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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ประวัติความเปนมา 

งานบริหารพัสดุอาคารสถานท่ีแบะสาธารณูปโภค เดิมเปนฝายพัสดุ ซึ่งเปนฝายหน่ึงในสํานักงาน
อธิการบดี นับตั้งแตกอตั้งเปนโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเพชรบุรี ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2502  โรงเรียน
ฝกหัดครูเพชรบุรี ไดเปลี่ยนเปน วิทยาลัยครูเพชรบุรี และในป พ.ศ. 2538 เปลี่ยนเปน สถานบันราชภัฏเพชรบุรี 
และวันท่ี 14 มิถุนายน  2547 เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2547 สืบเน่ืองจากกฎกระทรวงการจัดตั้งสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยไดแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี
ออกเปน 3 กอง ตามมติสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรางประกาศกระทรวงนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดแก 

 

 
1) กองกลาง  ประกอบดวย งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารคลังและทรัพยสิน 

งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค งานประชุมและการประชาสัมพันธ 
2) กองนโยบายและแผน  ประกอบดวย  งานบริหารท่ัวไป งานนโยบายและยุทธศาสตร  งานวิเทศ

สัมพันธ 
3) กองพัฒนานักศึกษา  ประกอบดวย งานบริหารท่ัวไป งานกิจกรรมนักศึกษา งานบริการและ

สวัสดิการ 
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ปจจุบันงานบริหารพัสดุอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค เปนกลุมงานหน่ึงในกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี มีหนาท่ีรับผิดชอบดูแล งานพัสดุ งานอาคารสถานท่ี และงานพาหนะของมหาวิทยาลัย 
 

2. สถานท่ีต้ัง  
 อาคารวิทยาภิรมย ตึก 14 ช้ัน M เลขท่ี 38 หมู 8 ตําบลนาวุง อําเภอเมือง จังหวัด 

เพชรบุรี 76000 โทรศัพท 032-493313  โทรสาร 032-493313  
 

 
ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ 

1. ปรัชญา 
“ ถูกระเบียบปฏิบัติ ซ่ือสัตยสุจรติ 

สรางมิตรภาพในการบริการ รวมประสานภารกิจมหาวิทยาลัย” 
 

2. วิสัยทัศน 
  มีวิสัยทัศน  2  ขอ  ดังน้ี 
  ๒.1  ใหบริการดานการพัสดุ อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด เกิดประโยชน 

สูงสุดแกหนวยงาน โปรงใส ตรวจสอบได เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ สะดวกรวดเร็ว และพัฒนาระบบงานให
ทันสมัยมาใชในการบริหารงานใหดีมีมาตรฐาน รวมประสารภารกิจมหาวิทยาลยั และสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูใชบริการท้ังภายในและภายนอก 
  2.2 ใหบริการงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะโดยพัฒนาอาคาร สิ่งปลูกสราง และภูมิทัศนให
มีความทันสมัย เปนระเบียบสวยงาม ตลอดจนการจดัระบบการใหบริการงานยานพาหนะเพ่ือรองรับการขอใช
บริการใหเกิดประโยชนและประสทิธิภาพสูงสุด 
 3. พันธกิจ 
    มีพันธกิจ 3 ประการ ดังน้ี 
   3.1 บริหารงานพัสดุของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ ประหยดั เกิดประโยชนสูงสุด ตรง
ตามความตองการ โปรงใสและตรวจสอบได 
   3.2 ใหคําแนะนํา ปรึกษา ดานการบริหารงานพัสดุแกหนวยงานตาง ๆ กําหนดวิธีการข้ันตอน 
แนวทางการปฏิบัติงานพัสดุของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ 
   3.3 สรางความพึงพอใจใหกับผูมาใชบริการงานอาคารสถานท่ี และงานยานพาหนะ อยางมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด 
 
 
วัตถุประสงค และนโยบาย 

1. วัตถุประสงค 
  มีวัตถุประสงค ดังน้ี 

1.1 เพ่ือพัฒนาระบบงานพัสดุ ใหมปีระสิทธิภาพ ถูกตองตามระเบียบ รวดเร็ว 
1.2 เพ่ือพัฒนาอาคาร สิ่งปลูกสรางและภูมิทัศนใหทันสมัยและสวยงาม 
1.3 เพ่ือปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสรางและภมูิทัศนใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานอยูตลอดเวลา 
1.4 เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาระบบงานยานพาหนะใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
1.5 เพ่ือใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
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2. นโยบาย 
   มีนโยบาย 2 ดาน ดังน้ี  
  2.1 นโยบายดานการใหบริการ 
   -  บริการใหคําปรึกษาระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุแกหนวยงานตาง ๆ  
                   และบุคลากรของมหาวิทยาลยั 
     -  ใหบริการซอมบํารุงอาคารสถานท่ี และสาธารณูปโภค 
   -  ใหบริการยานพาหนะ 
   -  ใหบริการดานหองประชุม  
  2.2 นโยบายดานการบริหารจัดการ 
   -  กําหนดภาระหนาท่ีความรบัผิดชอบ (Job Description) ของบุคลากรใน 
      หนวยงานพัสดุ งานอาคารสถานท่ี และงานยานพาหนะใหชัดเจน 
   -  ติดตามผลการปฏิบัติงานของแตละงานเปนประจํา 
   -  ใหบุคลากรมสีวนรวมในกาแสดงความคิดเห็น 
   -  นําเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใชในการใหบริหารจัดการ 
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รายละเอียดโครงสราง 
 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 1.1  แสดงแผนภูมิโครงสรางกองกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานอธิการบดี

งานบริหาร
ทั่วไป

งานบริหาร
บุคคล

งานบริหาร
คลงั และ
ทรัพยสิน

งานบริหารพัสดุ 
อาคารสถานที่ 

และ
สาธารณูปโภค

งานประชุม
และการ

ประชาสัมพันธ

กองกลาง
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งานบริหารพัสดุอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค

หนวยจัดซ้ือจัดจาง
หนวยทะเบียนและ

คลังพัสดุ
หนวยบริหารอาคาร

และซอมบํารุง
หนวยงาน        

ยานพานหะ

หนวย

สาธารณูปโภค

หนวยออกแบบและ
ควบคุมการกอสราง

-งานจัดซื้อจัด
จางดวยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 
-งานประกวด
ราคาจัดซื้อจัด
ดวยวิธี
อิเล็กทรอนิกส 
e-bidding 
 
-งานระบบ 
gfmis 
 
-งานจัดทํา
สัญญาและ
ทะเบียน 
 
-งานบริหาร
สัญญาและ
หลักประกัน 
 
-งานตรวจรับ 
และตรวจการ
จางพัสดุ 
 
 
 

-งานควบคุม
พัสดุ 
 
-งานเอกสาร
พัสดุ 
 
-งานเลข
ครุภัณฑ 
 
-งานรับคืนและ
ตรวจสอบพัสดุ 
 
 
-งานตรวจสอบ
พัสดุประจําป 
 
-งานจําหนาย
พัสดุ 
 
 
 

-งานดูแลความ
สะอาด 
 
-งานดูแลตนไม
สวนหยอม 
 
-งานเลข
ครุภัณฑ 
 
-งานซอม
ครุภัณฑ 
 
-งานตรวจสอบ
สภาพอาคาร 
 
-งานรับแจง
ซอมระบบและ
อาคาร 
 
-งานสวัสดิการ
บานพักอาศัย 
 
-งานซอมบํารุง
อาคารสถานที่ 
 
-งานบริการ
หองประชุม 
 

-งานบริการ
ยานพานหะ 
 
-งานซอม
บํารุงรักษายาน
พานหะ 
 
-งานทะเบียน
และประกันภัย
ยานพาหนะ 
 
-งานเบิกจาย
วัสดุ 
 
 
-งานรายงาน
บริการและ
คาใชจาย 
 
 
 

-งานซอมบํารุง
ไฟฟา ประปา 
โทรศัพท 
 
-งานตรวจ
สภาพระบบ 
งานจัดเตรียม
วัตถุดิบและ
วัสดุ 
 
-งานใหบริการ
และติดต้ัง 
 
-งานเอกสาร
และคูมือ
โทรศัพท 
 
 
-งานรายงาน
อนุรักษ
พลังงาน 
 
 
 

-งานออกแบบ
อาคารและ
ประมาณราคา 
 
-งานตรวจและ
ควบคุมงาน 
 
-งานบันทึก
และรายงาน
การปฏิบัติงาน
ผูรับจาง 
 
-สํารวจความ
ชํารุดของ
อาคารสถานที่ 
 
 
 
 

สํานักงานอธกิารบดี 

กองกลาง 
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ภาพท่ี 1.2   แสดงแผนภมูิโครงสรางงานบริหารพัสดุอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค 
 
 
 
 

งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 
 

งานบริหารพัสดุอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง การ
จัดทําสัญญา ศึกษาคนควารายละเอียดของพัสดุ  กําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ เชน จัดหา วาจาง ตรวจ
รับ เก็บรักษา การวิเคราะหระบบราคา คาเสื่อมราคา ประโยชนใชสอย การบํารุงรักษา ซึ่งแบงหนวยงานและหนาท่ี
ความรับผิดชอบออกเปน 6 หนวย  แสดงโครงสรางดังภาพท่ี 1.2 และมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. หนวยจัดซ้ือจัดจาง มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี 
เฉพาะเจาะจงของสํานักงานอธิการบดี  การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) การจัดซื้อ
จัดจางโดยวิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกส (e-market) การจัดทําสัญญา การตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง การควบคุม
และการจําหนายพัสดุ การจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน งานระบบ GFMIS งานจัดทําแบบแผน
และ  ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง สรุปรายงานผลการดําเนินงานแตละเดือน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
ประจําเดือน ตรวจสอบเอกสารและสัญญาตาง ๆ ซึ่งปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงภายใน
วงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ ใหคําปรึกษาแนะนําตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจางแกเจาหนาท่ี
พัสดุของหนวยงาน พิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจการจางในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวาพัสดุท่ีสงมอบมี
รายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง เสนอหัวหนาสวนราชการ เพ่ือทราบหรือสั่งการแลวแต
กรณี จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ตรวจสอบรายการครุภัณฑท่ีไดรับจดัสรรจากเงินงบประมาณแผนดินสําหรบั
รายการท่ีมีวงเงินตั้งแต 500,000 บาทข้ึนไป และหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง สําหรับรายการท่ีมีวงเงินตั้งแต 
1,000,000 บาทข้ึนไป เพ่ือกําหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามข้ันตอนตามแบบฟอรมแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง งานรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง งานรายงานผลการรับ – จายเงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับ
บริจาค ตรวจสอบ ดูแล และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมท้ังติดตอประสานงานกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ท่ีไดรับมอบหมาย 

2. หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําทะเบียน 
คุมวัสดุ ครุภัณฑ จัดทําเอกสารงานงานพัสดุ เขียนเลขครุภัณฑใหกับหนวยงานตาง ๆ งานรับคืนครุภัณฑพรอม
ตรวจสอบครุภัณฑท่ีมีการสงคืน รายงานครุภัณฑใหกับหนวยงานตาง ๆ งานตรวจสอบพัสดุประจําป งานจําหนาย
พัสดุ แจงซอมแซมครุภัณฑ/สิ่งกอสรางท่ีอยูในระหวางการประกันสัญญา จัดทําบัญชีคุมวัสดุและทะเบียนคุม
ทรัพยสิน สํารวจคุภัณฑของหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

3. หนวยบริหารอาคารและซอมบํารุง มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการ 
ควบคุมดูแลรักษาความสะอาด ดูแลรักษาตนไม ตัดหญา และตกแตงสวนหยอม จัดเก็บขยะมูลฝอย ขยายพันธุไม
ดอกไมประดับใหบริการหนวยงานอ่ืน ๆ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการซอมบํารุง การตรวจสอบสภาพของครุภัณฑใหอยูใน
สภาพท่ีพรอมใชงานไดตามปกติ ควบคุมดูแลการตรวจสอบสภาพอาคารสํานักงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
ซอมแซมวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในการซอมบํารุงของงานอาคารสถานท่ี งานรับ
แจงซอมระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท และอาคารตาง ๆ จัดทําแบบฟอรมสําหรับการซอมบํารุงประเภทตาง ๆ ซอม
บํารุง การตรวจสอบสภาพของเครื่องยนตใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน จัดทํารายงานการซอมแซมอาคารสถานท่ี จัด
ประชุมเจาหนาท่ีงานอาคาร 
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4. หนวยสาธารณูปโภค มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภคทุก 
ประเภทภายในมหาวิทยาลัย โดยแบงออกเปน 3 หนวยยอย ดังน้ี 
 4.1  หนวยระบบไฟฟา มีหนาท่ีตรวจเช็คการจายกระแสแตละวงจรและสายสงอยาง
สม่ําเสมอ รวมถึงการวางแผนงานและข้ันตอนสอบใหมีประสิทธิภาพ ตรวจเช็คแนวของเมนสายสงแตละวงจร
ระหวางแนวของสายสงไมใหก่ิงไมพาดถึงระดับของแนวสายไฟ ซึ่งอาจเปนอันตรายทําใหเกิดกระแสไฟฟาขัดของ 
ตรวจสภาพอายุการใชงานโดยตองสํารวจระบบสายสงท่ีเขามายังตัวหมอแปลงและจุดตอท่ีหัวบูชช่ิงของเครื่อง
ตรลอดจนตรวจเช็คนํ้ามันของหมอแปลงและตัวดูดความช้ืนใหอยูในภาพปกติติดตั้งระบบไฟฟาภายในมหาวิทยาลัย 
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณไฟฟาตาง ๆ และใหบริการเก่ียวกับการ ดูแล ตรวจสอบระบบไฟฟาภายใน
มหาวิทยาลัยท้ังหมด จัดทํารายงานการใชไฟฟา และรายงานการอนุรักษพลังงาน 

 4.2 หนวยระบบประปา จัดหาวัสดุ อุปกรณประปา เพ่ือการซอมบํารุง และใหบริการ
หนวยงานท่ีรองขอ ดูแลรักษา และซอมบํารุง ชุดอุปกรณการผลิตนํ้าประปาใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ ดูและรักษา 
และซอมบํารุง ระบบทอสงนํ้าประปา ใหบริการในการติดตั้ง และซอมบํารุงเครื่องสุขภัณฑใหกับคณะ สํานักงาน 
หนวยงาน และท่ีพักอาศัยของบุคลากร 

 4.3 หนวยระบบโทรศัพท มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตั้ง ระบบโทรศัพทดําเนินการ
ติดตั้งเลขหมายภายในใหออกจากจุดปลอยสัญญาณไปยังหัวเครื่องแตละเครื่องทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเมื่อ
ไดรับแจง ดูแลรักษาเครือขายโทรศัพทท้ังหมดภายในมหาวิทยาลัย ดูแลรักษาความสะอาดของตูเครือขายและ
อุปกรณของระบบโทรทัศนใหใชงานไดดี 
 5. หนวยงานยานพาหนะ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดใหบริการยานพาหนะ
เพ่ือสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย จัดการบํารุงรักษายานพาหนะใหมีสภาพสมบูรณพรอมใชงาน จัดทํารายงานการ
ใหบริการยานพานหะและคาใชจายในการดําเนินงานของหนวย บริการจัดหารถใหแกบุคลากรในสํานักงาน
อธิการบดีและหนวยงานตาง ๆ เบิกจายคานํ้ามันเช้ือเพลิง ตรวจเช็คการซอมรถและการบํารุงรักษารถโดยของอนุมัติ
ซื้อ/จางและจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน จัดทําแบบฟอรมการขอใชรถ/การเชารถ/ใบแจงงานพนักงานขับรถ จัดซื้อวัสดุ
เพ่ือใชประจํางานยานพาหนะ ดําเนินการเบิกจายคาดําเนินการพนักงานขับรถ ดําเนินการตอทะเบียนรถยนต บันทึก

ขอมูลการซอมแซมรถยนตการใชรถยนตและนํ้ามันเช้ือเพลิงดวยระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการ
ซอมแซม การใชรถยนต และการใชนํ้ามันเช้ือเพลิง 

 6. หนวยออกแบบและควบคุมการกอสราง มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการออกแบบอาคาร สิ่ง
ปลูกสรางตาง ๆ  ดําเนินการตรวจสอบและควบคุมงานกอสรางภายในมหาวิทยาลยั ใหเปนไปตามแบบรูปรายการ 
รายละเอียดและขอกําหนดในสัญญาทุกประการ สั่งเปลี่ยนแปลงแกไข เพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจางไดตาม
เห็นสมควรตามหลักวิชาชาง รายงานคณะกรรมการตรวจการจางกรณีพบปญหาในการกอสราง การสั่งพักงาน
กอสราง จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมผลการปฏิบัติงานหรือ
การหยุดงานและสาเหตุของการหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ รายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห
และสงรายงานใหเจาหนาท่ีพัสดุเพ่ือเสร็จงานแตละงวด จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางกอนสางมอบ
งานทุกงวดวาเปนไปตามสัญญาหรือไม  มีหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ  
 

รายละเอียดหนาท่ีความรับผิดชอบของงาน 

    งานบริหารพัสดุอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีหนาท่ี
ความรับผิดชอบเก่ียวกันการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง การจัดทําเอง  วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง การจางท่ี
ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอ่ืน 
ๆ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฏกระทรวง 
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ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  
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กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของและการใหบริการงานอาคารสถานท่ี และงานยานพาหนะ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

1. งานพัสดุ 
1.1  ดานการจัดหาพัสดุ 

- การดําเนินการ จัดซื้อจัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง ทุกวิธี คือ            วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ขอ 28 (1) (2) (3) วิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 78 ขอ 79 ขอ 80 และ ขอ 81 
การจางออกแบบรวมกอสราง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 82 การจางท่ีปรึกษาตาม ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ขอ 101 ขอ 103 ขอ 104 โดยวิธีการจาง ตามขอ 108 (1) (2) (3) 

- จัดทํารายงานจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทุกประเภทเงินของสํานัก/ศูนยของ
มหาวิทยาลัย 

- จัดทํารายงานจัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-market) ทุกประเภทเงินของทุกหนวยงานในสังกัด
สํานักงานอธิการบดีและหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

- จัดทํารายงานการจางท่ีปรึกษา จางออกแบบและควบคุมงานของทุกประเภทเงินของ
สํานักงานอธิการบดีและหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

- จัดทํารายงานและดําเนินการแลกเปลี่ยนพัสดุของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย 
- เสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส คณะกรรมจัดซื้อ

จัดจ างโดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง ท่ีมหาวิทยาลัยไม ไดมอบอํานาจในการจัดหา 
คณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการจัดทํา
รางขอบเขตของงาน (TOR) จัดทําเอกสารประกวดราคาเล็กทรอนิกส 

- เสนอแตงตั้งหัวหนาเจาหนาท่ี เจาหนาท่ี และหัวหนาหนวยพัสดุ ประจําคณะ / สํานัก / 
กอง และหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะหรือกอง 

- จัดทําประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ/จาง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-
bidding) 

- นําสงประกาศผานทางเว็บไซต www.gprocurement.go.th  ของกรมบัญชีกลาง และนํา
ประกาศเผยแพรทางเว็บไซต www.pbru.ac.th ของมหาวิทยาลัยและเผยแพร 
ประกาศจัดซื้อจัดจาง ณ ท่ีทําการของมหาวิทยา 

- งานดาวนโหลดเอกสารของผูยื่นการเสนอราคาของผูยื่นการเสนอราคาดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding) โดยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส 
(e-market) ผานระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ เพ่ือจัดเตรียมใหคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสพิจารณา 

- เก็บรักษาเอกสารการเสนอราคาของผูยื่นการเสนอราคาดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส (e-market)                

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.pbru.ac.th/
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- รวบรวมและจัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสาร
จากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เสนอ
หัวหนาสวนราชการเพ่ือสั่งการจัดซ้ือจัดจางตามวิธีการท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ   

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการการตรวจการจ า งในกรณี ท่ี
คณะกรรมการเห็นวาพัสดุท่ีสงมอบมีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนด
ในสัญญาหรือขอตกลง  เสนอหัวหนาสวนราชการ  เพ่ือทราบหรือสั่งการ
แลวแตกรณี   

- รวมท้ังรวบรวมเอกสารเพ่ือดําเนินการสราง โครงการในระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐ ในการเตรียมขอมูลดาวนโหลดเขาสูระบบเพ่ือใหผูสนใจรับและ
โหลดเอกสารท่ีประสงคจะดําเนินการจัดหาในครั้งนั้น ๆ 

- ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารท่ีผูยื่นเอกสาร ยื่นผานระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐเพ่ือใหไดคุณสมบัติถูกตองตามเอกสารประกวดราคา
และการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในครั้งนั้น เพ่ือนําเสนอเบื้องตนแก
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสพิจารณาใน
ลําดับตอไป 

- จัดทําใบสั่งซื้อ สั่งจาง เชา ในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และจัดทํา บส.01 ในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบบริหารการเงินการคลัง แบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) กรณีการจัดซื้อจัดจางจากเงินงบประมาณแผนดินวงเงินตั้งแต 5,000 บาท
ข้ึนไป 

- จัดทําใบขอยกเลิกใบสั่งซื้อ/จาง/เชา บส.02 ดวยระบบบริหารการเงินการคลัง แบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) กรณียกเลิกใบสั่งซื้อ / จาง / เชา จากเงินงบประมาณแผนดิน 

- จัดทําหนังสือ แจงผูชนะการประกวดราคาซื้อ / จาง ใหมาทําสัญญากับมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบกําหนด 

- จัดทําสัญญาซื้อขาย สัญญาจาง ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจาง สัญญาจางท่ีปรึกษา และสัญญาจาง
ออกแบบและควบคุมงาน 

- เก็บหลักฐาน เอกสารเก่ียวกับการจัดหาพัสดุ ทะเบียนวัสดุ/ครุภัณฑ/สัญญา และหนังสือ
ราชการท่ีเก่ียวของกับงานพัสดุ 

- จัดทําหนังสือสงสําเนาคูสัญญาท่ีมีมูลคาเกิน 1 ลานบาท พรอมเอกสารไปยังสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินจังหวัดเพชรบุรี และกรมสรรพากร 

- โตตอบหนังสือราชการท่ีเก่ียวของกับงานพัสดุทุกประเภท 
- จัดทําหนังสือตรวจสอบค้ําประกันสัญญา 
- จัดทําหนังสือรับรองผลงานกอสราง 
- จัดทําหนังสือสงคืนหลักประกันสัญญาคืนแกคูสัญญาเมื่อครบกําหนดค้ําประกันสัญญา 

 1.2  การควบคุม 
      -    ลงทะเบียนวัสดุและครุภัณฑตามแบบฟอรมระเบียบกําหนด 
  -    เบิก – จายวัสดุและครุภัณฑ โดยจัดทําเบิกไวเปนหลักฐาน ตามแบบฟอรมท่ี 
                              ระเบียบกําหนด 
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  -    เขียนเลขรหัสครุภัณฑ โดยแยกเปนหมวดหมู 
  -    ลงทะเบียนครุภัณฑในระบบบริหารจัดการขอมูล MIS ของมหาวิทยาลัย 
  -    ลงทะเบียนคุมทรัพยสินตามแบบฟอรมเพ่ือสงใหกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  - ลงทะเบียนครุภัณฑแยกตามหนวยงานเปนคณะ / สํานัก / สถาบัน / กอง /  
                              สํานักงาน/ โปรแกรมวิชา 

- บํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑเมื่อชํารุดใหสามารถใชงานได 
- สรุปผลการตรวจสอบรับ-จาย พัสดุประจําป รายงานตออธิการบดีและสาํนักงานตรวจ

เงินแผนจังหวัดเพชรบุรี 
- จัดทําหนังสือรายงานผลการตรวจสอบประจําป สงสํานักงานตรวจเงินแผนจังหวัด

เพชรบุรี 
 1.3  การยืม 
  - ควบคุมการยืม วัสดุ ครุภัณฑ ของหนวยงานภายในและภายนอก 
  - ติดตามทวงถาม วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีหนวยงานภายในและภายนอก 
  - ตรวจสอบสภาพครุภัณฑ ท่ีหนวยงานภายในและภายนอกสงคืน 
 1.4  การจําหนาย 
  -  เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง กรณีครุภัณฑชํารุดเสื่อมสภาพ  
                              สูญหายหรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป 

- เสนอจําหนายครุภัณฑกรณีเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน ตามระเบียบ 
                              กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขอ 215  
                              (1) (2) (3) (4) และขอ 217 ขอ 218 และขอ 219 

- จัดทําหนังสือแจงสํานักงานตรวจเงินแผนจังหวัดเพชรบุรี 
- จําหนายครุภัณฑจากการตรวจสอบการับ-จาย พัสดุประจําปหรือหนวยงาน 

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยแจงสงคืนระหวางป 
 1.5  งานอ่ืน ๆ  
  - จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ สํานักงานตรวจเงินแผน 
                              จังหวัดเพชรบุรี 

- จัดทํารายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ รายไตรมาส 
                              สงสํานักงานตรวจเงินแผนจังหวัดเพชรบุรี 

- จัดทํารายงาน ผลการดําเนินงานใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ  (งบ
ลงทุน) สงสํานักงานคลังจังหวัด ทุกเดือน 

- แจงเวียนขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติงานพัสดุ บัญชีราคามาตรฐาน การ 
                              เปลี่ยนแปลงข้ันตอนการปฏิบัติงานใหกับคณะ / สํานัก / สถาบัน และ                        
                              หนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

- จัดอบรมช้ีแจงระเบียบวาดวยการพัสดุ แนวปฏิบัติใหแกเจาหนาท่ี คณะ / สํานัก  
                / สถาบัน  และหนวยงานท่ีเรียกอยางอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

- เปนผูประสารงาน ในเรื่องการกอสรางของมหาวิทยาลัย ระหวางผูรับจางกับ 
       คณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง 

- จัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการชุดตาง ๆ ประชุม ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
2. งานอาคารสถานท่ี 

  2.1  ดําเนินการเก่ียวกับ การจัดการงานกอสราง และซอมบํารุงระบบ     
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              สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 
  2.2  ดูแลระบบความปลอดภัย และการจราจรภายในมหาวิทยาลัย 
  2.3  ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
             หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

3.  งานยานพาหนะ 
  3.1  ใหบริการและจัดระบบยานพาหนะเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการได 
             อยางครบถวน 
  3.2  ดูแล บํารุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
  3.3  ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
             หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานพัสดุ 
            ในการบริหารงานเก่ียวกับงานพัสดุ จําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจ ดังน้ี 

1.  กฎหมายและพระราชบัญญัติ 
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายการคลัง 
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
- พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 

2542 
- พระราชบัญญัติกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 

2546 
2. มติคณะรัฐมนตร ี

- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดราคากลางงานกอสราง พ.ศ.2544 
- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดราคากลางงานกอสราง พ.ศ.2550 
- มติคณะรัฐมนตร ีเรื่อง การเรงรัดการติดตามการใชจายเงินงบประมาณในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2550 
- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสวนรวม ครั้งท่ี 1 

3. ระเบียบและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
- ระเบียบการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2543 
- ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2547 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 

2549 
- หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงบประมาณดวยระบบอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 

2547 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- กฎกระทรวง พ.ศ. 2560 
- กฎกระทรวง พ.ศ. 2561 
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- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางแลการบริหารพัสดุภาครัฐ  
- หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 
เว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานพัสดุ 
          การบริหารงานพัสดุน้ันจะเห็นไดวาเปนงานท่ีมีรายละเอียดสลับซับซอน มีความยุงยากหลายช้ัน ตองอาศัย
กฎระเบียบท่ีจะตองปฏิบัติตามเน้ืองานการพัสดุจํานวนหลายฉบับ ดังน้ัน หัวหนางานบริหารพัสดุอาคารสถานท่ีและ
สาธารณูปโภค จําเปนตองมีความรูท่ีหลากหลาย มีทักษะการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ เพ่ือใหการบริหารงาน
พัสดุอาคารสถานท่ี และสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหบรรลุ
เปาหมาย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นโยบายของจังหวัดและนโยบายของรัฐ ไดแก การตรวจสอบงาน การ
ติดตอประสานงาน การวินิจฉัย สั่งการ การควบคุม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาท่ี การแกปญหา
ขอขัดของใจในการปฏิบัติงานและมีการพัฒนางานเพ่ือทันตอเหตุการณ ในการปฏิบัติงาน และคนควางานพัสดุใน
ปจจุบันสามารถอาศัยเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตผานเว็บไซตท่ีเก่ียวของมากมาย (ตัวอยางเว็บไซตตาง ๆ  แสดงดัง
ภาคผนวกสามารถสรุปพอสังเขป ไดดังน้ี 
 http://www.gprocurement.go.th  เปนเว็บไซตเก่ียวกับระบบจัดซื้อจัดจางทางอิเล็กทรอนิกสของ
รัฐบาล ท่ีกําหนดใหทุกสวนราชการตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตน้ี 
 http://www.pbru.ac.th  เปนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ของมหาวิทยาลัยตองเปดเผย โปรงใส สามารถตรวจสอบได ดังน้ัน ในการประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจาง 
จะตองมีการประกาศเผยแพรประกาศทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยดวยทุกครั้ง 
 http://www.cgd.go.th เปนเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง ใชสําหรับสืบคนขอมูลดานการพัสดุ กฎ มติ 
ครม ระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณาตามหลักวิชาการ 
 http://www.bb.go.th เปนเว็บไซตของสํานักงบประมาณ ใชสําหรับสืบคนหนังสือเวียนกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.) ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการพัสดุ เชน ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
หลักเกณฑการกําหนดราคากลางงานกอสราง การคํานวณคา K ฯลฯ 
 http://www.cmatthai.net เปนเว็บไซตของสมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทยใชสําหรับสืบคน
หนังสือแจงเวียน ซอมความเขาใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติงานการพัสดุ 
 http://www.krisdika.go.th  เปนเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใชสําหรับสืบคนขอมูล
ทางกฎหมาย ความเห็นทางกฎหมายตาง ๆ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการบริหารงานพัสดุ 
 http://www.tisi.go.th  เปนเว็บไซตของสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ใชสําหรับสืบคนขอมูลผูซื้อ
เก่ียวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 
 http://www.mof.go.th เปนเว็บไซตของกระทรวงการคลัง ใชสําหรับสืบคนขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับการ
พัสดุ เชน มติคณะรัฐมนตรี สาระนารู เปนตน 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.pbru.ac.th/
http://www.cgd.go.th/
http://www.bb.go.th/
http://www.cmatthai.net/
http://www.krisdika.go.th/
http://www.tisi.go.th/
http://www.mof.go.th/


 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 13 จาก 79 

 

 http://www.ocse.go.th  เปนเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ใชสําหรับสืบคน
ขอมูลตาง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน 
 http://www.gfmisreport.mygfmis.com เปนเว็บไซตของหนวยงานระบบ GFMIS กระทรวงการคลัง 
ใชสําหรับสืบคนขอมูลเก่ียวกับการขอขอมูลรหัสธนาคาร รหัส GPSC รหัสงบประมาณแผนดิน ในระบบ GFMIS เพ่ือ
ใชในการจัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจาง/เชา PO  และโหลดคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติแบบฟอรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานแกผูปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจาง งานอาคารสถานท่ี        
    สาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 
2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการเรียนรู ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการงานดานการจัดซ้ือจัดจาง 

 
ขอบเขต 

สาระประกอบดวยข้ันตอนการจัดหา วิธีการดําเนินการ  การรวบรวมขอมูลเอกสารตาง ๆ            
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการดานตาง ๆ ใหกับผูปฏิบัติงานทางดานการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารงานพัสดุ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ocse.go.th/


 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 14 จาก 79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดหาดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินต้ังแต 1 – 500,000 บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 15 จาก 79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดซ้ือ/จัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (การซ้ือ/จางครั้งหนึ่ง วงเงินไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) 

๑. วัตถุประสงค 
               เพ่ือใหเจาหนาท่ีพัสดุของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจาง ของหนวยงานอยางถูกตองเปนไปตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน ไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. ขอบเขต 
    ครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแตการจัดทํารายขอซ้ือ/จาง, การหักงบประมาณตามรายงาน

ขอซ้ือ/จาง, การสืบราคา, การออกใบสั่งซ้ือ/จาง, จัดสงหลักฐานการจัดซ้ือ/จางใหงานบริหารคลังและ
ทรัพยสินกรณีผูคารายใหม, ดําเนินการตรวจรับพัสดุ, รวบรวมเอกสารจัดทําใบสําคัญ, สงเอกสาร
เบิกจายเงินและเก็บสําเนาเขาแฟม 
  

คําจํากัดความ 
 “การจัดซ้ือจัดจาง” หมายความวา การดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการ ซ้ือ จาง เชา 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 “พัสดุ” หมายความวา สินคา งานบริหาร งานกอสราง งานจางท่ีปรึกษาและงานจางแบบ
หรือควบคุมงานกอสราง  รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนตาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  “สินคา” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอ่ืนใด รวมท้ังงาน
บริการท่ีรวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น 

“งานบริการ”  หมายความวา  งานจางบริการ งานจางเหมายริการ งานจางทําของและรับ
ขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แตไมหมายความรวมถึง



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 16 จาก 79 

 

การจางลูกจางของหนวยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของ
หนวยงานของรัฐ งานจางท่ีปรึกษา งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง และการจางแรงงาน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  “งานกอสราง” หมายความวา งานกอสรางอาคาร งานสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนใดและ
การซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทําอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันตออาคาร 
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว รวมท้ังงานบริการท่ีรวมอยูในงานกอสรางนั้นดวย แตมูลคาของ
งานบริการตองไมสูงกวามูลคาของงานกอสรางนั้น 

 “อาคาร” หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเจาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารท่ีทําการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมท้ังสิ่งกอสราง
อ่ืน ๆ ซ่ึงสรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น เชน เสาธง รั้ง ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา 
ไฟฟา หรือสิ่งอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟท หรือเครื่องเรือน 

“สาธารณูปโภค” หมายความวา งานอันเก่ียวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การ
โทรคมนาคม การระบายน้ํา การขนสงทางทอ ทางน้ํา ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอ่ืนท่ี
เก่ียวของซ่ึงดําเนินการในระดับพ้ืนดิน ใตพ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 

“งานจางท่ีปรึกษา” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเปน
ผูใหคําปรึกษาหรือแนะนําแกหนวยงานของรัฐในดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การ
ศึกษาวิจัย หรือดานอ่ืนท่ีอยูในภารกิจของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ 

“งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ืออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

“การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ 
การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ 

“ราคากลาง” หมายความวา  ราคาเพ่ือใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูยื่นขอเสนอได
ยื่นเสนอไวซ่ึงสามารถจัดซ้ือจัดจงไดจริงตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

(1) ราคาท่ีไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(2) ราคาท่ีไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดทํา 
(3) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด 
(4) ราคาท่ีไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 
(5) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ 
(6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ  
“เงินงบประมาณ” หมายความวา เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงยบประมาณรายจาย 

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเก่ียวดวยการโอนงบประมาณ เงินซ่ึงหนวยงานของ
รัฐไดรับไวโดยไดรับอนุญาติจากรัฐมตรี ใหไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายวาวดวยเงินคงคลัง เงินซ่ึงหนวยงานของรัฐไดรับไวโดยไมตองนําสงคลังเปนรายได
แผนดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีตกเปนรายไดของ
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ราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมายหรือราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให
หมายความรวมถึงเงินกู เงินชวยเหลือ และเงินอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภารค ราชการสวน

ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตาม
รัฐธรรมนูญ หนวยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับ
ของรัฐสภา หนวยงานอิสระ และหนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“หัวหนาหนวยงานของรัฐ”  หมายความวา ผูดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐ ตอไปนี้ 
- ราชการสวนกลาง หมายถึง อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะ

เปนนิติบุคคล 
- ราชการสวนภูมิภาค หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด 
- ราชการสวนทองถ่ิน หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก

องคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผูดํารงตําแหนงท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา 

- รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการใหญ หรือผูดํารงตําแหนงท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา 

- องคการมหาชน หมายถึง ผูอํานวยการ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทา 

- องคกรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ผูวาการตรวจ
เงินแผนดิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

- องคกรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง  เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการสํานักงาน
ศาลปกครอง เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

- มหาวิทยาลัยในกํากับ  หมายถึง อธิการบดี 
“เจาหนาท่ี” หมายความวา ผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูท่ี

รับมอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงาน
ภาครัฐ 

“หัวหนาเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายงานซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับการ

จัดซ้ือจัดจงหรือการบริหารพัสดุตาท่ีกําหมายกําหนดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของ
รัฐนั้นกําหนด หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ี 

“ผูมีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเขาเสนอราคาหรือ

เขายื่นขอเสนอในการจัดซ้ือจัดจางตอหนวยงานของรัฐใด เปนผูมีสวนไดสวนเสียไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาหรือเขายื่นขอเสนอตอ
หนวยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

“คณะกรรมการตรวจรับพัสด”ุ  
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- ผูรับตรวจรับพัสดุ คือ ขาราชการ ตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาข้ึนไป ลูกจางประจํา  
พนักงานของรัฐ พนักงานของทบวงมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับแตงตั ้ง ใหตรวจรับพัสดุที่จัด ซื้อจัดจาง 
วงเงินเล็กนอยไมเกิน 100,000 บาท จะแตงตั้งบุคคลใดบุคลลหนึ่งเปนผูตรวจรับพัสดุก็ได 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ ขาราชการ ตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาข้ึนไป ลูกจางประจํา 
พนักงานของรัฐ พนักงานของทบวงมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับแตงตั้งใหตรวจรับพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจางวงเงินเกิน 
100,000 บาท 

“คาใชสอย” หมายความวา รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (ยกเวนบริการสาธารณูปโภคสื่อสาร
และโทรคมนาคม) รายจายท่ีเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ และรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน ๆ 
  “คาวัสดุ” หมายความวา รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงคนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  

“คาครุภัณฑ” หมายความวา รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานยืนนาน ไมสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

 
 
 
 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
1. เจาหนาท่ี มีหนาทีจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจาง กอนดําเนินการซ้ือหรือจางทุกวิธีเสนอหัวหนา

เจาหนาท่ี และหัวหนาสวนราชการ หรือผูไดรับมอบอํานาจ และดําเนินการติดตอผูขาย/ผูรับจางเพ่ือจัดซ้ือจัด
จางตามท่ีไดรับอนุมัติ 

2. หัวหนาเจาหนาท่ี มีหนาท่ีพิจารณาอนุมัติรายละเอียดของพัสดุท่ีจะขออนุมัติจัดซ้ือ/        
จัดจาง 

3. ผูตรวจสอบงบประมาณ ทําหนาท่ีในการตรวจสอบงบประมาณเพ่ือเสนอผูอํานวยการกอง
นโยบายและแผนพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

4. ผูมีอํานาจอนุมัติ มีหนาท่ีในการอนุมัติใหดําเนินการซ้ือหรือการจาง   
4.1 กรณีท่ีทําการจัดซ้ือจัดจางไมเกิน 100,000 บาท ผูมีอํานาจอนุมัติใหดําเนินการจัดซ้ือ 

จัดจาง ไดแก รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน   
4.2 กรณีท่ีทําการจัดซ้ือจัดจางเกิน 100,000 บาท อธิการบดี มีอํานาจลงนามสั่งซ้ือสั่งจาง 

5. คณะกรรมการตรวจรับ 
ตามระเบียบฯ ขอ 175 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหนาท่ีดังนี้ 
5.1 ตรวจรับพัสดุ ณ ท่ีทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานท่ีซ่ึงกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง

การตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีอ่ืน ในกรณีท่ีไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานของรัฐกอน  
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5.2 ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว สําหรับกรณีท่ีมีการทดลอง
หรือตรวจสอบ ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุ
นั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ
นั้นๆก็ได   

ในกรณีจําเปนท่ีไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยท้ังหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการ
สถิติ 

5.3 ใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและใหดําเนินการเสร็จสิ้น 
โดยเร็วท่ีสุด  

5.4 เม่ือตรวจถูกตองควบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจาง ไดสงมอบพัสดุ
ถูกตองครบถวนตั้งแตวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาท่ีพัสดุพรอมกับทํา
ใบตรวจรับ โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบใหแกผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบับ และ
เจาหนาท่ี 1 ฉบับ เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบของหนวยงานของรัฐและรายงานใหหัวหนา
หนวยงานของรฐัทราบ  

ในกรณีท่ีเห็นวาพัสดุท่ีสงมอบ  มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง 
ใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ เพ่ือทราบหรือสั่งการ  

5.5 ในกรณีท่ีผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน 
แตไมถูกตองท้ังหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนท่ี
ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และใหรีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาท่ี            
เพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันตรวจพบ แตท้ังนี้ ไมไดตัดสิทธิ์ของ
หนวยงานของรัฐท่ีจะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนท่ีสงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 

5.6 การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเปนชุดหรือหนวยถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่ง
ไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดย
ปกติใหรีบรายงานหัวหนาหนวยงานของรฐั เพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบ ภายใน 3 วัน ทําการ
นับแตวันท่ีตรวจพบ  

5.7 ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคน ไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอหัวหนา 
หนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาหนวยงานของรัฐสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการตาม (4) 
หรือ (5) แลวแตกรณี  
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3. แผนภูมิการทํางาน 

ผังกระบวนการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ี 

หัวหนาเจาหนาท่ี 

หัวหนาหนวยงานผูไดรบั

มอบอํานาจ 

เชิญ/เจรจา ผูประกอบการทีม่ีอาชีพขายหรอืจาง, 

รายงานผลการพิจารณา 

พิจารณา 

 

ขอความเห็นชอบสั่งซื้อสั่งจาง 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

หัวหนาหนวยงานผู

ไดรับมอบอํานาจ 
พิจารณา 

เริ่มตน 

จัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง 

ขอ 22 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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๔. รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 การจัดซ้ือจัดจางวิธีเฉพาะเจาะจง เปนการเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ี
กําหนดรายใดรายหนงใหเขายื่นขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองกับหนวยงานของรัฐโดยตรง ตาม
เง่ือนไขดังนี้ 
 1) ใชท้ังวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลว แตไมมีผูยื่น
ขอเสนอ หรือขอเสนอไมไดรับการคัดเลือก 
 2) การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีการผลิต จําหนาย หรือใหบริการท่ัวไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือ
จัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินในกาจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000 บาท ตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงกําวงเงินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมทํา
ขอตกลงเปนหนังสือและวงเงินการจัดซ้ือในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสุ พ.ศ. 2560 ขอ1 
 3) มีผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผูประกอบการซ่ึงเปนตัวแทน
จําหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบดวยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไมมีพัสดุอ่ืนท่ีจะ
ใชทดแทนได 
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 4) มีความจําเปนตองใชพัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติและการจัดซ้ือ
จัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความ
เสียหายรายแรง 
 5) เปนพัสดุท่ีเก่ียวพันกับพัสดุท่ีไดจัดซ้ือจัดจางไวกอนแลว และมีความจําเปนตองจัดซ้ือจัด
จางเพ่ิมเติม โดยมูลคาของพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมจะตองไมสูงกวา 
 6) เปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาด โดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศ หรือ
หนวยงานของตางประเทศ 
 7) ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 8) กรณีอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 อํานาจในการสั่งซ้ือสั่งจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามขอ 86 ครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผู
ดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน  ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  ไดบัญญัติใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหาร
พัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ และขอกําหนดใด ๆ ของหนวยงานของรัฐท่ี
อยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ ดังนั้นเม่ือพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใชจึงทําใหบรรดาคําสั่ง
มอบอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จึงหมดสภาพบังคับและ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 6 
ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ไดแก ผูซ่ึงดํารงตําแหนงเปนหัวหนาหนวยงานของรัฐเวนแตกระ
ทวงกลาโหมหรือหนวยงานของรัฐอ่ืนท่ีผูรักษาตามระเบียบประกาศกําหนดใหหนวยงานของรัฐนั้น
สามารถกําหนดหนวยงานระดับใด ผูบังคับบัญชาชั้นใด ตําแหนงใด มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้
ก็ใหกระทําได และเม่ือไดกําหนดเปนประกสศแลว ใหแจงผูรักษาการตามระเบียบและสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินทราบดวย ขอ 7 ผูมีอํานาจดําเนินการตาม ขอ 6 หรือผูมีอํานาจสั่งซ้ือหรือสั่งจาง
ตามระเบียบนี้เปนหนังสือใหแกผุดํารงตําแหนงใดก็ไดซ่ึงสังกัดหนวยงานของรัฐเดียวกันโดยใหคํานึงถึง
ระดับตําแหนง หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ 
 จัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง 
      เจาหนาท่ีพัสดุ จัดทํารายงานขอซ้ือขอจางรายละเอียด ตามขอ 21 และขอ 22 เพ่ือ
เสนอหัวหนาหนวยงานโดยผานหัวหนาเจาหนาท่ี โดยตองเปนไปตามแผนจัดซ้ือจัดจาง และมี
รายละเอียดในรายงานขอซ้ือขอจางเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางฯ 

องคประกอบของรายงานขอซื้อขอจาง ตามระเบียบฯ ขอ 22 ในการจัดซื้อจัดจางแต
ละวิธี ใหเจาหนาที่จ ัดทํารายงานขอซื้อขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อขอความ
เห็นชอบ โดยเสนอผายหัวหนาเจาหนาท่ี ตามรายการดังตอไปนี้ 

1. เหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองซ้ือหรือจาง 
2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ

งานกอสรางท่ีจะซ้ือหรือจาง แลวแตกรณี 
3. ราคากลางของพัสดุที่จะซ้ือหรือจาง 
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4. วงเงินที่จะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุ
วงเงินท่ีประมาณวาจะซ้ือหรือจางในครั้งนั้น 

5. กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
6. วิธีท่ีจะซ้ือหรอืจางและเหตุผลท่ีตองซ้ือหรือจางโดยวิธีนั้น 
7. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
8. ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการซื้อ

หรือจาง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 
การซื้อหรือจางกรณีจําเปนเรงดวนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณที่ไมอาจคาดหมายได 

ตามมาตร 56 วรรคหนึ่ง (1)(ค) หรือกรณีมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา 56 
วรรคหนึ่ง (2)(ง) หรือกรณีการซ้ือหรือจางที่มีวงเงินเล็กนอยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในมาตรา 6 วรรคสอง ซึ่งไมอาจทํารายงานตามปกติได เจาหนาที่หรือผูที่รับผิดชอบ
ในการปกิบัติงานนั้นจะทํารายงานตามวรรคหนง เฉพาะรายการที่เห็นวาจําเปนก็ได 

 
 
 

 
 
 
รูปภาพท่ี 1 ข้ันตอนของการขอเพ่ิมโครงการ กรอกรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการจัดหา, ประเภทการ
จัดหา, พัสดุท่ีจัดหา, รหัสแผนการจัดซ้ือจัดจาง (ซ่ึงจะตองดําเนินการกอนเขาสูการสรางโครงการ) 

1 
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“*” ดอกจันทรสีแดงคือผูปฏิบัติจะตองกรอกขอมูลใหครบถวนเนื่องจากระบบบังคับใหกรอก        
หากกรอกไมครบระบบจะไมยอมใหบันทึกและไปข้ันตอนตอไมได 
 

 
รูปภาพท่ี 2 ข้ันตอนการบันทึกมูลการเพ่ิมโครงการ “*” ดอกจันทรสีแดงคือผูปฏิบัติจะตองกรอก
ขอมูลใหครบถวนเนื่องจากระบบบังคับใหกรอก หากกรอกไมครบระบบจะไมยอมใหบันทึกและไป
ข้ันตอนตอไมได 
 

เลือก “ผาน”หรือ”ไมผาน” ข้ึนอยูกับงบประมาณที่ใชในการดําเนินการ

จัดหา 
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รูปภาพท่ี 3  ข้ันตอนของการจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง โดยเลือก ท่ี 1 “รายละเอียด/แกไข” 
 

 
 
รูปภาพท่ี 4 เปนข้ันตอนของการกรอกขอมูลตาง ๆ ท่ีใชประกอบการการจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง 
เรียงลําดับจากสวนราชการ , เรื่อง , เรียน ,  เหตุผลความจําเปน ขอบเขตของงานท่ีจะดําเนินการ
จัดหา 
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รูปภาพท่ี 5 เปนข้ันตอนของการกรอกขอมูลตางๆ ท่ีใชประกอบการการจัดทํารายงานตอเนื่องจาก
รูปภาพท่ี 4 ในสวนของการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน , วิธีการท่ีจะซ้ือหรือจาง , เหตุผลท่ี
ตองซ้ือ , การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยมีใหเลือกวิธีการแตงตั้ง 2 รูปแบบคือจัดทําพรอม
การจัดทํารายงายขอซ้ือหรือจาง หรือจะเลือกจัดทําพรอมหนังสืออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 27 จาก 79 

 

 
 
รูปภาพท่ี 6  เปน Template ท่ีสรุปจากการกรอกรายละเอียด ตั้งแตรูปภาพท่ี 1 ถึง 5 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 28 จาก 79 

 

 
 
รูปภาพท่ี 7  เปนTemplate ท่ีสรุปจากการกรอกรายละเอียดตั้งแตรูปภาพท่ี 1 ถึง 5 ตอเนื่องจาก
รูปภาพท่ี 6 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 29 จาก 79 

 

 
 
รูปภาพท่ี 8  เปนTemplate ท่ีสรุปจากการกรอกรายละเอียดตั้งแตรูปภาพท่ี 1 ถึง 5 ตอเนื่องจาก
รูปภาพท่ี 7 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 30 จาก 79 

 

 
รูปภาพท่ี 9  เปนข้ันตอนของการบันทึกเลขท่ีและวันท่ีในรายงานขอซ้ือขอจาง ซ่ึงผูปฏิบัติจะตองทํา
การบันทึกคุมเลขในการออกรายงานขอซ้ือจางอยางเปนระบบ 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 31 จาก 79 

 

 
รูปภาพท่ี 10 เปนข้ันตอนของการกําหนดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  โดยจะกรอกเปนขอมูลสวน
บุคคลประกอบดวยเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน, ตําแหนง, ท่ีอยู, เบอรโทรศัพท, อีเมล เปนตน  
 

 
รูปภาพท่ี 11  จากรปูภาพท่ี 10 จะเปนการสรุปและบันทึกยืนยัน 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 32 จาก 79 

 

 
รูปภาพท่ี 12 :  ข้ันตอนของการบันทึกผูคาท่ีรับการคัดเลือก 
 

 
รูปภาพท่ี 13 :  ขอมูลท่ีจะตองกรอกไดแก เลขประจําตัวผูเสียภาษี ชื่อบริษัท ท่ีอยูบริษัท เบอรติดตอ 
อีเมล ฯลฯ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 33 จาก 79 

 

 
 
รูปภาพท่ี 14 : จากรูปภาพท่ี 12,13 และ 14 เปนข้ันตอนของการบันทึกผลผูชนะหรือไดรับการ
คัดเลือก โดยขอมูลท่ีผูปฏิบัติจะตองกรอก มีดังนี้ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ท่ีอยู เบอรติดตอ อีเมล 
และถาเปนผูคาท่ีลงทะเบียนกับระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐแลว หรือท่ีเรียกวา “การลงทะเบียนผูคา
ภาครัฐ” ก็จะมีขอมูลข้ึนโดยอัตโนมัติ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 34 จาก 79 

 

 
รูปภาพท่ี 15 :  การบันทึกยืนยันราคาของผูท่ีผานการพิจารณาท่ีตกลงจะซ้ือหรือจาง 
 

 
 
รูปภาพท่ี 16 : เปนสวนของการบันทึกเลขท่ีวันท่ีของหนังสืออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง , เลขท่ีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมตรวจรับพัสดุ  



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 35 จาก 79 

 

 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 36 จาก 79 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 37 จาก 79 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 38 จาก 79 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 39 จาก 79 

 

 
 

 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 40 จาก 79 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 41 จาก 79 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 42 จาก 79 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 43 จาก 79 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 44 จาก 79 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 45 จาก 79 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 46 จาก 79 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 47 จาก 79 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 48 จาก 79 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 49 จาก 79 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 50 จาก 79 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 51 จาก 79 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 52 จาก 79 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 53 จาก 79 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 54 จาก 79 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 55 จาก 79 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 56 จาก 79 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 57 จาก 79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 58 จาก 79 

 

 
ภาพรวมองคประกอบของการจัดทํารายงานขอซ้ือขอจางและจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

 
1.  กรณีการจัดซ้ือวงเงินไมเกิน 5,000  บาท 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 59 จาก 79 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 60 จาก 79 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 61 จาก 79 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 62 จาก 79 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 63 จาก 79 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 64 จาก 79 

 

 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 65 จาก 79 

 

2. รายงานขอซ้ือวงเงินเกิน 5,000 บาท 
 
 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 66 จาก 79 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 67 จาก 79 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 68 จาก 79 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 69 จาก 79 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 70 จาก 79 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 71 จาก 79 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 72 จาก 79 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 73 จาก 79 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 74 จาก 79 

 

 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 75 จาก 79 

 

การตรวจสอบพัดสุประจําป 
      1.   กอนวันท่ี 30 กันยายน ของทุกปใหหัวหนาสวนราชการออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี
คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน ซ่ึงมิใชเปนเจาหนาท่ี เพ่ือทําการตรวจสอบการรับจายพัสดุงวด
ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคมปกอน   จนถึงวันท่ี 30 กันยายน  ปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคง
เหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น ตามระเบียบฯ ขอ 205 
 2. เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปท่ีไดรับแตงตั้ง  จะตองดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุโดยเริ่มตั้งแตวันทําการแรกของเดือนตุลาคมเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม 
พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม  มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป 
เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในราชการตอไป   แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอ
ผูแตงตั้งภายใน 30 วันทําการนับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุ  โดยรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุท้ังวัสดุและครุภัณฑใหหัวหนาสวนราชการ  และหัวหนางานพัสดุ  ทราบตอไป 
 3. เม่ือผูแตงตั้งไดรับรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป   ใหสงรายงานไปยัง
สํานักงานตรวจเงินแผนดินสวนภูมิภาค จํานวน 1 ชุด  โดยจัดสงไปเฉพาะคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปและรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ สําหรับรายการพัสดุท่ีชํารุด เสื่อมสภาพ
หรือสูญไปใหเก็บไวรอการตรวจสอบท่ีหนวยงาน 
 4. เม่ือผูแตงตั้งไดรับรายงานดังกลาวและปรากฏวามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป
หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง  เวนแตกรณีท่ีเห็น
ไดอยางชัดเจนวาเปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให
หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาสั่งการใหดําเนินการจําหนายตอไปก็ได    
 5. เ ม่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐไดรับรายงานผลการสอบหาขอเท็จจริงจาก
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง ปรากฏวาพัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชในการปฏิบัติราชการ
ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมากใหเจาหนาท่ีเสนอรายงานตอหัวหนาสวนราชการ เพ่ือพิจารณาสั่งการ
ใหดําเนินการจําหนายตามวิธีท่ีระเบียบพัสดุ  ขอ  215  กําหนดไว ดังนี้ 

     5.1  ขายใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน   เวนแตการขายพัสดุครั้งหนึ่งซ่ึง
มีราคาซ้ือหรือไดมารวมกันไมเกิน 500,000 บาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลง
ราคากันโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได  

     5.2  แลกเปลี่ยน  กับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองสวนทองถ่ิน 
   5.3  โอน ใหสวนราชการอ่ืน  รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองสวนทองถ่ิน 

  5.4  แปรสภาพหรือทําลาย  การแปรสภาพ เชน เกาอ้ีนักเรียนชํารุด จํานวน 10 
ตัว ก็นําขาและพนักพิงมาแปรสภาพจัดทําเปนเกาอ้ีตัวใหม  หรือนําเครื่องพิมพดีดท่ีชํารุดใชงานไม
ไดมาแปรสภาพเปนวัสดุฝกแตถาหากโดยสภาพของพัสดุผุพัง ไมสามารถนําไปแปรสภาพไดก็ให
ทําลายโดยการเผา หรือ ฝง เปนตน 
 เงินท่ีไดจากการจําหนายพัสดุ  ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวของทางการเงินของหนวยงานของรัฐนั้น ในสวนท่ีใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณี 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ 

ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 76 จาก 79 

 

ตามระเบียบฯ ขอ 216  โดยปกติจะนําเงินจากการจําหนายพัสดุ สงแผนดินซ่ึงถือเปนรายไดแผนดิน ไม
วาพัสดุนั้นจะซ้ือมาดวยเงินรายได  หรือ เงินแผนดิน 
 การจําหนายพัสดุเปนสูญ   ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิด
แตไมสามารถชดใชตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยความรับผิดทางแพงของเจาหนาท่ีสวน
ราชการ  หรือมีตัวพัสดุแตไมสามารถดําเนินการจําหนายตามวิธีตามขอ 215 ใหจําหนายเปนสูญ ถา
พัสดุนั้นมีราคา ซ้ือหรือไดมารวมกันไมเกิน 1,000,000  บาท ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนผู
พิจารณาอนุมัติไดเลย ถาพัสดุมีราคาซ้ือรวมกันเกิน  1,000,000  บาท  ใหอยูในอํานาจของ
กระทรวงการคลังหรือสวนราชการท่ีกระทรวงการคลังมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบฯ 
ขอ 159 
 6. การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน หลังจากท่ีไดดําเนินการจําหนายแลว ให
เจาหนาท่ีลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที  แลวแจงใหกระทรวงการคลัง และ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค ทราบภายใน 30 วันนับแตวันลงจายพัสดุ 

 
รายการเอกสารหลักฐานการจําหนายพัสดุประจําป  ท่ีจะตองแจงใหกระทรวงการคลังและ

สํานักงาน 
ตรวจเงินแผนดิน  ทราบ  ใหสงสําเนาเอกสาร ดังนี้   (สงอยางละ 1  ชุด) 

 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจํา 
 2. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป 
 3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 
 4. รายงานผลการสอบหาขอเท็จจริง 
 5. รายงานขออนุมัติจําหนาย พรอมวิธีการจําหนายและคําสั่งอนุมัติใหจําหนาย 
 6. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสดุ  
 7. รายงานผลการจําหนายพัสดุ 
 8. สําเนาใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงการนําเงินสงเปนรายไดแผนดิน 
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หนาที่ความรับผิดชอบ 
ของผูที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบและการจําหนายพัสดุประจําป 

1.  หนาท่ีของหัวหนาสวนราชการ หรือ ผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 
 1.1 แตงตั ้งเจาหนาที ่ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป ตาม
ระเบียบพัสดุฯ ขอ 213  (หามแตงตั้งเจาหนาท่ีเปนกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป) 
 1.2 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากเจาหนาท่ีผูตรวจสอบพัสดุประจําป 
 1.3 กรณีมีพัสดุชํารุดเสื่อมสภาพ และเห็นไดอยางชัดเจนวาเปนการเสื่อมสภาพ 
เนื่องจากการใชงานตามปกติ หรือสูญหายไปตามธรรมชาติ  ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการให
ดําเนินการจําหนายตอไปไดโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 
 1.4 กรณีที่เห็นไดชัดเจนวามีพัสดุชํารุด  เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ 
หรือสูญไปตามธรรมชาติหรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป  หัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการ
ใหดําเนินการจําหนายตอไป 
   1.5 แตงตั้งกรรมการสอบหาขอเท็จจริง (ตามระเบียบฯ ขอ 214) 
 1.6 พิจารณารายงานผลการสอบหาขอเท็จจริง จากกรรมการฯ 
  - กรณีไมตองหาตัวผูรับผิดทางแพง  สั่งการใหเจาหนาท่ีพัสดุ  ตรวจสอบสภาพพัสดุ
และเสนอวิธีการจําหนาย  แลวพิจารณาอนุมัติใหจําหนาย  แจงใหกระทรวงการคลังและสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินภูมิภาคทราบตอไป  

   - กรณีตองหาตัวผูรับผิดทางแพง  ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผูรับผิดทาง
แพง 

2.  หนาท่ีของเจาหนาท่ีพัสดุ 
 2.1 จัดเตรียมรายการทะเบียนครุภัณฑของหนวยงาน และเอกสารท่ีเก่ียวของให
ครบถวนเพ่ือการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป 
 2.2 อํานวยความสะดวกใหกับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป ในการตรวจสอบพัสดุ 
 2.3 เสนอความเห็นเก่ียวกับวิธีการจําหนายพัสดุ  ชํารุดเสื่อมสภาพ  เพ่ือใหหัวหนาสวน
ราชการพิจารณาสั่งการ 
 2.4 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสดุ ชํารุดเสื่อมสภาพ ตอหัวหนาสวนราชการ 
 2.5 ลงจายพัสดุฯ  ตามท่ีไดรับการอนุมัติใหจําหนายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
 2.6 รวบรวมเอกสารท่ี เ ก่ียวของ กับการตรวจสอบพัสดุประจําป  รายงานให  
กระทรวงการคลังและสํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบ   
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3.  หนาท่ีกรรมการตรวจสอบพัสด ุ
   3.1 ตรวจการรับการจายของพัสดุ ของงวดตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคมปกอน ถึง  30  
กันยายน    ปปจจุบันวาถูกตองหรือไม  
   3.2 ตรวจนับจํานวนวัสดุคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน เฉพาะวัสดุท่ียังไมเบิกไปใชวา
คงเหลือตางตามบัญชีวัสดุหรือไม  (วัสดุท่ียังไมไดนําไปใช) 
   3.3 ตรวจนับจํานวนครุภัณฑท่ีมีอยู ท้ังในหนวยงาน  ณ วันท่ี  30  กันยายน  วามี
ครุภัณฑคงเหลือและมีความถูกตองตามทะเบียนครุภัณฑท่ีไดบันทึกไวหรือไม  และตรวจสภาพของ
ครุภัณฑท่ีมีอยูท้ังหมดในหนวยงานวามีความชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม
จําเปนตองใชในราชการ 
   3.4 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป ตอผูแตงตั้งภายใน 30 วันทําการโดย
นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุ 

4.  หนาท่ีของคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 
   4.1 ตรวจสอบสภาพพัสดุ ท่ีชํารุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการ
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เสนอหรือไม 

    4.2 พิจารณาวาพัสดุแตละรายการท่ีชํารุด  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป นั้น  เพราะสาเหตุ
ใด  และตองมีผูรับผิดทางแพงหรือไม  โดยสอบถามจากบุคคลท่ีเก่ียวของกับการใชพัสดุนั้น  และ
จะตองตรวจสอบหลักฐานท่ีเก่ียวของ  เชน  การซอมแซม  บํารุงรักษาพัสดุนั้น 

 
 

งานบริหารพัสดุฯ 
กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

30  สิงหาคม  2561 
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