
การจดัหาพสัดุ

ตามระเบยีบคณะกรรมการกาํกับกจิการพลังงาน        

ว่าด้วยการพสัดุของกองทุนพฒันาไฟฟ้าเพื่อการ

พฒันาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการ

ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2555



หลกัการเบื้องตน้ 

ข้อ 6 การดําเนินการเกี่ยวกบัพสัด ุเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ แผนงาน 

งบประมาณ โดยคํานงึถงึ

‐ ประสทิธิภาพ ประสทิธิผล เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้

‐ คุ้มคา่ของเงิน ได้พสัดคุณุภาพดี เหมาะสมกบัการใช้งาน

‐ ใช้พสัดทุี่ผลติในประเทศและกิจการของคนไทย

‐ ไมใ่ห้เกิดการได้เปรียบเสยีเปรียบ ให้เกิดการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

การเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนั (ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ราชการ)



ระเบียบฯ ข้อ 42 (3) กาํหนดให้คดัเลอืกคุณภาพคุณสมบัตทิีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อทางราชการได้อกีขั้นตอนหนึ่ง

หนังสือ นร (กวพ) 0901/ว 48 ลงวนัที ่14 กค. 29 พจิารณาจากเกณฑ์

ทีส่่วนราชการไม่สามารถกาํหนดไว้ในเงือ่นไขสอบราคาได้

พรฎ. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิีการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา 23  ให้ส่วนราชการพจิารณาผลด ีผลเสีย ประโยชน์ระยะยาว 

การดูแลรักษา ฯลฯ

การคดัเลือกคุณภาพคุณสมบตัิของพสัดุ

ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (หากเป็นราชการ)



การตรวจสอบผู้เสนอราคาทีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนั

(ระเบียบข้อ ๕ ประกอบข้อ ๑๕ ตรี วรรคสอง)

ผู้เสนอราคาทีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนั หมายถงึ

 

     

บุคคล /นิตบิุคคล 

เป็นผู้มสี่วนได้เสีย 

(ทางตรง/อ้อม) 

รวมคู่สมรส/บุตร               

ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะได้แก่

มคีวามสัมพนัธ์ในเชิงบริหาร

มคีวามสัมพนัธ์ในเชิงทุน   

มคีวามสัมพนัธ์ในลกัษณะไขว้กนั

เข้าเสนอราคา / เสนองาน ในคราวเดยีวกนั



ผู้จดัการ

มอีาํนาจหรือ

สามารถใช้

อาํนาจในการ

บริหารจดัการ

กจิการ



หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั

หุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผดิใน หจก.

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ใน บจก. บ.มหาชน 

(>25% / กวพ.กาํหนด)

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั /

หจก.

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ใน บจก. 

บมจ.



หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั / หจก.

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ใน บจก. / บมจ.

• ผู้จดัการ

• หุ้นส่วนผู้จดัการ

• กรรมการผู้จดัการ

• ผู้บริหาร

• ผู้มอีาํนาจในการดาํเนินงาน



บริษทั A บริษทั B หจก. C

นาย ก.

 กรรมการผู้จดัการ

นาย ข.

 กรรมการผู้จดัการ

นาย ก. เป็น

  หุ้นส่วนผู้จดัการ

นาย ก.

ถอืหุ้น 26%

นาย ก. 

ถอืหุ้น 20%

นาย ก. 

เป็นหุ้นส่วนประเภท

ไม่จํากดัความรับผดิชอบ

นาย ก.  

ถอืหุ้น 26%

นาย ก. 

เป็นหุ้นส่วนผู้จดัการ

เชิง

บริหาร 

เชิงทุน 

เชิงไขว้ 



การแบง่ซื้อ แบง่จ้าง  หมายถึง การลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
ในครัง้เดียวกนั ออกเป็นหลายครัง้

โดยไม่มีเหตผุลความจาํเป็น และมีเจตนาที ่
จะหลีกเลีย่ง

 1)  แบ่งวงเงนิ ให้ลดลงเพือ่เปลีย่นวธิีจดัหาพสัดุ

 2)  ให้ผู้มอีาํนาจสั่งซื้อ สั่งจ้าง เปลีย่นไป



การจดัซื้อจดัจ้าง
การเตรียมการ

จดัซื้อจดัจ้าง

การกาํหนด

ความต้องการ 

และการขอ

งบประมาณ

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ

การบริหาร

สญัญา

การควบคมุและ

จาํหน่ายพสัดุ

ระยะที่ 4 ระยะที่ 5

สาํนักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจ้างภาครฐั



ระยะที่ 1 การกาํหนดความต้องการและการของบประมาณ

การกาํหนดความต้องการ  

ความต้องการในลกัษณะนโยบาย เช่น การสร้างอาคารสาํนักงาน ฯลฯ

ความต้องการในลกัษณะเพื่อใช้ในการปฏิบตัิงานปกติ เช่น การจดัซื้อ
อปุกรณ์สาํนักงาน การจ้างเหมาทาํความสะอาด การจดัซื้อเพื่อทดแทน
ของเดิม ฯลฯ

การของบประมาณ

รวบรวมความต้องการ  ทัง้ในส่วนของนโยบายและเพื่อใช้ในการ
ปฏิบตัิงานปกติแล้ว ของบประมาณประจาํปี



ระยะที่ 2 การเตรียมการจดัซื้อจดัจ้าง

เมื่อ ได้รบังบประมาณให้รีบดาํเนินการ

จดัทาํแผนการจดัซื้อจดัจ้างของทกุโครงการ/งานที่ได้รบังบประมาณ

จดัเตรียมประกาศจดัซื้อจดัจ้าง

กาํหนดรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ (Specification)

กาํหนดช่วงเวลาการส่งมอบพสัดุ

กาํหนดราคากลางงานซื้อ งานจ้าง งานจ้างก่อสร้าง



ความเปิดเผย  โปร่งใส  และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนักนั           
อย่างเป็นธรรม

การระบุคุณลกัษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยีห่้อสิ่งของ

การใช้พสัดุทีผ่ลติในประเทศและกจิการของคนไทย  

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคาตามที ่กวพ. กาํหนด



งานก่อสร้าง มต ิครม. 23 มี.ค. 20

(ที ่สร 0203/ว 52 ลว. 28 มี.ค. 20)

กาํหนดรายการในการก่อสร้าง

    1. ม ีมอก. หรอื กระทรวง

อุตสาหกรรมรบัรองแลว้ หรอื

มมีาตรฐานทีส่ว่นราชการอืน่

กาํหนดไว ้กใ็หร้ะบุตาม

มาตรฐานนัน้ได ้ตามความ

จาํเป็น

  2. กรณยีงัไมม่มีาตรฐาน ถา้สว่นราชการจาํเป็นตอ้งใช้

สิง่ของทีเ่หน็วา่มคีณุภาพดเีป็นทีน่ิยมใชใ้นขณะนัน้ 

และจาํเป็นตอ้งระบุชือ่ยีห่อ้สิง่ของ กใ็หร้ะบุได้

 แต่ ตอ้งใหม้ากยีห่อ้ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถระบุได ้

และสิง่ของทีม่คีณุภาพเทยีบเทา่กนักใ็หใ้ชไ้ดด้ว้ย  

 การระบคุณุลกัษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยีห่อ้สิ่งของ

1



งานซือ้
มต ิครม. ตามหนังสือ

ที ่สร 0403/ว 93 ลว. 7 พ.ย. 12 และ

ที ่สร 0203/ว 157 ลว. 27 ธ.ค. 19

2

1. กําหนดให้ใกล้เคียงกบัยี่ห้อใดยี่ห้อหนึง่

2. ระบยุี่ห้อสิง่ของที่จะซือ้ เว้นแต ่ที่มี 

ข้อยกเว้นไว้ เช่น ยารักษาโรค

    เครื่องอะไหล ่ เป็นต้น

 การระบคุณุลกัษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยีห่อ้สิ่งของ



 การประกาศจดัซื้อจดัจ้าง

 การยื่นเสนอราคา

 การพิจารณาผลการเสนอราคา

 การทาํสญัญา

ระยะที่ 3 การจดัซื้อจดัจ้าง

สาํนักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจ้างภาครฐั



สญัญา

ทาํตามตวัอย่างที่ สาํนักงาน กาํหนด 

แตกต่าง หรือเหน็ว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบ 
หรือไม่รัดกุม ส่งให้สาํนักงานพจิารณาก่อน



เงื่อนไขที่สาํคญัของสญัญา

ข้อตกลงเรื่อง

รูปแบบ ปริมาณ 

จํานวน ราคา

การจ่ายเงนิ 

(งวดเงนิ)

การจ่ายเงนิ

ล่วงหน้า 

(ข้อ 68)

หลกัประกนั

การส่งมอบ 

การตรวจรับ

การขยายเวลา 

งดหรือลด

ค่าปรับ

การปรับ

การประกนั

ความชํารุด

บกพร่อง

1 2 3 4

5678



  การบริหารสญัญา เพื่อให้ผูข้ายผูร้บัจ้างดาํเนินการหรือปฏิบตัิให้

เป็นไปตามสญัญา กรณีที่ผูข้ายผูร้บัจ้างไม่ปฏิบตัิตามสญัญา จะต้อง

ดาํเนินการ

• การคาํนวณค่าปรบั

• การแก้ไขสญัญา

• การบอกเลิกสญัญา เป็นต้น

ระยะที่ 4 การบริหารสญัญา

สาํนักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจ้างภาครฐั



การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญา

หลกั:

ข้อยกเว้น:
 กรณจีาํเป็น ไม่ทาํให้กองทุนเสียประโยชน์

กรณแีก้ไข เพือ่ประโยชน์ของกองทุน



      การแก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญา สามารถทีจ่ะพจิารณาดาํเนินการ

แก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญาในช่วงเวลาใดกไ็ด้ แม้จะล่วงเลยกาํหนด

ระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญากต็าม แต่อย่างช้าจะต้องดาํเนินการ

แก้ไขเปลีย่นแปลงก่อนทีค่ณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/ตรวจการจ้าง 

ได้ทาํการตรวจรับพสัดุหรืองานจ้างไว้ใช้ (แนวตอบ กวพ.)

การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญา (2)

ผู้มอีาํนาจอนุมตัแิก้ไข

เปลีย่นแปลงสัญญา

หลกัการ

แก้ไข ฯ 







1

2

3

4



ประธาน  คพรฟ.

เหตุเกดิจาก

พฤตกิารณ์   

ทีคู่่สัญญาไม่

ต้องรับผดิ

เหตุเกดิจาก
ความผดิ 

ความบกพร่อง
ของ คพรฟ.







 ทีท่าํการของผู้ใช้พสัดุ   

         สถานทีซ่ึ่งกาํหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

      สถานทีอ่ืน่ ในกรณทีีไ่ม่มสีัญญาหรือข้อตกลง

 *  ต้องได้รับอนุมตัจิาก ประธาน คพรฟ. ก่อน

1

2

3





กรณพีสัดุเป็น

ชุด / หน่วย





32

                                                                      

 

นร (กวพ) 1002/ว 13 ลว. 3 มี.ค. 31

การตรวจรับทีไ่ม่ชอบด้วยระเบียบฯ (กรณรีาชการ)

คณะกรรมการตรวจการจา้ง ไดร้่วมกนัตรวจรับงานวา่ เป็นการ

ถกูตอ้งตามสญัญาจา้ง

ผูร้ับจา้งทาํงานตามสญัญาครบถว้นแลว้

ส่วนราชการใหผู้ร้ับจา้งทาํงานอยา่งอื่นที่มิไดม้ีในสญัญาจา้ง

แทน

ถือว่าตรวจรับงานฝ่าฝืนระเบียบ  และ .......

                              ...... เข้าลกัษณะทาํรายงานเทจ็



 ดูการปฏิบัตงิานของผู้รับจ้าง

ตรวจตามแบบรูป รายการละเอยีดตามที่

ระบุในสัญญาทุกสัปดาห์

      รับทราบการสั่งการของผู้ควบคุมงาน กรณสีั่งผู้ 

รับจ้างหยุด/ พกังาน 

1

2

3

รายงาน ประธาน คพรฟ .สั่งการ4



  ให้ออกตรวจสถานทีท่ีจ่้าง

  ให้มอีาํนาจ

- สั่งเปลีย่นแปลง แก้ไข เพิม่เตมิ ตดัทอนงานจ้างได้

   เพือ่ให้เป็นไปตามรูปแบบ /รายการ / ข้อตกลง

  ตรวจผลงานทีส่่งมอบ

-ภายใน 3 วนัทาํการ นับแต่วนัทีค่ณะกรรมการ

รับพสัดุทราบ

- ตรวจให้เสร็จโดยเร็วทีสุ่ด 

  (หากเป็นราชการ มตคิณะรัฐมนตรี 3 วนั, 5 วนั)





 การควบคมุ 

• การควบคมุวสัด ุ

 การทาํรายการรบั
 การทาํรายการเบิกจ่าย

• การควบคมุครภุณัฑ ์ 

 การทาํทะเบยีนครภุณัฑข์องแต่ละรายการ

ระยะที่ 5 การควบคมุและจาํหน่ายพสัดุ

สาํนักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจ้างภาครฐั



 การบาํรงุรกัษา

• เพื่อให้พสัดมุีความคงทนและมีคณุภาพที่ดีตลอดอายกุารใช้งาน

 การจาํหน่าย

• เพื่อลดภาระงบประมาณในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และทาํให้ดแูล

บาํรงุรกัษาเฉพาะพสัดทุี่สาํคญัและจาํเป็นต่อการปฏิบตัิงานเท่านัน้

ระยะที่ 5 การควบคมุและจาํหน่ายพสัด ุ(ต่อ)

สาํนักมาตรฐานการจดัซื้อจดัจ้างภาครฐั




