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การบริหารงานดานพัสดุของกรมชลประทาน
แนบทายคําสั่งกรมชลประทานที่ 15 /๒๕๕5
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555
_______________________

หมวด ๑
คํานิยาม
๑. ตามคําสั่งนี้
“ระเบียบการพัสดุ” หมายความวา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙
“ระเบี ยบการพั ส ดุ พ.ศ.๒๕๓๕” หมายความวา ระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรีวาดวยการพัส ดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
“ระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๙” หมายความวา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙
“หัวหนาหนวยงาน” หมายถึง ผูไดรับมอบอํานาจดําเนินการซื้อหรือจางตามคําสั่งกรมชลประทาน
ที่มอบอํานาจไวซึ่งบังคับใชในขณะนั้น
“หนวยงานผูควบคุมครุภัณฑ” หมายถึง หนวยงานระดับสํานัก กอง หรือหนวยงานที่เทียบเทา
ที่กําหนดใหเปนผูควบคุมครุภัณฑแตละประเภท
“หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ” หมายถึง หัวหนาเจาหนาที่พัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม สําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานผู
ไดรับมอบอํานาจดําเนินการซื้อหรือจางตามคําสั่งกรมชลประทานที่มอบอํานาจไวซึ่งบังคับใชในขณะนั้น
“เจาหนาที่พัสดุ” หมายถึง เจาหนาที่พัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม สําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานผูไดรับมอบอํานาจ
ดําเนินการซื้อหรือจางตามคําสั่งกรมชลประทานที่มอบอํานาจไวซึ่งบังคับใชในขณะนั้น
“หัวหนาคลังพัสดุ” หมายถึง เจาหนาที่พัสดุที่ทําหนาที่รับผิดชอบดานคลังพัสดุเกี่ยวกับการรับ การ
เก็บรักษา การจาย สําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงาน
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หมวด ๒
การกําหนดความตองการและการจัดหา
๒. การกําหนดความตองการ
๒.๑ กอนดําเนินการจัดหาทุกวิธี ใหหนวยงานเจาของงานจัดทําแผนจัดซื้อจัดจางเสนอหัวหนา
หนวยงานใหความเห็นชอบ และรีบดําเนินการสงแผนจัดซื้อจัดจางที่ไดรับความเห็นชอบแลวสงใหหนวยงาน
พัสดุทันที
๒.๒ ใหหนวยงานที่ตองการใชพัสดุจัดทํารายงานความตองการพัสดุใหเปนไปตามแผนจัดซื้อจัดจาง
ที่ไดรับความเห็นชอบแลว โดยการซื้อ การจางที่มิใชงานกอสราง การเชา การโอน การยืม การจางเหมาติดตั้ง
ไฟฟา ประปา โทรศัพท การแลกเปลี่ยน การจางที่ปรึกษา และการจางออกแบบควบคุมงาน ใหใชแบบพิมพ
พด.๐๑ และงานจางกอสรางใหใชแบบพิมพ พด.๐๒ และใหเจาหนาที่ผูตองการใชพัสดุหรืองานเปนผูลงนามใน
ชอง “ผูตองการใชพัสดุ” หัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูลงนามในชอง “เจาพนักงานกํากับ” หัวหนาหนวยงาน
การเงินหรือผูไดรับมอบหมายลงนามในชอง “ผูสอบประเภทเงิน” และหัวหนาหนวยงานตามขอ ๒.๓ เปน
ผูลงนามในชอง “ผูอนุมัติ” และสงใหเจาหนาที่พัสดุเพื่อดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบการพัสดุ
การเสนอขออนุมัติรายงานความตองการพัสดุ ใหเจาหนาที่พัสดุแนบลําดับทางเดินรายงาน
ความตองการพัสดุ (พด.๐๓) พรอมจัดทําใบแจงราคาครั้งหลังสุด ราคากลาง หรือราคามาตรฐาน (พด.๐๕)
ดวย และเมื่อไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางและอนุมัติรับราคาเรียบรอยแลว ใหหัวหนาหนวยงานการเงินหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายดําเนินการสอบประเภทเงินกอนการจัดทําขอผูกพัน
๒.๓ อํ า นาจอนุ มั ติ ร ายงานความต อ งการพั ส ดุ ได แ ก หั ว หน า หน ว ยงานผู ไ ด รั บ มอบอํ า นาจ
ดําเนินการซื้อหรือจาง ตามคําสั่งกรมชลประทานที่มอบอํานาจไวซึ่งบังคับ ใชในขณะนั้น ทั้งนี้ ผูไดรับมอบ
อํานาจดังกลาวสามารถอนุมัติรายงานความตองการพัสดุสําหรับงานในความรับผิดชอบ และงานของหนวยงาน
ฝากซึ่งปฏิบัติงานทางทองถิ่น
๒.๔ กรณี พั สดุ ที่ ให กองพั สดุ ดํ าเนิ นการจั ดหาทางส วนกลาง ให ระบุ สถานที่ สงมอบ ณ คลั งพั สดุ
กรมชลประทาน (สามเสน) สําหรับหนวยงานสวนกลางที่ดําเนินการจัดหาเอง หรือหนวยงานทางทองถิ่น ให
ระบุสถานที่สงมอบ ณ คลังพัสดุของหนวยงาน ไวในรายงานความตองการพัสดุ แตหากกรณีเปนพัสดุขนาดใหญ
หรือมีปริมาณมาก ไมสะดวกในการขนยายหรือเปนพัสดุซึ่งโดยสภาพจะตองมีที่เก็บรักษาเปนการเฉพาะหรือเปน
วัสดุประเภทดิน ดินลูกรัง หิน กรวด ทราย เปนตน ใหผูรายงานความตองการใชพัสดุระบุสถานที่สงมอบตาม
ความเหมาะสม ณ สถานที่ของผูใชพัสดุ
๓. การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
๓.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specifications or descriptions) จะตองถูกตอง
ตามวั ตถุ ป ระสงค ใ นการใช ง าน มี ค วามสมบู ร ณ แ ละสาระสํ า คั ญ ครบถ ว น และมี ค วามอ อ นตั ว ยื ด หยุ น
เปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลสมัย และไมระบุโดยเจตนาเฉพาะเจาะจงยี่หอหรือผูขายรายใดรายหนึ่งจนทําให
ผูขายรายอื่นเสียเปรียบโดยไมเปนธรรม หรือเปนเหตุใหทางราชการตองซื้อพัสดุในราคาสูงกวาปกติ เวนแต
พัสดุประเภทที่ไดรับยกเวนโดยมติคณะรัฐมนตรี
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๓.๒ ใหห นว ยงานผูค วบคุม ครุภ ัณ ฑเ ปน ผูรับ ผิด ชอบในการจัด ทํา รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะ
เฉพาะครุภัณฑ โดยจัดทําตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ (Tabulation) ปกติไมนอยกวา ๓ ยี่หอ และระบุ
เฉพาะรายละเอียดหลักที่สําคัญ (Major Specification) และปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ โดยใหหัวหนา
หนวยงานผูควบคุมครุภัณฑนั้นๆ เปนผูลงนามกํากับในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและตารางเปรียบเทียบ
คุณลักษณะเฉพาะ (Comparative Major Specification)
กรณีครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยตั้งแต ๑ ลานบาทขึ้นไป เมื่อหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑจัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑเสร็จแลว ใหเสนอคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตามคําสั่ง
กรมพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําไปใชดําเนินการจัดหาพัสดุ
3.3 กรณีที่ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 1 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) กําหนดไวแลวโดยหนวยงานอื่น เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กําหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือรายการครุภัณฑที่กําหนดไวในหนังสือการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือรายการครุภัณฑที่กําหนดโดยสวนราชการอื่น หากหนวยงานผูตองการ
ใชครุภัณฑมีความประสงคจะนํามาใชในการจัดหาก็สามารถกระทําได
กรณีหนวยงานผูตองการใชครุภัณฑมีความจําเปนตองใชครุภัณฑที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (Specification) ซึ่งมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากที่หนวยงานผูควบคุมครุภัณฑกําหนด หรือ
จําเปนตองจัดทําขึ้นใหม และมีราคาตอหนวยไมเกิน 1 ลานบาท ใหหนวยงานผูตองการใชครุภัณฑเปนผูจัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) โดยจัดทําตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ (Tabulation) ปกติ
ไมนอยกวา ๓ ยี่หอ และระบุเฉพาะรายละเอียดหลักที่สําคัญ (Major Specifications) พรอมลงนามกํากับ
ทั้งนี้กรณีตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง หนวยงานผูตองการใชครุภัณฑจะตองสงใหหนวยงาน
ผูควบคุมครุภัณฑพิจารณาใหความเห็นชอบ หนวยงานผูควบคุมครุภัณฑจะตองพิจารณาภายใน 15 วัน นับแต
วันที่ไดรับเรื่อง หากพนระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑใหความเห็นชอบแลว
๔. การสงรายงานความตองการพัสดุใหกองพัสดุดําเนินการจัดหา
๔.๑ เมื่อหนวยงานเจาของงานทราบยอดเงินในการจัดหา และแผนการจัดซื้อจัดจางไดรับความ
เห็นชอบแลว ใหรีบสงรายงานความตองการพัสดุใหกองพัสดุดําเนินการจัดหาทันที
๔.๒ งานจางกอสรางที่จะตองทําสัญญากอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ หรืองานจางกอสรางที่ มี
วงเงินงบประมาณเกินอํานาจกรม ใหทยอยจัดสงรายงานความตองการพัสดุพรอมรูปแบบรายการ และเอกสาร
ประกวดราคาใหกองพัสดุดําเนินการจัดหา ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปงบประมาณ
๔.๓ งานจางกอสรางที่ไมตองทําสัญญากอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ และมีวงเงินงบประมาณ
ไมเกินอํานาจกรม ใหทยอยจัดสงรายงานความตองการพัสดุพรอมแบบรูปรายการ และเอกสารประกวดราคา
ใหกองพัสดุดําเนินการจัดหา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปงบประมาณ
๔.๔ งานซื้ อหรื องานจางที่มิใชงานกอสรางใหทยอยสงรายงานความตองการพัสดุถึงกองพัสดุเพื่อ
ดําเนินการภายในกําหนดเวลา ดังนี้
(๑) งานซื้อหรือจางที่ตองทําสัญญากอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ใหสงภายในเดือนแรก
ของปงบประมาณ
(๒) วงเงินงบประมาณเกิน ๕๐ ลานบาท ใหสงภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปงบประมาณ
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(๓) วงเงิน งบประมาณเกิน ๑ แสนบาท แตไมเกิน ๕๐ ลานบาท ใหส งภายในวันที่ ๓๐
เมษายน ของปงบประมาณ
(๔) วงเงินงบประมาณไมเกิน ๑ แสนบาท ใหสงภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของปงบประมาณ
กรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามที่กําหนดได ตองขออนุมัติรองอธิบดี (ตามสายงาน) เพื่อ
ผอนผันใหกองพัสดุดําเนินการตอไป สําหรับหนวยงานที่สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตออธิบดีใหเสนอรองอธิบดี
ฝายบริหารพิจารณาอนุมัติ
๕. การจัดหาพัสดุ
๕.๑ การจั ดหาทุ กวิ ธี ให หนวยงานผู รั บผิดชอบดํ าเนินการตามขั้ นตอนของระเบี ยบการพั สดุ
มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑที่กรมกําหนดโดยเครงครัด สํา หรั บ การดํา เนิ น การจั ด หา
ของหนวยงานสวนกลาง หากไมดําเนินการเองใหกองพัสดุเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
การดํ าเนิ น การซื้ อที่ ดิ น และหรื อสิ่ งก อสร าง ให สํ านั กกฎหมายและที่ ดิ น เป น ผู รั บผิ ดชอบ
ดําเนินการ
กอนการดําเนินการจัดหาพัสดุทุกครั้ง เจาหนาที่พัสดุตองตรวจสอบรายละเอียดความตองการ
พัสดุกับแผนการจัดซื้อจัดจาง และพัสดุคงเหลือในคลัง หากพัสดุที่ตองการไมมีหรือมีแตไมครบตามจํานวน
เกณฑขั้นต่ําก็ใหดําเนินการจัดหาพัสดุตอไป
๕.๒ การจัดหาครุภัณฑ
ใหหนว ยงานเจาของงบประมาณเปนผูรับ ผิดชอบในการดําเนินการจัดหาครุภัณฑ ยกเวน
หนวยงานที่ไมดําเนินการจัดหาเองใหจัดทํารายงานความตองการพัสดุสงใหกองพัสดุดําเนินการจัดหา
๕.๓ การจัดหาโดยวิธีสอบราคา
๕.๓.๑ การจัดทําเอกสารสอบราคาทุกกรณี ใหจัดทําตามแบบตัวอยางที่กรมกําหนด สําหรับ
รายละเอี ย ดเอกสารสอบราคาจ า งกอสรางใหเปน ไปตามแบบมาตรฐานของสํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรมกําหนด
๕.๓.๒ การดําเนินการสอบราคาใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อทําหนาที่รับซอง
เอกสารสอบราคาทุกครั้ง
๕.๔ การจัดหาโดยวิธปี ระกวดราคา
๕.๔.๑ เอกสารประกวดราคาซื้อหรือจางหรือเชา (ยกเวนงานจางกอสราง) ใหเจาหนาที่พัสดุ
รวมกับหน วยงานเจาของงาน จั ดทํ าเอกสารประกวดราคาตามแบบตัว อยางที่ กวพ. หรื อ กวพ.อ กําหนด
แลวแตกรณี โดยใหมีรายละเอียดสอดคลองกับระเบียบการพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย และคําสั่งที่เกี่ยวของ
และถูกตองตามหลักเกณฑที่กรมกําหนด
(1) เอกสารประกวดราคาที่จัดทําขึ้นเพื่อดําเนินการประกวดราคาตามระเบียบการพัสดุ
พ.ศ.2535 ใหเสนอหัวหนาหนวยงานขออนุมัติใชเอกสารพรอมกับรายงานขอซื้อขอจาง
(2) เอกสารประกวดราคาตามระเบี ยบการพั สดุ พ.ศ.2549 การขออนุ มั ติแต งตั้ ง
คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา และอนุมัติราง TOR และราง
เอกสารประกวดราคา ใหเปนไปตามคําสั่งกรมชลประทานที่มอบอํานาจเกี่ยวกับการพัสดุซึ่งบังคับใชในขณะนั้น
๕.๔.๒ เอกสารประกวดราคาจางกอสร างให ห นว ยงานผู เป นเจ าของงาน หรื อหน วยงาน
ผูจัดทําเอกสารประกวดราคา จัดทําเอกสารประกวดราคาจางกอสรางใหถูกตองตามแบบตัวอยางที่ กวพ. หรือ
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กวพ.อ กําหนด แลวแตกรณี โดยใหมีรายละเอียดสอดคลองกับระเบียบการพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย และ
คําสั่งที่เกี่ยวของ และเปนไปตามมาตรฐานของสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม และถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กรมกําหนด
๕.๔.๓ การอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสาร
ประกวดราคา และอนุมัติราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาของงานกอสราง ตามระเบียบการพัสดุ
พ.ศ.2549 และการอนุมัติเอกสารประกวดราคาที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อดําเนินการประกวดราคาตามระเบียบการ
พัสดุ พ.ศ.2535 ใหถือปฏิบัติดังนี้
(๑) งานประกวดราคาจ า งก อ สร า งที ่ ม ี ว งเงิ น ไม เ กิ น ๓๐๐ ล า นบาท ให
ผูอํานวยการสํานัก หรือผูอํานวยการกอง หรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่เทียบเทา เปนผูพิจารณาอนุมัติสําหรับงาน
ของหนวยงานหรือโครงการในสังกัด
(๒) งานประกวดราคาจางกอสรา งที่มีว งเงิน ไมเกิน 35 ลานบาท ของสํานักงาน
กอสราง ในสังกัดสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ ใหผูอํานวยการสํานักงานกอสราง เปนผูพิจารณาอนุมัติ
(๓) งานประกวดราคาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน ๒๐ ลานบาท ของหนวยงานหรือ
โครงการในสังกัดสํานักชลประทาน ใหหัวหนาหนวยงานหรือโครงการในสังกัดสํานักชลประทาน เปนผูพิจารณาอนุมัติ
(4) งานประกวดราคาจ างก อสร างที่ มีวงเงิ นไมเกิ น 20 ลานบาท ของสํ านั กงาน
กอสราง ในสังกัดสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ใหผูอํานวยการสํานักงานกอสรางเปนผูพิจารณาอนุมัติ
(5) งานประกวดราคาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน ๒๐ ลานบาท ของโครงการปฏิบัติการ
คันคูน้ํา และสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ในสังกัดสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง ใหผูอํานวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา หรือหัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาอนุมัติ
๕.๔.๔ กรณีที่งานกอสรางอยูในขายความรับผิดชอบดําเนินการออกแบบรายละเอียด โดย
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม และกรณีที่หนวยงานใดไมสามารถจัดทําเอกสารประกวดราคาจาง
กอสรางไดเอง ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) งานประกวดราคาตามระเบี ย บการพั ส ดุ พ.ศ.2535 ให สํ า นั ก ออกแบบ
วิศวกรรมและสถาปตยกรรมเปนผูจัดทํา และผูอํานวยการสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรมเปน
ผูอนุมัติเอกสารประกวดราคาจางกอสรางที่ไดจัดทําขึ้นตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
(๒) งานประกวดราคาตามระเบีย บการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๙ ใหผูอํา นวยการสํา นัก
ออกแบบวิศ วกรรมและสถาปตยกรรม แตง ตั้ง คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และราง
เอกสารประกวดราคา และเปนผูอนุมัติราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาจางกอสรางที่ไดจัดทําขึ้น
๕.๔.๕ งานกอสรางที่มีลักษณะจําเปนตองใชเทคโนโลยีพิเศษ ซึ่งผิดแผกไปจากมาตรฐานของ
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม หรืองานกอสรางที่มีลักษณะจําเปนตองใชเทคโนโลยีชั้นสูงหรือใช
เทคโนโลยีเปนพิเศษเฉพาะงาน หรืองานกอสรางที่มีวงเงินคางานตั้งแต ๓๐๐ ลานบาทขึ้นไป ใหถือปฏิบัติดังนี้
(๑) งานประกวดราคาตามระเบี ย บการพั ส ดุ พ.ศ.2535 ใหเ สนอขออนุม ัติ
รองอธิบ ดี (ตามสายงาน) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาจัดทําเอกสารประกวดราคา และอนุมัติเอกสาร
ประกวดราคาที่ไดจัดทําขึ้น
(๒) งานประกวดราคาตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๙ ใหเสนอขออนุมัติรองอธิบดี
(ตามสายงาน) แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา และอนุมัติ
ราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา
กรณีตาม (1) และ (2) หนวยงานที่สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตออธิบดีใหเสนอ
รองอธิบดีฝายบริหารพิจารณาอนุมัติ
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๕.๔.๖ เอกสารประกวดราคาจ า งก อ สร า งตามระเบี ย บการพั ส ดุ พ.ศ.2535 หรื อ ร า ง
ขอบเขตของงาน (TOR) และร า งเอกสารประกวดราคา ตามระเบี ย บการพั ส ดุ พ.ศ.2549 ที่ มี ว งเงิ น
งบประมาณเกินกวา ๕๐ ลานบาท ใหเสนอสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรมพิจารณาตรวจสอบกอน
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ เวนแตงานของสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ และสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ซึ่งมี
ผูแทนจากสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม รวมเปนคณะทํางานจัดทําเอกสารประกวดราคาหรือ
คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา ไมตองเสนอสํานักออกแบบ
วิศวกรรมและสถาปตยกรรมพิจารณาตรวจสอบกอน
๕.๔.7 งานกอสรางที่สงใหกองพัส ดุดําเนิน การประกวดราคา ใหห นว ยงานเจาของงาน
จัดทําเอกสารประกวดราคา และแบบที่พับเขาเลมจัดเปนชุดพรอมสารบัญแบบ สงใหกองพัสดุไมนอยกวา 4๐ ชุด
ทั้งนี้ ให พิจ ารณาถึงลักษณะงานเป นที่ส นใจของผูรับจางมากนอยเพียงใด ซึ่งจะตองจัดเตรียมไวใหมากพอ
สําหรับความตองการของผูสนใจ
๕.๔.8 ใหหนวยงานที่ดําเนินการจัดหาพัสดุ จัดสงสําเนาประกาศประกวดราคาใหห นว ยงาน
การเงินทราบทุกครั้งที่ดําเนินการประกาศประกวดราคาเพื่อสงเจาหนาที่การเงินรวมตรวจสอบหลักประกัน
ซองและออกใบรับใหแกผูยื่นซองตามระเบียบการพัสดุ
๕.๕ การกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาเสนอราคางานจางกอสราง
๕.๕.๑ การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาเสนอราคาสําหรับการสอบราคาหรือประกวดราคา
จางกอสราง สําหรับงานที่มีวงเงินงบประมาณเกิน ๑ ลานบาท จะตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่จางนั้น
๕.๕.๒ งานประกวดราคาจางกอสราง “งานกอสรางชลประทาน” ที่มีวงเงินงบประมาณ
ตั้งแต ๒๕ (ยี่สิบหา) ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน ๑,๐๐๐ (หนึ่งพัน) ลานบาท คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวด
ราคา จะตองเปนผูที่ผานการคัดเลือกขึ้นทะเบียนเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน ชั้นที่ ๑-๔ ตามเกณฑที่กําหนด
โดยใชวงเงินงบประมาณเปนเกณฑกําหนดแบงลําดับชั้น เวนแตเปนกรณีตามขอ ๕.๕.๖
๕.๕.๓ งานประกวดราคาจางกอสรางประเภทอื่น ซึ่งมิใช “งานกอสรางชลประทาน” ที่มี
วงเงินงบประมาณตั้งแต ๕ (หา) ลานบาท ขึ้นไป แตไมเกิน ๑,๐๐๐ (หนึ่งพัน) ลานบาท คุณสมบัติของผูมีสิทธิ
สิทธิเขาประกวดราคาจะตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางและมีผลงานกอสรางประเภท
เดียวกันสัญญาเดียวในวงเงินรอยละ ๒๕ (ยี่สิบหา) ของวงเงินงบประมาณ เวนแตเปนกรณีตามขอ ๕.๕.๖
๕.๕.๔ งานประกวดราคาจางกอสราง “งานกอสรางชลประทาน” ที่มีวงเงินงบประมาณ
ตั้งแต ๕ (หา) ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน ๒๕ (ยี่สิบหา) ลานบาท คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคาจะตองเปน
นิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง และมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวในวงเงิน
รอยละ ๒๕ (ยี่สิบหา) ของวงเงินงบประมาณ เวนแตเปนกรณีตามขอ ๕.๕.๖
๕.๕.๕ งานประกวดราคาจางกอสราง “งานกอสรางชลประทาน” ที่มีวงเงินงบประมาณไม
เกิน ๕ (หา) ลานบาท และประกวดราคาจางกอสรางประเภทอื่น ซึ่งมิใช “งานกอสรางชลประทาน” ที่มีวงเงิน
งบประมาณไมเกิน ๕ (หา) ลานบาท ใหกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาประกวดราคาเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพ
รับจางงานที่ประกวดราคาจาง เวนแตเปนกรณีตามขอ ๕.๕.๖
๕.๕.๖ งานประกวดราคาจางกอสรางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุที่
จะใชในการกอสราง หรืองานกอสรางที่จําเปนจะตองใชเทคโนโลยีชั้นสูง หรือใชเทคโนโลยีพิเศษเฉพาะงาน
หรือจําเปนตองใชผูชํานาญงานเปนพิเศษ หรืองานกอสรางที่มีระยะเวลาดําเนินการกอสรางจํากัด หรืองาน
กอสรางที่มีวงเงินงบประมาณเกิน ๑,๐๐๐ ลานบาท ใหขออนุมัติรองอธิบดี (ตามสายงาน) ในการกําหนด
คุณสมบัติของผูเสนอราคา ดังนี้
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(๑) กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคาตามความเหมาะสมของงาน โดย
วิธีคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนเพื่อเปนผูมีสิทธิเขาเสนอราคางานกอสรางของงาน หรือ
(๒) กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคาจะตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพ
รับจางงานที่ประกวดราคาจาง และมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวในวงเงิน
(ก) รอยละยี่สิบหาของวงเงินงบประมาณ (วงเงินงบประมาณไมเกิน ๑,๐๐๐
ลานบาท)
(ข) รอยละยี่สิบของวงเงินงบประมาณ แตตองไมนอยกวา ๒๕๐ ลานบาท (วงเงิน
งบประมาณเกินกวา ๑,๐๐๐ ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน ๒,๐๐๐ ลานบาท)
(ค) ร อ ยละสิ บห าของวงเงิ นงบประมาณแต ต องไม น อยกว า ๔๐๐ ล านบาท
(วงเงินงบประมาณเกินกวา ๒,๐๐๐ ลานบาทขึ้นไป)
๕.6 การกําหนดอัตราคาขายเอกสารประกวดราคา
๕.6.๑ เอกสารประกวดราคาทุกกรณี (ยกเวนงานจางกอสราง)
(๑) วงเงินงบประมาณไมเกิน ๕ ลานบาท ชุดละ ๕๐๐.- บาท
(๒) วงเงินงบประมาณเกิน ๕ ลานบาท แตไมเกิน ๑๐ ลานบาท ชุดละ ๗๐๐.- บาท
(๓) วงเงินงบประมาณเกิน ๑๐ ลานบาท แตไมเกิน ๒๐ ลานบาท ชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท
(๔) วงเงินงบประมาณ ๒๐ ลานบาทขึ้นไป ชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท
ทั้ งนี้ การกํ า หนดราคาขายให เ ป น ไปตามระเบี ย บการพั ส ดุ พ.ศ.2535 ข อ 46
วรรคสาม โดยหนวยงานเจาของงานพิจารณาคาใชจายที่ทางราชการตองเสียไปในการจัดทําเอกสารประกวด
ราคานั้น และจะตองไมเกินกวาราคาที่กําหนดไว
๕.6.๒ อัตราคาขายแบบและเอกสารงานจางกอสราง
อันดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

วงเงินงบประมาณคากอสราง (บาท)
ตั้งแต ๕๐,๐๐๐ - แตไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ - แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ - แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ - แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - แตไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ - แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ - แตไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ - แตไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ - แตไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ - แตไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป

อัตราคาขาย (บาท)
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๗,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
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๕.7 การกําหนดราคากลางของงานจางกอสราง
(๑) กอนดําเนินการจางกอสรางทุกวิ ธี ในแตละครั้งใหหัวหนาหนวยงานที่มีงานอยูในความ
รับผิดชอบแตงตั้งขาราชการเพื่อทําหนาที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
กอสราง ประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๒ คน และควรมีผูมีความรูเกี่ยวกับการ
ประมาณราคารวมเปนกรรมการดวย กรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการ จะแตงตั้งบุคคลภายนอก
ซึ่งไมมีสวนไดสวนเสียกับการกอสรางนั้น รวมเปนกรรมการดวยก็ได
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง มีหนาที่คํานวณราคากลางงานกอสรางในแตล ะงาน/
โครงการ โดยถอดรูป แบบรายการตามหลัก วิช าการ และประเมิน หรือ คํ า นวณตามหลั ก เกณฑ ที่ ม ติ
คณะรัฐมนตรีกําหนด ใช Unit Cost ที่สํานักงบประมาณอนุมัติครั้งหลังสุด และใชราคาวัสดุกอสรางของสํานัก
ดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชยในเดือนที่คํานวณราคากลาง
ราคากลางที่คํานวณไดนี้มิใชราคามาตรฐานของงานกอสราง แตเปนราคาที่ทางราชการ
ยอมรับ ไมสูงจนผูประกอบการไดกําไรมากเกินกวาที่ควรไดรับ และเปนราคาที่ไมต่ําจนผูประกอบการไมสามารถที่
จะดําเนินการกอสรางได
เมื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง คํานวณราคากลางงานกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว
ใหเสนอหัวหนาหนวยงานที่มีงานอยูในความรับผิดชอบใหความเห็นชอบกอนดําเนินการสอบราคาหรือประกวด
ราคา หรือกอนดําเนินการจัดทําราง TOR สําหรับการจัดหาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลวแตกรณี
กรณีที่หนวยงานใดไมมีเจาหนาที่ผูมีความรูเกี่ยวกับการคํานวณราคากลางงานกอสราง
ใหสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรมเปนผูดําเนินการ โดยผูอํานวยการสํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรมแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางและใหความเห็นชอบราคากลางงานกอสรางที่คํานวณได
กอนการดําเนินการสอบราคาหรือประกวดราคา หรือกอนดําเนินการจัดทําราง TOR สําหรับการจัดหาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลวแตกรณี
(2) อํานาจแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง และใหความเห็นชอบราคากลาง ไดแก
หัวหนาหนวยงานที่มีงานอยูในความรับผิดชอบ เวนแตกรณีตาม (1) วรรคทาย
(3) ใหหนวยงานที่ดําเนินการจางกอสรางนําสําเนารายละเอียดราคากลาง ใสแฟมประกาศไวที่
หนวยงาน ตั้งแตวันเริ่มตนประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาเพื่อผูจะเขาเสนอราคาทุกรายสามารถขอดูไดโดย
เทาเทียมกัน
(4) การจางกอสรางทุกกรณี หากปรากฏวาราคากลางที่คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
คํานวณไว แตกตางกับราคาของผูเสนอราคารายที่หนวยงานเห็นสมควรจาง ตั้งแตรอยละ 15 ขึ้นไป โดยใช
ราคาของผู เ สนอราคารายที่ ห น ว ยงานสมควรจ างเปน ฐานในการคํ านวณ ให คณะกรรมการกํ าหนดราคา
กลางแจงรายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางนั้น ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว
(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550)
การแจ งรายละเอีย ดการคํานวณราคากลางของคณะกรรมการกําหนดราคากลางตอ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินดังกลาว ไมมีผลผูกพันตอผูมีอํานาจในการที่จะพิจารณารับหรือไมรับราคาของ
ผูเสนอราคารายนั้น
๕.8 การซื้ อ วั ส ดุ ห ลั ก ในการก อ สร า ง เช น หิ น กรวด ทราย ดิ น และลู ก รั ง เป น ต น ก อ น
ดําเนินการจัดซื้อทุกวิธี ใหหนวยงานที่ตองการใชพัสดุแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่จัดทําราคาตลาด ณ
ปจจุบัน (ราคาอางอิง) โดยแยกเปนราคาสิ่งของ คาขนสง กําไร และอื่นๆ เปนราคาตอหนวยและราคารวม โดย
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ใหนําหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางมาปรับใชโดยอนุโลม และใหแนบไวกับรายงานความ
ตองการพัสดุกับรายงานขอซื้อ และใหใชเปนราคาเปรียบเทียบในการซื้อแตละครั้ง
๕.9 การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน ใหดําเนินการตามระเบียบการพัสดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๗๔-๑๑๓
๖. การจายเงินคาจางลวงหนา
การจายเงินคาจางลวงหนาใหกับผูรับจางไดจายไดเฉพาะการจางกอสรางโดยวิธีการประกวดราคา
และการจางที่ปรึกษาตามระเบียบการพัสดุ ใหจายในอัตรารอยละ ๑๕ (สิบหา) ของราคาคาจางตามสัญญา
๗. หลักประกันซอง
7.1 หลักประกันซองใหใชสํ าหรับการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาตามระเบียบการพัสดุ โดยให
กําหนดในอัตรารอยละ ๕ (หา) ของวงเงินงบประมาณที่ใชในการจัดหาในครั้งนั้น
หลักประกันซองที่ดําเนินการจัดหาดวยเงินกู เงินชวยเหลือ หากแหลงเงินกู เงินชวยเหลือมิได
กําหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติตามวรรคแรก
7.2 หลักประกันซองที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยใหเจาหนาที่
พัสดุตรวจสอบใหเปนไปตามแบบตัวอยางที่ กวพ. กําหนด พรอมทั้งจัดทําหนังสือตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
ของหนังสือค้ําประกันตามแบบพิมพ พด.19 สงไปยังสถาบันการเงินที่ออกหนังสือค้ําประกันโดยเร็ว และให
ประธานคณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคา หรือประธานคณะกรรมการประกวดราคาแลว แต
กรณี ลงนามหนังสือดังกลาว
7.3 หลักประกันซองที่เปนพันธบัตรรัฐบาลใหดําเนินการตามระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย

หมวด ๓
สัญญาและหลักประกัน
๘. สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ
๘.๑ กอนจะทํ าสัญญากับผู ที่ไดรับการคัดเลือก ใหหนวยงานผูมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการออก
หนังสือสนองรับราคาและนัดทําสัญญา สงใหผูที่ไดรับการคัดเลือกภายในกําหนดยืนราคาทางไปรษณียตอบรับ
ลงทะเบียนหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูที่ไดรับการคัดเลือกรับทราบแลว พรอมกําหนดวันนัดหมายใหมาลง
นามในสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนด
๘.๒ การจัดทําสัญญาใหทําตามตัว อยางทายระเบีย บการพัสดุกําหนด หรือตามแบบตัว อยางที่
สํานักงานอัยการสูงสุดไดตรวจพิจารณาแลว หรือตามแบบตัวอยางสัญญาที่กรมอนุมัติและกองพัสดุไดแจงเวียน
ใหถือปฏิบัติ
การทําสัญญารายใดถามีความจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยางสัญญาที่
กําหนดไวแลวในวรรคแรก โดยมีส าระสําคัญ ตามที่กําหนดไวในตัว อยางสัญ ญา และไมทําใหทางราชการ
เสีย เปรีย บ ก็ใ หกระทําได เวน แตหัว หนา หนว ยงานเห็น วา จะมีปญ หาในทางเสีย เปรีย บหรือไมรัด กุม พอ
หรือมีความจําเปน ตองรางสัญญาขึ้น ใหม ก็ใหสงรางสัญ ญานั้น ใหกองพัส ดุพิจารณารวมกับสํานักกฎหมาย
และที่ดินกอนทําสัญญา
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๘.๓ ขอตกลงเปนหนังสือ ใหใชตามตัวอยางแบบพิมพที่กําหนด ดังนี้
(๑) ใบสั่งซื้อ ใหใชตามแบบพิมพ พด. ๒๒ และ พด. ๒๒-๑
(๒) ใบสั่งจาง ใหใชตามแบบพิมพ พด. ๒๓ และ พด. ๒๓-๑
(๓) ใบสั่งเชา ใหใชตามแบบพิมพ พด. ๖๒ และ พด. ๖๒-๑
(๔) หนังสือสนองรับราคาและสั่งซื้อ หรือจาง ใชสําหรับการสั่งซื้อหรือสั่งจางที่หนวยงาน
ดําเนินการจัดหาโดยวิธีกรณีพิเ ศษจากหนวยงานราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ตาม
ระเบียบการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๒๖ แตหากกรณีที่มีความจําเปนอาจทําเปนสัญญาตามแบบตัวอยางที่
กําหนดตามขอ ๘.๒ ก็ได
๘.๔ เมื่อถึงกําหนดนัดใหมาทําสัญญาหรือมารับขอตกลงเปนหนังสือ ปรากฏวาผูที่ไดรับการคัดเลือก
ไมมาภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหทําหนังสือเรงเตือนผูที่ไดรับการคัดเลือกใหมาลงนามโดยเร็ว
๘.๕ สัญ ญาที่ไ ดล งนามแลว ทางสว นกลาง ใหห นว ยงานที่จัด ทํา สัญ ญารีบ สง ตน ฉบับ และรา ง
สัญญาใหหนวยงานเจาของงานจัดเก็บไวเพื่อเปนหลักฐานของทางราชการ สัญญาที่ดําเนินการทางทองถิ่นให
หนวยงานที่จัดทําสัญญาเก็บตนฉบับและรางไวเปนหลักฐาน
ใหหนวยงานผูจัดทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ สงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงดังกลาว
ใหหนวยงานที่เกี่ย วของ คณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานกอสรา ง
แลวแตกรณีโดยเร็ว
๘.๖ การควบคุม สัญ ญาและใบสั่ง ซื้อ หรือ สั่ง จา งใหเ จา หนา ที่พัส ดุผูมีห นา ที่รับ ผิด ชอบจัด ทํา
ทะเบียนโดยใชแบบฟอรมและทะเบีย นคุมใบสั่ง (พด.๒๔) ทะเบียนคุมใบสําคัญจากใบสั่ง (พด.๒๕) และ
ทะเบียนคุมสัญญา (พด.๒๖) แลวแตกรณี เพื่อควบคุมใหการสงมอบพัสดุหรืองานเปนไปตามขอกําหนด
๘.๗ กอนครบกําหนดสงมอบพัสดุหรืองานจางตามสัญญา หากผูขายหรือผูรับจางยังไมสงมอบ
พัส ดุห รืองานจาง ใหมีหนังสือแจงเรงเตือนใหผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุหรือสงมอบงาน และเมื่อครบ
กําหนดสงมอบ หากผูขายหรือผูรับจางยังไมสงมอบใหมีหนังสือแจงการเรียกคาปรับ โดยใชสิทธิการปรับนับถัด
จากวันครบอายุสัญญาจนถึงวันที่สงมอบพัสดุหรือสงมอบงานหรือวันที่อนุมัติบอกเลิกสัญญา
เมื่อผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุหรือสงมอบงานภายหลังเวลาที่กําหนดไว และหนวยงาน
ไดทําการรับมอบพัสดุหรือรับมอบงานแลว ใหมีหนังสือแจงสงวนสิทธิการปรับไว และในกรณีที่มีการปรับหรือริบ
เงินประกันสัญญาใหทํารายการปรับและ/หรือริบนั้นเสนอผูอํานาจอนุมัติ
๘.8 ในกรณีที่ปรากฏวามีเหตุที่คูสัญญาตองรับผิดชอบ เนื่องจากปฏิบัติผิดสัญญา หรือลาชาเกิน
กําหนดอายุสัญญา ตองชดใชคาเสียหาย คาปรับ โดยกรมตองดําเนินการฟองรองดําเนินคดีทางศาลปกครองใน
ระยะเวลา ๕ ป นับแตวันรูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกิน 10 ป นับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดี
(ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๕๑) หนวยงานเจาของงานจะตองสงเรื่องใหสํานักกฎหมายและที่ดินพิจารณาโดยเร็ว
๙. หลักประกันสัญญา
๙.๑ หลักประกันสัญญาใหถือปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุโดยใหกําหนดในอัตรารอยละ ๕ (หา)
ของวงเงินตามสัญญา
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หลักประกันสัญญาที่ดําเนินการจัดหาดวยเงินกู หากแหลงเงินกู เงินชวยเหลือมิไดกําหนด
ไวเปนอยางอื่น ใหปฏิบัติตามวรรคแรก
๙.๒ หลั กประกัน สั ญญาที่เ ปนเงินสดหรือเช็คธนาคารสั่งจายกรม ใหผูขายหรือผูรับจางนําสง
หลักประกันสัญญาดังกลาวใหหนวยงานการเงินตามแบบพิมพ พด. ๒๑ แลวนําสําเนาใบเสร็จรับหลักประกันสัญญาไป
ประกอบการทําสัญญาตอไป
๙.๓ หลั ก ประกั น สั ญญาที่ เป นหนั งสื อค้ํ าประกั นของธนาคาร หรื อบริ ษั ทเงิ นทุ น หลั กทรั พย ให
เจาหนาที่พัสดุตรวจสอบใหเปนไปตามแบบตัวอยางที่ กวพ. กําหนด พรอมทั้งจัดทําหนังสือตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณของหนังสือค้ําประกันตามแบบพิมพ พด.๒๐ สงไปยังสถาบันการเงินที่ออกหนังสือค้ําประกัน
โดยเร็ว และใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุลงนามหนังสือดังกลาว
๙.๔ หลักประกันสัญญาที่เปนพันธบัตรรัฐบาลใหดําเนินการตามระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย
กอนทําสัญญา
๙.๕ ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาทําสัญญากับกรม มีความประสงคจะนํา
หลักประกันซองที่เปนเงินสด หรือเช็คธนาคารสั่งจายกรม และหนวยงานไดนําเขาบัญชีเงินฝากประเภทเงิน
นอกงบประมาณแลว มาใช เ ป นหลั กประกัน สัญ ญา ใหห นว ยงานการเงิน ดําเนิน การจัดทําหลักฐานการคืน
หลักประกันซอง และจัดทําหลักฐานการรับหลักประกันสัญญาใหแกคูสัญญาใหเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกันกับ
วันทําสัญญานั้นดวย
๙.๖ ตน ฉบับ หนังสือ นํา สง หลัก ประกัน สัญ ญาตามขอ ๙.๒ ตน ฉบับ หนัง สือ ค้ํา ประกัน ตามขอ
๙.๓ เอกสารหลักประกันสัญญาตามขอ ๙.๔ และเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนหลักประกันตามขอ ๙.๕ ใหนําสง
หนวยงานการเงินของหนวยเบิกจายนั้นๆ เก็บรักษา
9.7 กอนการคืนหลักประกันสัญญาใหกับผูขายหรือผูรับจาง ใหหัวหนาหนวยงานผูครอบครองซึ่งมี
หนาที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษา ดําเนินการตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุหรืองานกอสราง หาก
หัวหนาหนวยงานผูครอบครองเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุหรือ
งานกอสรางนั้น ก็สามารถกระทําได
๑๐. การนับอายุสัญญาหรือขอตกลง
๑๐.1 ขอตกลงซื้อหรือจางที่มิใชงานกอสราง ที่ออกเปนใบสั่งหรือหนังสือสนองรับราคา ใหนับถัด
จากวันที่ไดรับใบสั่งหรือหนังสือสนองรับราคา
๑๐.2 สัญญาซื้อใหนับถัดจากวันลงนามในสัญญาเปนตนไป
๑๐.3 สัญญาเชา หรือขอตกลงเชาใหนับถัดจากวันที่ไดรับมอบสถานที่หรือมอบสิ่งของเปนตนไป
หรือหากมีกําหนดวันเริ่มตนในการเชาใหนับแตวันที่เริ่มตนเชานั้นเปนตนไป
10.4 สัญญาจางที่มิใชงานกอสราง ใหนับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก
กรมใหเริ่มทํางาน แลวแตกรณี
๑๐.5 สัญญาจางกอสราง หรือขอตกลงจางกอสรางใหนับถัดจากวันที่ผูรับจางไดรับหนังสือแจงจากผู
วาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางใหเขาปฏิบัติงานตามสัญญา และการแจงใหผูรับจางเขาปฏิบัติงานตาม
สัญญาใหใชหนังสือตามแบบพิมพ พด.๕๔ สําหรับวิธีการสงหนังสือแจงใหผูรับจางทราบใหถือปฏิบัติดังนี้
(๑) กรณีมารับดวยตนเอง ใหผูรับจางหรือผูมีอํานาจทําการแทนผูรับจางตามกฎหมาย ลงชื่อรับ
หนังสือพรอมระบุชื่อสกุลตัวบรรจงและลงวันที่รับดวย
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(๒) กรณีสงทางไปรษณีย ใหสงเปนไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือไปรษณียดวนพิเศษ
(EMS) พรอมตอบรับ
๑๐.6 สัญญาจางที่ปรึกษา ใหนับตั้งแตวันที่ผูวาจางแจงใหเขาปฏิบัติงานตามสัญญา
๑๐.7 สัญญาเงินกู และเงินชวยเหลือ หากแหลงเงินกูและเงินชวยเหลือมิไดกําหนดใหเปนอยางอื่น
ใหปฏิบัติตามขอ ๑๐.๑ – ๑๐.6 แลวแตกรณี
๑๐.8 ในกรณีสงของทันที หรือภายในหนึ่งวัน ผูขายหรือผูรับจางจะตองสงของใหแลวเสร็จภายใน
วันรุงขึ้นนับแตวันที่รับใบสั่งไป
๑๑. อัตราคาปรับ
๑๑.๑ สัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวรอยละ
๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ
๑๑.๒ สัญญาเชาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวรอยละ ๐.๒๐
ของราคาคาเชาที่ยังไมไดรับมอบ
๑๑.๓ สัญ ญาจา งหรือ ขอ ตกลงเปน หนัง สือ ซึ่ง ตอ งการผลสํ า เร็จ ของงานทั้ง หมดพรอ มกัน ให
กําหนดคาปรับเปนรายวัน เปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมต่ํา
กวาวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)
สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจร ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันใน
อัตรารอยละ 0.25 ของราคางานจางนั้น แตอาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่
กวพ. กําหนด
๑๑.๔ สัญญาจางที่ปรึกษาใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวรอยละ ๐.๑๐ ของราคาจางนั้น
๑๒. การนับระยะเวลาการคํานวณคาปรับ
ถาวันครบกําหนดอายุสัญญาตรงกับวันใดแมจะเปนวันหยุดทําการตามประกาศเปนทางการ หรือ
ตามประเพณีก็ตามใหถือวาวันดังกลาวเปนวันครบระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่วันครบกําหนดอายุสัญญาตรงกับวันหยุดทําการตามประกาศเปนทางการหรือตามประเพณี
ก็ ต ามให ถือ ว า วั น ดั งกล า วเป น วั น ครบระยะเวลาที่กํ าหนด หากคูสัญ ญาไมส ามารถสงมอบงานไดภ ายใน
ระยะเวลาที่ กํา หนดดั งกล าว หรื อภายในวัน เปดทําการใหม ใหนับ ระยะเวลาในการคํานวณคาปรับ โดย
นับตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดอายุสัญญาจนถึงวันที่คูสัญญาสงมอบงาน เวนแตคูสัญญาสามารถสงมอบงาน
ไดภายในวันเปดทําการใหม

หมวด 4
การลงโทษผูทิ้งงาน
๑๓. การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
๑๓.๑ การดําเนินการลงโทษผูเสนอราคาหรือผูเสนองานหรือผูขายหรือผูรับจางใหเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ใหหนวยงานเจาของงานจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของใหกองพัสดุเพื่อดําเนินการตาม
ระเบียบตอไป

แนบทายคําสั่งกรมชลประทาน ที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555

- 13 -

๑๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของที่ใชเสนอเรื่องพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ใชสําเนาจํานวน ๒
ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ดังนี้
๑๓.๒.๑ กรณีผูไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมเขาทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่กําหนด
(๑) รายงานขอซื้อหรือขอจาง
(๒) ประกาศ และเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา หรือหนังสือเชิญชวนที่
ปรึกษาหรือประกาศเชิญชวนการจางออกแบบและควบคุม แลวแตกรณี
(๓) ใบเสนอราคาหรือขอเสนอดานราคา
(๔) หลักฐานการตอรองราคา ยืนยันราคา
(๕) บั น ทึ ก ผลการพิ จารณาอนุ มั ติรั บราคาผูข าย หรือ ผู รั บ จ าง หรื อ ผูเ สนองาน
แลวแตกรณี
(๖) หนังสือสนองรับราคาและนัดทําสัญญา พรอมหลักฐานการรับทราบหรือใบตอบรับ
(๗) หนังสือเรงเตือนใหเขาทําสัญญา พรอมหลักฐานการรับทราบหรือใบตอบรับ
(๘) หนังสือแจงใหชดใชคาเสียหาย และผลของการแจงใหชดใชคาเสียหาย
(๙) บันทึกแจงใหกองกฎหมายและที่ดินดําเนินคดีกรณีผูขายหรือผูรับจางหรือที่
ปรึกษาไมนําคาเสียหายมาชําระ
(๑๐) รายละเอียดการซื้อหรือจางรายใหม
(๑๑) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ
(๑๒) เอกสารแสดงสถานภาพ
กรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูบริหาร
กรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล
สําเนาใบประกอบพาณิชยกิจ (ถามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
กรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการรวมคา
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาใบประกอบพาณิชยกิจ (ถามี)
- บุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย
(๑) สําเนาหนังสือเดินทาง
(ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๑๓.๒.๒ กรณีผูที่ไมปฏิ บัติตามสัญญาหรือขอตกลงใหเปนผูทิ้งงาน และการพิจารณาผู
บกพรองหรือไมสุจริตใหเปนผูทิ้งงาน
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(๑) รายงานขอซื้อหรือขอจาง
(๒) ประกาศ และเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา หรือหนังสือเชิญชวนที่
ปรึกษาหรือประกาศเชิญชวนการจางออกแบบและควบคุม แลวแตกรณี
(๓) ใบเสนอราคาหรือขอเสนอดานราคา
(๔) บั น ทึ ก ผลการพิ จ ารณาอนุ มั ติ รั บ ราคาผู ข ายหรื อ ผู รั บ จ า งหรื อ ผู เ สนองาน
แลวแตกรณี
(๕) สัญญาซื้อขายหรือสัญญาจางหรือสัญญาจางที่ปรึกษาหรือสัญญาจางออกแบบ
ควบคุมงาน แลวแตกรณี
(๖) หนังสือการสั่งใหผูรับจางเขาทํางาน พรอมหลักฐานการรับทราบการสั่งเขา
ทํางานหรือใบตอบรับ
(๗) แผนการปฏิบัติงานของผูรับจาง
(๘) หนังสือเรงเตือนในการเขาทํางาน หรือสงมอบของ พรอมหลักฐานการรับทราบ
หรือใบตอบรับ
(๙) หนังสือแจงเหตุหรืออุปสรรคที่ไมสามารถเขาทํางาน หรือทํางานไมได หรือไม
สามารถสงมอบของได
(๑๐) บันทึกผูควบคุมงาน
(๑๑) บันทึกคณะกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจาง
(๑๒) บันทึกอนุมัติบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง
(๑๓) หนังสือแจงการบอกเลิกสัญญา
(๑๔) หนังสือแจงการปรับ และสงวนสิทธิ์การปรับ
(๑๕) หนังสือแจงใหชดใชคาเสียหาย และผลของการแจงใหชดใชคาเสียหาย
(๑๖) บันทึกแจงใหกองกฎหมายและที่ดินดําเนินคดีกรณีผูขายหรือผูรับจางไมนํา
คาปรับและคาเสียหายมาชําระ
(๑๗) รายละเอียดการซื้อหรือจางรายใหม (ถามี)
(๑๘) เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถามี)
(๑๙) เอกสารแสดงสถานภาพ
กรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูบริหาร
กรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล
สําเนาใบประกอบพาณิชยกิจ (ถามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
กรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการรวมคา
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
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(๒) สําเนาใบประกอบพาณิชยกิจ (ถามี)
- บุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย
(๑) สําเนาหนังสือเดินทาง
(ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๑๓.๒.๓ การพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานนอกเหนือจากกรณีขอ ๑๓.๒.๑ และขอ ๑๓.๒.๒ ให
พิจารณาจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของในแตละกรณี

หมวด 5
การตรวจรับพัสดุหรืองาน และการควบคุมพัสดุ
๑๔. การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน
ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูมีอํานาจในการแตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเอง และแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานตามนัยระเบียบการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 15 สําหรับงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ
๑5. การตรวจรับพัสดุหรืองาน
๑5.๑ การดําเนินการรับพัสดุ หรืองาน หรืองานจางกอสราง จากผูขายหรือผูรับจาง เพื่อรอการ
ตรวจรับพัสดุหรือการตรวจการจาง ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) เมื่อผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุหรือใบนําสงมอบงานมาสงมอบ ใหเจาหนาที่คลังพัสดุ
ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร และตรวจนับพัสดุ หรือใบนําสงมอบงาน ตามหลักฐานการซื้อหรือจาง แลวให
ลงนามรับมอบพัสดุ หรือใบนําสงมอบงานนั้นในตรายางรับฝากพัสดุหรืองาน เพื่อรอการตรวจรับพัสดุหรือตรวจ
การจาง ซึ่งประทับไวที่มุมขวาบนของเอกสารการสงมอบ แลวนําไปลงในสมุดทะเบียนคุมเอกสารการรับของ
ประจําวัน (พด.๓๐) หลังจากนั้นหัวหนาคลังพัสดุแจงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อดําเนินการตาม
ระเบียบการพัสดุโดยใชแบบฟอรมใบแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (พด.๓๖) สําหรับงานจางกอสรางใหนํา
หนังสือแจงสงงานมอบใหแกผูควบคุมงานโดยใชแบบฟอรมใบแจงคณะกรรมการตรวจการจาง (พด.๓๗) เพื่อ
ดําเนินการตามระเบียบตอไป
(2) ในกรณีที่กําหนดสงมอบพัสดุไวที่อื่น หรือรับของเอง ใหเจาหนาที่คลังพัสดุดําเนินการ
เชนเดียวกับที่ไดมีการสงมอบ ณ คลังพัสดุ
๑5.๒ การตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจ
การจาง ผูควบคุมงาน ดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขของการซื้อหรือการจาง ระเบียบการพัสดุ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางเครงครัด พรอมทั้งใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการ
จางลงนามในตราประทับดานหลังของเอกสารสงมอบ และจัดทํารายงานการตรวจรับพัสดุ (พด.๓๘) หรือ
รายงานการตรวจการจ าง (พด.๓๙) แล วแตกรณี และใบตรวจรับ พัส ดุ (พด.๔๐) หรือใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงาน (พด.๔๑ หรือ พด.๔๒ แลวแตกรณี) เพื่อคืนตนฉบับใหกับผูขายหรือผูรับจาง แลวเสนอผูมีอํานาจ
สั่งซื้อหรือจางทราบโดยดวน
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การดําเนินการตรวจรับ เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว ใหหัวหนาคลังพัสดุเปนผูรับมอบพัสดุหรือ
งานนั้น โดยลงนามพรอมวัน เดือน ปที่ไดรับมอบพัสดุในตรายาง ซึ่งประทับไวดานหลังของเอกสารการสง
มอบ แลวจึงนําไปลงในสมุดทะเบียนรับประจําวัน (พด.๓๑)
การส งมอบงานจ างกอสร างทุกครั้ง (สงมอบแตละงวด หรือสงมอบทั้งสัญ ญา) ให หัว หนา
หนวยงานเจาของงานเปนผูรับมอบงานพรอมลงวัน เดือน ปในตรายางที่ประทับไวดานหลังของเอกสารสงมอบ
งานกอสรางจากคณะกรรมการตรวจการจาง แตไมตองนําไปลงในสมุดทะเบียนรับประจําวัน (พด.๓๑) เมื่อ
คณะกรรมการตรวจการจางไดสงมอบงานจางกอสรางทั้งสัญญาใหหัวหนาหนวยงานเจาของงานแลว ถือวา
สิ้นสุดของการปฏิบัติตามหนาที่
การตรวจรับ หิน กรวด ทราย ลูกรัง ดิน โดยการวัดปริมาตร ใหคณะกรรมการตรวจรับ
จัดทําบัญชีรายละเอียดการรับของประจําวันไวเปนหลักฐาน แนบกับรายงานการตรวจรับดวย
การตรวจรับพัสดุที่ซื้อในกรณีจายเงินลวงหนา เชน วารสาร หนังสือพิมพ เปนตน หามลง
นามรับของลวงหนา และหามสงเอกสารใหผูเบิก หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามรับของลวงหนา ถา
ผูขายยังไมไดนําของมาสง แตใหสงเอกสารพรอมหลักฐานการสั่งซื้อ ใหแกหนวยงานการเงินเพื่อเบิกจายเงิน
ใหแกผูขายตอไป และเมื่อผูขายนําของมาสงแตละคราวใหแจงคณะกรรมการตรวจรับทราบทุกครั้ง แลวทํา
บัญชีรับของไวเปนหลักฐาน เมื่อผูขายไดนําของมาสงครบถวน ใหเจาหนาที่คลังพัสดุสงหลักฐานการนําสง
พร อมหลั กฐานการสั่ งซื้ อให คณะกรรมการตรวจรับ เพื่อทําการตรวจรับ และเมื่อคณะกรรมการตรวจรั บ
เรี ย บร อ ยแล ว ให เ จ า หน า ที่ พัส ดุ ดํา เนิ น การในสว นที่เ กี่ย วขอ งให เสร็ จ สิ้ น ไปโดยเร็ ว และสง ใบนําส งให
หนวยงานการเงินโดยเร็วที่สุด
๑5.๓ การรับพัสดุไปจากกองพัสดุ หรือหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑ ตองถือปฏิบัติตามหลักการดังนี้
(๑) การรับวัสดุไปใชงาน ผูลงนามรับวัสดุตองเปนเจาหนาที่พัสดุของหนวยงานที่ไดรับ
มอบหมายเทานั้น เวนแตในกรณีที่จําเปน ผูลงนามรับของไมสามารถจะรับของเองได จะมอบหมายให
เจาหนาที่พัสดุคนใดมารับแทนก็ได โดยหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจะตองทําหนังสือมอบหมายผานสํานัก กองเจา
สังกัดอนุมัติการมอบหมาย
(๒) การรับครุภัณฑไปใชงาน ผูลงนามรับครุภัณฑตองเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุของสํานัก
กอง เทานั้น
ใหสํานัก กองเจาของงานสงรายชื่อและลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามรับพัสดุดังกลาวใน (๑)
และ (๒) แจงใหกองพัสดุและหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑทราบ
๑5.๔ การรับพัสดุที่สงไปจากสวนกลาง หรือหนวยงานอื่น จะตองมีหลักฐานการรับ-จายไปพรอมกับ
พัสดุ การรับพัสดุในกรณีดังกลาว ไมตองแตงตั้งกรรมการตรวจรับอีก
๑5.๕ การตรวจรับพัสดุใหกระทํา ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงใหผูขายนําพัสดุมา
สงมอบ กรณีที่มีความจําเปนตองเปลี่ยนสถานที่สงมอบพัสดุใหขออนุมัติกรม หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจแกไข
สัญญา หรือขอตกลงกอนถึงกําหนดสงมอบ
กรณีรับของเอง เมื่อเจาหนาที่ที่รับของสงคลังพัสดุของหนวยงานแลวใหดําเนินการตรวจรับ
เชนเดียวกับที่ไดมีการสงมอบ ณ คลังพัสดุ
๑5.6 ในกรณีเจาหนาที่ของหนวยงานหรือโครงการทางทองถิ่นเปนผูจัดซื้อไมแปรรูปตางๆ เอง และ
มีความจําเปนตองสงไมแปรรูป ไมหรือของปาหวงหามซึ่งตองเสียคาภาคหลวงตามพระราชบัญญัติปาไมขาม
เขตดานปาไม ตองมีหลักฐานการซื้อขายหรือใบเบิกทางกํากับไปกับของดวยทุกครั้ง และเมื่อไดรับไมแปรรูป
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แลวจะตองเก็บเอกสารแสดงหลักฐานการซื้อขายหรือใบเบิกทางในการขนยายไมและของปา ณ ที่เก็บไมนั้น
ดวย เมื่อเจาหนาที่ปาไมประสงคจะตรวจดูหลักฐานก็ใหดูไดทันที
๑5.7 การขนยายวัตถุระเบิดที่ไดจากการซื้อหรือโอนจากโครงการหรือหนวยงานก็ใหถือปฏิบัติใน
ลักษณะเดียวกันกับการขนยายไมแปรรูป กลาวคือ ตองมีหลักฐานการสั่งซื้อและใบอนุญาตใหมีและใชวัตถุ
ระเบิดพรอมกับใบอนุญาตขนยายวัตถุระเบิดกํากับไปกับวัตถุระเบิดดวย
๑6. การดําเนินงานดานคลังพัสดุ
๑6.๑ คลังพัสดุควรจะแบงออกเปนสวนๆ คือ สวนรับ สวนเก็บรักษา สวนจาย และสวนสํานักงาน
ไมใหปะปนกันเพื่อใหทํางานไดพรอมกัน และใหแยกเก็บพัสดุตามประเภทเพื่อความเหมาะสม และสะดวก ใน
การจาย
๑6.๒ การเปด – ปดคลังพัสดุ ใหเปด–ปดตามเวลาราชการ เวนแตไดรับคําสั่งเปนกรณีพิเศษ ให
หัวหนาคลังพัสดุเปนผูรักษากุญแจ
กอนเปดประตูดานนอกก็ดี ดานในก็ดี ตองตรวจตราครั่ง หรือตราตะกั่วทุกแหง และกุญแจที่
ใสไว อยูในสภาพเรีย บรอยหรือไม ถาปรากฏวาไมเรียบรอย หามทําการเปด หัวหนาคลังพัสดุตองรายงาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบทันที
กอนปด ตองตรวจสอบความเรียบรอยของประตู หนาตาง และบริเวณรอบคลัง ใหอยูใน
สภาพเรียบรอย ประตูดานนอก – ดานใน ตองปดกุญแจและประทับตราครั่งหรือตะกั่วทุกแหง
๑6.๓ เอกสารหลักฐานในการรับ เก็บรักษา และการจายประจําคลังพัสดุ มีเอกสารหลักฐานดังนี้คือ
(๑) สมุดทะเบียนคุมเอกสารการรับของประจําวัน (พด.๓๐) ใชบันทึกการรับพัสดุจากการซื้อ
หรือการจางกอนที่จะใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจางทําการตรวจรับทุกคราว
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ จะได ท ราบว า พั ส ดุ ร ายการใดบ า งที่ ค ลั ง พั ส ดุ รั บ ไว แ ต ล ะครั้ ง อยู ร ะหว า งทํ า การตรวจรั บ ของ
คณะกรรมการ
(๒) สมุดทะเบียนรับประจําวัน (พด.๓๑) ใชบันทึกการรับพัสดุทุกคราวที่มีการรับพัสดุเขา
มาเก็บรักษาเพื่อจายออกไปใชงานตามหลักฐานใบนําสง ที่มีการตรวจรับและรับมอบจากคณะกรรมการตรวจ
รับเรียบรอยแลว หรือตามหลักฐานการสั่งจายที่สงจากหนวยงานอื่นพรอมทั้งบันทึกใหทราบที่เก็บดวย
(๓) สมุดทะเบียนจายประจําวัน (พด.๓๔) ใชบันทึกการจายพัสดุออกไปจากคลังพัสดุตาม
หลักฐานการจายทุกคราว
(๔) บัตรพัสดุประจําคลังพัสดุ (พด.๓๕) ใชบันทึกชื่อ ประเภท รายละเอียดพัสดุและอยูติด
กับตัวพัสดุ
(๕) สมุดใบเบิก-จายพัสดุ (พด.๓๒) ใชสําหรับการจายวัสดุไปใชงาน
๑7. การควบคุมดานบัญชี
๑7.๑ การควบคุมวัสดุในดานบัญชี ใหควบคุมไวในระดับสํานัก กอง หนวยงานระดับกอง หรือ
โครงการตามลักษณะการเบิกจายแตละระดับแลวแตกรณี
ให สํานัก กอง หนวยงานระดับกอง โครงการหรือหนวยงานฝากที่มีการรับจายวัสดุไปใช
งาน จัดทําบัญชีวัสดุ (พด.๔๓) แสดงการรับ-จาย-คงเหลือ และใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชี/จายออกจาก
บัญชีประกอบรายการดวย โดยแยกประเภทดังนี้
(๑) วัสดุสํานักงาน
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(๒) วัสดุไฟฟาและวิทยุ
(๓) วัสดุงานบานงานครัว
(๔) วัสดุกอสราง
(๕) วัสดุยานพาหนะและขนสง
(๖) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(๗) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
(๘) วัสดุการเกษตร
(๙) วัสดุโฆษณาและเผยแพร
(๑๐) วัสดุเครื่องแตงกาย
(๑๑) วัสดุกีฬา
(๑๒) วัสดุคอมพิวเตอร
(๑๓) วัสดุสนาม
(๑๔) วัสดุการศึกษา
(๑๕) วัสดุอื่นๆ
๑7.๒ พัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ใหถือเปน
ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยการควบคุมครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ให
ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กรมกําหนดไว
๑7.๓ ใหสํานัก กอง หนวยงานระดับกอง หรือโครงการทุกแหงที่ไดเบิกหรือรับครุภัณฑไปใชงาน
จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน (พด.๕๙) โดยแยกตามประเภทครุภัณฑ ดังนี้
(๑) ครุภัณฑสํานักงาน
(๒) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
(๓) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
(๔) ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
(๕) ครุภัณฑการเกษตร
(๖) ครุภัณฑโรงงาน
(๗) ครุภัณฑกอสราง
(๘) ครุภัณฑสํารวจ
(๙) ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย
(๑๐) ครุภัณฑคอมพิวเตอร
(๑๑) ครุภัณฑกีฬา
(๑๒) ครุภัณฑงานบานงานครัว
(๑๓) ครุภัณฑการศึกษา
(๑๔) ครุภัณฑดนตรี
(๑๕) ครุภัณฑสนาม
(๑๖) ครุภัณฑอื่น
๑7.๔ หนวยงานผูใชครุภัณฑและอุปกรณใหดําเนินการบันทึกทะเบียนคุมทรัพยสิน (พด.๕๙) และ
คํานวณคาเสื่อมราคาปละครั้ง ณ วันสิ้นสุดปงบประมาณและทุกครั้งที่มีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงผูใชทรัพยสิน
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วัสดุ ใหคํานวณวัสดุคงเหลือที่ซื้อจากงบดําเนินการ ณ วันสิ้นปงบประมาณและคิดราคาโดย
วิธี เขากอน-ออกกอน (First in – First out)
๑7.๕ ใหสํานัก กอง หรือหนวยงานระดับกองตางๆ เปนผูควบคุมครุภัณฑ ดังตอไปนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม ควบคุมครุภัณฑประเภทการพิมพ ถายภาพ และถอดจําลอง
เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องวี.ดี.โอ. โทรทัศน อาวุธปน เครื่องดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแหง) เตียงเหล็ก
(อยูเวรยาม) นาฬิกาแขวน ตูติดประกาศ ฯลฯ
(๒) สํานักเครื่องจักรกล ควบคุมครุภัณฑประเภท
(๒.๑) เครื่องจักรกลกอสรางทุกชนิด
(๒.๒) เครื่องจักรไฟฟาทุกชนิดและอุปกรณ เครื่องอัดลมชนิดขับดวยมอเตอรไฟฟา
ยกเวน เครื่องกําเนิดไฟฟาสําหรับเครื่องรับ-สงวิทยุ
(๒.๓) เครื่องสูบน้ําทุกชนิด รถนาค เรือนาค และอุปกรณของเครื่องสูบน้ํา
(๒.๔) เรือขุดทุกชนิดและอุปกรณ รวมทั้งเครื่องจักรกลที่มีลักษณะใกลเคียง
(๒.๕) รถขุดและอุปกรณตางๆของรถขุด ฯลฯ
(๒.๖) รถแทรกเตอร สแคปเปอร มอเตอรเกรดเดอร เครื่องบดทับดิน รถบรรทุกเท
ทายขนาดตั้งแต ๑๐ ลบ.หลาขึ้นไป และอุปกรณของเครื่องจักรกลดังกลาว ฯลฯ
(๒.๗) รถสนับสนุนและอุปกรณ ฯลฯ
(๒.๘) ครุภัณฑเบ็ดเตล็ด ไดแก สายพานสงวัสดุ บุงกี๋สงวัสดุ เครื่องตัดหญา รถเข็น
เครื่องยนต รถดูดเลน แพพักอาศัย เครื่องบดเนื้อดวยไฟฟา เครื่องปดถุงพลาสติก ฯลฯ
(๒.๙) เครื่องมื อกลหนัก เชน เครื่องกลึงโลหะ เครื่องเจาะและควานโลหะ เครื่อง
เจียระไนโลหะ เครื่องกัดเฟองและเกลียว เครื่องกัดโลหะ เครื่องไส เครื่องตัดโลหะ เครื่องควานและเจียระไน
อุปกรณ เกียรมอเตอร ฯลฯ
(๒.๑๐) เครื่องมืองานโลหะกรรม ไดแก เตาหลอม เครื่องผสมทรายหลอ เครื่องทําแบบ
หลอ ฆอนกล เครื่องอัดขึ้นรูปรอน เครื่องอบชุบโลหะ เครื่องมือหองปฏิบัติการงานหลอ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
และ ชุดบันทึก ฯลฯ
(๒.๑๑) เครื่องมือโลหะแผน ไดแก เครื่องตัดเหล็กแผนและเจาะรู เครื่องมวนเหล็กแผน
เครื่องอัดขึ้นรูป เครื่องเชื่อมและตัดโลหะ ทอสําหรับบรรจุแกสออกซิเจนและอะเซทิลีน ฯลฯ
(๒.๑๒) เครื่องมืองานชางไม ไดแก เครื่องเลื่อยไม เครื่องกลึงไม เครื่องไสไม เครื่อง
เพลาะไม เครื่องเจาะไม เครื่องขัดไม ฯลฯ
(๒.๑๓) เครื่องมือทั่วไป ไดแก เครื่องมือวัดสําหรับงานชางกล เครื่องมือชุดซอมทั่วไป
เครื่องมือใชไฟฟาหรือลม เครื่องพนสี เครื่องมือปองกันเพื่อความปลอดภัย ฯลฯ
(๒.๑๔) เครื่องมือชวยงาน ไดแก เครื่องยกขนยายใชในโรงงาน แมแรงยก เครื่องมือจับ
และรองรับ ฯลฯ
(๒.๑๕) ครุภัณฑอื่นๆ ไดแก เครื่องประดาน้ํา เครื่องมนุษยกบ นาฬิกาประทับเวลา
ทํางาน ทอบรรจุกาซ จักรเย็บผา เครื่องอัดแหนมและไสกรอก โครงเตนทสนามชนิดทําดวยแปปเหล็กพรอม
ผาใบคลุม เตาแกส เตาฟูชนิดใชน้ํามันกาด บันไดอลูมิเนียม ถังน้ําแบบถังเหล็กหรือแบบไฟเบอรกลาส พัด
ลมดูดอากาศชนิดติดหลังคา ฯลฯ
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(๒.๑๖) รถ ไดแก รถยนตนั่ง รถจี๊บ รถโดยสาร รถบรรทุก รถบรรทุกเททายขนาดต่ํา
กวา ๑๐ ลบ.หลา รถลากจูงและพวง รถยกและปนจั่น รถจักรยานยนต รถปฏิบัติงานในสนาม รถสนับสนุนงาน
เบ็ดเตล็ด ฯลฯ
(๒.๑๗) เรือ ไดแก เรือโดยสาร เรือยนตมีระวางบรรทุก เรือลากจูงดัน ทายและพว ง
เรือสนับสนุนเฉพาะงานเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
(๒.๑๘) เครื่องมืองานซอมเครื่องยนตและอุปกรณ ไดแก เครื่องตรวจสอบเครื่องยนต
และอุปกรณ เครื่องลางและทําความสะอาดเครื่องยนตและอุปกรณ เครื่องอัดและเติมน้ํามัน เครื่องตรวจสอบ
ลอและยาง เครื่องมือชุดซอมเครื่องยนตและอุปกรณ ฯลฯ
(๓) สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา ควบคุมครุภัณฑประเภท
(๓.๑) เครื่องมือและเครื่องใชในกิจการสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศไดแก กลองสํารวจ
กลองระดับ เครื่องวัดพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม เครื่องแปรภาพถายทางอากาศ และครุภัณฑที่ใชในสนาม
ไดแก ผาใบ ตะเกียงเจาพายุ ฯลฯ
(๓.๒) เครื่องมืองานปฐพีและธรณีวิทยา รวมทั้งเครื่องมือสํารวจงานประเภทนี้ดว ย
ไดแก รถเจาะน้ําบาดาล เครื่องเจาะหินใตดิน เครื่องฉีดน้ําปูนฐานรากเขื่อน กลองจุลทรรศนธรณี ฯลฯ
(๔) สํานักวิจัยและพัฒนา ควบคุมครุภัณฑประเภท เครื่องมือวิเคราะหวิจัยทุกชนิด ไดแก
เครื่องกลั่นน้ําไฟฟาอัตโนมัติ เครื่องมือทดสอบดิน แบบหลอซีเมนต เครื่องวัดฟองอากาศ ฯลฯ
(๕) สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม ควบคุมครุภัณฑประเภท
(๕.๑) เครื่องมือเครื่องใชในการคํานวณออกแบบ เขียนแบบทุกชนิด
(๕.๒) เครื่องใชสํานักงาน ไดแก โตะทํางานพรอมเกาอี้ ตูเก็บเอกสาร ชั้นวางของ
และเอกสาร ฯลฯ
(๕.๓) เครื่องเรือนและเครื่องครัว เชน ตูเสื้อผา โตะเครื่องแปงพรอมเกาอี้ โตะอาหาร
พรอมเกาอี้ ตูอาหาร ตูเก็บเครื่องครัว ที่ลางจานชาม ฯลฯ
(๕.๔) เครื่องประดับตกแตง เชน ภาพวาด ภาพฉลุ ภาพแกะสลัก ฯลฯ
(๖) สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา ควบคุมครุภัณฑประเภท
(๖.๑) เครื่องมือเครื่องใชทางอุทกวิทยา รวมทั้งเครื่องมือสํารวจงานประเภทนี้ ไดแก
เครื่องวัดการระเหยของน้ําพรอมอุปกรณ เครื่องวัดอุณหภูมิสูงสุด-ต่ําสุด เครื่องวัดอุณหภูมิผิวน้ํา ฯลฯ
(๖.๒) เครื่ อ งจั ก รกลและเครื่ องมื อทดลองเกี่ย วกั บ เกษตร ไดแ ก เครื่ อ งหว านปุ ย
เครื่องสีขาว เครื่องอบเมล็ดพืช เครื่องพรวนระหวางแถว ฯลฯ
(๗) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคุมครุภัณฑประเภท
(๗.๑) คอมพิวเตอรและอุปกรณการประมวลผลพรอมทั้งเครื่องถายทอดสัญญาณฉาย
ภาพ (LCD Projector) ยกเวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณการประมวลผลที่ใชเปนสวนประกอบครุภัณฑ
อื่น ๆ โดยเฉพาะ
(๗.๒) เครื่ องวิ ทยุ สื่อสารโทรคมนาคม ได แก เครื่ องรับ-สงวิทยุและอุ ปกรณ เสา
อากาศวิทยุ เครื่องกําเนิดไฟฟาสําหรับเครื่องรับ-สงวิทยุ เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่แบบมือถือ เครื่องสื่อสาร
สัญญาณดาวเทียม เครื่องรายงานขอมูลระยะไกลหรือโทรมาตร (TELEMETERING SYSTEM) เครื่องควบคุม
ระยะไกล (TELECONTROL SYSTEM) เครื่องประชุมระยะไกล (TELECONFERENCE SYSTEM) เครื่องโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) ฯลฯ
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(๗.๓) ตูสาขาโทรศัพท ไดแก ตูสาขาโทรศัพทระบบธรรมดา ตูสาขาโทรศัพทระบบ
อัตโนมัติ เครื่องโทรศัพท เครื่องโทรสาร เครื่องพูดติดตอภายใน ฯลฯ
(๗.๔) เครื่องเสียงพรอมอุปกรณประกอบ ไดแก เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง
วิทยุเทป ไมโครโฟน ลําโพง เครื่องเสียงสําหรับหองประชุม เครื่องอัดสําเนาเทป ฯลฯ
(๗.๕) เครื่องมือตรวจสอบและตรวจวัดเครื่องมือสื่อสาร ไดแก เครื่องตรวจสอบและ
ตรวจวัดเครื่องรับ-สงวิทยุ เครื่องตรวจสอบและตรวจวัดระบบโทรศัพท เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง เครื่อง
กํ าเนิ ด สั ญ ญาณวิ ท ยุ เครื่ องตรวจระดับ สัญ ญาณไฟฟา เครื่ องวัดค าความเบี่ ย งเบนของสั ญ ญาณไฟฟ า
เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็กไฟฟา เครื่องวัดกําลังสง เครื่องเชื่อมตอสัญญาณโทรคมนาคม ฯลฯ
๑7.๖ หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑ
(๑) กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับครุภัณฑ ทั้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและอื่นๆ ของ
ครุภัณฑที่อยูในความควบคุม
(๒) รับครุภัณฑซึ่งอยูในความควบคุมที่หมดความจําเปนใชงานและอยูในสภาพใชงานไดจาก
สํานัก กอง หนวยงานระดับกองตางๆ เพื่อรวบรวมไวจายโอนตอไป
(๓) จัดทํารายการครุภัณฑใหเปนไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของสํานักงบประมาณ
(๔) จัดกรอบอัตราครุภัณฑใหเหมาะสมกับงานตามความจําเปน รวมทั้งใหความรูทางดาน
วิชาการ คําแนะนําในการใชและการซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ
(๕) ติดตามรวบรวมสถิติขอมูล ประเมินผลการใชงานและการซอมบํารุง เพื่อนําไปวิเคราะห
กําหนดเกณฑเพื่อเสนอแนะ แกไขและปรับปรุง
(๖) กําหนดรหัสครุภัณฑ
(๗) กําหนดระเบียบภายในเพื่อปฏิบัติใหสอดคลองกับขอบังคับ กฎหมาย กฎกระทรวง
พระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆ
(๘) รักษาระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของในการควบคุม
๑8. การโอนพัสดุ
๑8.๑ การโอนพัสดุตางสํานัก กอง หรือหนวยงานที่มีชื่อเรียกอยางอื่นที่เทียบเทา
(๑) การโอนครุภัณฑ ใหหนวยงานที่มีความประสงคจะขอโอนครุภัณฑจัดทํารายงานความ
ตองการพัสดุ (พด.๐๑) ผานหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑและกองพัสดุเพื่อเสนอหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก
กองเจาของครุภัณฑพิจารณาอนุมัติ และสําเนาหลักฐานการออกใบรับสิ่งของ (พด.๔๔) ใหกองพัสดุและ
หนวยงานผูควบคุมครุภัณฑดวย
(๒) การโอนวัสดุ ใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่หนวยงานหมดความจําเปนใชงานเทานั้น หาก
หนว ยงานใด มี ความประสงค จะขอโอน ใหจัดทํารายงานความตองการพัสดุ (พด.๐๑) เพื่อเสนอหัว หนา
หนวยงานระดับสํานัก กองเจาของวัสดุพิจารณาอนุมัติ
๑8.๒ การโอนพัสดุระหวางหนวยงานภายในสํานัก กอง หรือหนวยงานที่เทียบเทา ใหผูอํานวยการ
สํานัก ผูอํานวยการกอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา เปนผูอนุมัติ
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19. การเบิกจายพัสดุ
๑9.๑ ครุภัณฑที่หนวยงานเจาของงบประมาณเปนผูจัดทํารายงานความตองการพัสดุ (พด.๐๑) หรือ
ครุภัณฑที่ดําเนินการจัดหาทางทองถิ่น หรือครุภัณฑที่จัดหาทางสวนกลางแตสงของทางทองถิ่น รวมทั้งไดรับ
บริจาค ไดรับความชวยเหลือ หรือที่ปรึกษาสงคืน หรือไดรับมาตามสัญญาจางกอสรางฯ ใหกองพัสดุออกใบรับ
สิ่งของ (พด.๔๔) จายไปยังหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑ โดยใหหัวหนากลุมควบคุมพัสดุหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนผูลงนาม “ผูสั่งจาย” ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุของหนวยงานเจาของครุภัณฑลงนาม “ผูจาย” (สําหรับ
ครุภัณฑที่ดําเนินการจัดซื้อทางสวนกลางและสงของที่คลังพัสดุสามเสน หัวหนากลุมควบคุมพัสดุหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายเปนผูลงนาม “ผูจาย”) หัวหนาเจาหนาที่พัสดุของหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑเปนผูลงนาม “ผูรับ”
เมื่อหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑลงนามรับพัสดุแลวใหออกใบรับสิ่งของ (พด.๔๔) โอนครุภัณฑ
ดังกลาวใหกับหนวยงานเจาของครุภัณฑโดยเจาของครุภัณฑ ไมตองจัดทํารายงานความตองการพัสดุ (พด.๐๑)
19.2 การจายพัสดุทุกครั้ง ใหมีหลักฐานการจายระหวางผูจายกับผูรับ ดังนี้
(๑) การจายครุภัณฑ ใหกองพัสดุจายตรงไปยังหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑใหใชใบรับสิ่งของ
(พด.๔๔)
(2) การจายพัสดุ รวมทั้ง การจายคืนพัสดุ เชน การสงคืนพัสดุชํารุด การสงคืนพัสดุเหลือใช
เปนตน ใหใชใบรับสิ่งของ (พด.44)
(3) กรณี ก ารจ า งซ อมครุ ภัณฑ ตางๆ ให ออกหลัก ฐานใบเบิ กจา ยพัส ดุ (พด.๓๒) และ
ดําเนินการควบคุมตามระเบียบการพัสดุ
(4) กรณีสํานัก กองหรือหนวยงานที่เทียบเทา หรือโครงการ จัดหาครุภัณฑใหหนวยงานฝาก
โดยใหกองพัสดุเปนผูออกหลักฐานใบรับสิ่งของ (พด.๔๔) จายใหหนวยงานตนสังกัดของหนวยงานฝาก
19.3 กรณีดังตอไปนี้ไมตองออกหลักฐานการจาย
(๑) การจางกอสราง การจางซอมอสังหาริมทรัพย การจางเหมาบริการ
(๒) กองพัสดุดําเนินการจัดหาวัสดุใหโครงการหรือหนวยงานทางทองถิ่น โดยกําหนดใหผูขาย
หรือผูรับจางสงวัสดุที่โครงการทางทองถิ่น เชน ดิน ลูกรัง หิน กรวด ทราย เปนตน
(๓) สํานัก กอง หรือหนวยงานที่เทียบเทาหรือโครงการ ดําเนินการจัดหาวัสดุใหหนวยงาน
หรือโครงการที่เปนงานฝากและไดกําหนดใหผูขายสงวัสดุที่โครงการหรือหนวยงานนั้นโดยตรง
(๔) สํานัก กอง หรือหนวยงานที่เทียบเทา หรือโครงการดําเนินการจัดหาวัสดุใหโครงการ
หรือหนวยงานพิเศษ ใหถือเสมือนหนึ่งวาโครงการหรือหนวยงานนั้นเปนผูดําเนินงานเอง
20. การจายพัสดุไปใชงาน
20.๑ การจายครุภัณฑภายในสํานัก กอง หรือหนวยงานที่เทียบเทา หมายถึงการเบิกจายครุภัณฑ
ไปใชงานภายในสํานัก กอง หรือหนวยงานที่เทียบเทา ใหใชหลักฐานการเบิกจายใบจายยืมพัสดุ (พด.๔๕) ให
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูลงนามในชอง “ผูสั่งจาย” หัวหนาคลังพัสดุ เปนผูลงนามในชอง “ผูจาย” และ
หัวหนาหนวยงาน หัวหนากลุม หัวหนาฝายผูใชครุภัณฑ แลวแตกรณี เปนผูลงนามในชอง “ผูรับ” ในกรณีที่
จายใหโครงการในสังกัดที่อยูทางทองถิ่นใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุโครงการ เปนผูลงนามในชอง “ผูรับ”
20.๒ การจายครุภัณฑภายในโครงการ หมายถึง การเบิกจายครุภัณฑไปใชงานภายในโครงการ ให
ใชหลักฐานการเบิกจายใบจายยืมพัสดุ (พด.๔๕) ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เปนผูลงนามในชอง “ผูสั่งจาย”
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หัวหนาคลังพัสดุเปนผูลงนามในชอง “ผูจาย” และหัวหนาหนวยงาน หัวหนากลุม หัวหนาฝายผูใชครุภัณฑ
เปนผูลงนามในชอง “ผูรับ”
20.๓ การจายวัสดุภายในสํานัก กอง หรือหนวยงานที่เทียบเทา หมายถึง การเบิกจายวัสดุไปใชงาน
ภายในสํานัก กอง หรือหนวยงานที่เทียบเทา ใหใชหลักฐานการเบิกจายใบเบิกจายพัสดุ (พด.๓๒) ใหผูตองการ
ใช วัส ดุ เปน ผูล งนามในชอง “ผู เบิ ก” และ “ผูรับ” ผูอํานวยการสวน หัว หนากลุม หัว หนาฝายผูใชวัส ดุ
แลวแตกรณี เปนผูลงนามในชอง “ผูอนุมัติ” หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เปนผูลงนามในชอง “ผูสั่งจาย” และ
หัวหนาคลังพัสดุเปนผูลงนามในชอง “ผูจาย”
20.๔ การจ า ยวั ส ดุ ภ ายในโครงการ หมายถึง การเบิก จ ายวั ส ดุ ไ ปใช ง านภายในโครงการให ใ ช
หลักฐานการเบิกจายใบเบิกจายพัสดุ (พด.๓๒) ใหผูตองการใชวัสดุเปนผูลงนาม ในชอง “ผูเบิก” และ “ผูรับ”
ผูอํานวยการสวน หัวหนากลุม หัวหนาฝายผูใชวัสดุ แลวแตกรณี เปนผูลงนามในชอง “ผูอนุมัติ” ใหหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุเปนผูลงนามในชอง “ผูสั่งจาย” และหัวหนาคลังพัสดุเปนผูลงนามในชอง “ผูจาย”
20.๕ กรณีการเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงหรือน้ํามันหลอลื่นรวมทั้ง น้ํากรด น้ํากลั่น จํานวนเล็กนอยที่จาย
ประจํา วัน ใหใชห ลักฐานการเบิกจายใบเบิกจายพัส ดุ (พด.๓๒) ใหผูขอใชครุภัณฑนั้น เปนผูล งนามในชอง
“ผู เ บิ ก ” และให ผู ข อใช ค รุ ภั ณ ฑ นั้ น หรื อ พนั ก งานขั บ รถเป น ผู ล งนามในช อ ง “ผู รั บ ” ผู อํ า นวยการส ว น
เครื่องจักรกล หรือผูอํานวยการ/หัวหนาโครงการ หรือหัวหนาฝายชางกล หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออื่นซึ่งทํา
หนาที่ควบคุมครุภัณฑนั้น แลวแตกรณี เปนผูลงนามในชอง “ผูอนุมัติ” ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูลงนาม
ในชอง “ผูสั่งจาย” และหัวหนาคลังพัสดุเปนผูลงนามในชอง “ผูจาย”
20.๖ กรณีหนวยงานที่ไมมีการดําเนินการจัดซื้อหรือจาง ใหใชแบบพิมพ พด.๓๓ เพื่อเปนหลักฐาน
การจายวัสดุใชงาน โดยใหเจาหนาที่พัสดุเปนผูลงนามในชอง “………ผูจาย”และผูตองการใชวัสดุ เปนผูลงนาม
“………….ผูรับ”
๒1. การจายโอนครุภัณฑ
การจายโอนครุภัณฑเมื่อสํานัก กอง หรือหนวยงานที่เทียบเทาไดออกใบรับสิ่งของ (พด.๔๔) แลว
ใหสงสําเนาใหกองพัสดุ และหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑโดยเร็ว
22. การยืมพัสดุ
๒2.๑ การยืมพัสดุภายในกรม ถาเปนการยืมระหวางหนวยงานภายในสํานัก กอง หรือหนวยงานที่
เทียบเทา ใหหัวหนาหนวยงานเจาของพัสดุเปนผูอนุมัติ แตถาเปนการยืมระหวางหนวยงานตางสํานัก กอง
หรือหนวยงานที่เทียบเทา ใหผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่เทียบเทาเจาของ
พัสดุ เปนผูอนุมัติ และตองสงคืนภายในปงบประมาณที่ยืมดวย เมื่อถึงครบกําหนดยืมใหปฏิบัติตามระเบียบ
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๕๐
๒2.๒ การจายยืมพัสดุ จะเปนกรณีการยืมพัสดุระหวางหนวยงาน โครงการ กอง หนวยงานระดับ
กองหรือสํานัก รวมทั้งการสงคืนพัสดุจากการยืมรวมทั้งการจายครุภัณฑ ไปใชงานและการสงคืนจากการใช
งานดวย ใหใชใบจายยืมพัสดุ (พด.๔๕) เปนหลักฐานการรับจายพัสดุ กรณีนี้ไมตองสงสําเนาหลักฐานการรับจาย ใหกองพัสดุ หนวยงานผูควบคุมครุภัณฑ
๒2.๓ การจายยืมพัสดุใหแกสวนราชการอื่นเพื่อใชปฏิบัติงานของกรมชลประทานจะตองไดรับอนุมัติ
จากรองอธิบ ดี (ตามสายงาน) ก อน การจายให จายในระดับ กรม โดยใหสํานัก กอง หรื อหน ว ยงานที่
เทียบเทา ที่มีหนาที่ในงานนั้นเปนผูจายและติดตามทวงคืน และใหควบคุมเชนเดียวกับการจายยืมพัสดุไปใช
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งานในหนวยงานของกรมเอง สําหรับหนวยงานที่สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตออธิบดีใหเสนอรองอธิบดีฝาย
บริหารพิจารณาอนุมัติ
พัสดุที่สวนราชการอื่นจายมาใหกรมชลประทานเพื่อปฏิบัติงานใหแกสวนราชการนั้น การ
ไดมาหรือการสงคืนใหกระทําในระดับของกรม เมื่อเสร็จงานแลว ใหรีบสงคืนทัน ที โดยใหสํานัก กอง หรือ
หนวยงานที่เทียบเทา ที่มีหนาที่ในงานนั้นรับผิดชอบ และใหควบคุมเชนเดียวกับพัสดุของกรม แตแยกไว
ตางหาก
๒3. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป
๒3.๑ หน ว ยงานในสั ง กั ดส ว นกลาง ใหผูอํานวยการสํานัก กอง หรือหนว ยงานที่เทีย บเทา เปน
ผูแตงตั้งเจาหนาที่ขึ้นทําการตรวจสอบพัสดุและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป ตามระเบียบ
การพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ ๑๕๕
สําหรับหนวยงานทางทองถิ่น ใหผูอํานวยการสํานักตนสังกัดเปนผูแตงตั้งเจาหนาที่ขึ้นทําการ
ตรวจสอบพัสดุของหนวยงาน โครงการ และหนวยงานฝากในสังกัดและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๕๕
๒3.๒ การจัดทําบัญชีรายละเอียดพัสดุที่ใชประกอบการตรวจสอบของเจาหนาที่ ใหสํานัก กอง
โครงการ กลุมหรือฝาย จัดทําบัญชีรายละเอียดพัสดุเพื่อใหเจาหนาที่ใชประกอบการตรวจสอบพัสดุโดยใช
แบบพิมพ ดังนี้
(๑) วัสดุ ใชแบบรายงานประจําปบัญชีพัสดุประเภทวัสดุ (พด.๔๘) ซึ่งแสดงเปนรายการ
ละเอียด การตรวจสอบการรับ-จายประเภทวัสดุ
(๒) ครุภัณฑที่มีมูลคาต่ํากวาเกณฑ ใชแบบรายงานประจําปบัญชีพัสดุประเภทครุภัณฑต่ํา
กวาเกณฑ (พด.๔๙-๑) ซึ่งแสดงรายการละเอียด การตรวจสอบแตละประเภท
(๓) ครุภัณฑ ใชแบบรายงานประจําปบัญชีพัสดุประเภทครุภัณฑ (พด.๔๙) เปนรายการสรุป
จํานวนครุภัณฑแตละประเภท
(๔) ครุภัณฑชํารุด ใชแบบรายงานประจําป พัสดุ ครุภัณฑชํารุด (พด.๕๐) เปนรายการสรุป
จํานวนครุภัณฑชํารุด
๒3.๓ การจัดทําบัญชีรายละเอียดพัสดุประเภทวัสดุ และครุภัณฑที่มีมูลคาต่ํากวาเกณฑตามขอ
23.๒ (๑) และ (๒) ใหดําเนินการดังนี้
(๑) หน ว ยงานทางส ว นกลาง ใหสํานัก กอง หรือหนว ยงานที่เทีย บเทา แลวแตกรณีเปน
ผูจัดทํา
(๒) หนวยงานทางทองถิ่น ใหสํานักชลประทานหรือโครงการแลวแตกรณี เปนผูจัดทํา และ
ใหสํานักชลประทานเปนผูรวบรวมรายงานพัสดุของโครงการในสังกัด สงกองพัสดุ
(๓) หนวยงานที่ขึ้นตรงตอสํานัก กองทางสวนกลางและหนวยงานฝาก เปนผูจัดทํา และให
สํานัก กองเจาสังกัด รวบรวมสงกองพัสดุ
๒3.4 การจัดทําบัญชีรายละเอียดพัสดุประเภทครุภัณฑตามขอ ๒3.๒ (๓) ใหดําเนินการดังนี้
(๑) หนวยงานทางสวนกลาง ใหสํานัก กอง หรือหนวยงานที่เทียบเทา เปนผูจัดทําทั้งหมดใน
นามของสํานัก กอง หรือหนวยงานระดับกอง
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(๒) หนวยงานทางทองถิ่น ใหสํานักตนสังกัดเปนผูจัดทํารายงานของหนวยงานในสังกัดใน
ภาพรวมของสํานัก
(๓) สําหรับหนวยงานโครงการที่ออกไปปฏิบัติงานทางทองถิ่น ซึ่งมีสํานักหรือกองเจาสังกัด
อยูทางสวนกลางจะตองจัดทําเฉพาะสวนที่ไดรับดวยแลวรายงานสํานักหรือกองเจาสังกัด
(๔) โครงการใดปดงานกอสรางระหวางปงบประมาณใหดําเนินการตรวจสอบและรายงาน
ตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๕๕ โดยอนุโลม เชนเดียวกับรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป
๒3.5 พัสดุที่อยูในขั้นดําเนินการขอจําหนาย หากยังมิไดลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๖๐ จะตองถือปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๕๕ ดวย
หากไมสามารถดําเนินการจําหนายใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ใหรายงานรองอธิบดีตาม
สายงานเพื่อขอยกเลิกการจําหนายกอนสิ้นปงบประมาณดวย สําหรับหนวยงานที่สายการบังคับบัญชาขึ้นตรง
ตออธิบดีใหเสนอรองอธิบดีฝายบริหารพิจารณาอนุมัติ
๒3.6 รายงานการตรวจสอบพัสดุจะตองสงใหกองพัสดุ ๑ ชุด สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี ๑ ชุด และถาเปนรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ จะตอง
สงใหหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑอีก ๑ ชุด
๒4. การจําหนายพัสดุ
๒4.1 เมื่อผลการตรวจสอบพัสดุ ปรากฏวามีพัสดุชํารุดเสื่อมสภาพสูญไปหรือหมดความจําเปนตอง
ใชในราชการตอไปใหเจาหนาที่พัสดุของหนวยงานนั้นจัดทํารายงานพรอมรายละเอียดบัญชีพัสดุที่ขอจําหนาย
(พด.๕๕) เสนอตอหัวหนาหนวยงานภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ที่ผูแตงตั้งไดรับทราบผลการตรวจสอบ พรอม
แตงตั้งกรรมการสอบหาขอเท็จจริง
๒4.2 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงใหถือปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
ขอ ๓๕ และขอ ๓๖ โดยอนุโลม และใหคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบสภาพพัส ดุที่ชํารุด เสีย หายหรือเสื่อมสภาพนั้น เพื่อใหทราบวาเกิดขึ้น จาก
สาเหตุใดและจะตองหาตัวผูรับผิดดวยหรือไม
(๒) รายงานผลการตรวจสอบพรอมทั้งจัดทําบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบสภาพพัสดุ
ชํารุดตามแบบพิมพ พด.๕๕ และใหวินิจฉัยดวยวาสมควรจําหนายโดยวิธีใดไวดวย
(๓) การประเมินราคาพัสดุและ/หรือน้ําหนักตามสภาพปจจุบัน
๒4.3 กรณีที่ตรวจพบวาพัสดุนั้นสูญหายเนื่องจากอุทกภัย อัคคีภัย เกิดอุบัติเหตุ หรือถูกลักขโมย
ในระหวางปใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงเพื่อสอบสวนหาตัวผูรับผิดชดใช
เมื่อคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงดําเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแลว หากปรากฏวาพัสดุที่
สูญไปดังกลาวมีผูตองรับผิดใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๖๐ โดย
อนุโลม สําหรับการชดใชคาเสียหายเปนหนาที่ของสํานักกฎหมายและที่ดิน ดําเนินการตอไป
กรณีผลการสอบสวนพบวาไมปรากฏวาเจาหนาที่ประมาทเลินเลอแตประการใดและไมมีผูใด
ตองรับผิดชดใชคาเสียหาย ใหหัวหนาหนวยงาน ดําเนินการจําหนายเปนสูญ ตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ ขอ ๑๕๙
กรณีผลการตรวจสอบปรากฏวามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ
หรือพัสดุหมดความจําเปนใชในราชการ ใหหัวหนาหนวยงานอนุมัติดําเนินการจําหนาย
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๒4.4 การจําหนายพัสดุโดยวิธีการขาย ใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการขายพัสดุชํารุด
และคณะกรมการสงมอบพัสดุ โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๓๕ และขอ ๓๖ โดย
อนุโลม
๒4.5 คณะกรรมการขายพัสดุ มีหนาที่ดังนี้
(๑) จัดทําประกาศขายพัสดุชํารุด ตามแบบพิมพ พด.๕๗ โดยประกาศไมนอยกวา ๑๕ วัน
(๒) การดําเนินการขาย ถาขายโดยวิธีตกลงราคาใหใชใบเสนอราคาซื้อพัสดุชํารุด (พด.๕๘)
เปนหลักฐานการเสนอราคา แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดใหบันทึกราคาของผูเขาสูราคาซื้อ ทุกครั้งลงในใบ
เปรียบเทียบราคา (พด.๑๖)
(๓) เรียกเก็บเงินมัดจํา (ถามี) สงใหหนวยงานการเงินของหนวยงานนั้นๆ ที่ดําเนินการ
แลวแตกรณี
เงินมัดจําใหเรียกเก็บเฉพาะกรณีขายโดยวิธีทอดตลาดในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๕๐ ของ
ราคาขาย
(๔) รายงานผลการขายพัสดุพรอมความเห็นเสนอหัวหนาหนวยงาน เพื่ออนุมัติรับราคา
ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุลงนามแจงใหผูซื้อนําเงินมาชําระและรับมอบพัสดุตามตัวอยางแบบพิมพ
๒4.6 คณะกรรมการสงมอบพัสดุ มีหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินของผูซื้อ
(๒) ออกหนังสือแจงใหผูซื้อพัสดุเขาขนยายสิ่งของตามตัวอยางแบบพิมพ
(๓) นําพัสดุชํารุดสงมอบใหกับผูซื้อโดยใชใบรับสิ่งของ (พด.๔๔)
(๔) รายงานผลการสงมอบพัสดุเสนอหัวหนาหนวยงานเพื่อทราบ พรอมแนบสําเนาใบรับ
สิ่งของและใบนําสงเงินรายไดแผนดินดวย
๒4.7 การจําหนายโดยวิธีแลกเปลี่ยนและวิธีโอนใหดําเนินการตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ
๑๕๗ (๒) และ (๓)
๒4.8 การจําหนายโดยวิธีแปรสภาพหรือทําลายซากจะตองแตงตั้งคณะกรรมการแปรสภาพหรือ
ทําลายซากและใหมีหนาที่ควบคุมการทําลายซากหรือแปรสภาพแลวรายงานผลใหหัวหนาหนวยงานทราบ
24.9 การจําหนายทุกกรณี เมื่อดําเนินการจําหนายเสร็จสิ้นแลวใหเจาหนาที่พัสดุของหนวยงานนั้น
ดําเนินการตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๖๐ และรายงานใหกองพัสดุเพื่อดําเนินการตอไป
๒4.๑0 วัสดุที่จายไปใชงานแลวหากยังมีซากเหลืออยูใหหนวยงานนําซากนั้นออกทําการขายโดย ใหนํา
วิธีปฏิบัติดังที่กลาวขางตนมาปรับใชตามความเหมาะสมโดยอนุโลมและใหหัวหนาหนวยงานเปนผูอนุมัติ
๒4.๑1 การตัดฟนตนไม การขุดดินในที่ราชพัสดุเพื่อจําหนายใหเสนอผานฝายผลประโยชนและ
เงินกองทุน กองการเงินและบัญชี เพื่อขออนุมัติกรมธนารักษกอนดําเนินการ และหากปรากฏวาตนไมที่จะตัด
ฟนเปนประเภทไมหวงหาม ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย หรือระเบียบวาดวยปาไมดวย
สําหรับการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสราง ซึ่งเปนที่ราชพัสดุใหเสนอฝายผลประโยชนและ
เงินกองทุน กองการเงินและบัญชี เพื่อขออนุมัติกรมกอนดําเนินการ
การจําหนายไมที่ไดจากการตัดฟน การจําหนายมูลดิน และการจําหนายอาคาร หรือสิ่งปลูก
สรางที่จะรื้อถอนหรือวัสดุที่รื้อถอนในที่ราชพัสดุ ใหดําเนินการจําหนายโดยวิธีทอดตลาดโดยอนุโลม และเงินที่
ไดจากการขายดังกลาวใหนําสงคลังเปนรายไดในนามกรมธนารักษ ทั้งนี้ วิธีดําเนินการใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๖
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๒5. การดําเนินการดานระบบอิเล็กทรอนิกส
การดํ า เนิ น การด า นการพั ส ดุในระบบ GFMIS เกี่ย วกับ การรายงานขอมูล สินทรัพย การโอน
สินทรัพยระหวางหนวยงานภายในกรม การโอนสินทรัพยระหวางกรมกับหนวยงานภายนอก และการจําหนาย
พัสดุ ใหปฏิบัติตามแนวทางที่กรมกําหนดไว

หมวด 6
การนิเทศพัสดุและติดตามผล
๒6. การใหคําปรึกษาและแนะนําการปฏิบัติงานดานพัสดุ ทั้งดานวิชาการ เทคนิค และการกําหนด
แนวทางปฏิบัติตางๆ ตลอดจนพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัสดุใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามที่
ระเบียบการพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑที่กรมกําหนด แกหนวยงานภายใน
ของกรม ใหกองพัสดุเปนผูดําเนินการดังกลาวขางตน และหนวยงานที่ไดรับการนิเทศและติดตามผล จะตองให
ความรวมมือใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงดวยดี

หมวด 7
บทเฉพาะกาล
๒7. การปฏิบัติงานดานพัสดุของหนวยงานใดที่อยูระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จ ในวันที่
คําสั่งกรมฉบับนี้มีผลใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบการพัสดุ รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
--------------------------------

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงคําสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การบริหารงานดานการพัสดุของกรมชลประทาน
คําสั่งกรมชลประทาน ที่ 238/2554 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2554)
(ขอความเดิม)
๕.๔.๓ การอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรา ง
ขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา และอนุมัติราง
TOR และรางเอกสารประกวดราคาของงานกอสราง ตามระเบียบการพัสดุ
พ.ศ.2549 และการอนุ มั ติ เ อกสารประกวดราคาที่ ไ ด จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ
ดําเนินการประกวดราคาตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.2535 ใหถือปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) งานประกวดราคาจ า งก อ สร า งที ่ มี
วงเงิ น ไม เ กิ น ๓๐๐ ล า นบาท ใหผูอํานวยการสํานัก หรือผูอํานวยการ
กอง หรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่เทียบเทา เปนผูพิจารณาอนุมัติสําหรับงาน
ของหนวยงานหรือโครงการในสังกัด
(๒) งานประกวดราคาจา งกอ สรา งที ่มี
วงเงินไมเกิน 50ลานบาท ของสํานักงานกอสราง ในสังกัดสํานักโครงการ
ขนาดใหญ ใหผูอํานวยการสํานักงานกอสราง เปนผูพิจารณาอนุมัติ
(๓) งานประกวดราคาจางกอสรางที่มีวงเงินไม
เกิน ๒๐ ลานบาท ของหนวยงานหรือโครงการในสังกัดสํานักชลประทาน ให
หัวหนาหนวยงานหรือโครงการในสังกัดสํานักชลประทาน เปนผูพิจารณาอนุมัติ

(4) งานประกวดราคาจางกอสรางที่มีวงเงินไม
เกิน ๒๐ ลานบาท ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา ในสังกัดสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง ใหผูอํานวยการโครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา เปนผูพิจารณาอนุมัติ
(5) งานประกวดราคาจางกอสรางที่มีวงเงิน
ไมเกิน 20 ลานบาท ของสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ในสังกัดสํานักงานจัด
รูปที่ดินกลาง ใหหัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ
๕.๔.6 เอกสารประกวดราคาจ า งก อ สร า งตาม
ระเบียบการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือรางขอบเขตของงาน (TOR) และราง
เอกสารประกวดราคา ตามระเบี ย บการพั ส ดุ พ.ศ.2549 ที่ มี ว งเงิ น
ฉบับปรับปรุงวันที่ 17 มกราคม 2555

คําสั่งกรมชลประทาน ที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555
(ขอความทีแ่ กไขใหม)
๕.๔.๓ การอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราง
ขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา และอนุมัติราง
TOR และรางเอกสารประกวดราคาของงานกอสราง ตามระเบียบการ
พัสดุ พ.ศ.2549 และการอนุมัติเอกสารประกวดราคาที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อ
ดําเนินการประกวดราคาตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.2535 ใหถือปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) งานประกวดราคาจ า งก อ สร า งที่ มี
วงเงินไมเกิน ๓๐๐ ลานบาท ใหผูอํานวยการสํานัก หรือผูอํานวยการกอง
หรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่เทียบเทา เปนผูพิจารณาอนุมัติสําหรับงานของ
หนวยงานหรือโครงการในสังกัด
(๒) งานประกวดราคาจ า งก อ สร า งที่ มี
วงเงินไมเกิน 35 ลานบาท ของสํานักงานกอสราง ในสังกัดสํานักพัฒนา
แหลงน้ําขนาดใหญ ใหผูอํานวยการสํานักงานกอสราง เปนผูพิจารณา
อนุมตั ิ
(๓) งานประกวดราคาจางกอสรางที่มีวงเงิน
ไมเกิน ๒๐ ลานบาท ของหนวยงานหรือโครงการในสังกัดสํานักชลประทาน ให
หัวหนาหนวยงานหรือโครงการในสังกัดสํานักชลประทาน เปนผูพิจารณาอนุมัติ
(4) งานประกวดราคาจางกอสรางที่มีวงเงิน
ไมเกิน 20 ลานบาท ของสํานักงานกอสราง ในสังกัดสํานักพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดกลาง ใหผูอํานวยการสํานักงานกอสรางเปนผูพิจารณาอนุมัติ
(5) งานประกวดราคาจางกอสรางที่มีวงเงิน
ไมเกิน ๒๐ ลานบาท ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา และสํานักงานจัดรูป
ที่ดินจังหวัด ในสังกัดสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง ใหผูอํานวยการโครงการ
ปฏิบัติการคันคูน้ํา หรือหัวหนาสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด แลวแตกรณี เปน
ผูพิจารณาอนุมัติ
๕.๔.6 เอกสารประกวดราคาจ า งก อ สร า งตาม
ระเบียบการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือรางขอบเขตของงาน (TOR) และราง
เอกสารประกวดราคา ตามระเบี ย บการพั ส ดุ พ.ศ.2549 ที่ มี ว งเงิ น

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ

กําหนดอํานาจอนุมัตฯิ ของผูอํานวยการสํานักงาน
กอสราง สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ ไมเกิน 35
ลานบาท เพื่อใหสอดคลองกับคําสัง่ มอบอํานาจดานพัสดุ

กําหนดอํานาจอนุมัตฯิ ใหผูอํานวยการสํานักงานกอสราง
สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง เพื่อใหสอดคลองกับ
การแบงหนวยงานภายในกรม (เปนการภายใน)
กําหนดใหโครงการปฏิบตั ิการคันคูน้ํา และสํานักงานจัด
รูปที่ดินจังหวัด ซึ่งสังกัดสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง อยูใน
ขอเดียวกัน

หนา 1

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงคําสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การบริหารงานดานการพัสดุของกรมชลประทาน
คําสั่งกรมชลประทาน ที่ 238/2554 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2554)
คําสั่งกรมชลประทาน ที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555
(ขอความเดิม)
(ขอความทีแ่ กไขใหม)
งบประมาณเกินกวา ๕๐ ลานบาทขึ้นไป ใหเสนอสํานักออกแบบวิศวกรรม งบประมาณเกิน กว า ๕๐ ล านบาท ให เสนอสํา นัก ออกแบบวิศ วกรรม
และสถาปตยกรรมพิจารณาตรวจสอบกอนเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
และสถาปตยกรรมพิจารณาตรวจสอบกอนเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ เวนแต
งานของสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ และสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาด
กลาง ซึ่งมีผูแทนจากสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม รวม
เปนคณะทํางานจัดทําเอกสารประกวดราคาหรือคณะกรรมการกําหนด
รางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา ไมตองเสนอ
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรมพิจารณาตรวจสอบกอน
๕.7 การกําหนดราคากลางของงานจางกอสราง
(๑) กอนดําเนินการจางกอสรางทุกวิธี ในแตละครั้งให
หัวหนาหนวยงานที่มีงานอยูในความรับผิดชอบแตงตั้งขาราชการเพื่อทําหนาที่
คณะกรรมการกํ าหนดราคากลางตามความเหมาะสมของลั ก ษณะงาน
กอสราง ประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๒
คน และควรมีผูมีความรูเกี่ยวกับการประมาณราคารวมเปนกรรมการดวย
กรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการ จะแตงตั้งบุคคลภายนอกซึ่ง
ไมมีสวนไดสวนเสียกับการกอสรางนั้น รวมเปนกรรมการดวยก็ได
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง มีหนาที่คํานวณ
ราคากลางงานกอสรางในแตละงาน/โครงการ โดยถอดรูปแบบรายการตาม
หลักวิชาการ และประเมินหรือคํานวณตามหลักเกณฑที่มติคณะรัฐมนตรี
กําหนด ใช Unit Cost ที่สํานักงบประมาณอนุมัติครั้งหลังสุด และใชราคา
วัสดุกอสรางของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักปลัดกระทรวงพาณิชย
กระทรวงพาณิชยในเดือนที่คํานวณราคากลาง
ราคากลางที่คํานวณไดนี้มิใชราคามาตรฐานของ
งานกอสราง แตเปนราคาที่ทางราชการยอมรับ ไมสูงจนผูประกอบการไดกําไร
มากเกินกวาที่ควรไดรับ และเปนราคาที่ไมต่ําจนผูประกอบการไมสามารถที่จะ
ดําเนินการกอสรางได
เมื่ อ คณะกรรมการกํ า หนดราคากลาง คํ า นวณ
ราคากลางงานกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว ใหเสนอหัวหนาหนวยงานที่มีงาน
อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบให ค วามเห็ น ชอบก อ นดํ า เนิ น การสอบราคาหรื อ
ฉบับปรับปรุงวันที่ 17 มกราคม 2555

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ

เพิ่มเติมขอความ เพื่อความคลองตัว และลดขั้นตอนใน
การตรวจสอบสําหรับงานของสํานักโครงการขนาดใหญ
และสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางและใหสอดคลอง
กับบันทึกหองรองอธิบดีฝายกอสราง ที่ 3/2555
ลงวันที่ 12 มกราคม 2555

๕.7 การกําหนดราคากลางของงานจางกอสราง
(๑) กอนดําเนินการจางกอสรางทุกวิธี ในแตละครั้งให
หัวหนาหนวยงานที่มีงานอยูในความรับผิดชอบแตงตั้งขาราชการเพื่อทํา
หนาที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
กอสราง ประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๒
คน และควรมีผูมีความรูเกี่ยวกับการประมาณราคารวมเปนกรรมการดวย
กรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการ จะแตงตั้งบุคคลภายนอกซึ่ง
ไมมีสวนไดสวนเสียกับการกอสรางนั้น รวมเปนกรรมการดวยก็ได
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง มีหนาที่คํานวณ
ราคากลางงานกอสรางในแตละงาน/โครงการ โดยถอดรูปแบบรายการตาม
หลักวิชาการ และประเมิ นหรือคํานวณตามหลักเกณฑที่มติคณะรัฐมนตรี
กําหนด ใช Unit Cost ที่สํานักงบประมาณอนุมัติครั้งหลังสุด และใชราคา
วัสดุกอสรางของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักปลัดกระทรวงพาณิชย
กระทรวงพาณิชยในเดือนที่คํานวณราคากลาง
ราคากลางที่คํานวณไดนี้มิใชราคามาตรฐานของ
งานกอสราง แตเปนราคาที่ทางราชการยอมรับ ไมสูงจนผูประกอบการได
กําไรมากเกินกวาที่ควรไดรับ และเปนราคาที่ไมต่ําจนผูประกอบการไม
สามารถที่จะดําเนินการกอสรางได
เมื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง คํานวณ
ราคากลางงานกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว ใหเสนอหัวหนาหนวยงานที่มี
งานอยูในความรับผิดชอบใหความเห็นชอบกอนดําเนินการสอบราคาหรือ
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงคําสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การบริหารงานดานการพัสดุของกรมชลประทาน
คําสั่งกรมชลประทาน ที่ 238/2554 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2554)
(ขอความเดิม)
ประกวดราคา หรือกอนดําเนินการจัดทําราง TOR สําหรับการจัดหาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลวแตกรณี
กรณี ที่ ห น ว ยงานใดไม มี เ จ า หน า ที่ ผู มี ค วามรู
เกี่ยวกับการคํานวณราคากลางงานกอสราง ใหสํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรมเปนผูดําเนินการ โดยผูอํานวยการสํานักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปตยกรรมแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางและใหความ
เห็นชอบราคากลางงานกอสรางที่คํานวณได กอนการดําเนินการสอบราคา
หรือประกวดราคา หรือกอนดําเนินการจัดทําราง TOR สําหรับการจัดหา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลวแตกรณี

(2) ให หน วยงานที่ ดํ าเนิ นการจ างก อสร างนํ าสํ าเนา
รายละเอี ยดราคากลาง ใส แฟ มประกาศไว ที่ หน วยงาน ตั้ งแต วั นเริ่ มต น
ประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาเพื่อผูจะเขาเสนอราคาทุกรายสามารถ
ขอดูไดโดยเทาเทียมกัน
(3) การจ า งก อ สร า งทุ ก กรณี หากปรากฏว า ราคา
กลางที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณไว แตกตางกับราคาของผู
เสนอราคารายที่หนวยงานเห็นสมควรจาง ตั้งแตรอยละ 15 ขึ้นไป โดยใช
ราคาของผูเสนอราคารายที่หนวยงานสมควรจางเปนฐานในการคํานวณ ให
คณะกรรมการกําหนดราคากลางแจงรายละเอียดการคํานวณราคากลางงาน
ก อ ส ร า งนั้ น ใ ห สํ า นั ก งา น ก า ร ตร ว จ เ งิ น แ ผ น ดิ น ทร า บ โ ด ย เ ร็ ว
(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550)
การแจงรายละเอียดการคํานวณราคากลางของ
คณะกรรมการกําหนดราคากลางตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินดังกลาว
ไม มี ผ ลผู ก พั น ต อ ผู มี อํ า นาจในการที่ จ ะพิ จ ารณารั บ หรื อ ไม รั บ ราคาของ
ผูเสนอราคารายนั้น
ฉบับปรับปรุงวันที่ 17 มกราคม 2555

คําสั่งกรมชลประทาน ที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555
รายละเอียดและเหตุผลประกอบ
(ขอความทีแ่ กไขใหม)
ประกวดราคา หรือกอนดําเนินการจัดทําราง TOR สําหรับการจัดหาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลวแตกรณี
กรณี ที่ ห น ว ยงานใดไม มี เ จ า หน า ที่ ผู มี ค วามรู
เกี่ยวกับการคํานวณราคากลางงานกอสราง ใหสํานักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปต ยกรรมเป นผู ดํา เนิน การ โดยผูอํ านวยการสํา นัก ออกแบบ
วิศวกรรมและสถาปตยกรรมแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางและ
ใหความเห็นชอบราคากลางงานกอสรางที่คํานวณได กอนการดําเนินการ
สอบราคาหรือประกวดราคา หรือกอนดําเนินการจัดทําราง TOR สําหรับ
การจัดหาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลวแตกรณี
(2) อํานาจแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง กําหนดอํานาจอนุมัตแิ ตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคา
และใหความเห็นชอบราคากลาง ไดแก หัวหนาหนวยงานที่มีงานอยูใน กลาง และใหความเห็นชอบราคากลาง ใหมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น
ความรับผิดชอบ เวนแตกรณีตาม (1) วรรคทาย
(3) ใหหนวยงานที่ดําเนินการจางกอสรางนําสําเนา
รายละเอียดราคากลาง ใส แฟ มประกาศไว ที่หน วยงาน ตั้ งแตวั นเริ่ มต น
ประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาเพื่อผูจะเขาเสนอราคาทุกรายสามารถ
ขอดูไดโดยเทาเทียมกัน
(4) การจางกอสรางทุกกรณี หากปรากฏวาราคา
กลางที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณไว แตกตางกับราคาของผู
เสนอราคารายที่หนวยงานเห็นสมควรจาง ตั้งแตรอยละ 15 ขึ้นไป โดยใช
ราคาของผูเสนอราคารายที่หนวยงานสมควรจางเปนฐานในการคํานวณ
ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางแจงรายละเอียดการคํานวณราคา
กลางงานก อสรา งนั้น ใหสํ านักงานการตรวจเงิ นแผน ดินทราบโดยเร็ ว
(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550)
การแจงรายละเอียดการคํานวณราคากลางของ
คณะกรรมการกํ า หนดราคากลางต อ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น
ดังกลาว ไมมีผลผูกพันตอผูมีอํานาจในการที่จะพิจารณารับหรือไมรั บ
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงคําสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การบริหารงานดานการพัสดุของกรมชลประทาน
คําสั่งกรมชลประทาน ที่ 238/2554 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2554)
(ขอความเดิม)

คําสั่งกรมชลประทาน ที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555
(ขอความทีแ่ กไขใหม)

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ

๒2.๑ การยื ม พั ส ดุ ภ ายในกรม ถ า เป น การยื ม ระหว า ง
หน ว ยงานภายในสํ า นั ก กอง หรื อ หน ว ยงานที่ เ ที ย บเท า ให หั ว หน า
หนวยงานเจาของพัสดุเปนผูอนุมัติ และตองสงคืนภายในปงบประมาณที่
ยืมดวย เมื่อถึงครบกําหนดยืมใหปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
ขอ ๑๕๐

๒2.๑ การยื ม พั ส ดุ ภ ายในกรม ถ า เป น การยื ม ระหว า ง
หน ว ยงานภายในสํ า นั ก กอง หรื อ หน ว ยงานที่ เ ที ย บเท า ให หั ว หน า
หนวยงานเจาของพัสดุเปนผูอนุมัติ แตถาเปนการยืมระหวางหนวยงาน
ต า งสํ า นั ก กอง หรื อ หน ว ยงานเที ย บเท า ให ผู อํ า นวยการสํ า นั ก
ผูอํานวยการกอง หรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่เทียบเทา เจาของพัสดุ เปน
ผูอนุมัติ และตองสงคืนภายในปงบประมาณที่ยืมดวย เมื่อถึงครบกําหนด
ยืมใหปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๕๐

เพิ่มเติมขอความ “แตถาเปนการยืมระหวางหนวยงาน
ต า งสํ านั ก ก อง หรื อห น วย งา นที่ เ ที ย บ เท า ให
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ผู อํ า นวยการกอง หรื อ ผู ดํ า รง
ตํ า แหน ง อื่ น ที่ เ ที ย บเท า เจ า ของพั ส ดุ เป น ผู อ นุ มั ติ ”
เพื่อใหเกิดความชัดเจนกรณีการยืมระหวางหนวยงานตาง
สํานัก/กอง

ฉบับปรับปรุงวันที่ 17 มกราคม 2555
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