
 

 

แนวทางการปฏิบัติงานที่ด ี
ในการบริหารงานพัสดุภายใต  

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง 
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คํานํา 

  การจัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด

จางใหม พ.ศ. 2560  คือการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ โดยใชเงินงบประมาณไปอยางมีประสิทธิภาพเกิด

ความคุมคาตอภารกิจของหนวยงาน และปองกันการทุจริตของหนวยงานในกํากับของรัฐได   

  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดทําแผนจัดการความรู เรื่อง การ

บริหารงานพัสดุภายใต ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 

ข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุโดยใชเงินงบประมาณไปอยางมีประสิทธิภาพ       

เกิดความคุมคาตอภารกิจของหนวยงาน  และปองกันการทุจริต ใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของ

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 อยางเครงครัด 

 

    งานพัสดุ กลุมงานอํานวยการ  

        วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  

                   จังหวัดอุบลราชธานี  

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

สารบัญ 

 เรื่อง   แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีในการบริหารงานพัสดุภายใต                      

 พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. 2560      หนา  

1. แผนผังข้ันตอนการเบิก-จายวัสดุประจําเดือน       1  

2. แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติ         1  

3. วิธีการปฏิบัติเบิก-จาย พัสดุ ประจําเดือน        2  

4. ข้ันตอนการเบิก-จายพัสดุ (ตามโครงการ)        3 

5. วิธีการเบิก-จาย (ตามโครงการ)         4 

6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจาง                 5 

7. วิธีการปฏิบัติงานการจัดซ้ือ/จัดจาง        6  

8. ข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง     7  

9. ข้ันตอนการปฏิบัติงานการซ้ือการจางโดยวิธีสอบราคา      8 

10. วิธีการปฏิบัติงานการจางโดยวิธีสอบราคา  (วงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน        9 

          2,000,000 บาท)    

 11. Workflow วิธี - e-bidding          10  

 12. ข้ันตอนการจัดซ้ือ/จางโดยวิธี  e-bidding        11-14  

 13. ชือ่กระบวนงาน          15 

  14. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ          15                

  15. การวิเคราะหกระบวนงานการบริหารงานพัสดุภายใต ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 15 

   การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 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           
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แผนผังข้ันตอนการเบิกวัสดุ   

เบิก – จาย  ประจําเดือน 

ผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา 
  

 
สิงหาคมของทุกป 

   
สารบรรณฝาย 
ของวิทยาลัยฯ 

 

 
 
 

 

 
กอนวันท่ี  5 ของทุก

เดือน    

 
เจาหนาท่ีพัสดุ 

 

 
 
 
 

 
ภายในวันท่ี  5 ของ

เดือน 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 
(ผูอํานวยการ) 

 

 
 
 

 

หัวหนาหนวยพัสดุ
และเจาหนาท่ีพัสดุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ธุรการฝายตางๆ 
ของวิทยาลัยฯ 

 

 
 
 

 

 

 
เจาหนาท่ีพัสดุ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนใบเบิกพัสดุ   (ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด) 

 

พิจารณาอนุมัติตามใบขอเบิก 

- สํารวจวัสดุคงเหลือในคลังพัสดุ  ตามใบขอเบิกท่ีไดรับอนุมัต ิ

 

 

 

รับวัสดุท่ีขอเบิกจากเจาหนาท่ีพัสดุ  และตรวจสอบวัสดุท่ีไดรับ

ใหครบถวนตามใบขอเบิกและเซ็นตรับ 

ลงบัญชีรับ – จาย ตัดออกจากคลังพัสดุ 

กรณีมีวัสดุในคลัง กรณีไมมีวัสดุในคลัง 

จัดซื้อวัสดุตามใบขอเบิก  

จัดจายวัสดุตามใบเบิก 

 

สงเจาหนาท่ีพัสด ุ

งานพสัดุ สํารวจ/สรรหาพัสดุของแตละฝายประจําป

งบประมาณ 

 

รวบรวมเสนออนุมัติ 

 

วันท่ี 20 ของ  

ทุกเดือน 
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วิธีการปฏิบัติเบิก – จายประจําเดือน 

1. ผูรับผิดชอบ    เขียนใบขอเบิกตามแบบฟอรมการเบิกจาย  (กลุมงาน/สารบรรณฝาย)  สงงานพัสดุ

  กอนวันท่ี  5  ของทุกเดือน 

2. งานพัสดุ   รับใบเบิกจากผูรับผิดชอบเบิก เพ่ือรวบรวมเสนออนุมัติตอผูอํานวยการวิทยาลัยฯ  

3. ผูอนุมัติ   ผูอํานวยการฯ พิจารณาอนุมัติตามใบขอเบิก  

4. งานพัสดุสํารวจวัสดุคงเหลือในคลังพัสดุตามใบขอเบิกท่ีไดรับอนุมัติ  ถากรณีมีวัสดุ  

 คงเหลือจัดเตรียมวัสดุตามใบเบิก  แตถากรณีไมมีวัสดุคงเหลือ  งานพัสดุขอ  

 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเพียงพอตามใบขอเบิกเพ่ือท่ีจะนํามาจายในวันท่ี  20   

 ของทุกเดือนตอไป  

5. ผูรับผิดชอบ ใหมารับวัสดุท่ีขอเบิกตามใบเบิก – จาย ประจําเดือน/และตรวจสอบวัสดุท่ีไดรับ  

 (ผูขอเบิก) จากเจาหนาท่ีพัสดุใหครบถวนตามใบขอเบิกและใหผูขอเบิกเซ็นตรับ  เพ่ือเปน 

 หลักฐานในการรับวัสดุไปแลว  
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ข้ันตอนการเบิก-จายพัสดุ  (ตามโครงการ) 
 

ผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กอนลวงหนา 
7 วันทําการ 
ท่ีจะใชพัสดุ 

 

 
หัวหนาเจาหนาท่ี
พัสดุและเจาหนาท่ี

พัสดุ 

 
 
 
 

 
ภายใน 1 วัน 

 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 
(ผูอํานวยการ) 

 

 
 
 

 
ภายใน 1 วัน 

หัวหนาเจาหนาท่ี
พัสดุและเจาหนาท่ี

พัสดุ 

 
 
 

 
ภายใน 7 วัน 

 
หนวยเบิกจาย 
(ฝายตางๆ ของ

วิทยาลัยฯ) 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภายใน  3  วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

สงใบขอเบิกพัสดุใชในราชการ (ตามแบบฟอรม)  

เจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานจัดซื้อจัดจาง  ตามใบขอเบิกพัสดุ  

พรอมท้ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 

 

พิจารณาเห็นชอบตามรายงานการขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง 

รับวัสดุท่ีขอเบิกจากเจาหนาท่ีพัสดุ 

สั่งซื้อ/สั่งจาง  จากรานคา 

ไมอนุมัติ อนุมัติ 

สงกลับคืน 

เสนอรองผูอํานวยการฯ 

เจา้ของโครงการ 

สารบรรณฝ่าย 

เสนอผูอํานวยการฯ 
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วิธีการปฏิบัติเบิก – จาย (ตามโครงการ) 

1. ผูรับผิดชอบ     -  สงใบขอเบิกพัสดุใชในราชการ (ตามแบบฟอรม)  พรอมแนบโครงการ 

(เจาของโครงการ/    เสนอผานรองผูอํานวยการเพ่ือใหผูมีอํานาจอนุมัติ (ผอก.) 

สารบรรณฝาย)  -  เม่ือใบเบิกพัสดุดังกลาวไมอนุมัติใหสงกลับคืนผูรับผิดชอบเพ่ือแกไข 

    -  ถาใบเบิกพัสดุดังกลาวอนุมัติ 

2. เจาหนาท่ีพัสดุ    - จัดทํารายงานจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุตอไป  

   (ระยะเวลาดําเนินการภายใน  7  วัน) 

3. ผูรับผิดชอบ     -  รับวัสดุท่ีขอเบิกกับเจาหนาท่ีพัสดุภายใน  3 วัน  หลังจาก 

(เจาของโครงการ/   เจาหนาท่ีพัสดุไดรับอนุมัติใหจัดซ้ือ/จัดจาง และสั่งซ้ือ/สั่งจางแลว 

สารบรรณฝาย)   
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซ้ือ จัดจาง 

 

 

 

 

 

 

 
ผาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

เจาหนาที่พัสดุ 

- สํารวจรวบรวมตองการ จากภาค-ฝายตางๆ ของ วิทยาลัยฯ เพื่อ 

* วางแผน 

* พิจารณาวิธีจัดซ้ือ จัดจาง และประเมินทางเลือก 

* จัดทํารายงานขอซ้ือ ขอจาง 

 

นําเสนอหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบ 

เจาหนาที่พัสดุ 

- ดําเนินการตามวิธีการซ้ือหรือจาง กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี ้

1. เฉพาะเจาะจง 2.สอบราคา           3. พิเศษ   4. กรณีพิเศษ                                                

5. ตลาดอิเล็กทรอนิกส (E-market)      6.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (E-bidding) 

 

ไมผาน 

เจาหนาที่พัสดุ 

- ดําเนินการวิธีที่ 1 ,2 และ  5 

- รายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ 

คณะกรรมการ 

- วิธีดําเนินการวิธีที่  3 , 4 และ 6 

- รายงานผลการคัดเลือกเสนอหัวหนาสวน

ราชการโดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

นําเสนอหัวหนาสวนราชการอนุมัติ 

เจาหนาที่พัสดุ 

- ทําสัญญา/ขอตกลงตามแบบที่ กวพ.กําหนด พรอมจัดทํา PO ในระบบ GFMIS 

- กรณีมีสาระสําคัญแตกตางจากตัวอยางที่ กวพ. กําหนด 

* ยกรางให สนง.อัยการสูงสุดพิจารณากอน 

* ตามแบบสัญญาที่เคยผานการพิจารณาของ สนง.อัยการสูงสุดมาแลว 

- บริหารสัญญา/ขอตกลง 

ผาน 

ผูขาย/ผูรับจาง 

สงมอบของ/มอบงาน 
เจาหนาที่พัสดุ 

รับของ/มอบงาน และแจงคณะกรรมการเพื่อตรวจรับ 

คณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจาง 

เจาหนาที่พัสดุ 

ตรวจรับในระบบ GFMIS และสงเบิกจายเงิน 

เจาหนาที่พัสดุ 

การควบคุม   การติดตามและประเมินผล 

- ลงบัญชีวัสดุ/ทะเบียนครุภัณฑ   - การประกันความชํารุดบกพรอง 

- แจกจายวัสดุ ครุภัณฑ  - ประเมินความคุมคาของพัสดุ  

- ลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

ไมผาน 

ผาน 

ไมผาน 

ไมผาน 
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วิธีการปฏิบัติงานการจัดซ้ือ/จัดจาง 

1. ผูรับผิดชอบ/ -  รับใบเบิกพัสดุท่ีไดรับอนุมัติแลวดําเนินการจัดทํารายงานขอจัดซ้ือ/จัดจาง  

เจาหนาท่ีพัสดุ    โดยผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ/ รองผูอํานวยการ เพ่ือเสนอใหผูมีอํานาจอนุมัติ  

       พรอมท้ังขอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ  

   -  เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติ (ผูอํานวยการ) 

2. การจัดทําสัญญา/ -  หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  ดําเนินการจัดทําใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง  

ใบสั่งซ้ือ/จาง    ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

      ภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ ขอ 79  และพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

      พัสดุภาครับ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) และหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 

      0405.2/ว0347 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2560 ผูขาย/ผูรับจาง-  เม่ือไดรับใบสั่ง

      ซ้ือ/สั่งจางเรียบรอยแลว  สงมอบของ/ มอบงานตามใบสั่งซ้ือสั่งจาง 

3. เจาหนาท่ีพัสดุ -  รบัมอบของ/มอบงาน จากผูขาย/ผูรับจาง  

-  จัดทํารายงานการตรวจรับพัสดุ พรอมแจงใหคณะกรรมการตรวจรับทราบเพ่ือ 

    ตรวจรับของ/ตรวจรับงาน ใหถูกตอง เรียบรอย ครบถวน ตามรายละเอียดใน 

    ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง 

4. เจาหนาท่ีพัสดุ -  สงเอกสารรายงานการตรวจรับพัสดุท่ีเรียบรอยแลวใหกับการเงินเพ่ือดําเนินการ  

       เบิก – จาย ใหกับรานคาตอไป  

-  ลงบัญชีวัสดุ – ทะเบียนครุภัณฑ เพ่ือแจกจายและตัดออกจากบัญชี 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานการซ้ือการจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ผูรับผิดชอบ          ระยะเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

ใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ

ผูตรวจรับพัสด ุ

ติดตอผูขาย/ผูรับจาง 

เสนอราคา 

เจาหนาท่ีพัสดุ 
 

หัวหนาสวนราชการ 
 

เจาหนาท่ีพัสดุ 
 

ผูขาย/ผูรับจาง 
 

เจาหนาท่ีพัสดุ 
 

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 

ออกใบสั่งซ้ือสั่งจางภายในวงเงินท่ีไดรับความ

เห็นชอบ 

เจาหนาท่ีพัสดุ (ผาน) 
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 

ทําขอตกลงกับผูขาย/ผูรับจาง 

เจาหนาท่ีพัสดุ (ผาน) 
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 

        3 วัน 

    1 วัน 

  1 - 3 วัน 

  1 วัน 

1 วัน 

5 วัน 

เร่ิมตน 

รายงานขอความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจรับพัสด ุ

 

สิ้นสุด 

รายงานการตรวจรับพัสดุ 
 

พิจารณาคัดเลือกและรายงานผล
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานการซ้ือการจางโดยวิธีสอบราคา 

ผูรับผิดชอบ          ระยะเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

- เผยแพรประกาศ 

- รับซองเสนอราคา 

- คณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณาตรวจสอบ

คุณสมบัติผูเสนอราคา คุณภาพพัสดุ คัดเลือก ต่ําสุด และ

รายงานผลการพิจารณา 

เสนอสวนราชการเห็นชอบใหซ้ือ/หรือจาง 

เจาหนาท่ีพัสด ุ
 

เจาหนาท่ีพัสดุ 
 

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 

หัวหนาสวนราชการ 
 

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

เจาหนาท่ีพัสดุ 
 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจางและควบคุมงาน 

- บอกเลิก 

- งด ลดคาปรับ 

- ขยายเวลา 

- เปลี่ยนแปลงสัญญา 

- ออกหลักฐานการตรวจรับ 2 ฉบับ 

ใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการ  เปดซองสอบ

ราคา/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง 
 

หัวหนาสวนราชการ 
 

  มีเง่ือนไข 

ไมนอยกวา                 

10 วัน 

ภายใน 7 วัน 

ภายใน 5 วัน 

จัดทําสัญญา 
 

เร่ิมตน 

รายงานขอความเห็นชอบ แตงต้ังคณะกรรมการ เปดซอง

สอบราคา/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง 

 

สิ้นสุด 
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วิธีการปฏิบัติงานการจางโดยวิธีสอบราคา  (วงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท) 

      ระเบียบปฏิบัติ 

1. ตามหนังสือ ท่ี กค(กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2558 

2. ตามหนังสือ ท่ี กค(กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2559    

วิธีการดําเนินการ 

1. รายงานขอจัดซ้ือ/จัดจาง  พรอมแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง/ คณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะ(SPEC) /คณะกรรมการเปดซองสอบราคา/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจาง  

2. จัดทําประกาศและเอกสารแนบทายประกาศ โดยกําหนดรับซองสอบราคาไมนอยกวา 10 วัน จากเริ่มตน

จนถึงวันปดรับซอง 

3. เสนอหัวหนาสวนราชการเห็นชอบใหซ้ือ/หรือจาง 

4. ประกาศเผยแพรสอบราคา 

5. เจาหนาท่ีพัสดุรับซองสอบราคา และสงมอบซองสอบราคาใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเก็บรักษา  

6. กอนถึงกําหนดเปดซองใหสงซองเสนอราคาพรอมเอกสารท้ังหมดและรายงานการรับซองให

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

7. คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาวามีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ

ราคารายอ่ืนหรือไม 

8. ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก 

9. คณะกรรมการเปดซองสอบราคาเปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสาร

หลักฐานตางๆ 

10. คณะกรรรมการเปดซองสอบราคารายงานผลการคัดเลือกและเสนอรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก  

11. เจาหนาท่ีพัสดุเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติ โดยผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

12. รายงานขอซ้ือ ขอจาง ผูท่ีไดรับการคัดเลือก 

13. จัดทําหนังสือเชิญทําสัญญาซ้ือขาย/จาง 

14. จัดทําสัญญา/ขอตกลง รายละเอียดในสัญญา พรอมท้ังจัดทําใบ PO  ในระบบ  GFMIS  (ในกรณีเบิกเงิน

งบประมาณ) 

15. ตรวจรับพัสดุ พรอมลงระบบ  GFMIS 

16. บันทึกเอกสารการตรวจรับพัสดุ/การจาง สงการเงินเบิก – จายเงิน  
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   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
   จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
ช่ือกระบวนงาน : การบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง    
                      พ.ศ. 2560 

งานพัสดุ/กลุมงานอํานวยการ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. 2560 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: งานพัสดุ/กลุมงานอํานวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

3. การวิเคราะหกระบวนงาน การบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางใหม พ.ศ. 2560 
    3.1 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการบริหารงานพัสดุภายใตพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางใหม 
           พ.ศ. 2560 

 3.1.๑ เพ่ือใหคณะผูบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย
บุคลากร  และเจาหนาท่ีหรือตัวแทนกลุมงาน/ภาค/ฝาย ของวิทยาลัยไดรับมอบหมายงานดานพัสดุ ในการรวมเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือไดรับทราบระเบียบแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ       
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
  3.1.๒ เพ่ือใหคณะผูบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย
บุคลากร และเจาหนาท่ีหรือตัวแทนกลุมงาน/ภาค/ฝาย ของวิทยาลัยไดรับมอบหมายงานดานพัสดุ ในการรวมเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  ไดรับทราบข้ันตอนการบันทึกขอมูลการจัดซ้ือจัดจางวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ( e-GP)   
โดยแยกออกเปนวิธีการจัดซ้ือจัดจางตางๆ ไดอยางถูกตองและสอดคลองกับระเบียบกฎหมาย 
  3.1.๓ เพ่ือใหคณะผูบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย
บุคลากร  และเจาหนาท่ีหรือตัวแทนกลุมงาน/ภาค/ฝาย ของวิทยาลัยไดรับมอบหมายงานดานพัสดุ ในการรวมเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ไดทราบถึงบทบาทหนาท่ีและเทคนิคในการปฏิบัติงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนสอบถาม
ประเด็นปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
                      3.1.๔ เพ่ือใหคณะผูบริหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย
บุคลากร  และเจาหนาท่ีหรือตัวแทนกลุมงาน/ภาค/ฝาย ของวิทยาลัยไดรับมอบหมายงานดานพัสดุ ในการรวมเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางมีความเขาในแนวทางการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติและสํานักงานตรวจเงินแผนดินภายใตกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
    3.2 ผลลัพธของการจัดทําแผนการบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. 2560 

          3.2.๑ ทําใหไดรับทราบหลักการ และวิธีปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
  3.2.๒ ทําใหมีความรูความเขาใจแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภารรัฐ พ.ศ. 2560 
  3.2.๓ ทําใหมีความรูความเขาใจข้ันตอนวิธีการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยระบบการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐ (e-GP) กระบวนการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส( e-market) กระบวนการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
  3.2 .๔ ทําใหการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ใหมีประสิทธิภาพและถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
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   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
   จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
ช่ือกระบวนงาน : การบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด
จาง    
                      พ.ศ. 2560 

งานพัสดุ/กลุมงานอํานวยการ 

                     3.2.๕ ทําใหเขาใจแนวทางการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายใตกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ   

      3.3  องคความรูการบริหารงานพัสดุภายใตพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. 2560 
               3.3.1 การจัดซ้ือจัดจาง   หมายความวา  การดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ  จาง  เชา  
แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
              3.3.2 พัสดุ   หมายความวา  สินคา  งานบริการ  งานกอสราง  งานจางท่ีปรึกษาและงานจาง
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง  รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
               3.3.3 สินคา  หมายความวา  วัสดุ  ครุภัณฑ  ท่ีดิน  สิ่งปลูกสราง  และทรัพยสินอ่ืนใด รวมท้ังงาน
บริการท่ีรวมอยูในสินคานั้นดวย  แตมูลคาของานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น 
             3.3.4 งานบริการ  หมายความวา  งานจางบริการ  งานจางเหมาบริการ  งานจางทําของและการรับ
ขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  แตไมหมายความรวมถึงการจาง
ลูกจางของหนวยงานของรัฐ  การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ  งานจาง
ท่ีปรึกษา  งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง  และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
              3.3.5 งานกอสราง   หมายความวา  งานกอสรางอาคาร  งานกอสรางสาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูก
สรางอ่ืนใดและการซอมแซม  ตอเติม  ปรับปรุง  รื้อถอน  หรือการกระทําอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันตออาคาร
สาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว  รวมท้ังงานบริการท่ีรวมอยูในงานกอสรางนั้นดวย  แตมูลคาของงาน
บริการตองไมสูงกวามูลคาของงานกอสรางนั้น  
              3.3.6 อาคาร  หมายความวา  สิ่งปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได  เชน อาคารท่ีทํา
การโรงพยาบาลโรงเรียน  สนามกีฬา  หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมท้ังสิ่งกอสราง
อ่ืนๆซ่ึงสรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้นๆ เชน เสาธง  รั้ว  ทอระบายน้ํา  หอถังน้ํา  ถนน  ประปา  
ไฟฟา  หรือสิ่งอ่ืนๆซ่ึงเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน  เครื่องปรับอากาศ  ลิฟท  หรือเครื่องเรือน 
             3.3.7 สาธารณูปโภค   หมายความวา  งานอันเก่ียวกับการประปา  การไฟฟา  การสื่อสาร  การ
โทรคมนาคม  การระบายน้ํา  การขนสงทางทอ  ทางน้ํา  ทางบก  ทางอากาศ  หรือทางราง  หรือการอ่ืนท่ี
เก่ียวของซ่ึงดําเนินการในระดับพ้ืนดิน  ใตพ้ืนดิน  หรือเหนือพ้ืนดิน 

             3.3.8 งานจางท่ีปรึกษา  หมายความวา  งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเปนผูให
คําปรึกษาหรือแนะนําแกหนวยงานของรัฐในดานวิศวกรรม  สถาปตยกรรม  ผังเมือง  กฎหมาย  เศรษฐศาสตร  
การเงิน  การคลัง สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  สาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม  การศึกษาวิจัย  หรือดาน
อ่ืนท่ีอยูในภารกิจของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ 
             3.3.9 การจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง   หมายความวา  งานจางบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
          3.3.10 การบริหารพัสดุ   หมายความวา  การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจาย  การยืม  การตรวจสอบ  
การบํารุงรักษา  และการจําหนายพัสดุ 
            3.3.11 ราคากลาง   หมายความวา  ราคาเพ่ือเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูยื่นขอเสนอไดยื่น
เสนอไวซ่ึงสามารถจัดซ้ือจัดจางไดจริงตามลําดับ  ดังตอไปนี ้
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  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
   จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
ช่ือกระบวนงาน : การบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง    
                      พ.ศ. 2560 

งานพัสดุ/กลุมงานอํานวยการ 

1. ราคาท่ีไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนด  
2. ราคาท่ีไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดทํา  
3. ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด 
4. ราคาท่ีไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 
5. ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ 
6. ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้นๆ 

3.3.12 เงินงบประมาณ   หมายความวา  เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายเก่ียวดวยการโอนงบประมาณ  เงินซ่ึงหนวยงานของรัฐไดรับโดย
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง  
เงินซ่ึงหนวยงานของรับไดรับไวโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมาย  และเงิน ภาษีอากร  
คาธรรมเนียม  หรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีตกเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมายหรือท่ีราชการสวน
ทองถ่ินมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย  และใหหมายความรวมถึงเงินกู  เงินชวยเหลือ  และเงินอ่ืนตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

3.3.13  หนวยงานของรัฐ   หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวน
ทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  องคการมหาชน  องคกรอิสระ  องคกรตามรัฐธรรมนูญ  
หนวยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรับสภา  หนวยงาน
อิสระของรัฐ  และหนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

3.3.14 เจาหนาท่ี   หมายความวา  ผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุ  หรือผูท่ี
ไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ 
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตอง
สอดคลองกับหลักการ ดังตอไปนี้ 

(๑) คุมคา โดยพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจางตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีตอบสนองวัตถุประสงคในการใชงาน
ของหนวยงานของรัฐ มีราคาท่ีเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสมและชัดเจน 

(๒) โปรงใส โดยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุตองกระทําโดยเปดเผย เปดโอกาสใหมีการแขงขัน
อยางเปนธรรม มีการปฏิบัติตอผูประกอบการทุกรายโดยเทาเทียมกัน มีระยะเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอการยื่น
ขอเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุในทุก
ข้ันตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองมีการวางแผนการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุลวงหนา
เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยางตอเนื่องและมีกําหนดเวลาท่ีเหมาะสมโดยมีการประเมินและ
เปดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ 

(๔) ตรวจสอบได โดยมีการเก็บขอมูลการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุอยางเปนระบบเพ่ือประโยชน
ในการตรวจสอบใหหนวยงานของรัฐใชหลักการตามวรรคหนึ่งเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุ หากการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามหลักการดังกลาว แตไมมีผลตอการจัดซ้ือจัดจางอยางมี
นัยสําคัญ หรือเกิดจากกรณีเรงดวน หรือมีเหตุผลหรือความจําเปนอ่ืน การจัดซ้ือจัดจางนั้นยอมไมเสียไปหนา ๑๘เลม 
๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ใหใชหลักการตามวรรคหนึ่งเปนแนวทางในการ 
 

 

 

 



 
-18- 

 

 

 
 
 
 
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
   จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
ช่ือกระบวนงาน : การบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง    
                      พ.ศ. 2560 

งานพัสดุ/กลุมงานอํานวยการ 

ปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ของคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ  
ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยอนุโลม 

  3.4 หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
         1.ราชการสวนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนนิติบุคคล 
         2.หนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
หนวยงานนั้น 
  3.5 การมอบอํานาจ   
        หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูมีอํานาจสั่งซ้ือสั่งจางจะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ไดซ่ึง
สังกัดหนวยงานของรัฐเดียวกัน  โดยใหคํานึกถึงระดับตําแหนง  หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับมอบอํานาจ
เปนสําคัญ (ผูรับมอบอํานาจจะมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอ่ืนตอไปไมได)  เพ่ือความคลองตัวในการจัดซ้ือจัดจาง
ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมอบอํานาจในการสั่งการและดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหแก ผูดํารงตําแหนงรองลงไปเปน
ลําดับ 
   3.6 การดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    

1. การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ให
หนวยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผานระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic  Government  Procurement : e-GP)  ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

2. ใหหนวยงานของรัฐใชเอกสารท่ีจัดพิมพจากระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเอกสาร
ประกอบการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

หลักเกณฑการปฏิบัติในการเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการเปดเผยราคากลางและการ
คํานวณราคากลางของการจัดซ้ือจัดจาง 7 ประเภท 

1. การจางงานกอสราง 
2. การจางควบคุมงาน 
3. การจางออกแบบ 
4. การจางท่ีปรึกษา 
5. การจางงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนใหทุนการวิจัย 
6. การจางพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 
7. การจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 
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แนวทางการปฏิบัติงาน 
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งานพัสดุ/กลุมงานอํานวยการ 

     3.7 ข้ันตอนการซ้ือหรือจาง 
1. แผนการจัดซ้ือจัดจาง   เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐ เห็นชอบประกาศเผยแพรแผนฯ 
2. ทํารายงานขอซ้ือ/จาง 
3. ดําเนินการจัด    วิธีการจัดจางท่ัวไป 3 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวน  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง 
4. ขออนุมัติสั่งซ้ือ/จาง ผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซ้ือหรือสั่งจาง หัวหนาหนวยงานของรัฐ,ผูมีอํานาจเหนือข้ึนไป  

1 ข้ัน 
5. การทําสัญญา    หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
6. การตรวจรับพัสดุ   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
7. จัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา  จัดเก็บเอกสารเพ่ือรอการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบ 
8. การเก็บ การบันทึก การเบิกจายพัสดุ  การบริหารพัสดุ 
9. การตรวจสอบพัสดุประจําป    กอนสิ้นเดือนกันยายนของทุกป หัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้ง

ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ  ท่ีมิใชเปนเจาหนาท่ีพัสดุ  ใหเริ่มตรวจเปดวันทําการแรกของเดือนตุลาคม  ตรวจให
แลวเสร็จ แลวเสนอรายงานผลภายใน 30 วันทําการนับจากตรวจ 

10. การจําหนายพัสดุ  ขาย  ขายทอดตลาด  แลกเปลี่ยน  โอน  แปรสภาพหรือทําลาย 
 

     3.8 วิธีการซ้ือหรือจาง  มี 3  วิธี 
1. วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  เชิญชวนใหผูประกอบการท่ัวไป  ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเขายื่น

ขอเสนอ 
2. วิธีคัดเลือก  เชิญชวนเฉพาะผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดซ่ึงตองไมนอยกวา 3 ราย ใหเขา

ยื่นขอ เสนอ  เวนแตผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามกําหนดนอยกวา 3 ราย 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง  หนวยงานภาครัฐเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดรายใดรายหนึ่ง

ใหเขายื่นขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคากับหนวยงานของรัฐโดยตรง 
 

วิธีสอบราคา   ไดแก  การจัดซ้ือจัดจางพัสดุครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน  500,000  บาท  แตไมเกิน 5,000,000 บาท 
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีท่ีหนวยงานของรัฐตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีขอจํากัดในการใชสัญญาณอินเตอรเน็ต  ท้ังนี้เจาหนาท่ีตอง
ระบุเหตุผลความจําเปนท่ีไมอาจดําเนินการดวยวิธี e-market หรือวิธี e-bidding ไวในรายงานขอชื้อขอจางดวย 
 

    3.9 การดําเนินการโดยวิธีสอบราคา 
-   วิธีสอบราคา  คือ  การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งเกิน  500,000 บาท  แตไมเกิน 5,000,000 บาท 
- ใหกระทําไดในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐนั้นตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีขอจํากัดในการใชสัญญาณอินเตอรเน็ต  ทําใหไม

สามารถดําเนินการผานระบบตลาดอิเล็กทรอนิกสหรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได  
- ท้ังนี้ใหเจาหนาท่ีระบุเหตุผลความจําเปนท่ีไมอาจดําเนินการซ้ือหรือจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสหรือวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไวในรายงานขอซ้ือขอจางดวย 
 

     3.10 วิธีคัดเลือก  ใหคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดไมนอยกวา  3 ราย  เวนแตในงานนั้นมีผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดนอยกวา 3 ราย  
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  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
   จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
ช่ือกระบวนงาน : การบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง    
                      พ.ศ. 2560 

งานพัสดุ/กลุมงานอํานวยการ 

     3.11  การดําเนินการโดยวิธีคัดเลือก 

               เจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง 

 

               เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ) 

 

                เม่ือหัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจาง 
- คกก. จัดซ้ือหรือจัดจางโดยวิธีคัดเลือกทําหนังสือเชิญชวนสงไปยังผูประกอบการ 
                                            - ผูประกอบการท่ีไดรับหนังสือเชิญชวนยื่นเสนอราคาตามวัน เวลา ท่ีหนวยงาน  
                                              ของรัฐกําหนด 

                ใหคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจางโดย วิธีคัดเลือก  ดําเนินการ 
 

      การยื่นซอง  - ผูยื่นขอเสนอจะตองผลึกซองจาหนาท่ีถึงประธานคณะกรรมการฯ 
                     - สงถึงหนวยงานของรัฐโดยยื่นตรงตอหนวยงานของรัฐ พรอมรับซองเอกสารหลักฐานท่ียื่นมาพรอม
กับซองใบเสนอราคาวาเอกสารดังกลาวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ  
      การรับซอง  - ลงรับโดยไมเปดซอง 
                     - ระบุวันและเวลาท่ีรับซอง 
                     - ออกใบรับใหแกผูยื่นซอง 
                     - สงมอบซองเสนอราคาและเอกสารหลักฐานตางๆ ตอคณะกรรมการฯเพ่ือดําเนินการตอไป 

     3.12 หนาท่ีคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก 
                    - จัดทําหนังสือเชิญชวนไปยังผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด 
                    - รับซองขอเสนอของผูประกอบการ เฉพาะรายท่ีมีหนังสือเชิญชวนเทานั้น  พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อผู
มายื่นขอเสนอ (เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองขอเสนอ หามรับเอกสารหลักฐานฯตางๆและพัสดุ)  
- เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปดซองขอเสนอ ใหกรรมการเปดซองผูยื่นเสนอราคาทุกราย และตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูรับขอเสนอ+กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารทุกแผน 
                   - ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นเสนอราคาใหถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
                   - พิจารณาคัดเลือกพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางผูยื่นขอเสนอ ท่ีถูกตองตามกําหนด แลวใหเสนอซ้ือหรือจาง
จากผูยื่นขอเสนอรายท่ีไดรับคัดเลือกไว ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด หรือไดคะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑการพิจารณาผลท่ี
หนวยงานของรัฐกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 
- จัดทํารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีประกอบดวย-รายการพัสดุ-รายชื่อ
ผูยื่นขอเสนอ ราคาท่ีเสนอทุกราย-ผูผานการคัดเลือก-หลักเกณฑการพิจารณา-ผลการพิจารณา 
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แนวทางการปฏิบัติงาน 
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งานพัสดุ/กลุมงานอํานวยการ 

     3.13 การพิจารณาผลการเสนอราคา 
              - หากปรากฏวา มีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผูยื่นขอเสนอหลายราย แตถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว  ใหกรรมการฯ ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ  ผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือ
ยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  แตถาคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกใหคณะ
กรรมการฯตอรองราคากับผูยื่นขอเสนอรายนั้น แลวเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐตอไป 
             - กรณีไมมีผูเสนอราคาหรือมีแตไมถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวนใหเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนั้น  และดําเนินการใหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56(2)(ก) ก็ได 

     3.14 วิธีเฉพาะเจาะจง 
              ใหคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดรายใดรายหนึ่ง เขายื่นขอเสนอหรือเขามาเจรจาตอรองราคา 
การดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

               เจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง 

 

               เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ) 

 

                เม่ือหัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจาง 
 

                ใหคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจางโดย วิธีคัดเลือก  ดําเนินการ 

 
      3.15 การดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบฯ ขอ 78 (1) 
               -กรณีใชวิธีตามมาตรา 56 วรรค1(2) (ก) ใชท้ังวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือวิธีคัดเลือก
แลวแตไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือไมไดรับการคัดเลือก 
 

     - ใหเชิญผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรง  หรือจากผูยื่นขอเสนอในการใชวิธีประกาศเชิญชวน
ท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถามี) มายื่นเสนอราคา ท้ังนี้หากเห็นวา ผูยื่นขอเสนอรายท่ีเห็นสมควรซ้ือหรือ
จางเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาท่ีประมาณได  หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคา
ลงเทาท่ีจะทําได 
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งานพัสดุ/กลุมงานอํานวยการ 

          - กรณีใชวิธีตามมาตรา 56 วรรค 1 (2) (ค) พัสดุนั้นมีผูประกอบการท่ีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว        
(ง) กรณีท่ีเปนพัสดุท่ีมีความจําเปนตองใชโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดตออันตราย และ
การดําเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาหรือเสียหาย 
 

           -ใหเชิญผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรง  หรือจากผูยื่นขอเสนอในการใชวิธีประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถามี) มายื่นเสนอราคา ท้ังนี้หากเห็นวา ผูยื่นขอเสนอรายท่ีเห็นสมควรซ้ือ
หรือจางเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาท่ีประมาณได  หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรอง
ราคาลงเทาท่ีจะทําได 
 
           - กรณีใชวิธีตามมาตรา 56 วรรค 1 (2) (จ) จําเปนตองทําการจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมหรือตอเนื่องจากพัสดุท่ี
ไดจัดซ้ือจัดจางไวกอนแลว 
 

           - ใหเจรจากับผูประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลงซ่ึงยังไมสิ้นสุดระยะเวลาสงมอบ เพ่ือขอใหมีการ
ซ้ือหรือจางตามรายละเอียด  และราคาท่ีต่ํากวาหรือราคาเดิมโดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานของรัฐ 

 
            - กรณีใชวิธีตามมาตรา 56 วรรค 1 (2) (ฉ) เปนพัสดุท่ีขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ  องคการ
ระหวางประเทศหรือหนวยงานของตางประเทศ 
 

             - ใหดําเนินการโดยเจรจาตกลงราคา 

 
             - กรณีใชวิธีตามมาตรา 56 วรรค 1 (2) (ช) เปนพัสดุท่ีเปนท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางซ่ึงจําเปนตองซ้ือเฉพาะ
แหง 
 

             - ใหเชิญเจาของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวา ราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาใน
ทองถ่ิน  หรือราคากลาง  หรือวงเงินงบประมาณ  หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทํา
ไดราคา 
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งานพัสดุ/กลุมงานอํานวยการ 

           - การดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบฯ ขอ 79  กรณีใชวิธีตามมาตรา 56 วรรค 1 (2) (ข) 
การจัดซ้ือจัดจางท่ีมีการผลิต  จําหนาย  กอสราง  หรือใหบริการเปนการท่ัวไป และมีวงเงินตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง (ไมเกิน 500,000 บาท) 
 

           - ใหเจาหนาท่ีเจรจาตกลงราคากับผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรง  แลวใหซ้ือหรือจาง
ภายในวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
 
            - กรณีใชวิธีตามมาตรา 56 วรรค 2กรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมาย  และไมอาจ
ดําเนินการตามปกติไดทัน 
 

            - ใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐ เม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบแลวใหถือรายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับ 

      3.16 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสด ุ
          คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
          งานซ้ือหรืองานจาง  ระเบียบฯ ขอ 175 
          งานจางกอสราง      ระเบียบฯ ขอ 176 
          งานจางท่ีปรึกษา     ระเบียบฯ ขอ 179 
          งานจางออกแบบควบคุมงานกอสราง   ระเบียบฯ ขอ 180 

       3.17 หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานซ้ือหรืองานจาง ตามระเบียบฯ ขอ 175 
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ท่ีทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานท่ีซ่ึงกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงการตรวจรับ

พัสดุ ณ สถานท่ีอ่ืน ในกรณีท่ีไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐกอน  
(2)  ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว สําหรับกรณีท่ีมีการทดลองหรือตรวจสอบ

ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุ
นั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ นั้น ๆก็ไดในกรณีจําเปนท่ีไมสามารถตรวจ
นับเปนจํานวนหนวยท้ังหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 

(3)  ใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด 
(4) เม่ือตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุถูกตองครบถวน

ตั้งแตวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาท่ีพรอมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน
อยางนอย ๒ ฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาท่ี ๑ ฉบับเพ่ือดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบ
ของหนวยงานของรัฐและรายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ 
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  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
   จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
ช่ือกระบวนงาน : การบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง    
                      พ.ศ. 2560 

งานพัสดุ/กลุมงานอํานวยการ 

ในกรณีท่ีเห็นวาพัสดุท่ีสงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงใหรายงานหัวหนา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือทราบและสั่งการ 
           (๕) ในกรณีท่ีผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวนแตไมถูกตอง
ท้ังหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนท่ีถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) 
และใหรีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทํา
การ นับถัดจากวันตรวจพบ แตท้ังนี้ ไมตัดสิทธิ์หนวยงานของรัฐท่ีจะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนท่ีสงมอบไม
ครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 
          (๖) การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งไปแลวจะไม
สามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนา
หนวยงานของรัฐเพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการนับถัดจากวันท่ีตรวจพบ  (๗) ถากรรมการ
ตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยงไวใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถา
หัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการตาม (๔) หรือ (๕) แลวแตกรณี 

     3.18 หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจางกอสราง  ตามระเบียบฯ ขอ ๑๗๖  
       (๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผูควบคุมงานกอสรางของผูรับจางใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
       (๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมท่ีผูควบคุมงานของหนวยงานของรัฐ
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงทุกสัปดาห รวมท้ังรับทราบ
หรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ
ตอไป 
      (๓) ใหคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุหรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงาน
จาง ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือท่ีตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ ตามเวลาท่ีเหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทํา
บันทึกผลการออกตรวจงานจางนั้นไวเพ่ือเปนหลักฐานดวย 
      (๔) นอกจากการดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีท่ีเห็นวาแบบรูปรายการละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญาหรือมีขอตกลงมีขอความคลาดเคลื่อนเล็กนอยหรือไมเปนไปตามหลักวิชาการชางใหมีอํานาจสั่ง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาการชาง เพ่ือใหเปนไปตามแบบ
รูปรายการละเอียด 
      (๕) โดยปกติใหตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันท่ีประธานกรรมการไดรับทราบการ
สงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 

     3.19 การบริหารพัสดุ : การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจาย 
              ขอ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐใหดําเนินการตามหมวดนี้ เวนแตมีระเบียบของทางราชการ
หรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืนการบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไมใชบังคับกับงานบริการ งานกอสราง งานจางท่ี
ปรึกษาและงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
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  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
   จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
ช่ือกระบวนงาน : การบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง    
                      พ.ศ. 2560 

งานพัสดุ/กลุมงานอํานวยการ 

      3.20 การเก็บและการบันทึก 
               ขอ ๒๐๓ เม่ือเจาหนาท่ีไดรับมอบพัสดุแลว ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
              (๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิด และแสดงรายการตามตัวอยางท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวยสําหรับพัสดุ
ประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได 
             (๒) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
การเบิกจายพัสดุ 
            ขอ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานของรัฐ ใหหัวหนางานท่ีตองใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก 
            ขอ ๒๐๕ การจายพัสดุ ใหหัวหนาหนวยพัสดุท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาหนวยงานของรัฐเปนหัวหนาหนวยพัสดุ เปนผูสั่งจายพัสดุผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและ
เอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวยขอ ๒๐๖ 
หนวยงานของรัฐใดมีความจําเปนจะกําหนดวิธีการเบิกจายพัสดุเปนอยางอ่ืนใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของ
รัฐนั้น โดยใหรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวย 
      3.21 การยืม 
               ขอ ๒๐๗ การใหยืม หรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนของทางราชการจะกระทํามิได 
               ขอ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษรแสดงเหตุผลและ
กําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
              (๑) การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม 
              (๒) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานซ่ึงรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีของหนวยงานของรัฐจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานของรฐั 
             ขอ ๒๐๙ ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพท่ีใชการไดเรียบรอยหากเกิด
ชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของ
ตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาท่ี
เปนอยูในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
             (๑) ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
             (๒) ราชการสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยา 
แลวแตกรณี กําหนด 
             (๓) หนวยงานของรัฐอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานของรัฐนั้นกํา หนดขอ ๒๑๐ การยืมพัสดุ
ประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ให กระทําไดเฉพาะเม่ือหนวยงานของรัฐผูยืมมีความ จําเปนตองใชพัสดุ
นั้นเปนการรีบดวน จะ ดําเนินการจัดหาไดไมทันการและหนวยงานของรัฐผูใหยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอท่ีจะใหยืมได โดยไม
เปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และใหมีหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร ท้ังนี้ โดยปกติหนวยงาน
ของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืมขอ ๒๑๑ 
เม่ือครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนมีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืมไปคืนภายใน ๗ วัน นับแตวันครบ
กําหนด 
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      3.22 การบํารุงรักษา และการตรวจสอบ                                                                                          
            3.22.1 การบํารุงรักษา 
                ขอ ๒๑๒ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีผูควบคุมดูแลพัสดุท่ีอยูในความครอบครองใหอยูในสภาพท่ีพรอมใช
งานไดตลอดเวลา โดยใหมีการจัดทําแผนการซอมบํารุงท่ีเหมาะสมและระยะเวลาในการซอมบํารุงดวยในกรณีท่ีพัสดุ
เกิดการชํารุด ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการซอมแซมใหกลับมาอยูในสภาพพรอมใชงานโดยเร็วการตรวจสอบพัสดุ
ประจาํป 
               ขอ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดทายกอนสิ้นปงบประมาณของทุกป ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือหัวหนา
หนวยพัสดุตามขอ ๒๐๕ แตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซ่ึงมิใชเปนเจาหนาท่ีตามความจําเปน เพ่ือตรวจสอบ
การรับจายพัสดุในงวด ๑ ปท่ีผานมา และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น 
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของปงบประมาณเปนตนไป 
วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือ
สูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในหนวยงานของรัฐตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน๓๐ วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้นเม่ือผูแตงตั้งไดรับรายงานจาก
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแลว ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ๑ ชุด และสงสําเนารายงานไปยังสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ๑ ชุด พรอมท้ังสงสําเนารายงานไปยังหนวยงานตนสังกัด (ถามี) ๑ ชุด ดวย 
              ขอ ๒๑๔ เม่ือผูแตงตั้งไดรับรายงานจากผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามขอ ๒๑๓และปรากฏวามี
พัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในหนวยงานของรัฐตอไปก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริงข้ึนคณะหนึ่ง โดยใหนําความในขอ ๒๖ และขอ ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตกรณีท่ีเห็นไดอยางชัดเจน
วา เปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาสั่ง
การใหดําเนินการจําหนายตอไปไดถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของของทางราชการหรือของหนวยงานของรัฐนั้นตอไป 

        3.22.2 การจําหนวยพัสดุ 
                ขอ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชในหนวยงานของรัฐตอไปจะ
สิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีเสนอรายงานตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตาม
วิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
                (๑) ขายใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมไดผลดีใหนําวิธีท่ี
กําหนดเก่ียวกับการซ้ือมาใชโดยอนุโลม เวนแตกรณี ดังตอไปนี้ 
                     (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาซ้ือหรือไดมารวมกันไมเกิน ๕๐๐ ,๐๐๐ บาทจะขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได 
                     (ข) การขายใหแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)แหงประมวล
รัษฎากร ใหขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
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                 (ค) การขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทเคลื่อนท่ี แท็บเล็ต ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐท่ีหนวยงาน
ของรัฐมอบใหไวใชงานในหนาท่ี เม่ือบุคคลดังกลาวพนจากหนาท่ีหรืออุปกรณดังกลาวพนระยะเวลาการใชงานแลว ให
ขายใหแกบุคคลดังกลาวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
การขายโดยวิธีทอดตลาดใหถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยใหผูท่ีไดรับมอบหมายทําการ
ประเมินราคาทรัพยสินกอนการประกาศขายทอดตลาด กรณีท่ีเปนพัสดุท่ีมีการจําหนายเปนการท่ัวไปใหพิจารณาราคา
ท่ีซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด หรือราคาทองถ่ินของสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาท่ีจะทําการขาย และควรมี
การเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีท่ีเปนพัสดุท่ีไมมีการจําหนายท่ัวไป ใหพิจารณาราคาตามลักษณะ 
ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใชงานรวมท้ังสภาพและสถานท่ีตั้งของพัสดุดวย ท้ังนี้ ใหเสนอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบราคาประเมินดังกลาวโดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐดวยหนวยงานของ
รัฐจะจางผูประกอบการท่ีใหบริการขายทอดตลาดเปนผูดําเนินการก็ได 
              (๒) แลกเปลี่ยน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 
              (๓) โอน ใหโอนแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)แหงประมวล
รัษฎากร ท้ังนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 
              (๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดการดําเนินการตามวรรค
หนึ่ง โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการ 
              ขอ ๒๑๖ เงินท่ีไดจากการจําหนายพัสดุ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของทางการเงินของหนวยงานของรัฐนั้น หรือขอตกลงในสวนท่ีใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณีการ
จําหนายเปนสูญ 
              ขอ ๒๑๗ ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถชดใชไดหรือมีตัวพัสดุ
อยูแตไมสมควรดําเนินการตามขอ ๒๑๕ ใหจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
              (๑) ถาพัสดุนั้นมีราคาซ้ือ หรือไดมารวมกันไมเกิน ๑ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนผู
พิจารณาอนุมัติ 
              (๒) ถาพัสดุนั้นมีราคาซ้ือ หรือไดมารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหดําเนินการดังนี้ 
                   (ก) ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ใหอยูในอํานาจของกระทรวงการคลังเปนผูอนุมัติ 
                   (ข) ราชการสวนทองถ่ิน ใหอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือ
นายกเมืองพัทยา แลวแตกรณี เปนผูอนุมัติ 
                   (ค) หนวยงานของรัฐอ่ืน ผูใดจะเปนผูมีอํานาจอนุมัติใหเปนไปตามท่ีหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด 
รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดวงเงินการจําหนายพัสดุเปนสูญตามวรรคหนึ่งแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบนี้ ใหเสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือไดรับความเห็นชอบแลวใหรายงาน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวยการลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
              ขอ ๒๑๘ เม่ือไดดําเนินการตามขอ ๒๑๕ และขอ ๒๑๗ แลว ใหเจาหนาท่ีลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียนทันที แลวแจงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันลงจายพัสดุนั้นสําหรับพัสดุซ่ึง
ตองจดทะเบียนตามกฎหมายใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดดวย 
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              ขอ ๒๑๙ ในกรณีท่ีพัสดุของหนวยงานของรัฐเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปหรือไมจําเปนตองใช
ในราชการตอไป กอนมีการตรวจสอบตามขอ ๒๑๓ และไดดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แลวแตกรณีเสร็จสิ้นแลว ถาไมมีระเบียบอ่ืนใดกําหนดไวเปนการเฉพาะ ให
ดําเนินการ ตามขอ ๒๑๕ ขอ ๒๑๖ขอ ๒๑๗ และขอ ๒๑๘ โดยอนุโลม 

  4. จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
        จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ไดยึดและปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
สวนทองถ่ินพ.ศ. 2552 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน 
       1) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
       2) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
       3) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ 
       4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชนทับซอน 
       5) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
       6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
       7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
       8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ  โปรงใส และตรวจสอบได 
       9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
       10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคู
คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

   5. ระบบการติดตามประเมินผล 
        ดําเนินการติดตามประเมินผลการบริหารงานพัสดุภายใต พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางใหม พ.ศ. 2560  
ดังนี้ 
      1. การบริหารงานพัสดุ ตองเปนไปตาม พระราชบัญญัติฯ  ระเบียบฯ  ขอบังคับ  หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด 
       2. การเปดเผยขอมูลขาวสารในการการบริหารงานพัสดุ 
       3. มีการตรวจสอบโดยหนวยงานตรวจสอบภายใน  และหนวยงานของรัฐ  ไมวาจะเปนสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

คณะผูจัดทํา 

 นางสาวศิริยงค บุญพินิจ   ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ (เจาหนาท่ีพัสดุ) 

 นายณัฐวัชต   วังคะฮาด    ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ (เจาหนาท่ีพัสดุ) 

 นางเพียงเพ็ญ  ชื่นมณี      ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (หัวหนาหนวยพัสดุ) 

 นางรุงอรุณ  กระมุทกาญจน ตําแหนงวิทยาจารยชํานาญการพิเศษ (หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ) 

 

 


