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บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน    ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง โทร 22247 

ที ่   ฝบท.00489/2563 วันที่    7 เมษายน 2563 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในของ ธพส. และกรณีการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
 

เรียน      กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
  

 

ตามที่ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้างได้รับนโยบายจากกรรมการผู้จัดการ ให้ก ากับ ดูแล ควบคุม และ
บริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง 
หนังสือเวียน หรือเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความทันสมัย สะดวก 
และคล่องตัว สอดคล้องกับการท างานของ ธพส. นั้น 

เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานและสนับสนุนการท างานของผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า
ให้สามารถปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในของ ธพส. ได้อย่างคล่องตัว เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
เรียบร้อย ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคจากเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่องานและภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ธพส. ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
การท างานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้างจึงเห็นควรก าหนดแนวทางปฏิบัติด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นแบบแผนและเป็นไปแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ดังนี้ 

1. การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง 
1.1 การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการให้ด าเนินการผ่านระบบ e-saraban 
1.2 การขออนุมัติจัดท าร่างขอบเขตของงาน ให้บุคคลหรือคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้

รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เสนอรายงานขออนุมัติให้ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติร่างขอบเขต
ของงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ตามขั้นตอน โดยใช้แบบรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
ในระบบโดยอนุโลม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) 

1.3 เมื่อได้รับการอนุมัติร่างขอบเขตของงาน ให้น าบันทึกข้อความและรายละเอียดขอบเขตของ
งานพร้อมเอกสารประกอบ อัพโหลดขึ้นระบบ i-process ตามข้ันตอนปกต ิ

1.4 การลงนามในขอบเขตของงานอนุโลม ให้น าไฟล์ .pdf ที่บุคคลหรือคณะกรรมการฯ ยังไม่ได้ลง
นาม เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติไปพลางก่อน โดยให้พิมพ์ชื่อผู้จัดท าระบุไว้มุมขวาล่างของขอบเขตของงานและ
เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้บุคคลหรือคณะกรรมการฯ นั้น จัดส่งบันทึกข้อความที่ได้รับอนุมัติพร้อมขอบเขตของ
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งานและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานซื้อจ้างอ่ืนๆ ให้ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการตามขั้นตอน และ
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการให้บุคคลหรือคณะกรรมการฯ ลงนามในขอบเขตของงานก่อนจัดท าสัญญา 

2. การจัดซื้อจัดจ้างท่ัวไปท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
2.1 การจัดซื้อจัดจ้างให้ด าเนินการตามข้ันตอนปกติในระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง (i-process)  
2.2 กรณีมีการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้ง

หนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท (แต่ละรายการ) ให้รวบรวมเอกสารที่จัดซื้อจัดจ้างนั้น เสนอขอความเห็นชอบในคราว
เดียวกัน ภายใน 5 วันท าการถัดไป (นับถัดจากวันที่จัดซื้อจัดจ้าง) การด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
ในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมของ ธพส. ตามบันทึกข้อความที่ ฝบท. 00213/2563 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  โดยเสนอ
รายงานขอความเห็นชอบผ่านระบบ i-process  

2.3 กรณีมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจด าเนินการ
ตามปกติได้ทัน และมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน วิธีการปฏิบัติ และแบบรายงาน ตามบันทึกข้อความที่ ฝบท. 00212/2563 ลงวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งให้ผู้รับผิดชอบในงานนั้นๆเป็นผู้ด าเนินการผ่านระบบ I Process การเลือกไฟล์บันทึก
ประกอบการเสนอขออนุมัติ ผู้รายงานสามารถแนบได้ทั้งไฟล์สกุล .pdf หรือ .jpeg  

2.4 การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการบริหารโครงการ ตามสัญญาบริการระหว่างกรมธนารักษ์และ ธพส. 
ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการซื้อหรือจ้างหรือเช่า ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท เพ่ือแก้ไข
ปัญหาโดยเร่งด่วน หรือไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนหรือไม่สามารถด าเนินการตามขั้นตอนได้ทัน ซึ่งผู้รับผิดชอบในงาน
นั้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าต้องแก้ไขปัญหาโดยทันที เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย
มากขึ้นหรือเป็นเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อการท างานของหน่วยงานราชการภายในโครงการหรือกระทบต่อการ
ให้บริการหรือบริหารโครงการ ให้ผู้รับผิดชอบ/ผู้ได้รับมอบหมายในงานนั้น รายงานต่อคณะกรรมการพัสดุกรณี
ฉุกเฉิน ตามค าสั่ง ที่ 164 สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เพ่ือด าเนินการตามระเบียบ ธพส. ว่าด้วยการพัสดุเพ่ือ
การบริหารโครงการ พ.ศ. 2561 ตามขั้นตอน 

2.5 กรณีมูลค่างานซื้อหรือจ้างเกิน 500,000 บาท และมิใช่การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการบริหาร
โครงการ ตามสัญญาบริการระหว่างกรมธนารักษ์และ ธพส. แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการซื้อ
หรือจ้าง เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทุกกรณี ให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปพิจารณาการด าเนินการตามระเบียบฯ 
ประกาศ กฎกระทรวง หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มซื้อหรือจ้าง 

2.6 กรณีไม่สามารถรายงานขอความเห็นชอบหรืออนุมัติเสนอผู้มีอ านาจทางระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง 
(i-process) หรือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) หรือระบบของ ธพส. อ่ืนๆ ได้ ให้ผู้รับผิดชอบงานนั้น 
พิจารณาว่างานดังกล่าวมีความเร่งด่วนมากน้อยเพียงใด หากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งหาก
พิจารณาแล้วเห็นว่าต้องด าเนินการโดยทันที และมีเงื่อนไขเป็นไปตามข้อ 3.3 หรือ 3.4 ให้ด าเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปัญหาไปพลางก่อน  

 กรณีท่ีมิใช่งานเร่งด่วน หรือไม่ปรากฎเหตุผลเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติข้างต้น ให้ประสาน
ผู้ดูแลระบบด าเนินการแก้ไข และเม่ือสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบรีบรายงานตามขั้นตอน 
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2.7 กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง (i-process) หรือระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) หรือระบบของ ธพส. อ่ืนๆ ได้ โดยมีเหตุอันสมควร ให้จัดท าบันทึก
ข้อความเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาไปพลางก่อน  

3. การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด 19 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด 19 ในแต่ละครั้ง ทุกวงเงิน 

ถือเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน และได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการ
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ด าเนินการตามข้อ 79 วรรคสอง แห่งระเบียบฯ และให้เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อกรรมการผู้จัดการ และ
เมื่อกรรมการผู้จัดการให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม (ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563)  

หากมีความจ าเป็นจะต้องจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ให้ยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ ข้อ 89(4) โดยให้จ่ายได้ตามเงื่อนไขที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างก าหนด และยกเว้นการวางหลักประกัน
การรับเงินล่วงหน้าตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 91 วรรคสอง ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติดังกล่าว
ให้ใช้ได้จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน 

การจัดท าเอกสารเพ่ือขออนุมัติ ให้ระบุเหตุผล รายละเอียด โดยใช้รูปแบบการรายงานตามแนว
ทางการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน วิธีการปฏิบัติ และแบบรายงาน ตามบันทึกข้อความ
ที่ ฝบท. 00212/2563 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นตัวอย่าง เสนอรายงานผ่านระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง  
(i-process) เพ่ือให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน 

4. การตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง การลดหรืองดค่าปรับ การบริหารสัญญา  
4.1 การด าเนินการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างให้ด าเนินการตามขั้นตอนปกติ 
4.2 การจัดท าเอกสารตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้าง หากมีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถลงนาม

ในเอกสารได้ให้จัดท าเอกสารในระบบ e-saraban โดยอนุโลม และน าไฟล์ที่ได้รับทราบผลการตรวจรับแล้ว 
อัพโหลดผ่านระบบ i-process ตามข้ันตอนปกต ิ

4.3 กรณี ธพส. ประกาศหยุดงาน โดยรัฐบาลไม่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุด
พิเศษ หรือกรณีที่บุคคลหรือคณะกรรมการอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้บุคคลหรือคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้าง เป็นผู้วางแผนบริหารงานนั้น โดยจะใช้วิธีการใดปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ 
บรรลุผล ให้อยู่ในดุลพินิจของบุคคลหรือคณะกรรมการฯ นั้น 

4.4 กรณีคู่สัญญาสามารถส่งมอบงานได้ แต่บุคคลหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจ
การจ้าง ไม่สามารถตรวจรับพัสดุหรืองานได้ เมื่อถึงเวลาที่บุคคลหรือคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
สามารถตรวจได้แล้ว ให้ตรวจรับงานตามขั้นตอนปกต ิถ้าผลปรากฎว่า ถูกต้องครบถ้วน ให้รับพัสดุไว้และถือว่า
คู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดถุูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบ 
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หากตรวจแล้วไม่ถูกต้อง จะต้องแจ้งให้คู่สัญญาแก้ไข และส่งมอบงานใหม่ กรณีนี้จะต้องหัก
ระยะเวลาที่ ธพส. ใช้ในการตรวจรับออกไปด้วย (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจนถึงวันที่ ธพส. 
สามารถตรวจรับงานได้) 

4.5 กรณีท่ีสัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้วและมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุพิจารณาเสนอกรรมการผู้จัดการแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน 
7 วันท าการนับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้มีหนังสือบอกสงวนสิทธิ์การ
เรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

4.6 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง ใน
กรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ ธพส. หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอัน
ใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ท าให้คู่สัญญาไม่สามารถส่ง
มอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาตามสัญญาได้ ให้คู่สัญญาแจ้งเหตุดังกล่าวให้ ธพส. ทราบ
ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายใน เวลาที่
ก าหนด คู่สัญญาไม่สามารถของดหรือลดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของ ธพส. ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือ ธพส. ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

4.7 กรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตาม
สัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพั สดุหรือค่าจ้าง ให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างเสนอกรรมการผู้จัดการพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ ธพส. โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  

4.8 การขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงจะใช้ในกรณีที่สัญญายังไม่ครบก าหนดและยัง
ไม่มีค่าปรับเกิดข้ึน ในกรณีการงดหรือลดค่าปรับให้ใช้ในกรณีที่สัญญาครบก าหนดและมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้
ปฏิบัติตามข้อ 4.5 4.6 และ 4.7 

4.9 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาท าการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง ให้เสนอกรรมการผู้จัดการพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง 

4.10 งานจ้างรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด หรืองานอ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นงานบริการ
คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น กรณีงาน รปภ. เป็นงานที่จ าเป็นต้องมีการปฏิบัติงานตลอดเวลา แม้ในวันหยุดราชการ 
ก็ต้องมี รปภ. ปฏิบัติหน้าที่ แต่ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
อาจจะต้องพิจารณาว่าจะสามารถปรับลดจ านวนคนได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถปรับลดได้เนื่องจากจะกระทบกับ
ความปลอดภัย ก็ต้องแจ้งให้ปฏิบัติงานตามสัญญาต่อไป แต่ถ้าสามารถปรับลดลงบางส่วนได้ ก็ต้องแจ้งให้ผู้รับ
จ้างทราบและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้มิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง จึงท าให้ไม่สามารถคิดค่าปรับได ้

5. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
การด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตาม

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 2(3) ประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้ไม่ใช้บังคับแก่การประชุมเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วน
ราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ดังนั้นหากมีการประชุม
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อิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศ ธพส. ที่ 068/2562 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ได ้

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเวียนให้ส่วน/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติต่อไป 
  
  
  

 
 
 

(นายกฤตานน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา) 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
09/04/2563 09:38:54.054 

 
 

 
 
 

(นายเอกลกัษณ์ อ่อนสอาด) 
เจ้าหน้าที่ระดับ 4 ส่วนพัสดุและจัดซ้ือจดัจ้าง 

09/04/2563 09:29:35.035 
 

 
 
 

(นายไพบูลย ์พลประจักษ์) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารงาน

สนับสนุน 
09/04/2563 09:56:50.050 

 

 
 
 

(นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท) 
กรรมการผู้จัดการ 

09/04/2563 12:07:12.012 

 
 

 

 
 
 

(นายธธีัช สุขสะอาด) 
รองกรรมการผู้จัดการ สายนโยบาย 

09/04/2563 11:24:37.037 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


