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สัมมนา

แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

กองทัพอากาศ

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

              กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ



              กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ
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ปัญหาข้อขัดข้องการจัดซื้อจดัจ้าง ในปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ในปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

- การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๑  

แนวทางปี ๖๓
- ให้หน่วยจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีให้เป็นไปตามระเบียบ กค.ฯ ข้อ ๑๑ 
โดยระบุชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับชื่อที่ด าเนินกรรมวิธีจัดซื้อ
จัดจ้าง กรณีกอ่หนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณให้ใช้วงเงินงบประมาณของทั้งโครงการ
ในการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ท า
ภายหลังจากไดร้ับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ และรายงานขออนุมัติแผน
การจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้มีข้อความระบุว่า “อนุมัติหรือเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง...”

             กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ



             กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ

ราคากลาง

ปัญหาที่ตรวจพบปี ๖๒ 
  - หน่วยไม่แนบเอกสารการได้มาซึ่งราคากลางและเอกสารการปฏิบัติตามคู่มือราคากลาง

ของกรมบัญชีกลาง เช่น หนังสือการแต่งตั้ง คณก.ก าหนดราคากลาง หนังสือรายงานผล
การก าหนดราคากลาง เอกสารการสืบราคา (กรณีสืบราคาจากท้องตลาด หรือทีเ่คยซื้อ
หรือจ้างครั้งหลงัสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ) ข้อความหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง และหลักฐานการเผยแพร่ราคากลางในเว็บไซต์
ของหน่วย (หน้า log file ที่ระบุวันที่เผยแพร)่ และระบบ e – GP เป็นต้น

แนวทางปี ๖๓
- ให้ปฏิบัติตามคู่มือราคากลางของกรมบัญชีกลาง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

ให้ครบถ้วน ถูกต้อง



             กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ

       ปัญหาที่ตรวจพบปี ๖๒
  -  การรับรองเอกสารต่างประเทศไม่เป็นไประเบียบกระทรวงการต่างประเทศ
     ว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙

- ไม่มีการรับรองโดย Notary Public หรือแปลโดยผู้เชี่ยวชาญการแปลที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้

แนวทางปี ๖๓
- ให้หน่วยงานก าหนดไว้ในเงื่อนไขอย่างชัดเจน และ คณก.ซื้อหรือจ้าง ตรวจสอบ
  ความถูกต้องด้วยความรอบคอบ       

การรับรองเอกสารจากต่างประเทศ



             กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ

       ปัญหาที่ตรวจพบปี ๖๒
   - การเรียกชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง การเรียกสกุลเงินตรา 
     ต่างประเทศ การใช้ลักษณะนามของสิ่งอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางปี ๖๓
- ให้หน่วยถือปฏิบัติตามที่ราชบัณฑิตยสถานก าหนดและประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  
เรื่อง การเรียกชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ทั้งนี้ สามารถ
ค้นหาข้อมูลได้จาก www.royin.go.th

การเรียกชื่อประเทศ ดินแดน 



             กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ

       ปัญหาที่ตรวจพบปี ๖๒
    - กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ตามนัย ค าสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค.๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุของ กห.ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการเลือกใช้กรณีหนึ่งกรณีใด
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ชัดเจนและสอดคล้องกับกรณี 

แนวทางปี ๖๓
- ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามในค าสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๖๒/๖๒ ลง ๓๐ ก.ย.๖๒ 
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ กห.ระบุเหตุผลและความจ าเป็น
ในการเลือกใช้ กรณีหนึ่งกรณีใดในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกรณี

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง



             กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ

       ปัญหาที่ตรวจพบปี ๖๒
- กรณีที่ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามมติ ครม. (หนังสือ สลค. ที่ สร. ๐๒๐๒/ว๒๒๒ ลง ๑๘ พ.ย.๒๓)

    ท่ีก าหนดโดยสรุปว่า “ส่วนราชการที่มีความจ าเป็นต้องส่งข้าราชการไปศึกษาหาความช านาญ
     ในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ ไม่จ าเป็นต้องใชว้ิธีตกลง
     กับผู้ขายเพื่อค านวณเงินคา่ใช้จ่ายในการใช้ดูงานรวมไวใ้นค่าสิง่ของทีจ่ าหนา่ยให้ซึ่งเป็นวิธีการ
    ท่ีไม่ถูกต้อง เนื่องจากราชการต้องซื้อของแพงขึ้น...”

แนวทางปี ๖๓
- ให้ส่วนราชการผู้ซื้อตั้งงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายในการดูงานไว้ต่างหาก
  ผูซ้ื้อจะรับผิดชอบเอง ผู้ขายมีหน้าที่ฝึกอบรมให้เท่านั้น

การปฏิบัติตามมติ ครม.(หนังสือ สลค.ที่ สร. ๐๒๐๒/ว๒๒๒ ลง ๑๘ พ.ย.๒๓)



             กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ

การก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

       ปัญหาที่ตรวจพบปี ๖๒
- หน่วยก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเกินความจ าเป็นท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติ
  โดยเฉพาะการจัดหาพัสดุที่มีลักษณะเป็นระบบที่ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักและ
  อุปกรณร์อง ต้องใชอุ้ปกรณ์จากหลายตรา/ยี่ห้อ เช่น ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้ง
  ตัวแทนจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายทีไ่ด้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต เป็นต้น

แนวทางปี ๖๓
- ให้ คณก./จนท.จัดท าร่างขอบเขตงานหรือคุณลกัษณะเฉพาะ ควรแต่งตั้งจากผู้ที่มคีวามรู้
  ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานจัดหาพัสดนุั้น ๆ โดยเงื่อนไขของทางราชการต้องค านึงถึง
  สภาพความเป็นจริงด้วยว่า จะมีผู้ประกอบการรายใดสามารถผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิค
  ไดห้รือไม่



             กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ

การก าหนดเวลา

       ปัญหาที่ตรวจพบปี ๖๒
- การก าหนดเวลาเริ่มต้นให้มีผลผูกพันของการยืนราคา การส่งมอบพัสดุ  และ

การรับประกัน ในเอกสารเรื่องเดียวกันไม่สอดคล้องกัน (“นับถัด” “นับจาก” “นับแต”่)

แนวทางปี ๖๓
-  การใช้ค าเริ่มนับในแต่ละกรณี ขอให้หน่วยใช้ค าเริ่มนับให้ถูกต้องและเหมือนกัน
   ของแต่ละกรณี ทั้งเรื่อง เช่น
   - ก าหนดยืนราคา...วัน นับแต่วันเสนอราคา
   - ก าหนดส่งมอบพัสด.ุ..วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
   - รับประกันความช ารุดบกพร่อง...วัน นับถัดจากวันที.่......... ได้รับมอบสิ่งของ/งาน 



             กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ

หนังสือรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

       ปัญหาที่ตรวจพบปี ๖๒
- หนังสือรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของคณะกรรมการ
    ไมร่ายงานเหตุผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคา 

และเห็นควรน าเรียนเพื่อขออนุมัติซื้อ/จ้าง ให้ชัดเจน 

แนวทางปี ๖๓
-   ให้รายงานเหตุผลให้ชัดเจน เช่น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว หจก./บริษัท... 
    มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ถูกต้องและเสนอพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตามเงื่อนไข
    และความต้องการของทางราชการ โดย หจก./บริษัท... เสนอราคา/ภายหลังการเจรจา
    ต่อรองราคา เป็นเงิน ... บาท ต่ ากว่าวงเงินของทางราชการ/ราคากลาง เป็นเงิน ... บาท
    เป็นราคาที่เหมาะสม กอปรกับคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติ... ด้วยความรอบคอบและ
    ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการด้วยแล้ว จึงเห็นควรซื้อ/จ้าง... เป็นต้น



             กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ

       ปัญหาที่ตรวจพบปี ๖๒
การไม่ปฏิบัติตามแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า
ตามหนังสือ กวจ.ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๒๘๙ ลง ๒๕ มิ.ย.๖๑
 - กรณีไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติ
   ครบถ้วน เว้นแต่มขี้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้ร่วมค้า
   รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคาสามารถ ใช้ผลงานก่อสร้าง
   ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีย่ื่นเสนอราคาได้

แนวทางปี ๖๓
- ให้ คณก.ฯ พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการ 
  พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าตามที่ทางราชการก าหนด

การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า



             กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ

       ปัญหาที่ตรวจพบปี ๖๒
- ชื่อรายการที่ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างไม่ตรงกับชื่อรายการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แนวทางปี ๖๓
- หน่วยต้องด าเนินการตรวจสอบรายการการจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงกับชื่อรายการที่ ได้รับ
  การจัดสรรงบประมาณ ก่อนรายงานผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง

ชื่อรายการที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง



             กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ

       ปัญหาที่ตรวจพบปี ๖๒
   - ระบุขอบเขตการมอบอ านาจไม่ชัดเจน 
   - กระท าการก่อนที่จะได้รับมอบอ านาจ
   - การลงนามของผู้ท่ีมีอ านาจผูกพันไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดในหนังสือรับรอง
     การจดทะเบียนนิติบุคคล
   - ไม่มีส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ passport ยืนยันตัวตน

แนวทางปี ๖๓
   - ให้ระบุขอบเขตการมอบอ านาจให้ชัดเจน และกระท าการตามที่ได้รับมอบอ านาจ
   - การลงนามของผู้ที่มีอ านาจผูกพันให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดในหนังสือรับรอง
     การจดทะเบียนนิติบุคคล
   - ให้มีส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ passport ยืนยันตัวตน

การมอบอ านาจ



             กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ

       ปัญหาที่ตรวจพบปี ๖๒
 - การจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ มีบางหน่วยไม่ได้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน
   ณ วันที่ก าหนดให้เสนอราคา
 - เอกสาร ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ไม่มี 
    - หนังสือมอบอ านาจ         - หนังสือรับรอง Notary Public
    - ทะเบียนรับซองเสนอราคา     - ไมแ่นบเอกสาร ค าสั่งแต่งตั้ง คณ.จัดท าขอบเขตของงาน

                                              หรือ  ค าสัง่แต่งตั้ง คณก.ก าหนดราคากลาง     

แนวทางปี ๖๓
   - ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ก าหนดให้เสนอราคา
   - ให้มีทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือเชิญชวนให้เสนอราคา และ ทะเบียนรับซองเสนอราคา
     ทุกครั้ง

อื่น ๆ
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แนวทางปี ๖๓

แนวทางปี ๖๓
   - ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ก าหนดให้เสนอราคา

   - ให้มีทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือเชิญชวนฯ และ ทะเบียนรับซองเสนอราคา ทุกครั้ง

   - การจัดท าร่าง TOR / Spec. ให้ปฏิบัติตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๗ ส.ค.๖๒ 
     ท้ายหนังสือ กบ.ทอ.ลับมาก ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๗.๔/๙๕๑ ลง ๒๖ ส.ค.๖๒
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แนวทางปี ๖๓   
   - ก าหนดตัวอย่างหนังสือเชิญชวนให้เสนอราคาและเอกสารการซื้อ

โดยวิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
   - แต่ละเรื่องให้มีแบบตรวจสอบเอกสาร รอบ ๑ และ รอบ ๒ 
     วิธีคัดเลือก หรือ วิธีเฉพาะเจาะจง
   

แนวทางปี ๖๓
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แนวทางปี ๖๓   
 - จัดท าปรับปรุงรูปแบบการจัดท ารายงานขออนุมัติซื้อหรือจ้าง ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ
   ๒๗ ก.ย.๖๒ ท้ายหนังสอื กบ.ทอ.ลับมาก ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๗.๔/๔๙๐๘ ลง ๑๘ ก.ย.๖๒      

แนวทางปี ๖๓
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สัมมนา

แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

กองทัพอากาศ

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

              กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ


