- ๓๘ ผนวก ค ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อพึงระวังในการปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

• ไม่ได้มีการสืบราคา/เปรียบเทียบ

• ให้กาชับเจ้าหน้าที่

พัสดุ ดาเนินการสืบราคา • ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
อย่างน้อย ๓ ราย ทาให้ไม่ทราบว่า อย่างน้อย ๓ ราย และบันทึกสรุปผลการสืบราคา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
ราคาทีซ่ ื้อหรือจ้างแพงหรือเป็น
แนบในรายงานขอความเห็นชอบ (ข้อ ๒๗) เสนอ แก้ไขเพิม่ เติมข้อ ๒๗
ราคาทีเ่ หมาะสมหรือไม่
ผู้บริหารพิจารณาก่อนออกใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง
(กรณีไม่มีราคามาตรฐาน)
โดยเคร่งครัด
• ข้อตกลงซื้อ/จ้างไม่ระบุและกาหนด • กาชับเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุดาเนินการระบุการประกัน • ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
การรับประกันความชารุดบกพร่องของ ความชารุดในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างทุกครั้ง เพือ่
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
พัสดุ ซึ่งการไม่ระบุการรับประกัน
ประโยชน์ ของ ส่วนราชการโดยเคร่งครัด
แก้ไขเพิม่ เติมข้อ ๑๓๒ และ ๑๓๓
ความชารุดให้ชัดเจนกรณีพัสดุชารุด
ส่วนราชการจะไม่สามารถเรียกร้อง
ให้ผู้ขาย ผู้รับจ้างรับผิดชอบต่อความ
เสียหายได้
• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
• ขอให้มีการกากับให้คณะกรรมการฯ ได้ทา ๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ตรวจรับล่าช้า
หน้าที่ ตามระเบียบฯ พัสดุ กาหนดว่า "ให้
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
คณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบในวันที่
แก้ไขเพิม่ เติม ข้อ ๗๑ (๓)
คู่สัญญานาพัสดุมาส่งมอบและให้ดาเนินการ
๒. หนังสือสานักเลขาธิการคณะ
ให้แล้วเสร็จสิ้นไป โดยเร็วทีส่ ุด แต่อย่างช้าไม่ รัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๕/ว๕๘๕๕
เกิน ๕ วันทาการ นับแต่วันทีค่ ู่สัญญานาพัสดุ ลว. ๑๑ ก.ค.๔๔
มาส่งมอบ ทัง้ นี้ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวม
ถึงระยะเวลาในการตรวจทดลองหรือตรวจสอบ
ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์

• รายงานขอซื้อ / ขอจ้าง ของ

• กาชับเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุให้แสดงรายละเอียดให้ • ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ แสดงรายละเอียด
ครบถ้วน ตามระเบียบกาหนดและผู้บังคับบัญชา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
ไม่ครบถ้วนทาให้ขาดข้อมูลหรือความ ต้องสอบทานการปฏิบัติโดยเคร่งครัด
แก้ไขเพิม่ เติมข้อ ๒๗
สมบูรณ์ของเอกสารประกอบการ
พิจารณาขออนุมัติ

- ๓๙ ข้อพึงระวังในการปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

• ข้อตกลงสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ไม่ระบุ

• ให้กาชับเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ • ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

เงื่อนไขการปรับและการรับประกัน
ไว้ หากเกิดพิพาทกับผู้ขาย / ผู้รับจ้าง
อาจไม่สามารถเรียกค่าปรับและเงิน
ค้าประกันจากผู้ขาย / ผู้รับจ้างได้
ทาให้ราชการเสียประโยชน์ได้

ระบุและแนบให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกครั้งทีม่ ีการ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
ออกใบสั่งซื้อ / จ้าง โดยเคร่งครัด เงื่อนไขการ แก้ไขเพิม่ เติมข้อ ๑๓๔
ปรับตามระเบียบกาหนดให้ปรับเป็นรายวันใน
อัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของ
ราคาพัสดุทยี่ ังไม่ได้ส่งมอบ เว้นแต่กรณีการจ้าง
ซึ่งต้องการผลสาเร็จของงานทัง้ หมด พร้อมกัน
ให้กาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคาจ้างแต่ต้องไม่ต่า
กว่าวันละ ๑๐๐ บาท

• หัวหน้าส่วนราชการไม่ลงนาม

• ขอให้เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ ตรวจสอบรายละเอียด • ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

ทราบผลการตรวจรับในใบตรวจรับ
พัสดุ แต่ไปทราบตอนอนุมัติเบิก
จ่ายเงิน

ของเอกสารการตรวจรับพัสดุและเสนอหัวหน้า ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
ส่วนราชการทราบ
แก้ไขเพิม่ เติม ข้อ ๗๑ (๔)

• หัวหน้า เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุสั่งซื้อ /

• ในกรณีไม่ได้รับมอบอานาจจากหัวหน้าส่วน • ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

สั่งจ้าง เกินวงเงินในวิธีตกลงราคา
(เกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดย
ไม่ได้รับมอบอานาจจากหัวหน้า
ส่วนราชการ

ราชการ หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุมีอานาจสั่งซื้อ / ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
สั่งจ้าง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินไม่เกิน
ข้อ ๓๙
๑๐๐,๐๐๐ บาท

• การนับวันครบกาหนดส่งมอบไม่

• ให้กาชับเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ถูกต้อง อาจทาให้ผู้ขาย / ผู้รับจ้างใช้ พัสดุตรวจสอบนับวันครบกาหนดส่งมอบของ
เป็นข้ออ้าง ในการส่งของล่าช้าการ
ให้ถูกต้อง โดยให้ตรงกับใบเสนอราคาทีเ่ สนอไว้
ไม่รับผิดชอบความเสียหายของพัสดุ
ทาให้ราชการเสียประโยชน์ได้

• การจัดซื้อจัดจ้างทีม่ ีวงเงินเกิน

• การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /

• ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

๑๐,๐๐๐ บาท มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพียงคนเดียว ทาให้

ตรวจการจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิม่ เติมข้อ ๓๔ และ ๓๕

- ๔๐ ข้อพึงระวังในการปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามระเบียบทีก่ าหนด

ข้อเสนอแนะ
เพิม่ เติมโดยเคร่งครัด โดยการแต่งตั้งให้ประกอบ
ด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ
อย่างน้อย ๒ คน

ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

• ไม่ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา

• ขอให้ผู้บริหารกาชับให้เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ หัวหน้า • ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

หรือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ในที่
เปิดเผย ณ สถานทีท่ าการของส่วน
ราชการโดยด่วน

เจ้าทีพ่ ัสดุ และคณะกรรมการจัดทาประกาศ
ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนเปิดซองเสนอ
ราคาโดยด่วน

• ไม่แนบหลักฐานการเผยแพร่

• ขอให้กาชับให้เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุหัวหน้าเจ้าหน้าที่ • ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

ประกาศสอบราคา ประกาศผลผู้มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกและประกาศผล
ผู้ชนะการสอบราคา ในระบบ e-GP
และ Website ของส่วนราชการใน
ใบสาคัญคู่จ่าย ทาให้ไม่ทราบว่า
ได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่

พัสดุปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุในการพิมพ์
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
ประกาศสอบราคา ประกาศผลผู้มีสิทธิป์ ระกาศ ข้อ ๔๑ (๑)
ผลผู้ชนะการสอบราคาทีล่ งในระบบ e-GP และ
Website ของส่วนราชการ แนบเรื่องสอบราคา
ให้ครบถ้วน เพือ่ การตรวจสอบโดยเคร่งครัด

• สัญญานับวันครบกาหนดใน

• ขอให้กาชับให้เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุหัวหน้าเจ้าหน้าที่ • ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

สัญญาไม่ถูกต้อง โดยเริ่มนับจากวัน
ทางานของผู้รับจ้างไม่ได้เริ่มนับจาก
วันถัดจากวันทีล่ งนามในสัญญา

พัสดุปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุโดยเคร่งครัด
และให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารโดยละเอียดรอบคอบ นับวันครบ
กาหนดในสัญญาให้ถูกต้อง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (กรณีไม่มีเงื่อนไข
อื่นใดทีท่ างราชการกาหนด)

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิม่ เติมข้อ ๓๔ และ ๓๕

• รายงานผลการเปิดซองสอบราคา

• ให้เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

• ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พบว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
คณะกรรมการสรุปผลการจัดซื้อจาก
ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวนั้น แต่ไม่
ระบุเหตุผลการพิจารณาประกอบ

ตรวจสอบเหตุผลประกอบการพิจารณาใน
พาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓ วรรคสอง
การรายงานขอความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาทุกครั้ง ก่อนนาเสนอผู้มี
อานาจสั่งซื้อ / จ้างลงนามอนุมัติโดยเคร่งครัด
เช่น อยู่ในวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับและเป็น

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๑๕ จัตวา วรรค ท้าย

- ๔๑ ข้อพึงระวังในการปฏิบัติ

• มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพือ่ ให้

ข้อเสนอแนะ
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างไรบ้าง ถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในการประกาศเป็นต้น

• ขอให้กาชับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ปฏิบัติตามระเบียบ

ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

• ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

วงเงินต่ากว่าทีก่ าหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด โดยเคร่งครัด การแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลดวงเงิน ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
ทีจ่ ะซื้อ/จ้างในครั้งเดียวกันเพือ่ ให้วงเงินต่า
ข้อ ๒๒ วรรคสอง
กว่าทีก่ าหนดโดยวิธีหนึ่งหรือเพือ่ ให้อานาจสั่งซื้อ/
สั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระทามิได้

• ขอความเห็นชอบจัดซื้อ/จัดจ้าง

• การเสนอให้ซื้อจากร้าน/บริษัท ไหน เป็น

• ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

โดยวิธีพิเศษ โดยระบุร้าน/บริษัทที่
จะจัดซื้อ/จัดจ้าง เสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติพร้อมกับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธี
พิเศษ ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบ

หน้าทีข่ องคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
พิเศษ ไม่ใช่หน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ/หัวหน้า ข้อ ๕๗
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

• ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

• ขอให้เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ / หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ • ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

ประกวดราคาตามระเบียบฯกาหนด
เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการมากกว่า
๕ คน, ไม่ได้แต่งตั้งบุคคลทีไ่ ม่เป็น
ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการ

ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
ให้เป็นไปตามระเบียบ

ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
ข้อ ๘ (๓)

• ไม่ได้จัดทารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง

• เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุต้องจัดทารายงานขอซื้อหรือ

• แนวทางการปฏิบัติตาม

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า ขอจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไข การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิม่ เติม ข้อ ๒๗ ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทาง
เพิม่ เติม
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๕

• ไม่ได้นาเอกสารประกวดราคาที่

• ขอให้คณะกรรมการประกวดราคานาสาระ

• ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

เผยแพร่ลงประกาศทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง

สาคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสาร
ประกวดราคาและ เอกสารเบือ้ งต้นอื่นๆ
ทีส่ ามารถเผยแพร่ได้ลงประกาศทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าสามวันตามระเบียบฯ

ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
ข้อ ๘ (๓) วรรคสอง

- ๔๒ ข้อพึงระวังในการปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

• ช่วงเวลาทีป่ ระกาศเชิญชวนและ

• คณะกรรมการประกวดราคาต้องปฏิบัติ

• ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

การแจกจ่ายหรือจาหน่ายเอกสาร
ประกวดราคาและการกาหนดวัน
เวลายื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
และซองราคาไม่ครบถ้วนตามระเบียบ
กาหนด

ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัดต้องประกาศ
ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการ
เชิญชวนแจกจ่าย/จาหน่ายเอกสารในเว็บไซต์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
ไม่น้อยกว่า ๓ วัน และกาหนดยื่นซองข้อเสนอ ข้อ ๘ (๓) และ ๙ (๑)
ด้านเทคนิคไม่น้อยกว่าสามวันนับแต่วันสุดท้าย
ของการแจกจ่ายแต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วัน
สุดท้ายของการแจก/จาหน่ายเอกสาร

• คณะกรรมการประกวดราคา

• ขอให้คณะกรรมการประกวดราคาปฏิบัติให้ • ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

ประกาศผลการพิจารณาการดาเนิน
การคัดเลือกเบือ้ งต้นโดย เปิดเผยต่อ
สาธารณชน

ถูกต้องตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด โดยให้แจ้ง ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายการทราบผล ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
การพิจารณาเฉพาะของตนโดยไม่เปิดเผยรายชื่อ ข้อ ๙ (๒) วรรคท้าย
ดังกล่าวต่อสาธารณชน

• การจ้างไม่ติดอากรตามทีป่ ระมวล

•

• ประกาศกรมสรรพากร เกี่ยวกับ

รัษฎากรกาหนด

การจ้างต้องติดอากรพันละ ๑ บาท ถ้าการ
จ้างเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต้องติดตราสารสลัก
หลังสัญญาจ้าง

• แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ

• ควรแต่งตั้งผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

• ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

พัสดุ/ตรวจการจ้าง ไม่ครบตาม
ระเบียบ/ไม่เหมาะสม/ไม่มีความรู้ใน
เรื่องนั้นเป็นกรรมการตรวจรับ

เกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ
๒๕ วรรคสี่

• แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ/

• ต้องแต่งตั้งเป็นครั้งๆ ไป เพือ่ ดาเนินการ

• ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

งานจ้าง แบบถาวร

จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบซึ่งกาหนดว่า "ในการ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
ดาเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง..."
ข้อ ๓๔

• รับหลักประกันซองหรือหลัก

• ขอให้ผู้บริหารตรวจสอบ กาชับการทางานของ • ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

ประกันสัญญาเป็นเช็คบริษัท ซึ่งไม่
สามารถรับได้

เจ้าหน้าทีใ่ ห้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๔๑ โดย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
เคร่งครัด ซึ่งถ้ารับเป็นเช็คต้องเป็นเช็คทีธ่ นาคาร ข้อ ๑๔๑ (๒)
เซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันทีท่ ใี่ ช้เช็คนั้น ชาระ
ต่อ เจ้าหน้าทีห่ รือก่อนนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ

อากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๓๗) ข้อ
๒(๓) และข้อ ๓

