
หัวขอ : การบริหารจัดการการพัสดุ สําหรับผูบริหาร 
วิทยากร : นางสาวชุณหจิต  สังขใหม  ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
 
กฎ/ระเบียบที่สําคัญ 
• ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
• ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 
   และตอไปจะมี พ.ร.บ.ใหมเกิดขึ้นอีก คือ 
• รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... (อยูระหวางเสนอ) 

หลักการบริหารพัสดุ 
• โปรงใส เชน เรื่องการประกวดราคา สอบราคา  ตองประกาศในเว็บไซต 
• ตรวจสอบได หนวยงานตองมีการเก็บขอมูลเอกสารอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบได 
• มีการแขงขันอยางเปนธรรม คือ ตองไมกําหนดสเปคสินคา มีการประกาศเชิญชวนผานเว็บไซต 

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ แบงออกเปน 5 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 วางแผน/จัดทําโครงการและการของบประมาณ  

  วางแผน/จัดทําโครงการ  มี 2 ประเภท คือ 
• ลักษณะนโยบาย เชน การสรางเขื่อน การสรางถนน การสรางอาคารสํานักงาน ฯลฯ  
• ลักษณะเพื่อใชในการปฏิบัติงานปกติ เชน การจัดซื้ออุปกรณสํานักงาน การจางเหมาทําความ

สะอาด การจัดซื้อเพื่อทดแทนของเดิม ฯลฯ 
 การของบประมาณ เมื่อหนวยงานรวบรวมความตองการได ทั้งในสวนของนโยบาย และเพื่อใชใน 

การปฏิบัติงานปกติแลว ก็จะตองของบประมาณประจําป  
ระยะที่ 2 การเตรียมการจัดซื้อจัดจาง  

 เมื่องบประมาณไดรับอนุมัติ หนวยงานทราบงบประมาณของตนเองแลว หนวยงานดําเนินการ ดังนี ้
• จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางของทุกโครงการ/งานที่ไดรับงบประมาณ 
• กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 
• กําหนดชวงเวลาการสงมอบพัสด ุ
• สําหรับงานจางกอสราง ตองกําหนดราคากลางงานกอสรางดวย 
• จัดเตรียมประกาศจัดซื้อจัดจาง 

ระยะที่ 3 การจัดซื้อจัดจาง 
 การประกาศจัดซื้อจัดจาง 
 การยื่นเสนอราคา 
 การพิจารณาผลการเสนอราคา 
 การทําสัญญา 

แนวทางการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจาง  
 สอบราคา    :  ผูเสนอราคาต่ําสุด 
 e – market : ผูเสนอราคาต่ําสุด สินคาที่กําหนดสวนใหญเปนสินคาที่ไมมีความซับซอน เชน 

หมึกพิมพ กระดาษ แฟมงาน ฯลฯ 



 e – bidding : ผูเสนอราคาต่ําสุด และตองมีประสิทธิภาพ ตอราคาคือสินคาที่มีความซับซอน 
โดยเขียนไวในประกาศจัดซื้อจัดจางวาเราจะใชเกณฑประสิทธิภาพตอราคา เชน อุปกรณการแพทย เปนตน 
หมายเหตุ  สวนใหญปญหาเกิดจากการเขียนคุณสมบัติ/ขอบเขตความตองการของสินคาหรือการบริการ                
ไมครอบคลุม ไมชัดเจน เขียนความตองการเกินความเปนจริง จึงไดสินคาคุณภาพต่ํา ใหทานเห็นความสําคัญ
ของบุคคลที่จะเปนผูกําหนดคุณภาพสิ่งของหรือบริการ ตองเปนคนที่มีความรูเฉพาะในดานนั้นๆ  
ระยะที่ 4 การบริหารสัญญา  
 การบริหารสัญญา หมายถึง ผูมีหนาที่บริหารสัญญา ซึ่งเปนฝายผูซื้อหรือผูวาจาง ตองบริหารใหผูขาย
หรือ ผูรับจางผูรับจางปฏิบัติตามสัญญา 

• การแกไขสัญญา 
• การเลิกสัญญา  
• การตรวจรับ 
• คาปรับ 

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา (136) 
หลัก  หามแกไข เปลี่ยนแปลง 
ขอยกเวน  กรณีจําเปน ไมทําใหราชการเสียประโยชน  กรณีแกไขเพื่อประโยชนของทางราชการ หากมีความ
จําเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน เพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบ หรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป 
อํานาจอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ 
โดยมีหลักการแกไขฯ ดังนี้ 
      การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สามารถที่จะพิจารณาดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในชวงเวลาใดก็ได 
แมจะลวงเลยกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญาก็ตาม แตอยางชาจะตองดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง
กอนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง ไดทําการตรวจรับพัสดุหรืองานจางไวใช (แกไขสัญญา
สามารถทําไดแตตองทํากอนการตรวจรับงานงวดสุดทายและตองมีเหตุผล) 

การงด ลดคาปรับ หรือการขยายเวลาทําการตามสญัญา (ขอ 139) 
อํานาจอนุมัต ิคือ หัวหนาสวนราชการ 
• สาเหตุ 

(1) เหตุเกิดจากความผิด ความบกพรองของราชการ (ไมจําเปนตองแจงแหตุ) 
(2) เหตุสุดวิสัย 
(3)  เหตุเกิดจากพฤติการณ ที่คูสัญญาไมตองรับผิด 
*** (2) (3) คูสัญญาตองแจงเหตุใหสวนราชการทราบภายใน 15 วันนับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
1. รูแหลงงบประมาณ  
2. กําหนด TOR 
3. ประกาศจัดซื้อจัดจาง 
4. พิจารณาผล 
5. ทําสัญญา 
6. สงมอบ 
7. ตรวจรับ 



ระยะที่ 5 การควบคุมและจําหนายพัสดุ  
 การควบคุม  

• การควบคุมวัสดุ  
 - การทํารายการรับ 
 - การทํารายการเบิกจาย 
• การควบคุมครุภัณฑ   

- การทําทะเบียนครุภัณฑของแตละรายการ 
 การบํารุงรักษา 

• เพื่อใหพัสดุมีความคงทนและมีคุณภาพที่ดีตลอดอายุการใชงาน  
  การจําหนาย 

• เพื่อลดภาระงบประมาณในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และทําใหดูแลบํารุงรักษาเฉพาะพัสดุที่สําคัญ
และจําเปนตอการปฏิบัติงานเทานั้น 

• เปนพัสดุที่หมดความจําเปนหรือหากใชตอไปจะสิ้นเปลือง 
 
ราคากลางของ ปปช.  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

• มาตรา 103/7 วรรคแรก กําหนดวา “ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดทําขอมูลรายละเอียด
คาใชจาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลาง ไวในระบบขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได” 

• มาตรา 103/7 วรรคสอง กําหนดวา “เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใน
กรณีที่มีการทําสัญญาระหวางหนวยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ให
บุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐนั้นมีหนาที่แสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่เปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐตอกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ยื่นประจําป เพื่อใหมีการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการใชจายเงินและการคํานวณภาษีเงินไดในโครงการที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด”  

 
รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... รางขึ้นมาเพื่อสรางความเชื่อมั่น
วามีความโปรงใส มีการแขงขันกันอยางเปนธรรม เพื่อใหปลอดเรื่องทุจริต ทุกหนวยงานจะมาอยูภายใต 
พ.ร.บ.นี้ ใชตัวเดียวกันหมดในอนาคตจะตองมีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางโดยตองจัดทําแผนทุกป และ
ประกาศเผยแพร 
 


