
ส ำนักมำตรฐำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐ
กรมบัญชีกลำง  กระทรวงกำรคลงั

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรพสัดุ พ.ศ. 2535

และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
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หลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดบัสูงภาครัฐประจ าปี 2559

หวัข้อ การบริหารการจัดซือ้จัดจ้างของ  
หน่วยงานภาครัฐ:กรณีศึกษาการจัดซือ้จัด
จ้างโครงการ 100 ล้าน

การบริหาร ต้องอยู่ภายใต้ระเบยีบ และกฎหมาย

ดังนัน้จงึต้องทราบระเบียบก่อน
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3

ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรพสัดุ
พ.ศ.2535และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม

ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยกำรพสัดุ
ดว้ยวิธีกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์

พ.ศ.2549

ร่ำงพระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
และกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ พ.ศ. ....



หลกักำรใช้ระเบียบ ข้อบังคบั

โดยปกติระเบียบ ข้อบงัคบัของหน่วยงานใดก็จะใช้บงัคบัเฉพาะ
ของหน่วยงานนัน้ ดงันัน้ สว่นราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดของรัฐ ยอ่มมีอ านาจออกระเบียบ ข้อบงัคบัใช้ได้เอง โดยอาศยั
อ านาจตามของกฎหมาย หรือระเบียบท่ีจดัตัง้หน่วยงานนัน้ๆได้              
เว้นแตรั่ฐบาลจะมีนโยบายท่ีจะให้การด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหนึง่มีผล
ใช้บงัคบักบัหน่วยงานของรัฐเป็นสว่นรวมเพื่อให้การปฏิบตัิงานของ
หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกนั รัฐบาลก็จะอาศยัอ านาจ
ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิก าหนดระเบียบกลาง

ออกมาเพื่อบงัคบัใช้เป็นสว่นรวม
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กำรใช้บังคบั

กำรพสัดุ

เงิน
งปม. เงนิกู้ เงนิช่วยเหลือ

5

ส่วนรำชกำร

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรพสัดุ

พ.ศ. 2535

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรพสัดุด้วยวธีิกำรทำงอเิลก็ทรอนิกส์

พ.ศ. 2549

กำรใช้บังคบั

ส่วนรำชกำร รัฐวสิำหกจิ องค์กำรมหำชน

หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ ทีอ่ยู่ในสังกดั กำรบังคบั

บัญชำ หรือก ำกบัดูแลของฝ่ำยบริหำร

ตำม กม.ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดนิ

กจิกรรม โครงกำรหรือกำรก่อสร้ำง 

ทีม่มูีลค่ำตั้งแต่  2,000,000 บำทขึน้ไป



ร่ำงพระรำชบัญญตัิจัดซ้ือจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ

พ.ศ. ....



หลักการ

ให้มีกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ  

เหตุผล

เพ่ือให้การด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐมีกรอบการปฏิบตัิงานท่ี
เป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทกุแห่ง
น าไปใช้เป็นหลกัปฏิบตัิโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนให้มากท่ีสดุ เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างท่ีค านงึถึง
วตัถปุระสงค์ของการใช้งานเป็นส าคญัซึง่จะก่อให้เกิดความคุ้มคา่ในการใช้จ่ายเงิน มีการวาง
แผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานซึง่จะท าให้การจดัซือ้จดัจ้างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล มีการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐซึง่เป็นมาตรการหนึง่เพื่อปอ้งกนั
ปัญหาการทจุริตและประพฤติมิชอบในการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ ประกอบกบัมาตรการอ่ืน ๆ เช่น 
การจดัซือ้จดัจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่จะท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการ
จดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ อนัจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกบัการ
จดัซือ้จดัจ้างภาครัฐให้เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญตันีิ ้

หลกัการเพ่ือการอยู่ร่วมกนัในบ้านเมืองและสงัคมอย่างมีความสงบสขุ           
(นิติธรรม  คณุธรรม ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า) 



ร่าง พ.ร.บ.จัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ
พ.ศ. ....

มำตรำ ๖ เพ่ือให้กำรปฏิบัติเกีย่วกบักำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพสัดุโดยใช้เงนิงบประมำณเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเกดิควำมคุ้มค่ำต่อภำรกจิของรัฐ ให้
หน่วยงำนของรัฐปฏิบัติตำมแนวทำงของพระรำชบัญญตัิ
กฎกระทรวง และระเบียบทีอ่อกตำมควำมในพระรำชบัญญตัิ
นี้

หน่วยงำนของรัฐ                  เงินงบประมำณ                พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง



มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตินี้
“หน่วยงำนของรัฐ”  หมำยควำมวำ่ รำชกำรส่วนกลำง

รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิำหกิจตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยวธีิกำรงบประมำณ องคก์ำรมหำชน องคก์ร
ตรวจสอบกำรใชอ้  ำนำจรัฐ องคก์รตำมรัฐธรรมนูญ
มหำวทิยำลยัในก ำกบัของรัฐ หน่วยงำนในสงักดัรัฐสภำ
หรือในก ำกบัของรัฐสภำ หน่วยงำนอิสระของรัฐ และ
หน่วยงำนอ่ืนตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

ร่าง พ.ร.บ.จัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ
พ.ศ. ....



“เงินงบประมำณ”   หมำยควำมว่ำ เงนิงบประมำณตำม
กฎหมำยว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำย กฎหมำยว่ำด้วยวธีิกำร
งบประมำณ กฎหมำยเกีย่วด้วยกำรโอนงบประมำณ หรือ
กฎหมำยว่ำด้วยเงินคงคลงั และเงนิซ่ึงหน่วยงำนของรัฐได้รับ
ไว้โดยได้รับอนุญำตจำกรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน ำส่งคลงัตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวธีิกำรงบประมำณ และเงนิซ่ึงหน่วยงำนของ
รัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน ำส่งคลงัเป็นรำยได้แผ่นดินตำม
กฎหมำย และให้หมำยควำมรวมถึงเงนิกู้ เงนิช่วยเหลือ และ
เงนิอ่ืนตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง



มาตรา ๔๖  ให้กรมบญัชีกลางมีหน้าท่ีในการดแูลและพฒันาระบบการ
จดัซือ้จดัจ้างผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ข้อมลู
เก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าตรวจดไูด้

มาตรา ๔๗  ให้กรมบญัชีกลางจดัท าฐานข้อมลูราคาอ้างอิงของพสัด ุ
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมลูประกอบการจดัซือ้จดัจ้างพสัดนุัน้ และ
ให้เผยแพร่ฐานข้อมลูดงักลา่วในสารสนเทศของระบบเครือข่าย
กรมบญัชีกลาง

การก าหนดราคาอ้างอิงของพสัดตุ้องค านงึถึงราคาตลาดของพสัดนุัน้ 
และการก าหนดราคาอ้างอิงของพสัดอุยา่งเดียวกนัจะไมใ่ช้ราคาเดียวกนัทัว่
ประเทศก็ได้

กรมบญัชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมลูตามวรรคหนึง่ อยา่งน้อยปีละสอง
ครัง้ 11



ปัจจบุนัระเบียบหลกัคือ
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ

แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรจัดหำพสัดุ
วธีิตลำดอเิลก็ทรอนิกส์(Electronic Market : e-market)

วธีิประกวดรำคำอเิลก็ทรอนิกส์(Electronic Bidding : e-bidding )

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพสัดุ
ด้วยวธีิกำรทำงอเิลก็ทรอนิกส์

พ.ศ.2549
2

1



หลกักำรและเหตุผล เพื่อใหห้น่วยงำนของรัฐซ่ึงเป็นรำชกำร
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ถือปฏิบติัในหลกักำรเดียวกนักล่ำวคือผูมี้
หนำ้ท่ีรับผดิชอบในแต่ละขั้นตอนของกำรจดัหำตอ้งด ำเนินกำรโดย
เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกำสใหมี้กำรแข่งขนักนัอยำ่งเป็นธรรม 
ทั้งน้ี โดยค ำนึงถึงคุณสมบติัและควำมสำมำรถของผูเ้สนอรำคำหรือผู ้
เสนองำน

ระเบียบน้ีใชบ้งัคบักบัรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค
13

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ



1. การบริหารพสัดุ

2. กระบวนการจดัหาพสัดกุาร

3. ก ากบัดแูลแผนการจดัซือ้จดัจ้าง 

4. การให้ความเห็นชอบในการด าเนินการ

5. การก ากบัดแูลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง

6. การท าสญัญาและการบริหารสญัญา

7. การก ากบัดแูลการจดัหาให้เป็นไปตาม ตามระเบียบ มติ ครม.และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
14

หวัข้อบรรยาย การบริหารการจัดซือ้จัดจ้างของ  
หน่วยงานภาครัฐ
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๑. การบริหารงานพัสดุ



ก าหนดความต้องการ

งบประมาณ

จัดท าแผน จัดหาพัสดุ

การบริหารสัญญา

การควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ

เบิกจ่ายเงิน

กระบวนการบริหารงานพัสดุ

วงจร
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หลกักำรบริหำรพสัดุ ทีม่ีอยู่ในระเบียบฯ 35
- กำรจัดหำ (ท ำให้ได้พสัดุมำใช้งำน) 
- กำรควบคุม( ควบคุม ดูแล รักษำ ใช้สอย)

- กำรจ ำหน่ำย (ท ำให้หลุดพ้นจำกกำรดูแลรักษำ)
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๒. กระบวนการจัดหาพัสดุ



ผู้ทีเ่กีย่วข้องในกระบวนกำรจัดหำพสัดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

- โดยต าแหน่ง

- โดยการแต่งตัง้

หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ

- โดยต าแหน่ง

- โดยการแต่งตัง้ 
หวัหน้าส่วนราชการ
ผู้มีอ านาจอนุมัตส่ัิงซือ้-จ้าง

คณะกรรมการต่าง ๆ /ผู้ควบคุมงาน
19



• การจัดท าเอง (ไม่มีค่าจ้าง)
• การซือ้ (ซือ้พร้อมตดิตัง้)
• การจ้าง (จ้างท าของ จ้างเหมาบริการ จ้างรับขน)
• การจ้างที่ปรึกษา (จ้างบริการทางวชิาการ)
• การจ้างออกแบบและควบคุมงาน(ก่อสร้าง,อาคาร, งป.)

• การเช่า (สังหาริมทรัพย์ ใช้ซือ้มาบังคับ , อสังหาริมทรัพย์)

• การแลกเปล่ียน (วัสดุ,ครุภัณฑ์)

20

ประเภทการจัดหาพัสดุ
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๓. ก ากับดแูลแผนการจัดซือ้จัดจ้าง 



Ex
ส่วนราชการเร่ิมจัดหาได้เมื่อใด

- ระเบียบฯ  ข้อ  13  ก าหนดว่า  หลังจากได้ทราบยอดเงนิที่จะ
น ามาใช้ในการจัดหา  ให้ส่วนราชการรีบด าเนินการให้เป็นตามแผนและ
ขัน้ตอนของระเบียบนี.้..เพื่อให้พร้อมที่จะท าสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ
ทางการเงนิแล้ว

การจัดหาโดยวธีิสอบราคา และวิธีประกวดราคา ให้ส่วนราชการ
วางแผนในการจัดหาและด าเนินการให้เป็นไปตามแผนด้วย

*** ค าว่า  “ทราบยอดเงนิ” คือ  เมื่อใด

ค าวนิิจฉัย กวพ.

- เงนิงบประมาณ งบผ่านสภา

- เงนิงบกลาง ส านักงบประมาณอนุมัตแิล้ว
22



มาตรา ๑๑  ให้หน่วยงานของรัฐจดัท าแผนการจัดซือ้จัดจ้างประจ าปี และประกาศ
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ี
กรมบญัชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐนัน้ เว้นแต่

(๑) กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งดว่นหรือเป็นพสัดท่ีุใช้ในราชการลบั ทัง้นี ้ตามมาตรา ๕๖ 
(๑) (ค) หรือ (ฉ) 

(๒) กรณีท่ีมีวงเงินในการจดัซือ้จดัจ้างตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือมีความ
จ าเป็นต้องใช้พสัดโุดยฉกุเฉินหรือเป็นพสัดท่ีุจะขายทอดตลาด  ทัง้นี ้ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) 
หรือ (ฉ) 

(๓) กรณีท่ีเป็นงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินคา่จ้างตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือท่ีมี
ความจ าเป็นเร่งดว่นหรือท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ  ทัง้นี ้ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (จ)

(๔) กรณีท่ีเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้างท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน
หรือท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติตามมาตรา ๘๑ (๓)

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจดัท าแผนการจดัซือ้จดัจ้างตามวรรคหนึง่ 
และการเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด

23
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๔. การให้ความเหน็ชอบในการด าเนินการ



กำรท ำรำยงำนขอควำมเห็นชอบ

25

หัวหน้ำส่วนรำชกำร

เจ้ำหน้ำทีพ่สัดุ

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำทีพ่สัดุ



รำยละเอยีดของรำยงำน

26

- รำยละเอยีดของพสัดุ
- เหตุผลควำมจ ำเป็น

- รำคำมำตรฐำน หรือรำคำกลำง หรือรำคำจดัหำคร้ังหลงัสุดไม่เกนิ 2 ปี
- วงเงินที่จะซ้ือ/จ้ำง
- ก ำหนดเวลำที่ต้องกำรใช้งำน
- วธีิที่จะซ้ือ/จ้ำง
- ข้อเสนออ่ืนๆ

* กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
* กำรออกประกำศสอบรำคำ หรือประกวดรำคำ

(e-auction ต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำร TOR ก่อน)



สำระส ำคญัของ TOR

• ควำมเป็นมำ

• วตัถุประสงค์

• คุณสมบัตผู้ิเสนอรำคำ

• แบบรูปรำยกำร /คุณลกัษณะเฉพำะ

• ระยะเวลำด ำเนินกำร

• ระยะเวลำส่งมอบของ / งำน

• วงเงินในกำรจดัหำและรำคำกลำง



Ex

การประกวดราคาต้องแต่งตัง้คณะกรรมการร่าง TOR 
หรือไม่ ?

ระเบียบฯ 35   TOR จะเอามาจากไหนก็ได้

E-Auction ต้องมีคณะกรรมการก าหนดร่าง TOR

E-Bidding  จะตัง้บุคคลหรือคณะกรรมการ จัดท า
รายระเอียดคุณลักษณะเฉพาะก็ได้

หมายเหตุ การแต่งตัง้คณะกรรมการร่าง TOR ต้องกระท า
ก่อนการรายงานขอซือ้/จ้าง 28



การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ

(Specification)
- สว่นราชการ หรอืหน่วยงานผูใ้ชข้องใชง้านจะตอ้งเป็นผูก้  าหนดเอง

- ก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบหรอืกฎหมาย หรอื

มตคิณะรฐัมนตรทีี่เก่ียวขอ้ง ตวัอยา่งเช่น

สอดคลอ้งกบัระเบียบพสัดุ 35 ขอ้ 16 (การสนบัสนุนสินคา้ไทย)

สอดคลอ้งกับพ.ร.บ. ว่าดว้ยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อ

หน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2542

สอดคลอ้งกับ มติ ครม.แจง้ตามหนังสือ สร.0203/ว. 157 

ลว.27 ธ.ค. 19 และ สร. 0203/ว.52 ลว.28 มี.ค. 20
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มำตรำ ๙ การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ี
จะจดัซ้ือจดัจา้ง ใหห้น่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค 
และวตัถุประสงคข์องการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุนั้น และหา้มมิ
ใหก้ าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุใหใ้กลเ้คียงกบัยีห่อ้ใด
ยีห่อ้หน่ึง หรือของผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ เวน้แต่
พสัดุท่ีจะจดัซ้ือจดัจา้งตามวตัถุประสงคน์ั้นมียีห่อ้เดียวหรือ
จะตอ้งใชอ้ะไหล่ของยีห่อ้ใด กใ็หร้ะบุยีห่อ้นั้นได ้

ร่าง พ.ร.บ.จัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ....



ในปัจจุบนั การก าหนดราคากลางและการเปิดเผยราคากลาง ปฏิบติัอยา่งไร
ค ำอธิบำย

- ราคาคากลางงานก่อสร้าง หน่วยงานตอ้งตั้งคณะกรรมการก าหนด
ราคากลางและจะตอ้งค านวณราคากลางตามหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างตาม มติคณะรัฐมนตรี เม่ือ วนัท่ี ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ส่วนการเปิดเผย
ราคากลางใหป้ฏิบติัตาม หนงัสือกระทรวงการคลงั ท่ีกค ๐๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลง
วนัท่ี๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๕

- ราคากลางของทางราชการ(ท่ีมิใช่งานก่อสร้าง)การก าหนดราคาท่ีจะ
น ามาใชเ้ป็นราคาอา้งอิง ใหถื้อปฏิบติัตาม มติ ครม.เม่ือ ๖ ส.ค. ๒๕๕๖ ( แจง้
ตามหนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๕/ ว ๑๒๙ ลงวนัท่ี ๙ 
ส.ค. ๒๕๕๖)

ต่อมา กระทรวงการคลงัมีหนงัสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๑ ลงวนัท่ี ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๖ 
เร่ือง  ซอ้มความเขา้ใจแนวทางปฏิบติัการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ(หนา้ถดัไป)

31
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หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๔๒๑.๓/ว ๑๑๑
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖

๑.รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง  ให้ปฏิบัตติำมหนังสือกระทรวงกำรคลงั  ด่วนทีสุ่ด ที่ กค
๑๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลว .๒๒ ส.ค. ๕๕

๒.รำคำกลำงครุภัณฑ์  ให้ใช้รำคำมำตรฐำนที ่สงป.ก ำหนด หำกไม่มี ให้ใช้รำคำทีเ่คยจัด
คร้ังหลงัสุดภำยในระยะเวลำ ๒ ปี หำกไม่ มใีห้ใช้รำคำตลำด โดยสืบรำคำจำกท้องตลำด รวม
ทั้งเวปไซด์ต่ำงๆ เป็นรำคำอ้ำงองิ ทั้งนี ้ ให้พจิำรณำจำกควำมเหมำะสม ของประเภทครุภัณฑ์ 
และประโยชน์ต่อทำงรำชกำร

๓.ยำ (ใน,นอกบัญชียำหลกั) และเวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยำ ให้ใช้รำคำกลำงตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรพฒันำระบบยำแห่งชำต ิตำมระเบียบ นร.ว่ำด้วยคณะกรรมกำรพฒันำระบบยำ
แห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๑...............

๔.ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ(ฮำร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์,พฒันำซอฟต์แวร์) ให้ใช้รำคำ
มำตรฐำนทีก่ระทรวง ICT ก ำหนด ซ่ึงได้เผยแพร่ทำงเวปไซต์กระทรวง.............................

๕.กำรจ้ำงทีป่รึกษำ ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีส่ ำนักงำนบริหำรหนีส้ำธำรณะก ำหนด.....
๖.รำคำกลำงเกนิ ๑๐๐,๐๐๐ให้ประกำศในเวปไซต์หน่วยงำน และในระบบ e-Gp
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๕. การก ากับดแูลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง



วธิกีารจดัหา(มาตรการปกต)ิ

34

• วธีิตกลงรำคำ       ไม่เกนิ 100,000 บำท
• วธีิสอบรำคำ          เกนิ 100,000 บำท ไม่เกนิ 2,000,000 บำท
• วธีิประกวดรำคำ    เกนิ 2,000,000 บำท
• วธีิพเิศษ                 เกนิ 100,000 บำท แต่มีเง่ือนไข
• วธีิกรณีพเิศษ         ไม่มีก ำหนดวงเงนิ แต่มีเง่ือนไข
• วธีิประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Auction) ตำมระเบียบฯ 49
(ตั้งแต่ 2 ล. ให้ใช้ e)

หมำยเหตุ สีฟ้ำยงัไม่ได้ยกเลกิ แต่ให้หยุดไว้ก่อน  ให้ลองของใหม่คือ สีแดง

กำรจัดซ้ือหรือจ้ำง (มี 6 วธีิ)

- Electronic Market
- Electronic Bidding

- Electronic Market
- Electronic Bidding



กำรจดัหำพสัดุทำงอิเลก็ทรอนิกส์(ยกเวน้รัฐวสิำหกิจ,องคก์ำรมหำชน)

1. วธีิตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Market : e - market ) 

การจดัหาครัง้หนึง่ เกิน 100,000 บาท มี 2 แบบ  ไม่มีกรรมการฯ (จัดซือ้ตาม e – catalog)

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ)
การจดัหาครัง้หนึง่ เกิน 100,000บาท แตไ่ม่เกิน 5,000,000 บาท (เสนอครัง้เดียว)

(2) การเสนอราคา โดยการประมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) 
การจดัหาครัง้หนึง่ เกิน 5,000,000บาท (เสนอภายใน 30 นาที เหมือน  e-auction)

2. วธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding ) มีกรรมการฯ

การจดัหาครัง้หนึง่ราคาเกิน  100,000 บาท(พสัดท่ีุไม่มีใน e-catalog )

(เสนอราคาภายใน วันเดียว และ ครัง้เดียว)

35

100,001                    RFQ 5,000,000 5,000,001 Thai Auction

100,001                                              e-bidding

ตกลงรำคำ
1-100,000

e - market
e - bidding



วธิกีารจดัหา(เกณฑป์กต)ิ
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• วธีิตกลงรำคำ       ไม่เกนิ 100,000 บำท 
•วธีิ Electronic Market เกนิ 100,000 บำท 
• วธีิ Electronic Bidding เกนิ 100,000 บำท  (ไม่มเีพดำนขั้นสูง)
• วธีิพเิศษ                 เกนิ 100,000 บำท แต่มีเง่ือนไข
• วธีิกรณีพเิศษ         ไม่มีก ำหนดวงเงนิ แต่มีเง่ือนไข
• วธีิประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Auction) ให้หยุดไว้ก่อน 

กำรจัดซ้ือหรือจ้ำง (มี 6 วธีิ)

RFQ เกนิ 100,000 - 5,000,000 บำท
Thai Auction เกนิ 5,000,000 บำท

- ตกลงรำคำ   ไม่เกนิ  500,000 บำท
- สอบรำคำ เกนิ   500,000 - 2,000,000 บำท

- Electronic Market เกนิ 2,000,000 บำท
- Electronic Bidding เกนิ 2,000,000 บำท
- วธีิพเิศษ    เกนิ 500,000 บำท
- วธีิกรณพีเิศษ ไม่ก ำหนดวงเงนิ (เหมือนเดมิ)

มำตรกำร
ช่ัวครำว
ว 299

(15 ก.ย.58 - 31 
มี.ค.59)



กวพ.ยกเว้นผ่อนผัน ดงันี ้
วธีิตกลงราคา เดมิ ไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บ. เป็น ไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บ.

วธีิสอบราคาเดมิ เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บ.เป็น เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐บ.

e-market เดมิ เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บ. เป็น เกนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บ.

e-bidding เดมิ เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บ. เป็น เกนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บ.

วธีิพเิศษ เดมิ เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บ. เป็น        เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บ. (อยู่ในเงื่อนไขระเบียบฯ)

37

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสด ุด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙
ลงวันที่ ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๘

มาตรการนีใ้ช้บังคับตัง้แต่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙
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คณะกรรมกำร ซ้ือ/จ้ำง

คณะ ก.ก. ตรวจกำรจ้ำง+ผู้ควบคุมงำน

คณะ ก.ก. ประกวดรำคำอเิลก็ทรอนิกส์
คณะ ก.ก. จัดซ้ือโดยวธีิพเิศษ

คณะ ก.ก. จัดจ้ำงโดยวธีิพเิศษ

คณะ ก.ก. ตรวจรับพสัดุ

คณะ ก.ก. เปิดซองสอบรำคำ
( Electronic  Bidding)



1.วธีิสอบรำคำ
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ

2.วธีิประกวดรำคำอเิลก็ทรอนิกส์ ( e - bidding )

คณะกรรมกำรประกวดรำคำอเิลก็ทรอนิกส์
3.วธีิตลำดอเิลก็ทรอนิกส์ (e - market)ไม่มีคณะกรรมกำร

4.วธีิพเิศษ
คณะกรรมกำรจดัซ้ือโดยวธีิพเิศษ
คณะกรรมกำรจดัจ้ำงโดยวธีิพเิศษ

กำรหำตัวผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง
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องค์ประกอบของคณะกรรมกำร

40

- ประธำน 1 คน
- กรรมกำรอย่ำงน้อย  2 คน

แต่งตั้งจำกข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร   
พนักงำนมหำวทิยำลยั หรือพนักงำนของรัฐ

กรณจี ำเป็นหรือเพ่ือประโยชน์รำชกำร
แต่งตั้งบุคคลอ่ืนอกีไม่เกนิสองคนร่วมด้วยกไ็ด้

**การแต่งตัง้คณะกรรมการจะต้องแต่งตัง้เป็นครัง้ๆ ไป**
(ไม่จ าเป็นต้องมีรปูแบบ)



องค์ประชุม/มติของคณะกรรมกำร

• องคป์ระชุม     ตอ้งมีกรรมกำรมำพร้อมกนัไม่นอ้ยกวำ่  
ก่ึงหน่ึง (หน่ึงในนั้นตอ้งเป็นประธำนท่ี หน.ส่วน แต่งตั้ง ดว้ย  
สปน. ท่ี สร 1001/975 ลว.25 ก.พ. 23 ตอบ จ.สุโขทยั)

• มติท่ีประชุม  ใหถื้อเสียงขำ้งมำก  เสียงเท่ำกนัประธำน   
ช้ีขำด (ยกเวน้ กำรตรวจรับ  ใหถื้อมติเอกฉนัท)์

41
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ประกำศ คสช. ฉบับที ่74/2557ลงวนัที่ 27 ม.ิย.2557(ต่อ)

เทคโนโลยปัีจจุบัน กำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ สะดวก  
ประหยดัเวลำ ปัจจุบันจึงมีกำรประชุมผ่ำนส่ือใช้กนัอย่ำงแพร่หลำย   

แต่ยงัไม่มี กม.ใดก ำหนดให้มผีลบังคบัได้ตำมกฎหมำย

ดังน้ันจึงประกำศว่ำกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์หมำยควำมว่ำ 
กำรประชุมที ่กม.บัญญตัิให้ต้องมีกำรประชุมทีก่ระท ำผ่ำนส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ได้ โดยผู้เข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุม
ต้องอยู่ในทีป่ระชุมแห่งเดียวกนัและผู้ประชุมทั้งหมดต้องอยู่ใน
รำชอำณำจักรขณะทีมี่กำรประชุมแม้ว่ำจะไม่อยู่ในสถำนทีเ่ดียวกนั

และสำมำรถประชุมหำรือและแสดงควำมคดิเห็นระหว่ำงกนัได้
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ประกำศ คสช. ฉบับที ่74/2557ลงวนัที่ 27 ม.ิย.2557(ต่อ)

- ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำตฉิบับนี ้ไม่ใช้บังคบัแก่ กำร
ประชุมสภำ  กำรประชุมจัดท ำค ำพพิำกษำหรือค ำส่ังศำล  กำรด ำเนินกำร
ตำมกระบวนกำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรท้องถิ่น 

รัฐวสิำหกจิ  องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ และกำรประชุมอ่ืน
ที่ ครม.ก ำหนด

- กำรประชุมต้องอยู่ในมำตรฐำนกระทรวง ICT     

- ห้ำมประชุมในเร่ืองทีม่ีกำรก ำหนดช้ันควำมลบั

ฯลฯ

หมำยเหตุ   เป็นกำรรับรองกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ ว่ำเป็นกำร
ประชุมตำมประกำศฯ



ใครเป็นผู้มีอ านาจการแต่งตัง้คณะกรรมการ ?
– หวัหน้าส่วนราชการ (ไม่ต้องท าเป็นค าส่ังของส่วน
ราชการ (นร (กวพ)1002/9215 ลว.14 พ.ย.33  ตอบกรม
ควบคุมโรค)

ประธานกรรมการ ไม่สามารถ ปฏบิัตหิน้าที่ได้ จะท า
อย่างไร ?
– แต่งตัง้ใหม่
ประธานกรรมการ ยังไม่มา ปฏบิัตหิน้าที่เม่ือถงึเวลาเปิด
ซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาจะท าอย่างไร ?  
– กรรมการเลือกกันเอง
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กำรด ำเนินกำร สอบรำคำ - ประกวดรำคำ
น ำหลกักำรมำใช้กบั E-market และ E-bidding

กรณีที่คณะกรรมการฯ  เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก
• ตรวจสอบคุณสมบัตผู้ิเสนอราคา,เงื่อนไข,รูปแบบรายการละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะ
• คัดเลือกสิ่งของ/งานจ้าง,คุณสมบัตผู้ิเสนอราคาที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
• พจิารณาราคาต ่าสุด
• ราคาเท่ากันหลายราย

• สูงกว่าวงเงนิ  ปฏบิัตติาม ข้อ 43 (ต่อรอง)

• ถูกต้องรายเดียว  
45

- สอบรำคำ   ย่ืนซองใหม่
- e-Auction ต่อเวลำ 3 นำที
- E- market และ E- bidding ผู้ข้ำสู่ระบบก่อน

- ประกวด - ยกเลกิ/รับ 
- สอบรำคำ - รับได้
- E-market และ E-bidding – ยกเลกิ/รับ 



วิธีธรรมดา

- หวัหน้าสว่นราชการไมเ่กิน  ๕๐ ล.

- ปลดักระทรวง เกิน ๕๐ แตไ่มเ่กิน ๑๐๐ ล.

- รัฐมนตรี เกิน ๑๐๐ ล.
วิธีพเิศษ

อ านาจอนมุตัิลดลงกึง่หนึง่ของวิธีปกติ

(เช่น หวัหน้าสว่นราชการไมเ่กิน 25 ล้าน)
46

อ านาจอนุมัตส่ัิงซือ้ส่ังจ้าง



ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรพสัดุ พ.ศ. 2535

และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ส่วนที่ 2 กำรใช้บังคบัและกำรมอบอ ำนำจ

ข้อ 9 ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้  จะมอบอ ำนำจเป็น         
หนังสือให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดก็ได้ โดยให้ค ำนึงถึง ระดับ
ต ำแหน่ง หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบของผู้ทีไ่ด้รับมอบ

ผู้รับมอบ มีหน้ำที่ต้องรับ และจะมอบต่อไม่ได้
ยกเว้น - ผู้ว่าราชการจังหวัด อาจมอบต่อได้...

- กลาโหม มอบต่อตามระเบยีบกระทรวงกลาโหม
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ปัญหำเร่ืองกำรมอบอ ำนำจตำมระเบียบพสัดุ

หลกักำรมอบอ ำนำจตำมระเบียบฯ

- ตอ้งเป็นผูมี้อ  ำนำจสัง่กำร หรือด ำเนินกำร ตำมระเบียบฯ
- ตอ้งท ำเป็นหนงัสือ
- ตอ้งระบุอ ำนำจ หรือหนำ้ท่ี ท่ีมอบหมำยใหด้ ำเนินกำรแทน
- ตอ้งไม่เกินอ ำนำจของผูม้อบท่ีมีอยู่



๖. กำรท ำสญัญำและกำรบริหำรสญัญำ (กำรแกไ้ข
สญัญำ  กำรงดค่ำปรับ ลดค่ำปรับและกำรขยำยเวลำ
ท ำกำรตำมสัญญำ กำรตรวจรับงำน)
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สญัญา หมายถึง การใด อนัได้กระท าลงโดย
ชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมคัร มุ่งเน้น
โดยตรงต่อการผกูนิติสมัพนัธขึ์น้ระหว่างบคุคล
หรือนิติบคุคล ตัง้แต่สองฝ่ายขึน้ไป เพ่ือจะก่อ 
เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงบัซ่ึงสิทธิ

สญัญา



ลักษณะของสัญญา
การท าสญัญาตามระเบียบฯ

ว่าด้วยการพสัด ุมีได้ 3 ลกัษณะ

1. ท าสญัญาตามตวัอย่างท่ี กวพ. ก าหนด 
(ข้อ 132) 

2. ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ (ข้อ 133) 
3. ท าสญัญาโดยไม่มีหลกัฐานเป็นหนังสือ 
(ข้อ 133 วรรคท้าย)



การท าสญัญา  
(ท่ีต้องส่ง สนง.อยัการตรวจ)

• การก าหนดข้อความหรือรายการท่ีแตกต่าง 
จากตวัอย่างสญัญาของ กวพ.(เหน็ว่าน่าจะเสียเปรียบ) 

• การร่างสญัญาใหม่ 
• การท าสญัญาเช่า ท่ีต้องเสียเงินอ่ืน 
นอกจากค่าเช่า



หลกัประกนั (ข้อ 141)
หลกัประกนัสญัญา หลกัประกนัซอง

• หลกัประกนัท่ีใช้กบัสญัญา
• หนังสือค า้ประกนัธนาคาร
ต่างประเทศ (กรณีประกวด
ราคานานาชาติ)

• เงินสด
• เชค็  ธ
• หนังสือค า้ประกนั ธ
• หนังสือค า้ประกนั บ
• พนัธบตัรรฐับาลไทย



•ใช้หลกัประกนัชนิดเดียวกนั
กบัหลกัประกนัสญัญา
(ใช้เฉพาะวงเงินจดัหาท่ีเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท)

• เชค็  ธ.
• หนังสือค า้ฯ e ธ.ใน
• พนัธบตัรรฐับาลไทย

หลกัประกนัส าหรบัการจดัหาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์

(Electronic  Bidding: e- bidding)

หลักประกันการ
เสนอราคา            

หลักประกันสัญญา            



การแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญา

หลกั
• ห้ามแก้ไข เปล่ียนแปลง

ข้อยกเว้น
• กรณีจ าเป็น ไม่ท าให้ราชการเสียประโยชน์
• กรณีแก้ไขเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

อ านาจอนุมติั
• หวัหน้าส่วนราชการ
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1. เน่ืองจากระเบียบก าหนดไว้วา่ให้ตรวจรับกรณีท่ีเห็นวา่ถกูต้องครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดในสญัญา  ดงันัน้หลกัการตรวจรับจงึต้องตรวจตามสญัญา

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาจงึต้องกระท าก่อนการตรวจรับ

3. หากตรวจรับแล้ว ต้องถือวา่ถกูต้องครบถ้วนแล้ว   เมื่อถกูต้องแล้ว ต้องไม่
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาอีก (ถกูต้องแล้วจะแก้ท าไม ?)

4. หากตรวจรับถกูต้องครบถ้วนแล้ว ต้องไม่มีเง่ือนไข เช่น คณะกรรมการ
ตรวจรับเห็นวา่   “ผู้ รับจ้างสง่มอบถกูต้องครบถ้วนหากแก้ไขจดุบกพร่อง
ดงักลา่วแล้ว”  หรือ “ หากแก้ไขแล้วถือวา่ถกูต้องครบถ้วน”  เป็นต้น

(ตรวจรับแบบมีเง่ือนไข เท่ากบัไม่ได้ตรวจรับ)

ปัญหำ กำรแก้ไขปลีย่นแปลงสัญญำ



การงด  ลดค่าปรบั  หรอืการขยายเวลา
ท าการตามสญัญา(ข้อ 139)

สาเหตุ
(1) เหตเุกิดจากความผิด ความบกพร่องของราชการ
(2) เหตสุดุวิสยั
(3) เหตเุกิดจากพฤติการณ์ ท่ีคู่สญัญาไม่ต้องรบัผิดตาม กม.

เงื่อนไข
• ต้องแจ้งเหตตุาม ข้อ 139 (2) (3) ภายใน 15 วนั นับแต่เหตส้ิุนสดุ
• พิจารณาได้ตามจ านวนวนัท่ีมีเหตเุกิดขึน้จริง
อ านาจอนุมติั
หน.ส่วนราชการ                              
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ใครมีหน้ำทีเ่สนอควำมเห็นประกอบกำรพจิำรณำของหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรในกรณ ีต่อไปนี้

1. กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญำ

2. กำรงดหรือลดค่ำปรับ หรือกำรขยำยเวลำท ำกำรตำม
สัญญำ

3. กำรแจ้งปรับ
4. กำรสงวนสิทธ์ิปรับ

5. กำรบอกเลกิสัญญำ



๗. กำรก ำกบัดูแลกำรจดัหำใหเ้ป็นไปตำม ตำม
ระเบียบ มติ ครม.  และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง
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บทก ำหนดโทษ

ผู้มีอ านาจ  ผู้มีหน้าที่ ผู้หน่ึงผู้ใด กระท าโดยจงใจ ประมาท     
ไม่ปฏิบัตติามระเบียบ  กระท าโดยทุจริต  ปราศจากอ านาจ  
นอกเหนืออ านาจ ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ถือว่ากระท าผิดวินัย  ภายใต้หลักเกณฑ์

- ทุจริต   อย่างต ่าปลดออก

- เสียหายอย่างร้ายแรง  อย่างต ่าปลดออก

- เสียหายไม่ร้ายแรง  อย่างต ่าตดัเงนิเดือน

- ไม่เสียหาย  ภาคทัณฑ์ หรือว่ากล่าวตกัเตือนเป็นหนังสือ

60
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มาตรา ๑๑๘  ผูใ้ดเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือเป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุ ปฏิบติัหรือละ
เวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุตาม
พระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความใน
พระราชบญัญติัน้ีโดยมิชอบเพื่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรือ
ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหาร
พสัดุตามพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตาม
ความในพระราชบญัญติัน้ีโดยทุจริต ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึง
สิบปี และปรับตั้งแต่ส่ีหม่ืนบาทถึงส่ีแสนบาท

ผูใ้ดเป็นผูใ้ชห้รือผูส้นบัสนุนในการกระท าความผดิตามวรรค
หน่ึง ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผดิตามวรรคหน่ึง

ร่าง พ.ร.บ.จัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ....

เพื่อแสวงหา....



• พ.ร.บ.  วธีิปฏิบัตริาชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539

• พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540

• พ.ร.บ.  ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  
2542

• พ.ร.บ.  ที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  2518

• ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าด้วยวนัิยทางงบประมาณและการ
คลัง  พ.ศ.  2544

• พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖

• ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. 2523

• พ.ร.บ. วธีิการงบประมาณ พ.ศ. 2502

• พ.ร.บ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒
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ตัวอย่าง การจดัหาโครงการ ๑๐๐ ล้าน 
กรมการปกครอง ประกวดราคาซือ้บตัรประจ าตวัประชาชนแบบ

อเนกประสงค์(Smart Card) จ านวน  ๙,๘๕๖,๙๖๐ บตัร ภายในวงเงิน 
๓๔๑,๙๓๗,๙๕๗ บาทโดยวิธี e-auctionปรากฏว่ากลุม่กิจการค้าร่วม
เสนอราคาต ่าสดุ  เป็นเงิน  ๓๓๘,๙๙๙,๕๐๐ บาท (ยินดีลดเหลือ 
๒๗๕.,๐๐๙,๑๘๕ บาท (เฉลี่ยบตัรละ ๒๗.๙๐ บาท) อธิบดีฯ ไมเ่ห็นด้วย
กบัมติของคณะกรรมการ เน่ืองจากท่ีผ่านมา รมต.เคยอนมุตัิ จดัซือ้ใน
ราคา บตัรละ ๒๕.๕๐ บาท จงึยกเลกิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ แล้ว
ขออนมุตัิ กวพ.เพื่อจดัซือ้โดยวิธีพิเศษ
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The End


