจ้าง เป็นอ านาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 
      การลงนามในสัญญา จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
 

      การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายใน
ขอบข่ายแห่งวตัถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน  
โดยหน่วยงานของรัฐต้องพจิารณาเปรียบเทยีบคุณภาพของพสัดุ 
หรือรายละเอยีดของงาน รวมทั้งราคาของพสัดุหรืองานตาม
สัญญาหรือข้อตกลงกบัพสัดุทีจ่ะท าการแก้ไขน้ันก่อนแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย 
 

การท าสัญญา 
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 การจัดซ้ือจัดจ้างทีเ่กีย่วกบัความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะ
อย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวศิวกร สถาปนิกและวิศวกร
ผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรับผดิชอบหรือสามารถรับรอง 
คุณลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิค
เฉพาะอย่างน้ัน แล้วแต่กรณีด้วย  
 เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างแล้วแต่กรณ ีได้อนุมัติการแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามใน
สัญญาหรือข้อตกลงทีไ่ด้แก้ไขน้ัน 
 

การแก้ไขสัญญา 
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การก าหนดอตัราค่าปรบัในสญัญา 
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กองการพสัดุภาครัฐ 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

งานซ้ือหรืองานจ้าง  ระเบียบฯ 
ข้อ 175 

งานจ้างก่อสร้าง  

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 

ระเบียบฯ 
ข้อ 176 

งานจ้างทีป่รึกษา ระเบียบฯ 
ข้อ 179 

งานจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง ระเบียบฯ 
ข้อ 180 
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กองการพสัดุภาครัฐ 
หลกัเกณฑ์การตรวจรับพสัดุ 

หลกัการ 

ม. 100 +ระเบียบฯ  

ยกเว้น 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

“การซ้ือหรือจ้าง ไม่เกิน 500,000 บาท (ม. 56 (2) (ข)) ” กรณจี าเป็นเร่งด่วน 
ทีเ่กดิขึน้โดยไม่คาดหมายไว้ก่อน ใช้ “รายงานขอความเห็นชอบ”  

เป็น  “หลกัฐานการตรวจรับ” โดยอนุโลม 

การซ้ือหรือจ้าง ไม่เกนิ 100,000 บาท (กฎกระทรวง) 
แต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคลใด เป็น “ผู้ตรวจรับ” 
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หน้าทีค่ณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ข้อ 175 
 
 ๑. ตรวจรับพสัดุ ณ ท่ีท ำกำรของผูใ้ชพ้สัดุนั้น หรือสถำนท่ีซ่ึงก ำหนดไวใ้นสญัญำ

หรือขอ้ตกลง 
 กำรตรวจรับพสัดุ ณ สถำนท่ีอ่ืน ในกรณีท่ีไม่มีสญัญำหรือขอ้ตกลง จะตอ้งไดรั้บ

อนุมติัจำกหวัหนำ้หน่วยงำนของรัฐก่อน 

 ๒. ตรวจรับพสัดุใหถู้กตอ้งครบถว้นตำมหลกัฐำนท่ีตกลงกนัไว ้ส ำหรับกรณีท่ีมี
กำรทดลองหรือตรวจสอบในทำงเทคนิคหรือทำงวทิยำศำสตร์ จะเชิญผูช้  ำนำญกำร
หรือผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัพสัดุนั้นมำใหค้  ำปรึกษำ หรือส่งพสัดุนั้นไปทดลองหรือ
ตรวจสอบ ณ สถำนท่ีของผูช้  ำนำญกำรหรือผูท้รงคุณวฒิุนั้น ๆ ก็ได ้ 

 ในกรณีจ ำเป็นท่ีไม่สำมำรถตรวจนบัเป็นจ ำนวนหน่วยทั้งหมดได ้ใหต้รวจรับตำม
หลกัวชิำกำรทำงสถิติ 

 ๓. ใหต้รวจรับพสัดุในวนัท่ีผูข้ำยหรือผูรั้บจำ้งน ำพสัดุมำส่งและใหด้ ำเนินกำรให้
เสร็จส้ินโดยเร็วท่ีสุด 

www.themegallery.com 

Company Logo 



หน้าทีค่ณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ข้อ 175 (ต่อ) 
 
 ๔. เม่ือตรวจถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ใหรั้บพสัดุไวแ้ละถือวำ่ผูข้ำยหรือผูรั้บจำ้งไดส่้ง

มอบพสัดุถูกตอ้งครบถว้นตั้งแต่วนัท่ีผูข้ำยหรือผูรั้บจำ้งน ำพสัดุนั้นมำส่ง แลว้มอบแก่
เจำ้หนำ้ท่ีพร้อมกบัท ำใบตรวจรับโดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนอยำ่งนอ้ย ๒ ฉบบั มอบ
แก่ผูข้ำยหรือผูรั้บจำ้ง ๑ ฉบบั และเจำ้หนำ้ท่ี ๑ ฉบบั เพ่ือด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินและ
รำยงำนใหห้วัหนำ้หน่วยงำนของรัฐทรำบ 

 ในกรณีท่ีเห็นวำ่พสัดุท่ีส่งมอบ มีรำยละเอียดไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำหรือ
ขอ้ตกลง ใหร้ำยงำนหวัหนำ้หน่วยงำนของรัฐผำ่นหวัหนำ้เจำ้หนำ้ท่ี เพ่ือทรำบและสัง่
กำร 

 ๕. ในกรณีส่งมอบพสัดุใหถู้กตอ้งแต่ไม่ครบจ ำนวน หรือครบจ ำนวนแต่ไม่ถูกตอ้ง
ทั้งหมด ถำ้สญัญำไม่ก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน ใหต้รวจรับไวเ้ฉพำะจ ำนวนท่ีถูกตอ้ง 
โดยถือปฏิบติัตำม (๔) และใหรี้บรำยงำนหวัหนำ้หน่วยงำนของรัฐผำ่นหวัหนำ้
เจำ้หนำ้ท่ี เพื่อแจง้ใหผู้ข้ำยหรือผูรั้บจำ้งทรำบภำยใน ๓ วนัท ำกำรนบัถดัจำกวนั
ตรวจสอบ แต่ทั้งน้ี ไม่ตดัสิทธ์ิท่ีจะปรับในจ ำนวนท่ีส่งมอบไม่ครบนั้น www.themegallery.com 

Company Logo 



หน้าทีค่ณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ข้อ 175 (ต่อ) 
 

 ๖. กำรตรวจรับพสัดุท่ีประกอบกนัเป็นชุดหรือหน่วย ถำ้ขำดส่วนประกอบอยำ่งใด
อยำ่งหน่ึงไปแลว้จะไม่สำมำรถใชก้ำรไดโ้ดยสมบูรณ์ ใหถื้อวำ่ยงัมิไดส่้งมอบพสัดุ
นั้น และใหรี้บรำยงำนหวัหนำ้หน่วยงำนของรัฐผำ่นหวัหนำ้เจำ้หนำ้ท่ี เพ่ือแจง้ให้
ผูข้ำยหรือผูรั้บจำ้งทรำบภำยใน ๓ วนัท ำกำรนบัถดัจำกวนัตรวจพบ 

 ๗. ถำ้กรรมกำรตรวจรับพสัดุบำงคนไม่ยอมรับพสัดุโดยท ำควำมเห็นแยง้ไวใ้ห้
เสนอหวัหนำ้หน่วยงำนของรัฐเพ่ือพิจำรณำสัง่กำร ถำ้หวัหนำ้หน่วยงำนของรัฐสัง่
กำรใหรั้บพสัดุนั้นไว ้จึงด ำเนินกำรตำม (๔) หรือ (๕) แลว้แต่กรณี 

www.themegallery.com 

Company Logo 
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 ำก
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คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ 
(ครบองค์
ประชุม) 

มติองคป์ระชุม 
: บางคน 

ไม่รับมอบ 

มตอิงค์ประชุม 

: เห็นว่า ถูกต้อง 

มติองคป์ระชุม 
: เห็นว่า ไม่ถูกต้อง 

รำยงำนหวัหนำ้หน่วยงำนของรัฐ เพ่ือทรำบ 

ท ำใบตรวจรับ อยำ่งนอ้ย 2 ฉบบั 
ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 และ จนท. 1  

: รับพสัดุไว ้ ถือว่ำส่งมอบถูกตอ้ง  
ณ วนัท่ีส่ง :  ส่งมอบพสัดุให้ จนท.   

มตอิงค์ประชุม 

: เห็นว่า ถูกต้อง
เพยีงบางส่วน 

รำยงำนหวัหนำ้หน่วยงำนของรัฐ  
เพ่ือทรำบและสัง่กำร 

ทรำบ 

(ตามมต)ิ 

 
สัง่กำร 

 

แจง้
คู่สัญญำ 

สัญญา 
ไม่ได้ก าหนด 
เป็นอย่างอื่น 

รับไว้เฉพาะที่ถูกต้อง 

รายงาน 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ท าบันทกึความเห็นแย้ง 

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐเพือ่ส่ังการ 

ให้รับ 

ไม่รับ 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  งานซ้ือหรือจ้าง 



การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการท าสัญญา 

เหตุเกดิจากความผดิ 
 เกดิจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ 

เหตุสุดวสัิย 

เหตุเกดิจากพฤตกิารณ์
อนัหนึ่งอนัใด ทีคู่่สัญญา

ไม่ต้องรับผดิ 
ตามกฎหมาย 

เหตุอืน่ตามทีก่ าหนดให้
กฎกระทรวง 

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้มอี านาจ ทีจ่ะพจิารณาได้ 
ตามจ านวนวนัทีม่เีหตุเกดิขึน้จริงเฉพาะในกรณดีงัต่อไปนี ้

ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง  
หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาท่ีก าหนดคู่สัญญาจะยกขึน้มากล่าวอ้างในภายหลังไม่ได้   

เว้นแต่กรณีเกิดจากความผดิ เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง 
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

กองการพสัดุภาครัฐ 
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การบริหารพสัดุ : การเกบ็ การบันทึก การเบิกจ่าย 
การบริหารพสัดุในหมวดนี ้ไม่ใช้บังคบักบังานบริการ งานก่อสร้าง  

งานจ้างทีป่รึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 

กองการพสัดุภาครัฐ 

การเกบ็ 
และการบันทกึ 

การเบิกจ่าย 

การยมื 
การบ ารุงรักษา  
การตรวจสอบ 

การจ าหน่ายพสัดุ 
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การบริหารพสัดุ (ต่อ) 
กองการพสัดุภาครัฐ 

การเกบ็และการบันทึก :- 
 

 
 ลงบัญชีหรือทะเบียนเพือ่ควบคุมพสัดุ แล้วแต่กรณ ีแยกเป็นชนิด  

และแสดงรายการตามตัวอย่างทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 ให้มีหลกัฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 
 ส าหรับพสัดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชี

เดียวกนักไ็ด้ 
 เกบ็รักษาพสัดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน

ถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 
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การบริหารพสัดุ (ต่อ) 
กองการพสัดุภาครัฐ 

การเบิกจ่าย :- 
  
 

 ให้หัวหน้าหน่วยงานทีต้่องใช้พสัดุนั้น เป็นผู้เบิก  
 การจ่ายพสัดุ ให้หัวหน้าหน่วยพสัดทุีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการควบคุมพสัดุหรือผู้ทีไ่ด้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพสัดุ เป็นผู้ส่ังจ่ายพสัดุ  
                 ผู้จ่ายพสัดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้าม)ี  
      แล้วลงบญัชีหรือทะเบียนทุกคร้ังทีม่กีารจ่าย และเกบ็ใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลกัฐานด้วย 
 หากมคีวามจ าเป็นจะก าหนดวธีิการเบิกจ่ายพสัดุเป็นอย่างอืน่ ให้อยู่ในดุลพนิิจของ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวนิิจฉัยและส านักงาน
การตรวจเงนิแผ่นดนิทราบด้วย 
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การบริหารพสัดุ (ต่อ) 
กองการพสัดุภาครัฐ 

การบ ารุงรักษา การตรวจสอบพสัดุ 

- จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพสัดุที่อยู่ในความ
ครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา  
- ให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสม
และระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงด้วย 
- กรณทีี่พสัดุเกิดการช ารุดให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการซ่อมแซมให้กลบัมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว 

- ก่อนส้ินปีงบประมาณของทุกปี แต่งตั้งผู้รับผดิชอบ
ในการตรวจสอบพสัดุซ่ึงมิเป็นเจ้าหน้าท่ี  ตรวจสอบ
การรับจ่ายพสัดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา 

- รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วัน
ท าการ นับแต่วันเร่ิมด าเนินการตรวจสอบพสัดุน้ัน  

- หากผลการตรวจสอบปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
พสัดุช ารุด เส่ือมสภาพ เน่ืองมาจากการใช้งาน
ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพจิารณาส่ังการให้ด าเนินการ
จ าหน่ายต่อไปได้ 
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การบริหารพสัดุ (ต่อ) 
กองการพสัดุภาครัฐ 

การจ าหน่ายพสัดุ : ขาย 
  ให้ด าเนินการขายโดยวธีิทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวธีิทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลด ี 
ให้น าวธีิทีก่ าหนดเกีย่วกบัการซ้ือมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่ 

1.   การขายพสัดุคร้ังหนึ่งซ่ึงมรีาคาซ้ือหรือได้มารวมกนัไม่เกนิ 500,000 บาท จะขาย
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง   โดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนกไ็ด้ โดยตกลงราคา 
2.  การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกศุลตามมาตรา 47 (7) 
แห่งประมวลรัษฎากร   ให้ขายโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
3.  การขายอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคลือ่นที ่แทบ็เลต็ ให้แก่เจ้าหน้าที ่
ของรัฐทีห่น่วยงานของรัฐ   มอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที ่เมือ่บุคคลดงักล่าวพ้นจาก 
หน้าที ่หรืออปุกรณ์ดงักล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดงักล่าว 
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

 
30 



การบริหารพสัดุ (ต่อ) 
กองการพสัดุภาครัฐ 

การจ าหน่ายพสัดุ : ขาย 
การขายโดยวธีิทอดตลาด ให้ถือปฏิบัตติามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายท าการประเมนิราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศ 
ขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพสัดุที่มกีารจ าหน่ายเป็นการทั่วไปให้พจิารณาราคา 
ที่ซ้ือขายกนัตามปกตใินท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพสัดุน้ัน 
ณ  เวลาที่จะท าการขาย  และควรมกีารเปรียบเทียบราคา ตามความเหมาะสม กรณีที่
เป็นพสัดุที่ไม่มกีารจ าหน่ายทั่วไป ให้พจิารณาราคาตามลกัษณะ ประเภท ชนิดของ
พสัดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี ้ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมนิดังกล่าว  
โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็น 
ผู้ด าเนินการกไ็ด้  
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เอกสารน้ี  ขอสงวนสิทธ์ิไว้ตามกฎหมาย ห้ามมิ ให้น าไปเพื่อ ตีพิมพ์ 

เ ป็นหนังสือ นิตยสาร  เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ใดๆ ทั้ งทางตรง 
และทางอ้อมโดยไมได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง  กองการพสัดุภาครัฐ 
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