
งานพัสดุ

“ปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างและ
การตรวจสอบพัสดุประจ าปี”



พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560



1. งานจ้างเหมาบรกิาร ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ที่เป็นงานจ้างที่ต้องด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องในปี 2565 ให้หน่วยงานด าเนินการดังนี้
- ด าเนินการของบประมาณไปยัง กนผ.
- จัดท าขอบเขตของงาน หรือ ทบทวนขอบเขตของงาน ในปี 2565
- จัดหาใบเสนอราคา เช่น งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด เป็นต้น
- หากเป็นการด าเนินการด้วยวิธีการประกวดราคา และเป็นงานต่อเนื่องซึ่งต้องเป็นงานที่เริ่มต้นในวันที่ 

1 ตุลาคม 2565 ควรด าเนินการจัดจ้างให้เรียบร้อยก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่จะยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้
จนกว่าจะได้รับอนุมัติงบประมาณจากส านักงบประมาณหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



2. ความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารที่ส่งมากองคลงั

ขอความร่วมมือหน่วยงาน ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
- ตรวจสอบ ตรวจทาน ค าสะกด ค าผิด ค าถูก ให้ถูกต้องของเอกสารทุกฉบับที่เสนอเข้ากองคลัง 
- ตรวจสอบเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน เช่น ใบเสนอราคา ใบส่งมอบงาน          

ใบตรวจรับพัสดุ เป็นต้น
- รายงานการประชุม ร่างขอบเขตของงาน ควรมีลายเซ็นของคณะกรรมการทุกท่านลงนามในทุกฉบับ
- เอกสารอื่นๆ ที่เป็นส าเนาแนบ ควรมีการเซ็นรับรองส าเนาถูกฉบับ

** ทั้งนี้ เพื่อลดการกลับไปแก้ไขเอกสาร ความล่าช้า และป้องกันการน าเอกสารมาแทรกในภายหลัง **



ตวัอย่าง รายงานการประชมุ



3.  การจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลังหรือมีความเร่งด่วนในการด าเนินงาน

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ขอความร่วมมือหน่วยงาน ควรด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อน ไม่ควรท า
ย้อนหลัง และควรเว้นระยะเวลาเพื่อใช้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

ปัญหาที่พบ เช่น 
- ต้องการใช้พัสดุพรุ่งนี้ ท าเรื่องเข้ามากองคลังวันนี้ 
- รับของจากผู้ค้ามาก่อน แล้วมาท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง
- ด าเนินการยืมเงินและได้เงินยืมไปเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตาม พรบ. 

จัดซื้อจัดจ้าง ท าให้ต้องด าเนินการย้อนหลัง

**หากหน่วยงานมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ให้หน่วยงานด าเนินการชี้แจง            
ก่อนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง



4. การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ ขอบเขตของงาน

มาตรา 9 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึง
คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

เว้นแต่ พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียว หรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด 
ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้



4. การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ ขอบเขตของงาน (ต่อ)

หนังสือด่วนที่สุด กค(กวจ) 0405.2/ว214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการก าหนด
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การก าหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อพัสดุ และ
การพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการก าหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระส าคัญ

โดยสรุป ก าหนดแนวทางปฏิบัติจ านวน 2 แนวทาง ประกอบไปด้วย
1. การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การก าหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

หรือย่ีห้อของพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณี
การก าหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระส าคัญ โดยแยกเป็น 

- ในงานจ้างก่อสร้างและการก าหนดรายการวัสดุมาใช้ในงานก่อสร้าง 
- งานซื้อหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

2. แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอกรณีที่ไม่เป็นสาระส าคัญสิ่งที่ไมใช่สาระส าคัญ



ปัญหาที่พบในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตของงาน

- การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานซื้อ ห้ามมิใหห้น่วยงานของรัฐก าหนดเจาะจง
แหล่งประเทศผู้ผลิตหรือทวีป เช่น ต้องเป็นพัสดุที่ผลิตจากทวีปอเมริกา หรือทวีปยุโรป หรือต้องเป็นสินค้า
ที่ผลิตจากประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีไต้ เป็นต้น

- กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีความจ าเป็นต้องก าหนดเงื่อนไขในการยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย
ของพัสดุที่จะจัดซื้อ ให้ก าหนดว่า ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่าย
ในประเทศไทย โดยให้ย่ืนขณะเข้าเสนอราคาในกรณีพัสดุที่จะจัดซื้อมีส่วนประกอบ เช่น ล้อ พวงมาลัย 
เบาะรถ เป็นต้น หรืออุปกรณ์ประกอบ เช่น สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟท้ายรถ สัญญาณเตือนถอยหลัง เป็นต้น 
ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเงื่อนไขว่า ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายและจะต้องมีหนังสือ
แต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของพัสดุนั้น



ปัญหาที่พบในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตของงาน (ต่อ)

- หน่วยงานก าหนดรุ่น หรือ ยี่ห้อเป็นการเฉพาะไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
เช่น เครื่องพิมพ์ LaserJet ยี่ห้อ HP

- หน่วยงานก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่สามารถเข้าได้เพียงยี่ห้อใดย่ีห้อหนึ่ง
เช่น เป็นคอมพิวเตอร์ ที่มีระบบปฏิบัติการ ios ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Apple ยี่ห้อเดียว 

** หากหน่วยงานมีความจ าเป็นที่ต้องระบุยี่ห้อ/รุ่น ซึ่งเป็นไปตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 9
เว้นแต่ พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมีย่ีห้อเดียว 

หรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 
ซึ่งในกรณีมีความจ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ/รุ่น นั้นไม่เหมาะแก่การใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เนื่องจากจะเข้าข่าย

เป็นการล็อคสเปค และอาจจะมีการร้องเรียนในภายหลังได้ **



ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง  (พ.ร.บ.มาตรา 61)
** ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งกระท าโดย คกก. หรือ จนท. คนใดคนหนึ่งก็ได้ 
** องค์ประกอบ องค์ประชุม ซึ่งกระท าโดย คกก. และ จนท. ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ รมต.คลังก าหนด 

ข้อค านึงและข้อห้ามในการแต่งตั้งคณะกรรมการ (ระเบียบฯ ข้อ 26)
1. ค านึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นส าคัญ 
2. กรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วม เป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

แต่กรรมการบุคคลอื่นต้องไม่มากกว่ากรรมการที่แต่งตั้ง
3. การซื้อการจ้างครั้งเดียวกัน  ห้าม แต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

4. ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ ด้วย



การออกรายงานสินทรัพย์ถาวร
ที่มีอายุเกินกว่า 10 ปี

- เข้าโปรแกรม Microsoft Dynamics AX และเลือก การบริหารสินทรัพย์ถาวร



- เลือก ยอดดุลสินทรัพย์ถาวร จะปรากฏหน้าต่างดังกรอบสีน ้าเงิน
- คลิกที่ เลือก เพื่อก าหนดรายละเอียดในการเรียกรายงาน



- ก าหนด ศูนย์ต้นทุน แยกตามสาขา
- ก าหนดสถานะ ปิด ,เปิด
- ก าหนด วันที่ค านวณค่าเสื่อมราคา !1/10/2012..30/9/2022
- หากไมม่ชีอ่ง วนัท่ีค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำ ใหก้ด เพ่ิม



ตัวอย่างรายงานยอดดุล


