แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
ในการบริหารงานพัสดุภายใต
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
พ.ศ. 2560

คํานํา
การจัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางใหม พ.ศ. 2560 คือการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ โดยใชเงินงบประมาณไปอยางมีประสิทธิภาพเกิด
ความคุมคาตอภารกิจของหนวยงาน และปองกันการทุจริตของหนวยงานในกํากับของรัฐได
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดทําแผนจัดการความรู เรื่อง การ
บริหารงานพัสดุภายใต ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุโดยใชเงินงบประมาณไปอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดความคุมคาตอภารกิจของหนวยงาน และปองกันการทุจริต ใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 อยางเครงครัด

งานพัสดุ กลุมงานอํานวยการ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

สารบัญ
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีในการบริหารงานพัสดุภายใต
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 หนา
1. แผนผังขั้นตอนการเบิก-จายวัสดุประจําเดือน
1
2. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ
1
3. วิธีการปฏิบัติเบิก-จาย พัสดุ ประจําเดือน
2
4. ขั้นตอนการเบิก-จายพัสดุ (ตามโครงการ)
3
5. วิธีการเบิก-จาย (ตามโครงการ)
4
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจาง
5
7. วิธีการปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจาง
6
8. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
9. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการซื้อการจางโดยวิธีสอบราคา
8
10. วิธีการปฏิบัติงานการจางโดยวิธีสอบราคา (วงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน
9
2,000,000 บาท)
11. Workflow วิธี - e-bidding
10
12. ขั้นตอนการจัดซื้อ/จางโดยวิธี e-bidding
11-14
13. ชือ่ กระบวนงาน
15
14. หนวยงานที่รับผิดชอบ
15
15. การวิเคราะหกระบวนงานการบริหารงานพัสดุภายใต ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 15
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
15.1 วัตถุประสงค
15
15.2 ผลลัพธ
15-16
15.3 องคความรูเรื่องการบริหารงานพัสดุ
16-28
16. จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
28
17. ระบบการติดตามประเมินผล
28

ภาคผนวก
คณะผูจัดทํา

ผูรับผิดชอบ
งานพัสดุ

สารบรรณฝาย
ของวิทยาลัยฯ

-1แผนผังขั้นตอนการเบิกวัสดุ
เบิก – จาย ประจําเดือน
ขั้นตอนการปฏิบัติ

ระยะเวลา
สิงหาคมของทุกป

สํารวจ/สรรหาพัสดุของแตละฝายประจําป
งบประมาณ

เขียนใบเบิกพัสดุ (ตามแบบฟอรมที่กําหนด)

กอนวันที่ 5 ของทุก
เดือน

สงเจาหนาที่พัสดุ

เจาหนาที่พัสดุ

รวบรวมเสนออนุมัติ

ผูมีอํานาจอนุมัติ
(ผูอํานวยการ)

พิจารณาอนุมัติตามใบขอเบิก

หัวหนาหนวยพัสดุ
และเจาหนาที่พัสดุ

ภายในวันที่ 5 ของ
เดือน

- สํารวจวัสดุคงเหลือในคลังพัสดุ ตามใบขอเบิกที่ไดรับอนุมัติ
กรณีมีวัสดุในคลัง

กรณีไมมีวัสดุในคลัง
จัดซื้อวัสดุตามใบขอเบิก
จัดจายวัสดุตามใบเบิก

ธุรการฝายตางๆ
ของวิทยาลัยฯ
เจาหนาที่พัสดุ

รับวัสดุที่ขอเบิกจากเจาหนาที่พัสดุ และตรวจสอบวัสดุที่ไดรับ
ใหครบถวนตามใบขอเบิกและเซ็นตรับ

ลงบัญชีรับ – จาย ตัดออกจากคลังพัสดุ

วันที่ 20 ของ
ทุกเดือน

1.
2.
3.
4.

5.

-2วิธีการปฏิบัติเบิก – จายประจําเดือน
ผูรับผิดชอบ เขียนใบขอเบิกตามแบบฟอรมการเบิกจาย (กลุมงาน/สารบรรณฝาย) สงงานพัสดุ
กอนวันที่
5 ของทุกเดือน
งานพัสดุ รับใบเบิกจากผูรับผิดชอบเบิก เพื่อรวบรวมเสนออนุมัติตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ
ผูอนุมัติ ผูอํานวยการฯ พิจารณาอนุมัติตามใบขอเบิก
งานพัสดุสํารวจวัสดุคงเหลือในคลังพัสดุตามใบขอเบิกที่ไดรับอนุมัติ ถากรณีมีวัสดุ
คงเหลือจัดเตรียมวัสดุตามใบเบิก แตถากรณีไมมีวัสดุคงเหลือ งานพัสดุขอ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเพียงพอตามใบขอเบิกเพื่อที่จะนํามาจายในวันที่
20
ของทุกเดือนตอไป
ผูรับผิดชอบ ใหมารับวัสดุที่ขอเบิกตามใบเบิก – จาย ประจําเดือน/และตรวจสอบวัสดุที่ไดรับ
(ผูขอเบิก) จากเจาหนาที่พัสดุใหครบถวนตามใบขอเบิกและใหผูขอเบิกเซ็นตรับ
เพื่อเปน
หลักฐานในการรับวัสดุไปแลว

-3ขั้นตอนการเบิก-จายพัสดุ (ตามโครงการ)
ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ระยะเวลา

เริ่มตน
เจ้าของโครงการ

สงใบขอเบิกพัสดุใชในราชการ (ตามแบบฟอรม)
เสนอรองผูอํานวยการฯ

สารบรรณฝ่ าย

สงกลับคืน

เสนอผูอํานวยการฯ

ไมอนุมัติ

หัวหนาเจาหนาที่
พัสดุและเจาหนาที่
พัสดุ
ผูมีอํานาจอนุมัติ
(ผูอํานวยการ)
หัวหนาเจาหนาที่
พัสดุและเจาหนาที่
พัสดุ
หนวยเบิกจาย
(ฝายตางๆ ของ
วิทยาลัยฯ)

กอนลวงหนา
7 วันทําการ
ที่จะใชพัสดุ

อนุมัติ

เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานจัดซื้อจัดจาง ตามใบขอเบิกพัสดุ
พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พิจารณาเห็นชอบตามรายงานการขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง

สั่งซื้อ/สั่งจาง จากรานคา

รับวัสดุที่ขอเบิกจากเจาหนาที่พัสดุ

ภายใน 1 วัน

ภายใน 1 วัน
ภายใน 7 วัน

ภายใน 3 วัน

-4วิธีการปฏิบัติเบิก – จาย (ตามโครงการ)
1. ผูรับผิดชอบ - สงใบขอเบิกพัสดุใชในราชการ (ตามแบบฟอรม)
พรอมแนบโครงการ
(เจาของโครงการ/
เสนอผานรองผูอํานวยการเพื่อใหผูมีอํานาจอนุมัติ (ผอก.)
สารบรรณฝาย)
- เมื่อใบเบิกพัสดุดังกลาวไมอนุมัติใหสงกลับคืนผูรับผิดชอบเพื่อแกไข
- ถาใบเบิกพัสดุดังกลาวอนุมัติ
2. เจาหนาที่พัสดุ - จัดทํารายงานจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุตอไป
(ระยะเวลาดําเนินการภายใน 7 วัน)
3. ผูรับผิดชอบ - รับวัสดุที่ขอเบิกกับเจาหนาที่พัสดุภายใน
3 วัน หลังจาก
(เจาของโครงการ/
เจาหนาที่พัสดุไดรับอนุมัติใหจัดซื้อ/จัดจาง และสั่งซื้อ/สั่งจางแลว
สารบรรณฝาย)

-5ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ จัดจาง
-

เจาหนาที่พัสดุ
สํารวจรวบรวมตองการ จากภาค-ฝายตางๆ ของ วิทยาลัยฯ เพื่อ
* วางแผน
* พิจารณาวิธีจัดซื้อ จัดจาง และประเมินทางเลือก
* จัดทํารายงานขอซื้อ ขอจาง
ไมผาน

นําเสนอหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบ
ผาน
เจาหนาที่พัสดุ
- ดําเนินการตามวิธีการซื้อหรือจาง กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. เฉพาะเจาะจง 2.สอบราคา
3. พิเศษ 4. กรณีพิเศษ
5. ตลาดอิเล็กทรอนิกส (E-market) 6.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (E-bidding)

-

เจาหนาที่พัสดุ
ดําเนินการวิธีที่ 1 ,2 และ 5
รายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ

-

คณะกรรมการ
วิธีดําเนินการวิธีที่ 3 , 4 และ 6
รายงานผลการคัดเลือกเสนอหัวหนาสวน
ราชการโดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

นําเสนอหัวหนาสวนราชการอนุมัติ

ไมผาน

ไมผาน

ผาน
-

-

เจาหนาที่พัสดุ
ทําสัญญา/ขอตกลงตามแบบที่ กวพ.กําหนด พรอมจัดทํา PO ในระบบ GFMIS
กรณีมีสาระสําคัญแตกตางจากตัวอยางที่ กวพ. กําหนด
* ยกรางให สนง.อัยการสูงสุดพิจารณากอน
* ตามแบบสัญญาที่เคยผานการพิจารณาของ สนง.อัยการสูงสุดมาแลว
บริหารสัญญา/ขอตกลง

ผูขาย/ผูรับจาง
สงมอบของ/มอบงาน
เจาหนาที่พัสดุ
การควบคุม
การติดตามและประเมินผล
- ลงบัญชีวัสดุ/ทะเบียนครุภัณฑ
- การประกันความชํารุดบกพรอง
- แจกจายวัสดุ ครุภัณฑ - ประเมินความคุมคาของพัสดุ
- ลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน

เจาหนาที่พัสดุ
รับของ/มอบงาน และแจงคณะกรรมการเพื่อตรวจรับ
คณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจาง
ผาน
เจาหนาที่พัสดุ
ตรวจรับในระบบ GFMIS และสงเบิกจายเงิน

ไมผาน

1.

2.

3.

4.

-6วิธีการปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจาง
ผูรับผิดชอบ/ - รับใบเบิกพัสดุที่ไดรับอนุมัติแลวดําเนินการจัดทํารายงานขอจัดซื้อ/จัดจาง
เจาหนาที่พัสดุ โดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/ รองผูอํานวยการ เพื่อเสนอใหผูมีอํานาจอนุมัติ
พรอมทั้งขอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
- เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติ (ผูอํานวยการ)
การจัดทําสัญญา/ - หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ดําเนินการจัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจาง
ใบสั่งซื้อ/จาง
ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
ภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ ขอ 79 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครับ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)
และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว0347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 ผูขาย/ผูรับจาง- เมื่อไดรับใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจางเรียบรอยแลว สงมอบของ/ มอบงานตามใบสั่งซื้อสั่งจาง
เจาหนาที่พัสดุ - รับมอบของ/มอบงาน จากผูขาย/ผูรับจาง
- จัดทํารายงานการตรวจรับพัสดุ พรอมแจงใหคณะกรรมการตรวจรับทราบเพื่อ
ตรวจรับของ/ตรวจรับงาน ใหถูกตอง เรียบรอย ครบถวน ตามรายละเอียดใน
ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง
เจาหนาที่พัสดุ - สงเอกสารรายงานการตรวจรับพัสดุที่เรียบรอยแลวใหกับการเงินเพื่อดําเนินการ
เบิก – จาย ใหกับรานคาตอไป
- ลงบัญชีวัสดุ – ทะเบียนครุภัณฑ เพื่อแจกจายและตัดออกจากบัญชี

ผูรับผิดชอบ

-7ขั้นตอนการปฏิบัติงานการซื้อการจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง
เริ่มตน

ระยะเวลา

รายงานขอความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจรับพัสดุ

3 วัน

ใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
ผูตรวจรับพัสดุ

1 วัน

เจาหนาที่พัสดุ

ติดตอผูขาย/ผูรับจาง

1 - 3 วัน

ผูขาย/ผูรับจาง

เสนอราคา

เจาหนาที่พัสดุ

หัวหนาสวนราชการ

เจาหนาที่พัสดุ

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

พิจารณาคัดเลือกและรายงานผล

1 วัน

ออกใบสั่งซื้อสั่งจางภายในวงเงินที่ไดรับความ
เห็นชอบ

1 วัน

เจาหนาที่พัสดุ (ผาน)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ทําขอตกลงกับผูขาย/ผูรับจาง

เจาหนาที่พัสดุ (ผาน)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

รายงานการตรวจรับพัสดุ

สิ้นสุด

5 วัน

-8ขั้นตอนการปฏิบัติงานการซื้อการจางโดยวิธีสอบราคา
ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่พัสดุ
หัวหนาสวนราชการ

เจาหนาที่พัสดุ

เริ่มตน
รายงานขอความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการ เปดซอง
สอบราคา/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง

ใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการ เปดซองสอบ
ราคา/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง
- เผยแพรประกาศ
- รับซองเสนอราคา
- คณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติผูเสนอราคา คุณภาพพัสดุ คัดเลือก ต่ําสุด และ
รายงานผลการพิจารณา

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

เสนอสวนราชการเห็นชอบใหซื้อ/หรือจาง

หัวหนาสวนราชการ

จัดทําสัญญา

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ

ระยะเวลา

ไมนอยกวา
10 วัน

ภายใน 7 วัน

-

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจางและควบคุมงาน
บอกเลิก
งด ลดคาปรับ
ขยายเวลา
มีเงื่อนไข
เปลี่ยนแปลงสัญญา
ออกหลักฐานการตรวจรับ 2 ฉบับ

สิ้นสุด

ภายใน 5 วัน

-9วิธีการปฏิบัติงานการจางโดยวิธีสอบราคา (วงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท)
ระเบียบปฏิบัติ
1. ตามหนังสือ ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558
2. ตามหนังสือ ที่ กค(กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
วิธีการดําเนินการ
1. รายงานขอจัดซื้อ/จัดจาง พรอมแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง/ คณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะ(SPEC) /คณะกรรมการเปดซองสอบราคา/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง
2. จัดทําประกาศและเอกสารแนบทายประกาศ โดยกําหนดรับซองสอบราคาไมนอยกวา 10 วัน จากเริ่มตน
จนถึงวันปดรับซอง
3. เสนอหัวหนาสวนราชการเห็นชอบใหซื้อ/หรือจาง
4. ประกาศเผยแพรสอบราคา
5. เจาหนาที่พัสดุรับซองสอบราคา และสงมอบซองสอบราคาใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษา
6. กอนถึงกําหนดเปดซองใหสงซองเสนอราคาพรอมเอกสารทั้งหมดและรายงานการรับซองให
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
7. คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาวามีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่นหรือไม
8. ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
9. คณะกรรมการเปดซองสอบราคาเปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสาร
หลักฐานตางๆ
10. คณะกรรรมการเปดซองสอบราคารายงานผลการคัดเลือกและเสนอรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
11. เจาหนาที่พัสดุเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติ โดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
12. รายงานขอซื้อ ขอจาง ผูที่ไดรับการคัดเลือก
13. จัดทําหนังสือเชิญทําสัญญาซื้อขาย/จาง
14. จัดทําสัญญา/ขอตกลง รายละเอียดในสัญญา พรอมทั้งจัดทําใบ PO ในระบบ GFMIS (ในกรณีเบิกเงิน
งบประมาณ)
15. ตรวจรับพัสดุ พรอมลงระบบ GFMIS
16. บันทึกเอกสารการตรวจรับพัสดุ/การจาง สงการเงินเบิก – จายเงิน
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-15แนวทางการปฏิบัติงาน
ชื่อกระบวนงาน : การบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
พ.ศ. 2560
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

งานพัสดุ/กลุมงานอํานวยการ

1. ชื่อกระบวนงาน: การบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: งานพัสดุ/กลุมงานอํานวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
3. การวิเคราะหกระบวนงาน การบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางใหม พ.ศ. 2560
3.1 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการบริหารงานพัสดุภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางใหม
พ.ศ. 2560
3.1.๑ เพื่อใหคณะผูบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย
บุคลากร และเจาหนาที่หรือตัวแทนกลุมงาน/ภาค/ฝาย ของวิทยาลัยไดรับมอบหมายงานดานพัสดุ ในการรวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง เพื่อไดรับทราบระเบียบแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.1.๒ เพื่อใหคณะผูบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย
บุคลากร และเจาหนาที่หรือตัวแทนกลุมงาน/ภาค/ฝาย ของวิทยาลัยไดรับมอบหมายงานดานพัสดุ ในการรวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดรับทราบขั้นตอนการบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางวิธีทางอิเล็กทรอนิกส (
e-GP)
โดยแยกออกเปนวิธีการจัดซื้อจัดจางตางๆ ไดอยางถูกตองและสอดคลองกับระเบียบกฎหมาย
3.1.๓ เพื่อใหคณะผูบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย
บุคลากร และเจาหนาที่หรือตัวแทนกลุมงาน/ภาค/ฝาย ของวิทยาลัยไดรับมอบหมายงานดานพัสดุ ในการรวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดทราบถึงบทบาทหนาที่และเทคนิคในการปฏิบัติงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนสอบถาม
ประเด็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.1.๔ เพื่อใหคณะผูบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย
บุคลากร และเจาหนาที่หรือตัวแทนกลุมงาน/ภาค/ฝาย ของวิทยาลัยไดรับมอบหมายงานดานพัสดุ ในการรวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางมีความเขาในแนวทางการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติและสํานักงานตรวจเงินแผนดินภายใตกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
3.2 ผลลัพธของการจัดทําแผนการบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560
3.2.๑ ทําใหไดรับทราบหลักการ และวิธีปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
3.2.๒ ทําใหมีความรูความเขาใจแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภารรัฐ พ.ศ. 2560
3.2.๓ ทําใหมีความรูความเขาใจขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ (e-GP) กระบวนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส( e-market) กระบวนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
3.2 .๔ ทําใหการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ใหมีประสิทธิภาพและถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน
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วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

แนวทางการปฏิบัติงาน
ชื่อกระบวนงาน : การบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จาง
พ.ศ. 2560
งานพัสดุ/กลุมงานอํานวยการ

3.2.๕ ทําใหเขาใจแนวทางการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายใตกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
3.3 องคความรูการบริหารงานพัสดุภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560
3.3.1 การจัดซื้อจัดจาง หมายความวา การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
3.3.2 พัสดุ หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจาง
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
3.3.3 สินคา หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นใด รวมทั้งงาน
บริการที่รวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น
3.3.4 งานบริการ หมายความวา งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทําของและการรับ
ขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แตไมหมายความรวมถึงการจาง
ลูกจางของหนวยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ งานจาง
ที่ปรึกษา งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
3.3.5 งานกอสราง หมายความวา งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูก
สรางอื่นใดและการซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันตออาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในงานกอสรางนั้นดวย แตมูลคาของงาน
บริการตองไมสูงกวามูลคาของงานกอสรางนั้น
3.3.6 อาคาร หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่ทํา
การโรงพยาบาลโรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งกอสราง
อื่นๆซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้นๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา
ไฟฟา หรือสิ่งอื่นๆซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟท หรือเครื่องเรือน
3.3.7 สาธารณูปโภค หมายความวา งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การ
โทรคมนาคม การระบายน้ํา การขนสงทางทอ ทางน้ํา ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่
เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
3.3.8 งานจางที่ปรึกษา หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเปนผูให
คําปรึกษาหรือแนะนําแกหนวยงานของรัฐในดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร
การเงิน การคลัง สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือดาน
อื่นที่อยูในภารกิจของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ
3.3.9 การจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
3.3.10 การบริหารพัสดุ หมายความวา การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ
การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ
3.3.11 ราคากลาง หมายความวา ราคาเพื่อเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่น
เสนอไวซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ ดังตอไปนี้
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1. ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด
2. ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา
3. ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอื่นกําหนด
4. ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด
5. ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ
6. ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้นๆ
3.3.12 เงินงบประมาณ หมายความวา เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหนวยงานของรัฐไดรับโดย
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
เงินซึ่งหนวยงานของรับไดรับไวโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร
คาธรรมเนียม หรือผลประโยชนอื่นใดที่ตกเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการสวน
ทองถิ่นมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และใหหมายความรวมถึงเงินกู เงินชวยเหลือ และเงินอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
3.3.13 หนวยงานของรัฐ หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตามรัฐธรรมนูญ
หนวยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรับสภา หนวยงาน
อิสระของรัฐ และหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
3.3.14 เจาหนาที่ หมายความวา ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูที่
ไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตอง
สอดคลองกับหลักการ ดังตอไปนี้
(๑) คุมคา โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจางตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงคในการใชงาน
ของหนวยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
(๒) โปรงใส โดยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตองกระทําโดยเปดเผย เปดโอกาสใหมีการแขงขัน
อยางเปนธรรม มีการปฏิบัติตอผูประกอบการทุกรายโดยเทาเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอตอการยื่น
ขอเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุในทุก
ขั้นตอน
(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุลวงหนา
เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยางตอเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและ
เปดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
(๔) ตรวจสอบได โดยมีการเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุอยางเปนระบบเพื่อประโยชน
ในการตรวจสอบใหหนวยงานของรัฐใชหลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามหลักการดังกลาว แตไมมีผลตอการจัดซื้อจัดจางอยางมี
นัยสําคัญ หรือเกิดจากกรณีเรงดวน หรือมีเหตุผลหรือความจําเปนอื่น การจัดซื้อจัดจางนั้นยอมไมเสียไปหนา ๑๘เลม
๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ใหใชหลักการตามวรรคหนึ่งเปนแนวทางในการ
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ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ
ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยอนุโลม
3.4 หัวหนาหนวยงานของรัฐ
1.ราชการสวนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนนิติบุคคล
2.หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
หนวยงานนั้น
3.5 การมอบอํานาจ
หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูมีอํานาจสั่งซื้อสั่งจางจะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ไดซึ่ง
สังกัดหนวยงานของรัฐเดียวกัน โดยใหคํานึกถึงระดับตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับมอบอํานาจ
เปนสําคัญ (ผูรับมอบอํานาจจะมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได) เพื่อความคลองตัวในการจัดซื้อจัดจาง
ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมอบอํานาจในการสั่งการและดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหแก ผูดํารงตําแหนงรองลงไปเปน
ลําดับ
3.6 การดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ให
หนวยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผานระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
2. ใหหนวยงานของรัฐใชเอกสารที่จัดพิมพจากระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเอกสาร
ประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
หลักเกณฑการปฏิบัติในการเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการเปดเผยราคากลางและการ
คํานวณราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง 7 ประเภท
1. การจางงานกอสราง
2. การจางควบคุมงาน
3. การจางออกแบบ
4. การจางที่ปรึกษา
5. การจางงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย
6. การจางพัฒนาระบบคอมพิวเตอร
7. การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
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3.7 ขั้นตอนการซื้อหรือจาง
1. แผนการจัดซื้อจัดจาง เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐ เห็นชอบประกาศเผยแพรแผนฯ
2. ทํารายงานขอซื้อ/จาง
3. ดําเนินการจัด วิธีการจัดจางทั่วไป 3 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
4. ขออนุมัติสั่งซื้อ/จาง ผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจาง หัวหนาหนวยงานของรัฐ,ผูมีอํานาจเหนือขึ้นไป
1 ขั้น
5. การทําสัญญา หัวหนาหนวยงานของรัฐ
6. การตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
7. จัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา จัดเก็บเอกสารเพื่อรอการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบ
8. การเก็บ การบันทึก การเบิกจายพัสดุ การบริหารพัสดุ
9. การตรวจสอบพัสดุประจําป กอนสิ้นเดือนกันยายนของทุกป หัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ที่มิใชเปนเจาหนาที่พัสดุ ใหเริ่มตรวจเปดวันทําการแรกของเดือนตุลาคม ตรวจให
แลวเสร็จ แลวเสนอรายงานผลภายใน 30 วันทําการนับจากตรวจ
10. การจําหนายพัสดุ ขาย ขายทอดตลาด แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือทําลาย
3.8 วิธีการซื้อหรือจาง มี 3 วิธี
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เชิญชวนใหผูประกอบการทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดเขายื่น
ขอเสนอ
2. วิธีคัดเลือก เชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดซึ่งตองไมนอยกวา 3 ราย ใหเขา
ยื่นขอ เสนอ เวนแตผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามกําหนดนอยกวา 3 ราย
3. วิธีเฉพาะเจาะจง หนวยงานภาครัฐเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดรายใดรายหนึ่ง
ใหเขายื่นขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคากับหนวยงานของรัฐโดยตรง
วิธีสอบราคา ไดแก การจัดซื้อจัดจางพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่หนวยงานของรัฐตั้งอยูในพื้นที่ที่มีขอจํากัดในการใชสัญญาณอินเตอรเน็ต ทั้งนี้เจาหนาที่ตอง
ระบุเหตุผลความจําเปนที่ไมอาจดําเนินการดวยวิธี e-market หรือวิธี e-bidding ไวในรายงานขอชื้อขอจางดวย
3.9 การดําเนินการโดยวิธีสอบราคา
- วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจางครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท
- ใหกระทําไดในกรณีที่หนวยงานของรัฐนั้นตั้งอยูในพื้นที่ที่มีขอจํากัดในการใชสัญญาณอินเตอรเน็ต ทําใหไม
สามารถดําเนินการผานระบบตลาดอิเล็กทรอนิกสหรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได
- ทั้งนี้ใหเจาหนาที่ระบุเหตุผลความจําเปนที่ไมอาจดําเนินการซื้อหรือจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสหรือวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไวในรายงานขอซื้อขอจางดวย
3.10 วิธีคัดเลือก ใหคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไมนอยกวา 3 ราย เวนแตในงานนั้นมีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดนอยกวา 3 ราย
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3.11 การดําเนินการโดยวิธีคัดเลือก
เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อขอจาง
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ)
เมื่อหัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจาง
- คกก. จัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีคัดเลือกทําหนังสือเชิญชวนสงไปยังผูประกอบการ
- ผูประกอบการที่ไดรับหนังสือเชิญชวนยื่นเสนอราคาตามวัน เวลา ที่หนวยงาน
ของรัฐกําหนด
ใหคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางโดย วิธีคัดเลือก ดําเนินการ
การยื่นซอง - ผูยื่นขอเสนอจะตองผลึกซองจาหนาที่ถึงประธานคณะกรรมการฯ
- สงถึงหนวยงานของรัฐโดยยื่นตรงตอหนวยงานของรัฐ พรอมรับซองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพรอม
กับซองใบเสนอราคาวาเอกสารดังกลาวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
การรับซอง - ลงรับโดยไมเปดซอง
- ระบุวันและเวลาที่รับซอง
- ออกใบรับใหแกผูยื่นซอง
- สงมอบซองเสนอราคาและเอกสารหลักฐานตางๆ ตอคณะกรรมการฯเพื่อดําเนินการตอไป
3.12 หนาที่คณะกรรมการจัดซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก
- จัดทําหนังสือเชิญชวนไปยังผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
- รับซองขอเสนอของผูประกอบการ เฉพาะรายที่มีหนังสือเชิญชวนเทานั้น พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อผู
มายื่นขอเสนอ (เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองขอเสนอ หามรับเอกสารหลักฐานฯตางๆและพัสดุ)
- เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปดซองขอเสนอ ใหกรรมการเปดซองผูยื่นเสนอราคาทุกราย และตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูรับขอเสนอ+กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารทุกแผน
- ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นเสนอราคาใหถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนด
- พิจารณาคัดเลือกพัสดุที่จะซื้อหรือจางผูยื่นขอเสนอ ที่ถูกตองตามกําหนด แลวใหเสนอซื้อหรือจาง
จากผูยื่นขอเสนอรายที่ไดรับคัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด หรือไดคะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑการพิจารณาผลที่
หนวยงานของรัฐกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน
- จัดทํารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ประกอบดวย-รายการพัสดุ-รายชื่อ
ผูยื่นขอเสนอ ราคาที่เสนอทุกราย-ผูผานการคัดเลือก-หลักเกณฑการพิจารณา-ผลการพิจารณา

-21แนวทางการปฏิบัติงาน
ชื่อกระบวนงาน : การบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
พ.ศ. 2560
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

งานพัสดุ/กลุมงานอํานวยการ

3.13 การพิจารณาผลการเสนอราคา
- หากปรากฏวา มีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผูยื่นขอเสนอหลายราย แตถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่
กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ใหกรรมการฯ ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อ
ยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น แตถาคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกใหคณะ
กรรมการฯตอรองราคากับผูยื่นขอเสนอรายนั้น แลวเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐตอไป
- กรณีไมมีผูเสนอราคาหรือมีแตไมถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนใหเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนั้น และดําเนินการใหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56(2)(ก) ก็ได
3.14 วิธีเฉพาะเจาะจง
ใหคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
กําหนดรายใดรายหนึ่ง เขายื่นขอเสนอหรือเขามาเจรจาตอรองราคา
การดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อขอจาง
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ)
เมื่อหัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจาง
ใหคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางโดย วิธีคัดเลือก ดําเนินการ
3.15 การดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบฯ ขอ 78 (1)
-กรณีใชวิธีตามมาตรา 56 วรรค1(2) (ก) ใชทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือวิธีคัดเลือก
แลวแตไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือไมไดรับการคัดเลือก
- ใหเชิญผูประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรง หรือจากผูยื่นขอเสนอในการใชวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้หากเห็นวา ผูยื่นขอเสนอรายที่เห็นสมควรซื้อหรือ
จางเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคา
ลงเทาที่จะทําได
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- กรณีใชวิธีตามมาตรา 56 วรรค 1 (2) (ค) พัสดุนั้นมีผูประกอบการที่คุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว
(ง) กรณีที่เปนพัสดุที่มีความจําเปนตองใชโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดตออันตราย และ
การดําเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาหรือเสียหาย
-ใหเชิญผูประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรง หรือจากผูยื่นขอเสนอในการใชวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้หากเห็นวา ผูยื่นขอเสนอรายที่เห็นสมควรซื้อ
หรือจางเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรอง
ราคาลงเทาที่จะทําได
- กรณีใชวิธีตามมาตรา 56 วรรค 1 (2) (จ) จําเปนตองทําการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมหรือตอเนื่องจากพัสดุที่
ไดจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว
- ใหเจรจากับผูประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลงซึ่งยังไมสิ้นสุดระยะเวลาสงมอบ เพื่อขอใหมีการ
ซื้อหรือจางตามรายละเอียด และราคาที่ต่ํากวาหรือราคาเดิมโดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานของรัฐ
- กรณีใชวิธีตามมาตรา 56 วรรค 1 (2) (ฉ) เปนพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการ
ระหวางประเทศหรือหนวยงานของตางประเทศ
- ใหดําเนินการโดยเจรจาตกลงราคา

แหง

- กรณีใชวิธีตามมาตรา 56 วรรค 1 (2) (ช) เปนพัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะ

- ใหเชิญเจาของที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวา ราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาใน
ทองถิ่น หรือราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทํา
ไดราคา
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- การดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบฯ ขอ 79 กรณีใชวิธีตามมาตรา 56 วรรค 1 (2) (ข)
การจัดซื้อจัดจางที่มีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการเปนการทั่วไป และมีวงเงินตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (ไมเกิน 500,000 บาท)
- ใหเจาหนาที่เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรง แลวใหซื้อหรือจาง
ภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ
- กรณีใชวิธีตามมาตรา 56 วรรค 2กรณีที่มีความจําเปนเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมาย และไมอาจ
ดําเนินการตามปกติไดทัน
- ใหเจาหนาที่หรือผูที่รับผิดชอบ ดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐ เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบแลวใหถือรายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับ
3.16 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานซื้อหรืองานจาง ระเบียบฯ ขอ 175
งานจางกอสราง ระเบียบฯ ขอ 176
งานจางที่ปรึกษา ระเบียบฯ ขอ 179
งานจางออกแบบควบคุมงานกอสราง ระเบียบฯ ขอ 180
3.17 หนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานซื้อหรืองานจาง ตามระเบียบฯ ขอ 175
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงการตรวจรับ
พัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐกอน
(2) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบ
ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุ
นั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ นั้น ๆก็ไดในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจ
นับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(3) ใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
(4) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุถูกตองครบถวน
ตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาที่พรอมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน
อยางนอย ๒ ฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่ ๑ ฉบับเพื่อดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบ
ของหนวยงานของรัฐและรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ
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ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงใหรายงานหัวหนา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่ เพื่อทราบและสั่งการ
(๕) ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวนแตไมถูกตอง
ทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม (๔)
และใหรีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทํา
การ นับถัดจากวันตรวจพบ แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิ์หนวยงานของรัฐที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไม
ครบถวนหรือไมถูกตองนั้น
(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งไปแลวจะไม
สามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนา
หนวยงานของรัฐเพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ (๗) ถากรรมการ
ตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยงไวใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถา
หัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการตาม (๔) หรือ (๕) แลวแตกรณี
3.18 หนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจางกอสราง ตามระเบียบฯ ขอ ๑๗๖
(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผูควบคุมงานกอสรางของผูรับจางใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงานของหนวยงานของรัฐ
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบ
หรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตอไป
(๓) ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงาน
จาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทํา
บันทึกผลการออกตรวจงานจางนั้นไวเพื่อเปนหลักฐานดวย
(๔) นอกจากการดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาแบบรูปรายการละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญาหรือมีขอตกลงมีขอความคลาดเคลื่อนเล็กนอยหรือไมเปนไปตามหลักวิชาการชางใหมีอํานาจสั่ง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการชาง เพื่อใหเปนไปตามแบบ
รูปรายการละเอียด
(๕) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบการ
สงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
3.19 การบริหารพัสดุ : การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย
ขอ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐใหดําเนินการตามหมวดนี้ เวนแตมีระเบียบของทางราชการ
หรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่นการบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไมใชบังคับกับงานบริการ งานกอสราง งานจางที่
ปรึกษาและงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
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3.20 การเก็บและการบันทึก
ขอ ๒๐๓ เมื่อเจาหนาที่ไดรับมอบพัสดุแลว ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิด และแสดงรายการตามตัวอยางที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวยสําหรับพัสดุ
ประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได
(๒) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
การเบิกจายพัสดุ
ขอ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานของรัฐ ใหหัวหนางานที่ตองใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก
ขอ ๒๐๕ การจายพัสดุ ใหหัวหนาหนวยพัสดุที่มีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาหนวยงานของรัฐเปนหัวหนาหนวยพัสดุ เปนผูสั่งจายพัสดุผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและ
เอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวยขอ ๒๐๖
หนวยงานของรัฐใดมีความจําเปนจะกําหนดวิธีการเบิกจายพัสดุเปนอยางอื่นใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของ
รัฐนั้น โดยใหรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวย
3.21 การยืม
ขอ ๒๐๗ การใหยืม หรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของทางราชการจะกระทํามิได
ขอ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษรแสดงเหตุผลและ
กําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม
(๒) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานของรัฐ
ขอ ๒๐๙ ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอยหากเกิด
ชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของ
ตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่
เปนอยูในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๒) ราชการสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยา
แลวแตกรณี กําหนด
(๓) หนวยงานของรัฐอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานของรัฐนั้นกํา หนดขอ ๒๑๐ การยืมพัสดุ
ประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ให กระทํา ไดเฉพาะเมื่อหนวยงานของรัฐผูยืมมีความ จําเปนตองใชพัสดุ
นั้นเปนการรีบดวน จะ ดําเนินการจัดหาไดไมทันการและหนวยงานของรัฐผูใหยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะใหยืมได โดยไม
เปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และใหมีหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ โดยปกติหนวยงาน
ของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืมขอ ๒๑๑
เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไปคืนภายใน ๗ วัน นับแตวันครบ
กําหนด

-26แนวทางการปฏิบัติงาน
ชื่อกระบวนงาน : การบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
พ.ศ. 2560
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

งานพัสดุ/กลุมงานอํานวยการ

3.22 การบํารุงรักษา และการตรวจสอบ
3.22.1 การบํารุงรักษา
ขอ ๒๑๒ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีผูควบคุมดูแลพัสดุที่อยูในความครอบครองใหอยูในสภาพที่พรอมใช
งานไดตลอดเวลา โดยใหมีการจัดทําแผนการซอมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซอมบํารุงดวยในกรณีที่พัสดุ
เกิดการชํารุด ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการซอมแซมใหกลับมาอยูในสภาพพรอมใชงานโดยเร็วการตรวจสอบพัสดุ
ประจําป
ขอ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดทายกอนสิ้นปงบประมาณของทุกป ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือหัวหนา
หนวยพัสดุตามขอ ๒๐๕ แตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใชเปนเจาหนาที่ตามความจําเปน เพื่อตรวจสอบ
การรับจายพัสดุในงวด ๑ ปที่ผานมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของปงบประมาณเปนตนไป
วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือ
สูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในหนวยงานของรัฐตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน๓๐ วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้นเมื่อผูแตงตั้งไดรับรายงานจาก
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแลว ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ๑ ชุด และสงสําเนารายงานไปยังสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ๑ ชุด พรอมทั้งสงสําเนารายงานไปยังหนวยงานตนสังกัด (ถามี) ๑ ชุด ดวย
ขอ ๒๑๔ เมื่อผูแตงตั้งไดรับรายงานจากผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามขอ ๒๑๓และปรากฏวามี
พัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในหนวยงานของรัฐตอไปก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยใหนําความในขอ ๒๖ และขอ ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตกรณีที่เห็นไดอยางชัดเจน
วา เปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาสั่ง
การใหดําเนินการจําหนายตอไปไดถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของของทางราชการหรือของหนวยงานของรัฐนั้นตอไป
3.22.2 การจําหนวยพัสดุ
ขอ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชในหนวยงานของรัฐตอไปจะ
สิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาที่เสนอรายงานตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งใหดําเนินการตาม
วิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ขายใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมไดผลดีใหนําวิธีที่
กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตกรณี ดังตอไปนี้
(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๕๐๐
,๐๐๐ บาทจะขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได
(ข) การขายใหแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)แหงประมวล
รัษฎากร ใหขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
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(ค) การขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ แท็บเล็ต ใหแกเจาหนาที่ของรัฐที่หนวยงาน
ของรัฐมอบใหไวใชงานในหนาที่ เมื่อบุคคลดังกลาวพนจากหนาที่หรืออุปกรณดังกลาวพนระยะเวลาการใชงานแลว ให
ขายใหแกบุคคลดังกลาวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
การขายโดยวิธีทอดตลาดใหถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยใหผูที่ไดรับมอบหมายทําการ
ประเมินราคาทรัพยสินกอนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เปนพัสดุที่มีการจําหนายเปนการทั่วไปใหพิจารณาราคา
ที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด หรือราคาทองถิ่นของสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทําการขาย และควรมี
การเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เปนพัสดุที่ไมมีการจําหนายทั่วไป ใหพิจารณาราคาตามลักษณะ
ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใชงานรวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุดวย ทั้งนี้ ใหเสนอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบราคาประเมินดังกลาวโดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐดวยหนวยงานของ
รัฐจะจางผูประกอบการที่ใหบริการขายทอดตลาดเปนผูดําเนินการก็ได
(๒) แลกเปลี่ยน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไวในระเบียบนี้
(๓) โอน ใหโอนแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)แหงประมวล
รัษฎากร ทั้งนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย
(๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่หนวยงานของรัฐกําหนดการดําเนินการตามวรรค
หนึ่ง โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการ
ขอ ๒๑๖ เงินที่ไดจากการจําหนายพัสดุ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของทางการเงินของหนวยงานของรัฐนั้น หรือขอตกลงในสวนที่ใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณีการ
จําหนายเปนสูญ
ขอ ๒๑๗ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถชดใชไดหรือมีตัวพัสดุ
อยูแตไมสมควรดําเนินการตามขอ ๒๑๕ ใหจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือไดมารวมกันไมเกิน ๑ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนผู
พิจารณาอนุมัติ
(๒) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือไดมารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหดําเนินการดังนี้
(ก) ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ใหอยูในอํานาจของกระทรวงการคลังเปนผูอนุมัติ
(ข) ราชการสวนทองถิ่น ใหอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือ
นายกเมืองพัทยา แลวแตกรณี เปนผูอนุมัติ
(ค) หนวยงานของรัฐอื่น ผูใดจะเปนผูมีอํานาจอนุมัติใหเปนไปตามที่หนวยงานของรัฐนั้นกําหนด
รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดวงเงินการจําหนายพัสดุเปนสูญตามวรรคหนึ่งแตกตางไปจากที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ ใหเสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลวใหรายงาน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวยการลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ขอ ๒๑๘ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๒๑๕ และขอ ๒๑๗ แลว ใหเจาหนาที่ลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียนทันที แลวแจงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันลงจายพัสดุนั้นสําหรับพัสดุซึ่ง
ตองจดทะเบียนตามกฎหมายใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย
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ขอ ๒๑๙ ในกรณีที่พัสดุของหนวยงานของรัฐเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปหรือไมจําเปนตองใช
ในราชการตอไป กอนมีการตรวจสอบตามขอ ๒๑๓ และไดดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แลวแตกรณีเสร็จสิ้นแลว ถาไมมีระเบียบอื่นใดกําหนดไวเปนการเฉพาะ ให
ดําเนินการ ตามขอ ๒๑๕ ขอ ๒๑๖ขอ ๒๑๗ และขอ ๒๑๘ โดยอนุโลม
4. จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ไดยึดและปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน
1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคู
คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
5. ระบบการติดตามประเมินผล
ดําเนินการติดตามประเมินผลการบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางใหม พ.ศ. 2560
ดังนี้
1. การบริหารงานพัสดุ ตองเปนไปตาม พระราชบัญญัติฯ ระเบียบฯ ขอบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด
2. การเปดเผยขอมูลขาวสารในการการบริหารงานพัสดุ
3. มีการตรวจสอบโดยหนวยงานตรวจสอบภายใน และหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
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