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การบริหารงานดานพัสดุของกรมชลประทาน 
แนบทายคําสั่งกรมชลประทานท่ี  15 /๒๕๕5 

ลงวันท่ี  6  กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 
_______________________ 

 
หมวด ๑ 
คํานิยาม 

 
 ๑.  ตามคําสั่งนี้ 
 “ระเบียบการพัสดุ” หมายความวา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ 

 “ระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕” หมายความวา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 “ระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๙” หมายความวา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.๒๕๔๙ 

 “หัวหนาหนวยงาน” หมายถึง  ผูไดรับมอบอํานาจดําเนินการซ้ือหรือจางตามคําสั่งกรมชลประทาน
ท่ีมอบอํานาจไวซ่ึงบังคับใชในขณะนั้น 

 “หนวยงานผูควบคุมครุภัณฑ” หมายถึง  หนวยงานระดับสํานัก  กอง  หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา 
ท่ีกําหนดใหเปนผูควบคุมครุภัณฑแตละประเภท 

 “หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ” หมายถึง หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม สําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานผู
ไดรับมอบอํานาจดําเนินการซ้ือหรือจางตามคําสั่งกรมชลประทานท่ีมอบอํานาจไวซ่ึงบังคับใชในขณะนั้น 

 “เจาหนาท่ีพัสดุ” หมายถึง เจาหนาท่ีพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม สําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานผูไดรับมอบอํานาจ
ดําเนินการซ้ือหรือจางตามคําสั่งกรมชลประทานท่ีมอบอํานาจไวซ่ึงบังคับใชในขณะนั้น 

 “หัวหนาคลังพัสดุ” หมายถึง เจาหนาท่ีพัสดุท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบดานคลังพัสดุเก่ียวกับการรับ การ
เก็บรักษา การจาย สําหรับการพิจารณาแตงตั้งใหเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงาน 
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หมวด ๒ 
การกําหนดความตองการและการจัดหา 

๒. การกําหนดความตองการ 

 ๒.๑ กอนดําเนินการจัดหาทุกวิธี ใหหนวยงานเจาของงานจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจางเสนอหัวหนา
หนวยงานใหความเห็นชอบ และรีบดําเนินการสงแผนจัดซ้ือจัดจางท่ีไดรับความเห็นชอบแลวสงใหหนวยงาน
พัสดุทันที 

 ๒.๒ ใหหนวยงานท่ีตองการใชพัสดุจัดทํารายงานความตองการพัสดุใหเปนไปตามแผนจัดซ้ือจัดจาง
ท่ีไดรับความเห็นชอบแลว  โดยการซ้ือ การจางท่ีมิใชงานกอสราง การเชา การโอน การยืม การจางเหมาติดตั้ง
ไฟฟา ประปา โทรศัพท การแลกเปลี่ยน  การจางท่ีปรึกษา  และการจางออกแบบควบคุมงาน ใหใชแบบพิมพ 

พด.๐๑ และงานจางกอสรางใหใชแบบพิมพ พด.๐๒ และใหเจาหนาท่ีผูตองการใชพัสดุหรืองานเปนผูลงนามใน
ชอง “ผูตองการใชพัสดุ” หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเปนผูลงนามในชอง “เจาพนักงานกํากับ” หัวหนาหนวยงาน
การเงินหรือผูไดรับมอบหมายลงนามในชอง “ผูสอบประเภทเงิน” และหัวหนาหนวยงานตามขอ ๒.๓ เปน 

ผูลงนามในชอง “ผูอนุมัติ” และสงใหเจาหนาท่ีพัสดุเพ่ือดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบการพัสดุ 
  การเสนอขออนุมัติรายงานความตองการพัสดุ ใหเจาหนาท่ีพัสดุแนบลําดับทางเดินรายงาน
ความตองการพัสดุ (พด.๐๓) พรอมจัดทําใบแจงราคาครั้งหลังสุด ราคากลาง หรือราคามาตรฐาน (พด.๐๕) 

ดวย  และเม่ือไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและอนุมัติรับราคาเรียบรอยแลว ใหหัวหนาหนวยงานการเงินหรือ 
ผูท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการสอบประเภทเงินกอนการจัดทําขอผูกพัน 
 ๒.๓ อํานาจอนุมัติรายงานความตองการพัสดุ ไดแก หัวหนาหนวยงานผูไดรับมอบอํานาจ

ดําเนินการซ้ือหรือจาง ตามคําสั่งกรมชลประทานท่ีมอบอํานาจไวซ่ึงบังคับใชในขณะนั้น ท้ังนี้ ผูไดรับมอบ
อํานาจดังกลาวสามารถอนุมัติรายงานความตองการพัสดุสําหรับงานในความรับผิดชอบ และงานของหนวยงาน
ฝากซ่ึงปฏิบัติงานทางทองถ่ิน 

 ๒.๔ กรณีพัสดุท่ีใหกองพัสดุดําเนินการจัดหาทางสวนกลาง ใหระบุสถานท่ีสงมอบ ณ คลังพัสดุ   
กรมชลประทาน  (สามเสน) สําหรับหนวยงานสวนกลางท่ีดําเนินการจัดหาเอง หรือหนวยงานทางทองถ่ิน ให
ระบุสถานท่ีสงมอบ ณ คลังพัสดุของหนวยงาน ไวในรายงานความตองการพัสดุ  แตหากกรณีเปนพัสดุขนาดใหญ

หรือมีปริมาณมาก ไมสะดวกในการขนยายหรือเปนพัสดุซ่ึงโดยสภาพจะตองมีท่ีเก็บรักษาเปนการเฉพาะหรือเปน
วัสดุประเภทดิน ดินลูกรัง หิน กรวด ทราย เปนตน  ใหผูรายงานความตองการใชพัสดุระบุสถานท่ีสงมอบตาม
ความเหมาะสม ณ สถานท่ีของผูใชพัสดุ 
 

๓. การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
 ๓.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  (Specifications or descriptions)  จะตองถูกตอง
ตามวัตถุประสงคในการใชงาน มีความสมบูรณและสาระสําคัญครบถวน  และมีความออนตัว ยืดหยุน 
เปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลสมัย  และไมระบุโดยเจตนาเฉพาะเจาะจงยี่หอหรือผูขายรายใดรายหนึ่งจนทําให
ผูขายรายอ่ืนเสียเปรียบโดยไมเปนธรรม หรือเปนเหตุใหทางราชการตองซ้ือพัสดุในราคาสูงกวาปกติ เวนแต
พัสดุประเภทท่ีไดรับยกเวนโดยมติคณะรัฐมนตรี 
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 ๓.๒ ใหหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑเปนผู รับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ โดยจัดทําตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ (Tabulation) ปกติไมนอยกวา ๓ ยี่หอ และระบุ
เฉพาะรายละเอียดหลักท่ีสําคัญ (Major Specification)  และปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ โดยใหหัวหนา
หนวยงานผูควบคุมครุภัณฑนั้นๆ เปนผูลงนามกํากับในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและตารางเปรียบเทียบ
คุณลักษณะเฉพาะ (Comparative Major Specification) 
  กรณีครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต ๑ ลานบาทข้ึนไป เม่ือหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑจัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑเสร็จแลว ใหเสนอคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตามคําสั่ง
กรมพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําไปใชดําเนินการจัดหาพัสดุ 
 3.3 กรณีท่ีครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยไมเกิน 1 ลานบาท  ซ่ึงมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Specification) กําหนดไวแลวโดยหนวยงานอ่ืน เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีกําหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  หรือรายการครุภัณฑท่ีกําหนดไวในหนังสือการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือรายการครุภัณฑท่ีกําหนดโดยสวนราชการอ่ืน หากหนวยงานผูตองการ
ใชครุภัณฑมีความประสงคจะนํามาใชในการจัดหาก็สามารถกระทําได 
  กรณีหนวยงานผูตองการใชครุภัณฑมีความจําเปนตองใชครุภัณฑท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (Specification) ซ่ึงมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากท่ีหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑกําหนด หรือ
จําเปนตองจัดทําข้ึนใหม และมีราคาตอหนวยไมเกิน 1 ลานบาท ใหหนวยงานผูตองการใชครุภัณฑเปนผูจัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) โดยจัดทําตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ (Tabulation) ปกติ
ไมนอยกวา ๓ ยี่หอ และระบุเฉพาะรายละเอียดหลักท่ีสําคัญ (Major Specifications) พรอมลงนามกํากับ  
  ท้ังนี้กรณีตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง หนวยงานผูตองการใชครุภัณฑจะตองสงใหหนวยงาน
ผูควบคุมครุภัณฑพิจารณาใหความเห็นชอบ หนวยงานผูควบคุมครุภัณฑจะตองพิจารณาภายใน 15 วัน นับแต
วันท่ีไดรับเรื่อง หากพนระยะเวลาท่ีกําหนดใหถือวาหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑใหความเห็นชอบแลว 

๔. การสงรายงานความตองการพัสดุใหกองพัสดุดําเนินการจัดหา 
 ๔.๑ เม่ือหนวยงานเจาของงานทราบยอดเงินในการจัดหา  และแผนการจัดซ้ือจัดจางไดรับความ
เห็นชอบแลว  ใหรีบสงรายงานความตองการพัสดุใหกองพัสดุดําเนินการจัดหาทันที 
 ๔.๒ งานจางกอสรางท่ีจะตองทําสัญญากอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ  หรืองานจางกอสรางท่ีมี
วงเงินงบประมาณเกินอํานาจกรม  ใหทยอยจัดสงรายงานความตองการพัสดุพรอมรูปแบบรายการ และเอกสาร
ประกวดราคาใหกองพัสดุดําเนินการจัดหา ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ของปงบประมาณ 
 ๔.๓ งานจางกอสรางท่ีไมตองทําสัญญากอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ และมีวงเงินงบประมาณ 
ไมเกินอํานาจกรม ใหทยอยจัดสงรายงานความตองการพัสดุพรอมแบบรูปรายการ และเอกสารประกวดราคา
ใหกองพัสดุดําเนินการจัดหา ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ของปงบประมาณ 
 ๔.๔ งานซ้ือหรืองานจางท่ีมิใชงานกอสรางใหทยอยสงรายงานความตองการพัสดุถึงกองพัสดุเพ่ือ
ดําเนินการภายในกําหนดเวลา ดังนี้ 
  (๑) งานซ้ือหรือจางท่ีตองทําสัญญากอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ใหสงภายในเดือนแรก
ของปงบประมาณ 
  (๒) วงเงินงบประมาณเกิน ๕๐ ลานบาท ใหสงภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ของปงบประมาณ 
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  (๓) วงเงินงบประมาณเกิน ๑ แสนบาท  แตไมเกิน ๕๐ ลานบาท ใหสงภายในวันท่ี ๓๐ 
เมษายน ของปงบประมาณ 
  (๔) วงเงินงบประมาณไมเกิน ๑ แสนบาท ใหสงภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ของปงบประมาณ 
  กรณีท่ีไมสามารถดําเนินการตามท่ีกําหนดได  ตองขออนุมัติรองอธิบดี (ตามสายงาน) เพ่ือ
ผอนผันใหกองพัสดุดําเนินการตอไป สําหรับหนวยงานท่ีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตออธิบดีใหเสนอรองอธิบดี
ฝายบริหารพิจารณาอนุมัติ 

๕. การจัดหาพัสดุ 
 ๕.๑ การจัดหาทุกวิธี   ใหหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบการพัสดุ  
มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายท่ีเก่ียวของ และหลักเกณฑท่ีกรมกําหนดโดยเครงครัด  สําหรับการดําเนินการจัดหา
ของหนวยงานสวนกลาง  หากไมดําเนินการเองใหกองพัสดุเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 
  การดําเนินการซ้ือท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง ใหสํานักกฎหมายและท่ีดินเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ 
  กอนการดําเนินการจัดหาพัสดุทุกครั้ง เจาหนาท่ีพัสดุตองตรวจสอบรายละเอียดความตองการ
พัสดุกับแผนการจัดซ้ือจัดจาง และพัสดุคงเหลือในคลัง หากพัสดุท่ีตองการไมมีหรือมีแตไมครบตามจํานวน
เกณฑข้ันต่ําก็ใหดําเนินการจัดหาพัสดุตอไป 

 ๕.๒ การจัดหาครุภัณฑ 
  ใหหนวยงานเจาของงบประมาณเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดหาครุภัณฑ ยกเวน
หนวยงานท่ีไมดําเนินการจัดหาเองใหจัดทํารายงานความตองการพัสดุสงใหกองพัสดุดําเนินการจัดหา 

 ๕.๓ การจัดหาโดยวิธสีอบราคา 
  ๕.๓.๑ การจัดทําเอกสารสอบราคาทุกกรณี  ใหจัดทําตามแบบตัวอยางท่ีกรมกําหนด สําหรับ
รายละเอียดเอกสารสอบราคาจางกอสรางใหเปนไปตามแบบมาตรฐานของสํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรมกําหนด 
  ๕.๓.๒ การดําเนินการสอบราคาใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุแตงตั้งเจาหนาท่ีเพ่ือทําหนาท่ีรับซอง
เอกสารสอบราคาทุกครั้ง 

 ๕.๔ การจัดหาโดยวิธปีระกวดราคา 
  ๕.๔.๑ เอกสารประกวดราคาซ้ือหรือจางหรือเชา (ยกเวนงานจางกอสราง)  ใหเจาหนาท่ีพัสดุ
รวมกับหนวยงานเจาของงาน จัดทําเอกสารประกวดราคาตามแบบตัวอยางท่ี กวพ. หรือ กวพ.อ กําหนด 
แลวแตกรณี โดยใหมีรายละเอียดสอดคลองกับระเบียบการพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย และคําสั่งท่ีเก่ียวของ 
และถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกรมกําหนด 
   (1) เอกสารประกวดราคาท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือดําเนินการประกวดราคาตามระเบียบการพัสดุ 
พ.ศ.2535 ใหเสนอหัวหนาหนวยงานขออนุมัติใชเอกสารพรอมกับรายงานขอซ้ือขอจาง 
   (2) เอกสารประกวดราคาตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.2549 การขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR)  และรางเอกสารประกวดราคา และอนุมัติราง TOR และราง
เอกสารประกวดราคา  ใหเปนไปตามคําสั่งกรมชลประทานท่ีมอบอํานาจเก่ียวกับการพัสดุซ่ึงบังคับใชในขณะนั้น 
  ๕.๔.๒ เอกสารประกวดราคาจางกอสรางใหหนวยงานผูเปนเจาของงาน หรือหนวยงาน
ผูจัดทําเอกสารประกวดราคา จัดทําเอกสารประกวดราคาจางกอสรางใหถูกตองตามแบบตัวอยางท่ี กวพ. หรือ 
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กวพ.อ กําหนด แลวแตกรณี โดยใหมีรายละเอียดสอดคลองกับระเบียบการพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย และ
คําสั่งท่ีเก่ียวของ และเปนไปตามมาตรฐานของสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม และถูกตองตาม
หลักเกณฑท่ีกรมกําหนด 
  ๕.๔.๓ การอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR)  และรางเอกสาร
ประกวดราคา  และอนุมัติราง TOR  และรางเอกสารประกวดราคาของงานกอสราง ตามระเบียบการพัสดุ 
พ.ศ.2549 และการอนุมัติเอกสารประกวดราคาท่ีไดจัดทําข้ึนเพ่ือดําเนินการประกวดราคาตามระเบียบการ
พัสดุ พ.ศ.2535 ใหถือปฏิบัติดังนี้ 
   (๑) งานประกวดราคาจา งกอสราง ที ่ม ีว ง เง ิน ไมเก ิน  ๓๐๐ ลานบาท ให
ผูอํานวยการสํานัก หรือผูอํานวยการกอง หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทา  เปนผูพิจารณาอนุมัติสําหรับงาน
ของหนวยงานหรือโครงการในสังกัด 
   (๒) งานประกวดราคาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 35 ลานบาท ของสํานักงาน
กอสราง  ในสังกัดสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ ใหผูอํานวยการสํานักงานกอสราง เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
   (๓) งานประกวดราคาจางกอสรางท่ีมีวงเงินไมเกิน ๒๐ ลานบาท ของหนวยงานหรือ
โครงการในสังกัดสํานักชลประทาน  ใหหัวหนาหนวยงานหรือโครงการในสังกัดสํานักชลประทาน เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
   (4)  งานประกวดราคาจางกอสรางท่ีมีวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท ของสํานักงาน
กอสราง ในสังกัดสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ใหผูอํานวยการสํานักงานกอสรางเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
   (5)  งานประกวดราคาจางกอสรางท่ีมีวงเงินไมเกิน ๒๐ ลานบาท ของโครงการปฏิบัติการ
คันคูน้ํา  และสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด ในสังกัดสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง ใหผูอํานวยการโครงการปฏิบัติการ-
คันคูน้ํา  หรือหัวหนาสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
  ๕.๔.๔ กรณีท่ีงานกอสรางอยูในขายความรับผิดชอบดําเนินการออกแบบรายละเอียด โดย
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม และกรณีท่ีหนวยงานใดไมสามารถจัดทําเอกสารประกวดราคาจาง
กอสรางไดเอง ใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๑) งานประกวดราคาตามระเบียบการพัสดุ พ .ศ.2535 ใหสํานักออกแบบ
วิศวกรรมและสถาปตยกรรมเปนผูจัดทํา และผูอํานวยการสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรมเปน
ผูอนุมัติเอกสารประกวดราคาจางกอสรางท่ีไดจัดทําข้ึนตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
   (๒) งานประกวดราคาตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๙ ใหผู อํานวยการสํานัก
ออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และราง
เอกสารประกวดราคา และเปนผูอนุมัติราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาจางกอสรางท่ีไดจัดทําข้ึน 
  ๕.๔.๕ งานกอสรางท่ีมีลักษณะจําเปนตองใชเทคโนโลยีพิเศษ  ซ่ึงผิดแผกไปจากมาตรฐานของ
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม หรืองานกอสรางท่ีมีลักษณะจําเปนตองใชเทคโนโลยีชั้นสูงหรือใช
เทคโนโลยีเปนพิเศษเฉพาะงาน หรืองานกอสรางท่ีมีวงเงินคางานตั้งแต ๓๐๐ ลานบาทข้ึนไป ใหถือปฏิบัติดังนี้ 
   (๑) งานประกวดราคาตามระเบียบการพัสดุ พ .ศ.2535 ให เสนอขออนุม ัติ 
รองอธิบดี (ตามสายงาน) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาจัดทําเอกสารประกวดราคา  และอนุมัติเอกสาร
ประกวดราคาท่ีไดจัดทําข้ึน 
   (๒) งานประกวดราคาตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๙ ใหเสนอขออนุมัติรองอธิบดี 
(ตามสายงาน) แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา และอนุมัติ
ราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา  
   กรณีตาม (1) และ (2) หนวยงานท่ีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตออธิบดีใหเสนอ 
รองอธิบดีฝายบริหารพิจารณาอนุมัติ 
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  ๕.๔.๖ เอกสารประกวดราคาจางกอสรางตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือราง
ขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา ตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.2549 ท่ีมีวงเงิน
งบประมาณเกินกวา ๕๐ ลานบาท ใหเสนอสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรมพิจารณาตรวจสอบกอน
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ  เวนแตงานของสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ และสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ซ่ึงมี
ผูแทนจากสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม รวมเปนคณะทํางานจัดทําเอกสารประกวดราคาหรือ
คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา ไมตองเสนอสํานักออกแบบ
วิศวกรรมและสถาปตยกรรมพิจารณาตรวจสอบกอน 
  ๕.๔.7 งานกอสรางที่สงใหกองพัสดุดําเนินการประกวดราคา ใหหนวยงานเจาของงาน
จัดทําเอกสารประกวดราคา และแบบท่ีพับเขาเลมจัดเปนชุดพรอมสารบัญแบบ สงใหกองพัสดุไมนอยกวา 4๐ ชุด 
ท้ังนี้ใหพิจารณาถึงลักษณะงานเปนท่ีสนใจของผูรับจางมากนอยเพียงใด ซ่ึงจะตองจัดเตรียมไวใหมากพอ
สําหรับความตองการของผูสนใจ 
  ๕.๔.8 ใหหนวยงานท่ีดําเนินการจัดหาพัสดุ  จัดสงสําเนาประกาศประกวดราคาใหหนวยงาน
การเงินทราบทุกครั้งท่ีดําเนินการประกาศประกวดราคาเพ่ือสงเจาหนาท่ีการเงินรวมตรวจสอบหลกัประกัน
ซองและออกใบรับใหแกผูยื่นซองตามระเบียบการพัสดุ 

 ๕.๕ การกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาเสนอราคางานจางกอสราง 
  ๕.๕.๑ การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาเสนอราคาสําหรับการสอบราคาหรือประกวดราคา
จางกอสราง สําหรับงานท่ีมีวงเงินงบประมาณเกิน ๑ ลานบาท จะตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีจางนั้น 
  ๕.๕.๒ งานประกวดราคาจางกอสราง  “งานกอสรางชลประทาน” ท่ีมีวงเงินงบประมาณ
ตั้งแต ๒๕ (ยี่สิบหา) ลานบาทข้ึนไป แตไมเกิน ๑,๐๐๐ (หนึ่งพัน) ลานบาท คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวด
ราคา จะตองเปนผูท่ีผานการคัดเลือกข้ึนทะเบียนเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน ชั้นท่ี ๑-๔  ตามเกณฑท่ีกําหนด 
โดยใชวงเงินงบประมาณเปนเกณฑกําหนดแบงลําดับชั้น เวนแตเปนกรณีตามขอ ๕.๕.๖ 
  ๕.๕.๓ งานประกวดราคาจางกอสรางประเภทอ่ืน ซ่ึงมิใช  “งานกอสรางชลประทาน” ท่ีมี
วงเงินงบประมาณตั้งแต ๕ (หา) ลานบาท ข้ึนไป แตไมเกิน ๑,๐๐๐ (หนึ่งพัน) ลานบาท  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ
สิทธิเขาประกวดราคาจะตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางและมีผลงานกอสรางประเภท
เดียวกันสัญญาเดียวในวงเงินรอยละ ๒๕ (ยี่สิบหา) ของวงเงินงบประมาณ เวนแตเปนกรณีตามขอ ๕.๕.๖ 
  ๕.๕.๔ งานประกวดราคาจางกอสราง “งานกอสรางชลประทาน” ท่ีมีวงเงินงบประมาณ
ตั้งแต ๕ (หา) ลานบาทข้ึนไป แตไมเกิน ๒๕ (ยี่สิบหา) ลานบาท คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคาจะตองเปน
นิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจาง  และมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวในวงเงิน
รอยละ ๒๕ (ยี่สิบหา) ของวงเงินงบประมาณ เวนแตเปนกรณีตามขอ ๕.๕.๖ 
  ๕.๕.๕ งานประกวดราคาจางกอสราง “งานกอสรางชลประทาน” ท่ีมีวงเงินงบประมาณไม
เกิน ๕ (หา) ลานบาท  และประกวดราคาจางกอสรางประเภทอ่ืน ซ่ึงมิใช “งานกอสรางชลประทาน” ท่ีมีวงเงิน
งบประมาณไมเกิน ๕ (หา) ลานบาท  ใหกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาประกวดราคาเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพ
รับจางงานท่ีประกวดราคาจาง  เวนแตเปนกรณีตามขอ ๕.๕.๖ 
  ๕.๕.๖ งานประกวดราคาจางกอสรางท่ีมีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุท่ี
จะใชในการกอสราง หรืองานกอสรางท่ีจําเปนจะตองใชเทคโนโลยีชั้นสูง หรือใชเทคโนโลยีพิเศษเฉพาะงาน 
หรือจําเปนตองใชผูชํานาญงานเปนพิเศษ หรืองานกอสรางท่ีมีระยะเวลาดําเนินการกอสรางจํากัด หรืองาน
กอสรางท่ีมีวงเงินงบประมาณเกิน ๑,๐๐๐ ลานบาท   ใหขออนุมัติรองอธิบดี (ตามสายงาน) ในการกําหนด
คุณสมบัติของผูเสนอราคา  ดังนี้ 
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   (๑) กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคาตามความเหมาะสมของงาน โดย
วิธีคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนเพ่ือเปนผูมีสิทธิเขาเสนอราคางานกอสรางของงาน หรือ 
   (๒) กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคาจะตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพ
รับจางงานท่ีประกวดราคาจาง และมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวในวงเงิน 
    (ก) รอยละยี่สิบหาของวงเงินงบประมาณ  (วงเงินงบประมาณไมเกิน ๑,๐๐๐ 
ลานบาท) 
    (ข) รอยละยี่สิบของวงเงินงบประมาณ  แตตองไมนอยกวา ๒๕๐ ลานบาท (วงเงิน
งบประมาณเกินกวา ๑,๐๐๐ ลานบาทข้ึนไป แตไมเกิน ๒,๐๐๐ ลานบาท) 
    (ค) รอยละสิบหาของวงเงินงบประมาณแตตองไมนอยกวา ๔๐๐ ลานบาท 
(วงเงินงบประมาณเกินกวา ๒,๐๐๐ ลานบาทข้ึนไป) 

 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 ลานบาทข้ึนไป ชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท  
   ท้ังนี้  การกําหนดราคาขายใหเปนไปตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 46  
วรรคสาม โดยหนวยงานเจาของงานพิจารณาคาใชจายท่ีทางราชการตองเสียไปในการจัดทําเอกสารประกวด
ราคานั้น และจะตองไมเกินกวาราคาท่ีกําหนดไว 

  ๕.6.๒ อัตราคาขายแบบและเอกสารงานจางกอสราง 

อันดับ วงเงินงบประมาณคากอสราง (บาท) อัตราคาขาย (บาท) 

๑ ตั้งแต ๕๐,๐๐๐      -  แตไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๒ เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐   -  แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

๓ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐   -  แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๔ เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐   -  แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๕ เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐   -  แตไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๖ เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐   -  แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ 

๗ เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐   -  แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๘ เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  -  แตไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

๙ เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  -  แตไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

๑๐ เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐   -  แตไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๑๑ เกิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ - แตไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

๑๒ เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ข้ึนไป ๘๐,๐๐๐ 
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  ๕.7 การกําหนดราคากลางของงานจางกอสราง 
  (๑) กอนดําเนินการจางกอสรางทุกวิธี ในแตละครั้งใหหัวหนาหนวยงานท่ีมีงานอยูในความ
รับผิดชอบแตงตั้งขาราชการเพ่ือทําหนาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
กอสราง ประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๒ คน และควรมีผูมีความรูเก่ียวกับการ
ประมาณราคารวมเปนกรรมการดวย กรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนของทางราชการ จะแตงตั้งบุคคลภายนอก
ซ่ึงไมมีสวนไดสวนเสียกับการกอสรางนั้น รวมเปนกรรมการดวยก็ได 
   คณะกรรมการกําหนดราคากลาง มีหนาท่ีคํานวณราคากลางงานกอสรางในแตละงาน/
โครงการ โดยถอดรูปแบบรายการตามหลักว ิชาการ และประเม ินหรือคํานวณตามหลักเกณฑท่ีมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนด  ใช Unit Cost ท่ีสํานักงบประมาณอนุมัติครั้งหลังสุด และใชราคาวัสดุกอสรางของสํานัก
ดัชนีเศรษฐกิจการคา  สํานักปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชยในเดือนท่ีคํานวณราคากลาง 
   ราคากลางท่ีคํานวณไดนี้มิใชราคามาตรฐานของงานกอสราง  แตเปนราคาท่ีทางราชการ
ยอมรับ ไมสูงจนผูประกอบการไดกําไรมากเกินกวาท่ีควรไดรับ และเปนราคาท่ีไมต่ําจนผูประกอบการไมสามารถท่ี
จะดําเนินการกอสรางได 
   เม่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง คํานวณราคากลางงานกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว 
ใหเสนอหัวหนาหนวยงานท่ีมีงานอยูในความรับผิดชอบใหความเห็นชอบกอนดําเนินการสอบราคาหรือประกวด
ราคา หรือกอนดําเนินการจัดทําราง TOR สําหรับการจัดหาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลวแตกรณี 
   กรณีท่ีหนวยงานใดไมมีเจาหนาท่ีผูมีความรูเก่ียวกับการคํานวณราคากลางงานกอสราง 
ใหสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรมเปนผูดําเนินการ โดยผูอํานวยการสํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรมแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางและใหความเห็นชอบราคากลางงานกอสรางท่ีคํานวณได 
กอนการดําเนินการสอบราคาหรือประกวดราคา หรือกอนดําเนินการจัดทําราง TOR สําหรับการจัดหาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลวแตกรณี 
  (2) อํานาจแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง และใหความเห็นชอบราคากลาง ไดแก 
หัวหนาหนวยงานท่ีมีงานอยูในความรับผิดชอบ เวนแตกรณีตาม (1) วรรคทาย 
  (3) ใหหนวยงานท่ีดําเนินการจางกอสรางนําสําเนารายละเอียดราคากลาง ใสแฟมประกาศไวท่ี
หนวยงาน ตั้งแตวันเริ่มตนประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาเพ่ือผูจะเขาเสนอราคาทุกรายสามารถขอดูไดโดย
เทาเทียมกัน 
  (4) การจางกอสรางทุกกรณี  หากปรากฏวาราคากลางท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
คํานวณไว แตกตางกับราคาของผูเสนอราคารายท่ีหนวยงานเห็นสมควรจาง ตั้งแตรอยละ 15 ข้ึนไป โดยใช
ราคาของผูเสนอราคารายท่ีหนวยงานสมควรจางเปนฐานในการคํานวณ ใหคณะกรรมการกําหนดราคา
กลางแจงรายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางนั้น ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว  
(มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2550) 
   การแจงรายละเอียดการคํานวณราคากลางของคณะกรรมการกําหนดราคากลางตอ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินดังกลาว ไมมีผลผูกพันตอผูมีอํานาจในการท่ีจะพิจารณารับหรือไมรับราคาของ 
ผูเสนอราคารายนั้น 

 ๕.8 การซ้ือวัสดุหลักในการกอสราง เชน  หิน กรวด  ทราย  ดิน และลูกรัง  เปนตน กอน
ดําเนินการจัดซ้ือทุกวิธี ใหหนวยงานท่ีตองการใชพัสดุแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีจัดทําราคาตลาด ณ 
ปจจุบัน (ราคาอางอิง) โดยแยกเปนราคาสิ่งของ คาขนสง กําไร และอ่ืนๆ เปนราคาตอหนวยและราคารวม โดย
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ใหนําหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางมาปรับใชโดยอนุโลม  และใหแนบไวกับรายงานความ
ตองการพัสดุกับรายงานขอซ้ือ และใหใชเปนราคาเปรียบเทียบในการซ้ือแตละครั้ง 

 ๕.9 การจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน ใหดําเนินการตามระเบียบการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๗๔-๑๑๓ 

๖. การจายเงินคาจางลวงหนา 
 การจายเงินคาจางลวงหนาใหกับผูรับจางไดจายไดเฉพาะการจางกอสรางโดยวิธีการประกวดราคา 
และการจางท่ีปรึกษาตามระเบียบการพัสดุ ใหจายในอัตรารอยละ ๑๕ (สิบหา) ของราคาคาจางตามสัญญา 

๗. หลักประกันซอง 
 7.1 หลักประกันซองใหใชสําหรับการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาตามระเบียบการพัสดุ โดยให
กําหนดในอัตรารอยละ ๕ (หา) ของวงเงินงบประมาณท่ีใชในการจัดหาในครั้งนั้น 
  หลักประกันซองท่ีดําเนินการจัดหาดวยเงินกู เงินชวยเหลือ หากแหลงเงินกู เงินชวยเหลือมิได
กําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหถือปฏิบัติตามวรรคแรก 
 7.2 หลักประกันซองท่ีเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยใหเจาหนาท่ี
พัสดุตรวจสอบใหเปนไปตามแบบตัวอยางท่ี กวพ. กําหนด  พรอมท้ังจัดทําหนังสือตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
ของหนังสือคํ้าประกันตามแบบพิมพ พด.19 สงไปยังสถาบันการเงินท่ีออกหนังสือคํ้าประกันโดยเร็ว และให
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือประธานคณะกรรมการประกวดราคาแลวแต
กรณี ลงนามหนังสือดังกลาว 
 7.3 หลักประกันซองท่ีเปนพันธบัตรรัฐบาลใหดําเนินการตามระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย 
 

หมวด ๓ 
สัญญาและหลักประกัน 

 

๘. สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ 
 ๘.๑ กอนจะทําสัญญากับผูท่ีไดรับการคัดเลือก ใหหนวยงานผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการออก
หนังสือสนองรับราคาและนัดทําสัญญา สงใหผูท่ีไดรับการคัดเลือกภายในกําหนดยืนราคาทางไปรษณียตอบรับ
ลงทะเบียนหรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวาผูท่ีไดรับการคัดเลือกรับทราบแลว พรอมกําหนดวันนัดหมายใหมาลง
นามในสัญญาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 ๘.๒ การจัดทําสัญญาใหทําตามตัวอยางทายระเบียบการพัสดุกําหนด หรือตามแบบตัวอยางท่ี
สํานักงานอัยการสูงสุดไดตรวจพิจารณาแลว หรือตามแบบตัวอยางสัญญาท่ีกรมอนุมัติและกองพัสดุไดแจงเวียน
ใหถือปฏิบัติ 
  การทําสัญญารายใดถามีความจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยางสัญญาท่ี
กําหนดไวแลวในวรรคแรก โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางสัญญา และไมทําใหทางราชการ
เสียเปรียบ ก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนาหนวยงานเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ 
หรือมีความจําเปนตองรางสัญญาขึ้นใหม ก็ใหสงรางสัญญานั้นใหกองพัสดุพิจารณารวมกับสํานักกฎหมาย
และท่ีดินกอนทําสัญญา 
 



แนบทายคําสั่งกรมชลประทาน ท่ี 15/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 - 10 - 
 

 ๘.๓ ขอตกลงเปนหนังสือ ใหใชตามตัวอยางแบบพิมพท่ีกําหนด ดังนี้ 
  (๑) ใบสั่งซ้ือ 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) หนังสือสนองรับราคาและสั่งซ้ือหรือจาง ใชสําหรับการสั่งซ้ือหรือสั่งจางท่ีหนวยงาน
ดําเนินการจัดหาโดยวิธีกรณีพิเศษจากหนวยงานราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ตาม
ระเบียบการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  ขอ ๒๖  แตหากกรณีท่ีมีความจําเปนอาจทําเปนสัญญาตามแบบตัวอยางท่ี
กําหนดตามขอ ๘.๒ ก็ได 
 ๘.๔ เม่ือถึงกําหนดนัดใหมาทําสัญญาหรือมารับขอตกลงเปนหนังสือ ปรากฏวาผูท่ีไดรับการคัดเลือก
ไมมาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหทําหนังสือเรงเตือนผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหมาลงนามโดยเร็ว 
 ๘.๕ สัญญาที่ไดลงนามแลวทางสวนกลาง ใหหนวยงานที่จัดทําสัญญารีบสงตนฉบับและราง
สัญญาใหหนวยงานเจาของงานจัดเก็บไวเพ่ือเปนหลักฐานของทางราชการ สัญญาท่ีดําเนินการทางทองถ่ินให
หนวยงานท่ีจัดทําสัญญาเก็บตนฉบับและรางไวเปนหลักฐาน  
  ใหหนวยงานผูจัดทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ   สงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงดังกลาว
ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ คณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานกอสราง 
แลวแตกรณีโดยเร็ว 
 ๘.๖ การควบคุมสัญญาและใบสั่งซื้อหรือสั่งจางใหเจาหนาที่พัสดุผู มีหนาที่รับผิดชอบจัดทํา
ทะเบียนโดยใชแบบฟอรมและทะเบียนคุมใบสั่ง (พด.๒๔) ทะเบียนคุมใบสําคัญจากใบสั่ง (พด.๒๕) และ
ทะเบียนคุมสัญญา (พด.๒๖) แลวแตกรณี เพ่ือควบคุมใหการสงมอบพัสดุหรืองานเปนไปตามขอกําหนด 
 ๘.๗ กอนครบกําหนดสงมอบพัสดุหรืองานจางตามสัญญา  หากผูขายหรือผูรับจางยังไมสงมอบ
พัสดุหรืองานจาง ใหมีหนังสือแจงเรงเตือนใหผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุหรือสงมอบงาน และเม่ือครบ
กําหนดสงมอบ หากผูขายหรือผูรับจางยังไมสงมอบใหมีหนังสือแจงการเรียกคาปรับ โดยใชสิทธิการปรับนับถัด
จากวันครบอายุสัญญาจนถึงวันท่ีสงมอบพัสดุหรือสงมอบงานหรือวันท่ีอนุมัติบอกเลิกสัญญา 
  เม่ือผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุหรือสงมอบงานภายหลังเวลาท่ีกําหนดไว และหนวยงาน
ไดทําการรับมอบพัสดุหรือรับมอบงานแลว ใหมีหนังสือแจงสงวนสิทธิการปรับไว และในกรณีท่ีมีการปรับหรือริบ
เงินประกันสัญญาใหทํารายการปรับและ/หรือริบนั้นเสนอผูอํานาจอนุมัติ 
 ๘.8 ในกรณีท่ีปรากฏวามีเหตุท่ีคูสัญญาตองรับผิดชอบ  เนื่องจากปฏิบัติผิดสัญญา  หรือลาชาเกิน
กําหนดอายุสัญญา ตองชดใชคาเสียหาย คาปรับ โดยกรมตองดําเนินการฟองรองดําเนินคดีทางศาลปกครองใน
ระยะเวลา ๕ ป  นับแตวันรูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกิน 10 ป นับแตวันท่ีมีเหตุแหงการฟองคดี 
(ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๕๑) หนวยงานเจาของงานจะตองสงเรื่องใหสํานักกฎหมายและท่ีดินพิจารณาโดยเร็ว 

๙. หลักประกันสัญญา 
 ๙.๑ หลักประกันสัญญาใหถือปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุโดยใหกําหนดในอัตรารอยละ ๕ (หา) 
ของวงเงินตามสัญญา  
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  หลักประกันสัญญาที่ดําเนินการจัดหาดวยเงินกู  หากแหลงเงินกู เงินชวยเหลือมิไดกําหนด
ไวเปนอยางอ่ืน  ใหปฏิบัติตามวรรคแรก 
 ๙.๒ หลักประกันสัญญาท่ีเปนเงินสดหรือเช็คธนาคารสั่งจายกรม  ใหผูขายหรือผูรับจางนําสง
หลักประกันสัญญาดังกลาวใหหนวยงานการเงินตามแบบพิมพ พด. ๒๑  แลวนําสําเนาใบเสร็จรับหลักประกันสัญญาไป
ประกอบการทําสัญญาตอไป 
 ๙.๓ หลักประกันสัญญาท่ีเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยให
เจาหนาท่ีพัสดุตรวจสอบใหเปนไปตามแบบตัวอยางท่ี กวพ. กําหนด  พรอมท้ังจัดทําหนังสือตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณของหนังสือคํ้าประกันตามแบบพิมพ พด.๒๐ สงไปยังสถาบันการเงินที่ออกหนังสือคํ้าประกัน
โดยเร็ว และใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุลงนามหนังสือดังกลาว 
 ๙.๔ หลักประกันสัญญาท่ีเปนพันธบัตรรัฐบาลใหดําเนินการตามระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย
กอนทําสัญญา 
 ๙.๕ ในกรณีท่ีผูขายหรือผูรับจางท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาทําสัญญากับกรม  มีความประสงคจะนํา
หลักประกันซองท่ีเปนเงินสด หรือเช็คธนาคารสั่งจายกรม และหนวยงานไดนําเขาบัญชีเงินฝากประเภทเงิน
นอกงบประมาณแลวมาใชเปนหลักประกันสัญญา ใหหนวยงานการเงินดําเนินการจัดทําหลักฐานการคืน
หลักประกันซอง และจัดทําหลักฐานการรับหลักประกันสัญญาใหแกคูสัญญาใหเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกันกับ
วันทําสัญญานั้นดวย 
 ๙.๖ ตนฉบับหนังสือนําสงหลักประกันสัญญาตามขอ ๙.๒ ตนฉบับหนังสือคํ้าประกันตามขอ  
๙.๓ เอกสารหลักประกันสัญญาตามขอ ๙.๔ และเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนหลักประกันตามขอ ๙.๕ ใหนําสง
หนวยงานการเงินของหนวยเบิกจายนั้นๆ เก็บรักษา 
 9.7 กอนการคืนหลักประกันสัญญาใหกับผูขายหรือผูรับจาง ใหหัวหนาหนวยงานผูครอบครองซ่ึงมี
หนาท่ีรับผิดชอบดูแลบํารุงรักษา ดําเนินการตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุหรืองานกอสราง  หาก
หัวหนาหนวยงานผูครอบครองเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุหรือ
งานกอสรางนั้น ก็สามารถกระทําได 

๑๐. การนับอายุสัญญาหรือขอตกลง 
 ๑๐.1 ขอตกลงซ้ือหรือจางท่ีมิใชงานกอสราง  ท่ีออกเปนใบสั่งหรือหนังสือสนองรับราคา ใหนับถัด
จากวันท่ีไดรับใบสั่งหรือหนังสือสนองรับราคา 
 ๑๐.2 สัญญาซ้ือใหนับถัดจากวันลงนามในสัญญาเปนตนไป 
 ๑๐.3 สัญญาเชาหรือขอตกลงเชาใหนับถัดจากวันท่ีไดรับมอบสถานท่ีหรือมอบสิ่งของเปนตนไป  
หรือหากมีกําหนดวันเริ่มตนในการเชาใหนับแตวันท่ีเริ่มตนเชานั้นเปนตนไป 
 10.4 สัญญาจางท่ีมิใชงานกอสราง ใหนับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก
กรมใหเริ่มทํางาน แลวแตกรณี 
 ๑๐.5 สัญญาจางกอสราง หรือขอตกลงจางกอสรางใหนับถัดจากวันท่ีผูรับจางไดรับหนังสือแจงจากผู
วาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางใหเขาปฏิบัติงานตามสัญญา และการแจงใหผูรับจางเขาปฏิบัติงานตาม
สัญญาใหใชหนังสือตามแบบพิมพ พด.๕๔  สําหรับวิธีการสงหนังสือแจงใหผูรับจางทราบใหถือปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) กรณีมารับดวยตนเอง ใหผูรับจางหรือผูมีอํานาจทําการแทนผูรับจางตามกฎหมาย ลงชื่อรับ
หนังสือพรอมระบุชื่อสกุลตัวบรรจงและลงวันท่ีรับดวย 
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  (๒) กรณีสงทางไปรษณีย ใหสงเปนไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือไปรษณียดวนพิเศษ 
(EMS) พรอมตอบรับ 
 ๑๐.6 สัญญาจางท่ีปรึกษา ใหนับตั้งแตวันท่ีผูวาจางแจงใหเขาปฏิบัติงานตามสัญญา 
 ๑๐.7 สัญญาเงินกู และเงินชวยเหลือ หากแหลงเงินกูและเงินชวยเหลือมิไดกําหนดใหเปนอยางอ่ืน 
ใหปฏิบัติตามขอ ๑๐.๑ – ๑๐.6 แลวแตกรณี 
 ๑๐.8 ในกรณีสงของทันที หรือภายในหนึ่งวัน ผูขายหรือผูรับจางจะตองสงของใหแลวเสร็จภายใน
วันรุงข้ึนนับแตวันท่ีรับใบสั่งไป 

๑๑. อัตราคาปรับ 
 ๑๑.๑ สัญญาซ้ือขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวรอยละ 
๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบ 
 ๑๑.๒ สัญญาเชาหรือขอตกลงเปนหนังสือ   ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวรอยละ ๐.๒๐ 
ของราคาคาเชาท่ียังไมไดรับมอบ 
 ๑๑.๓ สัญญาจางหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน ให
กําหนดคาปรับเปนรายวัน เปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๑๐  ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมต่ํา
กวาวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) 
  สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภคท่ีมีผลกระทบตอการจราจร ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันใน
อัตรารอยละ 0.25 ของราคางานจางนั้น แตอาจจะกําหนดข้ันสูงสุดของการปรับก็ได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ี 
กวพ. กําหนด 
 ๑๑.๔ สัญญาจางท่ีปรึกษาใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวรอยละ ๐.๑๐ ของราคาจางนั้น 

๑๒. การนับระยะเวลาการคํานวณคาปรับ 
 ถาวันครบกําหนดอายุสัญญาตรงกับวันใดแมจะเปนวันหยุดทําการตามประกาศเปนทางการ หรือ
ตามประเพณีก็ตามใหถือวาวันดังกลาวเปนวันครบระยะเวลาท่ีกําหนด  
 ในกรณีท่ีวันครบกําหนดอายุสัญญาตรงกับวันหยุดทําการตามประกาศเปนทางการหรือตามประเพณี
ก็ตามใหถือวาวันดังกลาวเปนวันครบระยะเวลาท่ีกําหนด  หากคูสัญญาไมสามารถสงมอบงานไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว  หรือภายในวันเปดทําการใหม  ใหนับระยะเวลาในการคํานวณคาปรับโดย
นับตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดอายุสัญญาจนถึงวันท่ีคูสัญญาสงมอบงาน เวนแตคูสัญญาสามารถสงมอบงาน
ไดภายในวันเปดทําการใหม 
 

หมวด 4 
การลงโทษผูท้ิงงาน 

๑๓. การเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน 
 ๑๓.๑ การดําเนินการลงโทษผูเสนอราคาหรือผูเสนองานหรือผูขายหรือผูรับจางใหเปนผูท้ิงงานตาม
ระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  ใหหนวยงานเจาของงานจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของใหกองพัสดุเพ่ือดําเนินการตาม
ระเบียบตอไป 
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 ๑๓.๒ เอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของท่ีใชเสนอเรื่องพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน  ใชสําเนาจํานวน ๒ 
ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  ดังนี้ 
  ๑๓.๒.๑ กรณีผูไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมเขาทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีกําหนด   
   (๑) รายงานขอซ้ือหรือขอจาง 
   (๒) ประกาศ และเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา หรือหนังสือเชิญชวนท่ี
ปรึกษาหรือประกาศเชิญชวนการจางออกแบบและควบคุม แลวแตกรณี 
   (๓) ใบเสนอราคาหรือขอเสนอดานราคา 
   (๔) หลักฐานการตอรองราคา  ยืนยันราคา 
   (๕) บันทึกผลการพิจารณาอนุมัติรับราคาผูขาย หรือผูรับจาง หรือผูเสนองาน 
แลวแตกรณี 
   (๖) หนังสือสนองรับราคาและนัดทําสัญญา พรอมหลักฐานการรับทราบหรือใบตอบรับ 
   (๗) หนังสือเรงเตือนใหเขาทําสัญญา พรอมหลักฐานการรับทราบหรือใบตอบรับ 
   (๘) หนังสือแจงใหชดใชคาเสียหาย และผลของการแจงใหชดใชคาเสียหาย 
   (๙) บันทึกแจงใหกองกฎหมายและท่ีดินดําเนินคดีกรณีผูขายหรือผูรับจางหรือท่ี
ปรึกษาไมนําคาเสียหายมาชําระ 
   (๑๐) รายละเอียดการซ้ือหรือจางรายใหม 
   (๑๑) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
   (๑๒) เอกสารแสดงสถานภาพ 
    กรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    -  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
    -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูบริหาร 
    กรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล 
    -  สําเนาใบประกอบพาณิชยกิจ (ถามี) 
    -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
    กรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา 
    -  สําเนาสัญญาของการรวมคา 
     (ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา 
      - บุคคลสัญชาติไทย 
       (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
       (๒) สําเนาใบประกอบพาณิชยกิจ (ถามี) 
      - บุคคลท่ีไมใชสัญชาติไทย 
       (๑) สําเนาหนังสือเดินทาง 
     (ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล 
      - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
      - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  ๑๓.๒.๒ กรณีผูท่ีไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงใหเปนผูท้ิงงาน และการพิจารณาผู
บกพรองหรือไมสุจริตใหเปนผูท้ิงงาน 
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   (๑) รายงานขอซ้ือหรือขอจาง 
   (๒) ประกาศ และเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา หรือหนังสือเชิญชวนท่ี
ปรึกษาหรือประกาศเชิญชวนการจางออกแบบและควบคุม แลวแตกรณี 
   (๓) ใบเสนอราคาหรือขอเสนอดานราคา 
   (๔) บันทึกผลการพิจารณาอนุมัติรับราคาผูขายหรือผูรับจางหรือผูเสนองาน 
แลวแตกรณี 
   (๕) สัญญาซ้ือขายหรือสัญญาจางหรือสัญญาจางท่ีปรึกษาหรือสัญญาจางออกแบบ
ควบคุมงาน แลวแตกรณี 
   (๖) หนังสือการสั่งใหผูรับจางเขาทํางาน พรอมหลักฐานการรับทราบการสั่งเขา
ทํางานหรือใบตอบรับ 
   (๗) แผนการปฏิบัติงานของผูรับจาง 
   (๘) หนังสือเรงเตือนในการเขาทํางาน หรือสงมอบของ พรอมหลักฐานการรับทราบ
หรือใบตอบรับ 
   (๙) หนังสือแจงเหตุหรืออุปสรรคท่ีไมสามารถเขาทํางาน หรือทํางานไมได หรือไม
สามารถสงมอบของได 
   (๑๐) บันทึกผูควบคุมงาน 
   (๑๑) บันทึกคณะกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจาง  
   (๑๒) บันทึกอนุมัติบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง 
   (๑๓) หนังสือแจงการบอกเลิกสัญญา   
   (๑๔) หนังสือแจงการปรับ และสงวนสิทธิ์การปรับ 
   (๑๕) หนังสือแจงใหชดใชคาเสียหาย และผลของการแจงใหชดใชคาเสียหาย 
   (๑๖) บันทึกแจงใหกองกฎหมายและท่ีดินดําเนินคดีกรณีผูขายหรือผูรับจางไมนํา
คาปรับและคาเสียหายมาชําระ 
   (๑๗) รายละเอียดการซ้ือหรือจางรายใหม (ถามี) 
   (๑๘) เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) 
   (๑๙) เอกสารแสดงสถานภาพ 
    กรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    -  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
    -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูบริหาร 
    กรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล 
    -  สําเนาใบประกอบพาณิชยกิจ (ถามี) 
    -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
    กรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา 
    -  สําเนาสัญญาของการรวมคา 
     (ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา 
      - บุคคลสัญชาติไทย 
       (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
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       (๒) สําเนาใบประกอบพาณิชยกิจ (ถามี) 
      - บุคคลท่ีไมใชสัญชาติไทย 
       (๑) สําเนาหนังสือเดินทาง 
     (ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล 
      - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
      - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  ๑๓.๒.๓ การพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานนอกเหนือจากกรณีขอ ๑๓.๒.๑  และขอ ๑๓.๒.๒  ให
พิจารณาจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของในแตละกรณี 
 

หมวด 5 
การตรวจรับพสัดุหรอืงาน และการควบคุมพัสดุ 

 
๑๔. การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน 
 ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูมีอํานาจในการแตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเอง และแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานตามนัยระเบียบการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 15 สําหรับงานท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ 
 
๑5. การตรวจรับพัสดุหรืองาน 
 ๑5.๑ การดําเนินการรับพัสดุ หรืองาน หรืองานจางกอสราง จากผูขายหรือผูรับจาง  เพ่ือรอการ
ตรวจรับพัสดุหรือการตรวจการจาง  ใหถือปฏิบัติดังนี้ 
  (1) เม่ือผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุหรือใบนําสงมอบงานมาสงมอบ  ใหเจาหนาท่ีคลังพัสดุ
ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร  และตรวจนับพัสดุ  หรือใบนําสงมอบงาน  ตามหลักฐานการซ้ือหรือจาง  แลวให
ลงนามรับมอบพัสดุ หรือใบนําสงมอบงานนั้นในตรายางรับฝากพัสดุหรืองาน เพ่ือรอการตรวจรับพัสดุหรือตรวจ
การจาง  ซ่ึงประทับไวท่ีมุมขวาบนของเอกสารการสงมอบ  แลวนําไปลงในสมุดทะเบียนคุมเอกสารการรับของ
ประจําวัน (พด.๓๐)  หลังจากนั้นหัวหนาคลังพัสดุแจงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือดําเนินการตาม
ระเบียบการพัสดุโดยใชแบบฟอรมใบแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (พด.๓๖)  สําหรับงานจางกอสรางใหนํา
หนังสือแจงสงงานมอบใหแกผูควบคุมงานโดยใชแบบฟอรมใบแจงคณะกรรมการตรวจการจาง (พด.๓๗) เพ่ือ
ดําเนินการตามระเบียบตอไป 
  (2) ในกรณีท่ีกําหนดสงมอบพัสดุไวท่ีอ่ืน หรือรับของเอง  ใหเจาหนาท่ีคลังพัสดุดําเนินการ
เชนเดียวกับท่ีไดมีการสงมอบ ณ คลังพัสดุ 
 ๑5.๒ การตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง  ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  คณะกรรมการตรวจ
การจาง ผูควบคุมงาน ดําเนินการใหเปนไปตามเง่ือนไขของการซ้ือหรือการจาง ระเบียบการพัสดุ  และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด  พรอมท้ังใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการ
จางลงนามในตราประทับดานหลังของเอกสารสงมอบ  และจัดทํารายงานการตรวจรับพัสดุ (พด.๓๘) หรือ
รายงานการตรวจการจาง (พด.๓๙) แลวแตกรณี และใบตรวจรับพัสดุ (พด.๔๐) หรือใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงาน (พด.๔๑ หรือ พด.๔๒ แลวแตกรณี)  เพ่ือคืนตนฉบับใหกับผูขายหรือผูรับจาง  แลวเสนอผูมีอํานาจ
สั่งซ้ือหรือจางทราบโดยดวน 
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  การดําเนินการตรวจรับ  เม่ือเสร็จเรียบรอยแลว  ใหหัวหนาคลังพัสดุเปนผูรับมอบพัสดุหรือ
งานนั้น  โดยลงนามพรอมวัน  เดือน  ปท่ีไดรับมอบพัสดุในตรายาง ซ่ึงประทับไวดานหลังของเอกสารการสง
มอบ  แลวจึงนําไปลงในสมุดทะเบียนรับประจําวัน (พด.๓๑) 
  การสงมอบงานจางกอสรางทุกครั้ง (สงมอบแตละงวด หรือสงมอบท้ังสัญญา) ใหหัวหนา
หนวยงานเจาของงานเปนผูรับมอบงานพรอมลงวัน เดือน  ปในตรายางท่ีประทับไวดานหลังของเอกสารสงมอบ
งานกอสรางจากคณะกรรมการตรวจการจาง แตไมตองนําไปลงในสมุดทะเบียนรับประจําวัน (พด.๓๑)  เม่ือ
คณะกรรมการตรวจการจางไดสงมอบงานจางกอสรางท้ังสัญญาใหหัวหนาหนวยงานเจาของงานแลว ถือวา
สิ้นสุดของการปฏิบัติตามหนาท่ี 
  การตรวจรับ  หิน  กรวด  ทราย  ลูกรัง ดิน  โดยการวัดปริมาตร  ใหคณะกรรมการตรวจรับ   
จัดทําบัญชีรายละเอียดการรับของประจําวันไวเปนหลักฐาน  แนบกับรายงานการตรวจรับดวย 
  การตรวจรับพัสดุท่ีซ้ือในกรณีจายเงินลวงหนา  เชน  วารสาร  หนังสือพิมพ  เปนตน  หามลง
นามรับของลวงหนา  และหามสงเอกสารใหผูเบิก  หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามรับของลวงหนา  ถา
ผูขายยังไมไดนําของมาสง  แตใหสงเอกสารพรอมหลักฐานการสั่งซ้ือ ใหแกหนวยงานการเงินเพ่ือเบิกจายเงิน
ใหแกผูขายตอไป  และเม่ือผูขายนําของมาสงแตละคราวใหแจงคณะกรรมการตรวจรับทราบทุกครั้ง แลวทํา
บัญชีรับของไวเปนหลักฐาน เม่ือผูขายไดนําของมาสงครบถวน ใหเจาหนาท่ีคลังพัสดุสงหลักฐานการนําสง
พรอมหลักฐานการสั่งซ้ือให คณะกรรมการตรวจรับเพ่ือทําการตรวจรับ และเม่ือคณะกรรมการตรวจรับ
เรียบรอยแลว  ใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว  และสงใบนําสงให
หนวยงานการเงินโดยเร็วท่ีสุด 
 ๑5.๓ การรับพัสดุไปจากกองพัสดุ  หรือหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑ  ตองถือปฏิบัติตามหลักการดังนี้ 
  (๑) การรับวัสดุไปใชงาน  ผูลงนามรับวัสดุตองเปนเจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานท่ีไดรับ
มอบหมายเทานั้น  เวนแตในกรณีท่ีจําเปน  ผูลงนามรับของไมสามารถจะรับของเองได  จะมอบหมายให
เจาหนาท่ีพัสดุคนใดมารับแทนก็ได  โดยหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุจะตองทําหนังสือมอบหมายผานสํานัก  กองเจา
สังกัดอนุมัติการมอบหมาย 
  (๒) การรับครุภัณฑไปใชงาน  ผูลงนามรับครุภัณฑตองเปนหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุของสํานัก 
กอง  เทานั้น 
  ใหสํานัก กองเจาของงานสงรายชื่อและลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามรับพัสดุดังกลาวใน (๑) 
และ (๒) แจงใหกองพัสดุและหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑทราบ 
 ๑5.๔ การรับพัสดุท่ีสงไปจากสวนกลาง หรือหนวยงานอ่ืน จะตองมีหลักฐานการรับ-จายไปพรอมกับ
พัสดุ  การรับพัสดุในกรณีดังกลาว  ไมตองแตงตั้งกรรมการตรวจรับอีก 
 ๑5.๕ การตรวจรับพัสดุใหกระทํา ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงใหผูขายนําพัสดุมา
สงมอบ  กรณีท่ีมีความจําเปนตองเปลี่ยนสถานท่ีสงมอบพัสดุใหขออนุมัติกรม  หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจแกไข
สัญญา หรือขอตกลงกอนถึงกําหนดสงมอบ 
  กรณีรับของเอง เม่ือเจาหนาท่ีท่ีรับของสงคลังพัสดุของหนวยงานแลวใหดําเนินการตรวจรับ
เชนเดียวกับท่ีไดมีการสงมอบ ณ คลังพัสดุ 
 ๑5.6 ในกรณีเจาหนาท่ีของหนวยงานหรือโครงการทางทองถ่ินเปนผูจัดซ้ือไมแปรรูปตางๆ เอง และ
มีความจําเปนตองสงไมแปรรูป ไมหรือของปาหวงหามซ่ึงตองเสียคาภาคหลวงตามพระราชบัญญัติปาไมขาม
เขตดานปาไม  ตองมีหลักฐานการซ้ือขายหรือใบเบิกทางกํากับไปกับของดวยทุกครั้ง และเม่ือไดรับไมแปรรูป
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แลวจะตองเก็บเอกสารแสดงหลักฐานการซ้ือขายหรือใบเบิกทางในการขนยายไมและของปา ณ ท่ีเก็บไมนั้น
ดวย  เม่ือเจาหนาท่ีปาไมประสงคจะตรวจดูหลักฐานก็ใหดูไดทันที 
 ๑5.7 การขนยายวัตถุระเบิดท่ีไดจากการซ้ือหรือโอนจากโครงการหรือหนวยงานก็ใหถือปฏิบัติใน
ลักษณะเดียวกันกับการขนยายไมแปรรูป กลาวคือ ตองมีหลักฐานการสั่งซ้ือและใบอนุญาตใหมีและใชวัตถุ
ระเบิดพรอมกับใบอนุญาตขนยายวัตถุระเบิดกํากับไปกับวัตถุระเบิดดวย 

๑6. การดําเนินงานดานคลังพัสดุ 
 ๑6.๑ คลังพัสดุควรจะแบงออกเปนสวนๆ คือ สวนรับ  สวนเก็บรักษา  สวนจาย  และสวนสํานักงาน  
ไมใหปะปนกันเพ่ือใหทํางานไดพรอมกัน  และใหแยกเก็บพัสดุตามประเภทเพ่ือความเหมาะสม  และสะดวก ใน
การจาย 
 ๑6.๒ การเปด – ปดคลังพัสดุ ใหเปด–ปดตามเวลาราชการ  เวนแตไดรับคําสั่งเปนกรณีพิเศษ ให
หัวหนาคลังพัสดุเปนผูรักษากุญแจ 
  กอนเปดประตูดานนอกก็ดี  ดานในก็ดี ตองตรวจตราครั่ง หรือตราตะก่ัวทุกแหง และกุญแจท่ี
ใสไวอยูในสภาพเรียบรอยหรือไม ถาปรากฏวาไมเรียบรอย หามทําการเปด หัวหนาคลังพัสดุตองรายงาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบทันที 
  กอนปด  ตองตรวจสอบความเรียบรอยของประตู  หนาตาง  และบริเวณรอบคลัง  ใหอยูใน
สภาพเรียบรอย  ประตูดานนอก – ดานใน  ตองปดกุญแจและประทับตราครั่งหรือตะก่ัวทุกแหง 
 ๑6.๓ เอกสารหลักฐานในการรับ เก็บรักษา และการจายประจําคลังพัสดุ มีเอกสารหลักฐานดังนี้คือ 
  (๑) สมุดทะเบียนคุมเอกสารการรับของประจําวัน (พด.๓๐) ใชบันทึกการรับพัสดุจากการซ้ือ
หรือการจางกอนท่ีจะใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจางทําการตรวจรับทุกคราว 
ท้ังนี้ เ พ่ือจะไดทราบวาพัสดุรายการใดบางท่ีคลังพัสดุรับไวแตละครั้งอยูระหวางทําการตรวจรับของ
คณะกรรมการ 
  (๒) สมุดทะเบียนรับประจําวัน  (พด.๓๑)  ใชบันทึกการรับพัสดุทุกคราวท่ีมีการรับพัสดุเขา
มาเก็บรักษาเพ่ือจายออกไปใชงานตามหลักฐานใบนําสง ท่ีมีการตรวจรับและรับมอบจากคณะกรรมการตรวจ
รับเรียบรอยแลว หรือตามหลักฐานการสั่งจายท่ีสงจากหนวยงานอ่ืนพรอมท้ังบันทึกใหทราบท่ีเก็บดวย 
  (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  โครงการหรือหนวยงานฝากท่ีมีการรับจายวัสดุไปใช
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) วัสดุอ่ืนๆ 
 ๑7.๒ พัสดุท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ใหถือเปน
ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  โดยการควบคุมครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ  ให
ถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกรมกําหนดไว 
 ๑7.๓ ใหสํานัก กอง หนวยงานระดับกอง หรือโครงการทุกแหงท่ีไดเบิกหรือรับครุภัณฑไปใชงาน 
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) ครุภัณฑอ่ืน 
 ๑7.๔ หนวยงานผูใชครุภัณฑและอุปกรณใหดําเนินการบันทึกทะเบียนคุมทรัพยสิน (พด.๕๙) และ
คํานวณคาเสื่อมราคาปละครั้ง  ณ วันสิ้นสุดปงบประมาณและทุกครั้งท่ีมีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงผูใชทรัพยสิน 



แนบทายคําสั่งกรมชลประทาน ท่ี 15/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 - 19 - 
 

  วัสดุ ใหคํานวณวัสดุคงเหลือท่ีซ้ือจากงบดําเนินการ 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 รวมท้ังเครื่องจักรกลท่ีมีลักษณะใกลเคียง 
   (๒.๕) รถขุดและอุปกรณตางๆของรถขุด ฯลฯ 
   (๒.๖) รถแทรกเตอร สแคปเปอร มอเตอรเกรดเดอร  เครื่องบดทับดิน รถบรรทุกเท
ทายขนาดตั้งแต ๑๐ ลบ.หลาข้ึนไป  และอุปกรณของเครื่องจักรกลดังกลาว ฯลฯ  
   (๒.๗) รถสนับสนุนและอุปกรณ ฯลฯ 
   (๒.๘) ครุภัณฑเบ็ดเตล็ด ไดแก สายพานสงวัสดุ บุงก๋ีสงวัสดุ เครื่องตัดหญา รถเข็น  
เครื่องยนต รถดูดเลน แพพักอาศัย  เครื่องบดเนื้อดวยไฟฟา เครื่องปดถุงพลาสติก ฯลฯ 
   (๒.๙) เครื่องมือกลหนัก เชน เครื่องกลึงโลหะ  เครื่องเจาะและควานโลหะ เครื่อง
เจียระไนโลหะ เครื่องกัดเฟองและเกลียว เครื่องกัดโลหะ เครื่องไส เครื่องตัดโลหะ   เครื่องควานและเจียระไน
อุปกรณ   เกียรมอเตอร ฯลฯ 
   (๒.๑๐) เครื่องมืองานโลหะกรรม ไดแก เตาหลอม เครื่องผสมทรายหลอ เครื่องทําแบบ
หลอ ฆอนกล เครื่องอัดข้ึนรูปรอน  เครื่องอบชุบโลหะ เครื่องมือหองปฏิบัติการงานหลอ  เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
และ ชุดบันทึก ฯลฯ 
   (๒.๑๑) เครื่องมือโลหะแผน ไดแก เครื่องตัดเหล็กแผนและเจาะรู เครื่องมวนเหล็กแผน  
เครื่องอัดข้ึนรูป เครื่องเชื่อมและตัดโลหะ  ทอสําหรับบรรจุแกสออกซิเจนและอะเซทิลีน ฯลฯ 
   (๒.๑๒) เครื่องมืองานชางไม ไดแก เครื่องเลื่อยไม เครื่องกลึงไม เครื่องไสไม เครื่อง
เพลาะไม เครื่องเจาะไม  เครื่องขัดไม ฯลฯ 
   (๒.๑๓) เครื่องมือท่ัวไป ไดแก เครื่องมือวัดสําหรับงานชางกล เครื่องมือชุดซอมท่ัวไป 
เครื่องมือใชไฟฟาหรือลม  เครื่องพนสี   เครื่องมือปองกันเพ่ือความปลอดภัย ฯลฯ 
   (๒.๑๔) เครื่องมือชวยงาน ไดแก เครื่องยกขนยายใชในโรงงาน แมแรงยก เครื่องมือจับ   
และรองรับ ฯลฯ 
   (๒.๑๕) ครุภัณฑอ่ืนๆ 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  เรือลากจูงดันทายและพวง  
เรือสนับสนุนเฉพาะงานเบ็ดเตล็ด ฯลฯ 
   (๒.๑๘) เครื่องมืองานซอมเครื่องยนตและอุปกรณ ไดแก   เครื่องตรวจสอบเครื่องยนต
และอุปกรณ  เครื่องลางและทําความสะอาดเครื่องยนตและอุปกรณ เครื่องอัดและเติมน้ํามัน  เครื่องตรวจสอบ
ลอและยาง  เครื่องมือชุดซอมเครื่องยนตและอุปกรณ ฯลฯ 
  (๓) สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา ควบคุมครุภัณฑประเภท 
   (๓.๑) เครื่องมือและเครื่องใชในกิจการสํารวจทําแผนท่ีภูมิประเทศไดแก กลองสํารวจ 
กลองระดับ  เครื่องวัดพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม  เครื่องแปรภาพถายทางอากาศ  และครุภัณฑท่ีใชในสนาม
ไดแก ผาใบ ตะเกียงเจาพายุ ฯลฯ 
   (๓.๒) เครื่องมืองานปฐพีและธรณีวิทยา รวมท้ังเครื่องมือสํารวจงานประเภทนี้ดวย  
ไดแก รถเจาะน้ําบาดาล  เครื่องเจาะหินใตดิน  เครื่องฉีดน้ําปูนฐานรากเข่ือน  กลองจุลทรรศนธรณี ฯลฯ 
  (๔) สํานักวิจัยและพัฒนา ควบคุมครุภัณฑประเภท  เครื่องมือวิเคราะหวิจัยทุกชนิด ไดแก  
เครื่องกลั่นน้ําไฟฟาอัตโนมัติ  เครื่องมือทดสอบดิน  แบบหลอซีเมนต  เครื่องวัดฟองอากาศ ฯลฯ 
  (๕) สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม ควบคุมครุภัณฑประเภท 
   (๕.๑) เครื่องมือเครื่องใชในการคํานวณออกแบบ  เขียนแบบทุกชนิด 
   (๕.๒) เครื่องใชสํานักงาน ไดแก โตะทํางานพรอมเกาอ้ี  ตูเก็บเอกสาร   ชั้นวางของ
และเอกสาร  ฯลฯ 
   (๕.๓) เครื่องเรือนและเครื่องครัว เชน ตูเสื้อผา  โตะเครื่องแปงพรอมเกาอ้ี  โตะอาหาร
พรอมเกาอ้ี  ตูอาหาร  ตูเก็บเครื่องครัว ท่ีลางจานชาม ฯลฯ 
   (๕.๔) เครื่องประดับตกแตง เชน  ภาพวาด  ภาพฉลุ   ภาพแกะสลัก ฯลฯ 
  (๖) สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา ควบคุมครุภัณฑประเภท 
   (๖.๑) เครื่องมือเครื่องใชทางอุทกวิทยา รวมท้ังเครื่องมือสํารวจงานประเภทนี้ ไดแก 
เครื่องวัดการระเหยของน้ําพรอมอุปกรณ   เครื่องวัดอุณหภูมิสูงสุด-ต่ําสุด   เครื่องวัดอุณหภูมิผิวน้ํา ฯลฯ 
   (๖.๒) เครื่องจักรกลและเครื่องมือทดลองเก่ียวกับเกษตร ไดแก  เครื่องหวานปุย  
เครื่องสีขาว  เครื่องอบเมล็ดพืช  เครื่องพรวนระหวางแถว ฯลฯ 
  (๗) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ควบคุมครุภัณฑประเภท 
   (๗.๑) คอมพิวเตอรและอุปกรณการประมวลผลพรอมท้ังเครื่องถายทอดสัญญาณฉาย
ภาพ (LCD Projector) ยกเวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณการประมวลผลท่ีใชเปนสวนประกอบครุภัณฑ
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะ 
   (๗.๒) เครื่องวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม  ไดแก  เครื่องรับ-สงวิทยุและอุปกรณ   เสา
อากาศวิทยุ  เครื่องกําเนิดไฟฟาสําหรับเครื่องรับ-สงวิทยุ  เครื่องโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบมือถือ  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
กําเนิดสัญญาณวิทยุ   เครื่องตรวจระดับสัญญาณไฟฟา  เครื่องวัดคาความเบี่ยงเบนของสัญญาณไฟฟา  
เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็กไฟฟา  เครื่องวัดกําลังสง  เครื่องเชื่อมตอสัญญาณโทรคมนาคม  ฯลฯ 
 ๑7.๖ หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑ 
  (๑) กําหนดมาตรฐานเก่ียวกับครุภัณฑ  ท้ังรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและอ่ืนๆ ของ 
ครุภัณฑท่ีอยูในความควบคุม 
  (๒) รับครุภัณฑซ่ึงอยูในความควบคุมท่ีหมดความจําเปนใชงานและอยูในสภาพใชงานไดจาก
สํานัก  กอง  หนวยงานระดับกองตางๆ  เพ่ือรวบรวมไวจายโอนตอไป 
  (๓) จัดทํารายการครุภัณฑใหเปนไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของสํานักงบประมาณ 
  (๔) จัดกรอบอัตราครุภัณฑใหเหมาะสมกับงานตามความจําเปน  รวมท้ังใหความรูทางดาน
วิชาการ  คําแนะนําในการใชและการซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ 
  (๕) ติดตามรวบรวมสถิติขอมูล ประเมินผลการใชงานและการซอมบํารุง เพ่ือนําไปวิเคราะห  
กําหนดเกณฑเพ่ือเสนอแนะ  แกไขและปรับปรุง 
  (๖) กําหนดรหัสครุภัณฑ 
  (๗) กําหนดระเบียบภายในเพ่ือปฏิบัติใหสอดคลองกับขอบังคับ  กฎหมาย  กฎกระทรวง  
พระราชบัญญัติ  มติคณะรัฐมนตรี  และระเบียบอ่ืนๆ 
  (๘)  รักษาระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของในการควบคุม 

๑8.  การโอนพัสดุ 
 ๑8.๑ การโอนพัสดุตางสํานัก กอง หรือหนวยงานท่ีมีชื่อเรียกอยางอ่ืนท่ีเทียบเทา 
  (๑) การโอนครุภัณฑ  ใหหนวยงานท่ีมีความประสงคจะขอโอนครุภัณฑจัดทํารายงานความ
ตองการพัสดุ (พด.๐๑) ผานหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑและกองพัสดุเพ่ือเสนอหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก 
กองเจาของครุภัณฑพิจารณาอนุมัติ และสําเนาหลักฐานการออกใบรับสิ่งของ (พด.๔๔) ใหกองพัสดุและ
หนวยงานผูควบคุมครุภัณฑดวย  
  (๒) การโอนวัสดุ  ใหกระทําไดเฉพาะกรณีท่ีหนวยงานหมดความจําเปนใชงานเทานั้น  หาก
หนวยงานใด มีความประสงคจะขอโอน  ใหจัดทํารายงานความตองการพัสดุ (พด.๐๑) เพ่ือเสนอหัวหนา
หนวยงานระดับสํานัก กองเจาของวัสดุพิจารณาอนุมัติ 
 ๑8.๒ การโอนพัสดุระหวางหนวยงานภายในสํานัก กอง หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา ใหผูอํานวยการ
สํานัก  ผูอํานวยการกอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา เปนผูอนุมัติ 
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19.  การเบิกจายพัสดุ 
 ๑9.๑ ครุภัณฑท่ีหนวยงานเจาของงบประมาณเปนผูจัดทํารายงานความตองการพัสดุ (พด.๐๑)  หรือ
ครุภัณฑท่ีดําเนินการจัดหาทางทองถ่ิน  หรือครุภัณฑท่ีจัดหาทางสวนกลางแตสงของทางทองถ่ิน รวมท้ังไดรับ
บริจาค ไดรับความชวยเหลือ หรือท่ีปรึกษาสงคืน  หรือไดรับมาตามสัญญาจางกอสรางฯ ใหกองพัสดุออกใบรับ
สิ่งของ (พด.๔๔) จายไปยังหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑ  โดยใหหัวหนากลุมควบคุมพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
เปนผูลงนาม “ผูสั่งจาย” ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานเจาของครุภัณฑลงนาม “ผูจาย” (สําหรับ
ครุภัณฑท่ีดําเนินการจัดซ้ือทางสวนกลางและสงของท่ีคลังพัสดุสามเสน หัวหนากลุมควบคุมพัสดุหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายเปนผูลงนาม “ผูจาย”) หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑเปนผูลงนาม “ผูรับ” 
 เม่ือหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑลงนามรับพัสดุแลวใหออกใบรับสิ่งของ (พด.๔๔)  โอนครุภัณฑ
ดังกลาวใหกับหนวยงานเจาของครุภัณฑโดยเจาของครุภัณฑ ไมตองจัดทํารายงานความตองการพัสดุ (พด.๐๑) 
 19.2 การจายพัสดุทุกครั้ง ใหมีหลักฐานการจายระหวางผูจายกับผูรับ ดังนี้ 
  (๑) การจายครุภัณฑ ใหกองพัสดุจายตรงไปยังหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑใหใชใบรับสิ่งของ 
(พด.๔๔) 
  (2) การจายพัสดุ รวมท้ัง การจายคืนพัสดุ เชน การสงคืนพัสดุชํารุด การสงคืนพัสดุเหลือใช 
เปนตน ใหใชใบรับสิ่งของ (พด.44) 
  (3) กรณีการจางซอมครุภัณฑตางๆ ใหออกหลักฐานใบเบิกจายพัสดุ (พด.๓๒) และ
ดําเนินการควบคุมตามระเบียบการพัสดุ 
  (4) กรณีสํานัก กองหรือหนวยงานท่ีเทียบเทา หรือโครงการ จัดหาครุภัณฑใหหนวยงานฝาก 
โดยใหกองพัสดุเปนผูออกหลักฐานใบรับสิ่งของ (พด.๔๔) จายใหหนวยงานตนสังกัดของหนวยงานฝาก 
 19.3 กรณีดังตอไปนี้ไมตองออกหลักฐานการจาย 
  (๑) การจางกอสราง  การจางซอมอสังหาริมทรัพย  การจางเหมาบริการ 
  (๒) กองพัสดุดําเนินการจัดหาวัสดุใหโครงการหรือหนวยงานทางทองถ่ิน โดยกําหนดใหผูขาย
หรือผูรับจางสงวัสดุท่ีโครงการทางทองถ่ิน เชน ดิน ลูกรัง หิน กรวด ทราย เปนตน 
  (๓) สํานัก กอง หรือหนวยงานท่ีเทียบเทาหรือโครงการ ดําเนินการจัดหาวัสดุใหหนวยงาน
หรือโครงการท่ีเปนงานฝากและไดกําหนดใหผูขายสงวัสดุท่ีโครงการหรือหนวยงานนั้นโดยตรง 
  (๔) สํานัก กอง หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา หรือโครงการดําเนินการจัดหาวัสดุใหโครงการ
หรือหนวยงานพิเศษ  ใหถือเสมือนหนึ่งวาโครงการหรือหนวยงานนั้นเปนผูดําเนินงานเอง 

20. การจายพัสดุไปใชงาน 
 20.๑ การจายครุภัณฑภายในสํานัก กอง หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา หมายถึงการเบิกจายครุภัณฑ 
ไปใชงานภายในสํานัก กอง หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา ใหใชหลักฐานการเบิกจายใบจายยืมพัสดุ (พด.๔๕) ให
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเปนผูลงนามในชอง “ผูสั่งจาย” หัวหนาคลังพัสดุ เปนผูลงนามในชอง “ผูจาย” และ
หัวหนาหนวยงาน หัวหนากลุม หัวหนาฝายผูใชครุภัณฑ แลวแตกรณี เปนผูลงนามในชอง “ผูรับ” ในกรณีท่ี
จายใหโครงการในสังกัดท่ีอยูทางทองถ่ินใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุโครงการ เปนผูลงนามในชอง “ผูรับ” 
 20.๒ การจายครุภัณฑภายในโครงการ หมายถึง  การเบิกจายครุภัณฑไปใชงานภายในโครงการ ให
ใชหลักฐานการเบิกจายใบจายยืมพัสดุ (พด.๔๕)  ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ เปนผูลงนามในชอง “ผูสั่งจาย” 
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หัวหนาคลังพัสดุเปนผูลงนามในชอง  “ผูจาย”  และหัวหนาหนวยงาน หัวหนากลุม หัวหนาฝายผูใชครุภัณฑ 
เปนผูลงนามในชอง “ผูรับ” 
 20.๓ การจายวัสดุภายในสํานัก กอง หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา หมายถึง การเบิกจายวัสดุไปใชงาน
ภายในสํานัก กอง หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา ใหใชหลักฐานการเบิกจายใบเบิกจายพัสดุ (พด.๓๒) ใหผูตองการ
ใชวัสดุ เปนผูลงนามในชอง  “ผูเบิก” และ “ผูรับ”  ผูอํานวยการสวน หัวหนากลุม หัวหนาฝายผูใชวัสดุ 
แลวแตกรณี เปนผูลงนามในชอง “ผูอนุมัติ”  หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ เปนผูลงนามในชอง  “ผูสั่งจาย”  และ
หัวหนาคลังพัสดุเปนผูลงนามในชอง  “ผูจาย”   
 20.๔ การจายวัสดุภายในโครงการ หมายถึง การเบิกจายวัสดุไปใชงานภายในโครงการใหใช
หลักฐานการเบิกจายใบเบิกจายพัสดุ  (พด.๓๒) ใหผูตองการใชวัสดุเปนผูลงนาม ในชอง “ผูเบิก” และ “ผูรับ” 
ผูอํานวยการสวน หัวหนากลุม หัวหนาฝายผูใชวัสดุ แลวแตกรณี เปนผูลงนามในชอง “ผูอนุมัติ” ใหหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุเปนผูลงนามในชอง “ผูสั่งจาย” และหัวหนาคลังพัสดุเปนผูลงนามในชอง “ผูจาย” 
 20.๕ กรณีการเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงหรือน้ํามันหลอลื่นรวมท้ัง น้ํากรด น้ํากลั่น จํานวนเล็กนอยท่ีจาย
ประจําวันใหใชหลักฐานการเบิกจายใบเบิกจายพัสดุ  (พด.๓๒) ใหผูขอใชครุภัณฑนั้นเปนผูลงนามในชอง  
“ผูเบิก” และใหผูขอใชครุภัณฑนั้นหรือพนักงานขับรถเปนผูลงนามในชอง  “ผูรับ” ผู อํานวยการสวน
เครื่องจักรกล หรือผูอํานวยการ/หัวหนาโครงการ หรือหัวหนาฝายชางกล หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออ่ืนซ่ึงทํา
หนาท่ีควบคุมครุภัณฑนั้น แลวแตกรณี เปนผูลงนามในชอง  “ผูอนุมัติ”  ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเปนผูลงนาม
ในชอง “ผูสั่งจาย” และหัวหนาคลังพัสดุเปนผูลงนามในชอง “ผูจาย” 
 20.๖ กรณีหนวยงานท่ีไมมีการดําเนินการจัดซ้ือหรือจาง  ใหใชแบบพิมพ พด.๓๓  เพ่ือเปนหลักฐาน
การจายวัสดุใชงาน  โดยใหเจาหนาท่ีพัสดุเปนผูลงนามในชอง “………ผูจาย”และผูตองการใชวัสดุ เปนผูลงนาม 
“………….ผูรับ” 

๒1. การจายโอนครุภัณฑ 
 การจายโอนครุภัณฑเม่ือสํานัก กอง หรือหนวยงานท่ีเทียบเทาไดออกใบรับสิ่งของ (พด.๔๔)  แลว  
ใหสงสําเนาใหกองพัสดุ และหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑโดยเร็ว 

22. การยืมพัสดุ 
 ๒2.๑ การยืมพัสดุภายในกรม  ถาเปนการยืมระหวางหนวยงานภายในสํานัก  กอง หรือหนวยงานท่ี
เทียบเทา ใหหัวหนาหนวยงานเจาของพัสดุเปนผูอนุมัติ  แตถาเปนการยืมระหวางหนวยงานตางสํานัก กอง 
หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา ใหผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทาเจาของ
พัสดุ เปนผูอนุมัติ  และตองสงคืนภายในปงบประมาณท่ียืมดวย เม่ือถึงครบกําหนดยืมใหปฏิบัติตามระเบียบ
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๕๐ 
 ๒2.๒ การจายยืมพัสดุ จะเปนกรณีการยืมพัสดุระหวางหนวยงาน โครงการ กอง หนวยงานระดับ
กองหรือสํานัก  รวมท้ังการสงคืนพัสดุจากการยืมรวมท้ังการจายครุภัณฑ ไปใชงานและการสงคืนจากการใช
งานดวย ใหใชใบจายยืมพัสดุ (พด.๔๕) เปนหลักฐานการรับจายพัสดุ กรณีนี้ไมตองสงสําเนาหลักฐานการรับ-
จาย ใหกองพัสดุ หนวยงานผูควบคุมครุภัณฑ 
 ๒2.๓ การจายยืมพัสดุใหแกสวนราชการอ่ืนเพ่ือใชปฏิบัติงานของกรมชลประทานจะตองไดรับอนุมัติ
จากรองอธิบดี (ตามสายงาน) กอน  การจายใหจายในระดับกรม  โดยใหสํานัก  กอง  หรือหนวยงานท่ี
เทียบเทา  ท่ีมีหนาท่ีในงานนั้นเปนผูจายและติดตามทวงคืน  และใหควบคุมเชนเดียวกับการจายยืมพัสดุไปใช
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งานในหนวยงานของกรมเอง สําหรับหนวยงานท่ีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตออธิบดีใหเสนอรองอธิบดีฝาย
บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  พัสดุท่ีสวนราชการอ่ืนจายมาใหกรมชลประทานเพ่ือปฏิบัติงานใหแกสวนราชการนั้น การ
ไดมาหรือการสงคืนใหกระทําในระดับของกรม เม่ือเสร็จงานแลวใหรีบสงคืนทันที โดยใหสํานัก กอง หรือ
หนวยงานท่ีเทียบเทา  ท่ีมีหนาท่ีในงานนั้นรับผิดชอบ  และใหควบคุมเชนเดียวกับพัสดุของกรม  แตแยกไว
ตางหาก 

๒3. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป 
 ๒3.๑ หนวยงานในสังกัดสวนกลาง ใหผูอํานวยการสํานัก กอง หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา เปน 
ผูแตงตั้งเจาหนาท่ีข้ึนทําการตรวจสอบพัสดุและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป ตามระเบียบ
การพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ ๑๕๕ 
  สําหรับหนวยงานทางทองถ่ิน  ใหผูอํานวยการสํานักตนสังกัดเปนผูแตงตั้งเจาหนาท่ีข้ึนทําการ
ตรวจสอบพัสดุของหนวยงาน โครงการ และหนวยงานฝากในสังกัดและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๕๕ 
 ๒3.๒ การจัดทําบัญชีรายละเอียดพัสดุท่ีใชประกอบการตรวจสอบของเจาหนาท่ี  ใหสํานัก กอง 
โครงการ  กลุมหรือฝาย  จัดทําบัญชีรายละเอียดพัสดุเพ่ือใหเจาหนาท่ีใชประกอบการตรวจสอบพัสดุโดยใช
แบบพิมพ  ดังนี้ 
  (๑) วัสดุ  ใชแบบรายงานประจําปบัญชีพัสดุประเภทวัสดุ  (พด.๔๘)  ซ่ึงแสดงเปนรายการ
ละเอียด การตรวจสอบการรับ-จายประเภทวัสดุ 
  (๒) ครุภัณฑท่ีมีมูลคาต่ํากวาเกณฑ ใชแบบรายงานประจําปบัญชีพัสดุประเภทครุภัณฑต่ํา
กวาเกณฑ (พด.๔๙-๑) ซ่ึงแสดงรายการละเอียด การตรวจสอบแตละประเภท  
  (๓) ครุภัณฑ  ใชแบบรายงานประจําปบัญชีพัสดุประเภทครุภัณฑ (พด.๔๙) เปนรายการสรุป
จํานวนครุภัณฑแตละประเภท 
  (๔) ครุภัณฑชํารุด ใชแบบรายงานประจําป พัสดุ ครุภัณฑชํารุด (พด.๕๐) เปนรายการสรุป
จํานวนครุภัณฑชํารุด 
 ๒3.๓ การจัดทําบัญชีรายละเอียดพัสดุประเภทวัสดุ  และครุภัณฑท่ีมีมูลคาต่ํากวาเกณฑตามขอ 
23.๒ (๑) และ (๒)  ใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) หนวยงานทางสวนกลาง ใหสํานัก กอง หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา แลวแตกรณีเปน
ผูจัดทํา 
  (๒) หนวยงานทางทองถ่ิน  ใหสํานักชลประทานหรือโครงการแลวแตกรณี เปนผูจัดทํา  และ
ใหสํานักชลประทานเปนผูรวบรวมรายงานพัสดุของโครงการในสังกัด สงกองพัสดุ 
  (๓) หนวยงานท่ีข้ึนตรงตอสํานัก กองทางสวนกลางและหนวยงานฝาก เปนผูจัดทํา และให
สํานัก  กองเจาสังกัด รวบรวมสงกองพัสดุ 
 ๒3.4 การจัดทําบัญชีรายละเอียดพัสดุประเภทครุภัณฑตามขอ ๒3.๒ (๓) ใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) หนวยงานทางสวนกลาง  ใหสํานัก กอง หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา เปนผูจัดทําท้ังหมดใน
นามของสํานัก  กอง หรือหนวยงานระดับกอง 
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  (๒) หนวยงานทางทองถ่ิน  ใหสํานักตนสังกัดเปนผูจัดทํารายงานของหนวยงานในสังกัดใน
ภาพรวมของสํานัก 
  (๓) สําหรับหนวยงานโครงการท่ีออกไปปฏิบัติงานทางทองถ่ิน ซ่ึงมีสํานักหรือกองเจาสังกัด
อยูทางสวนกลางจะตองจัดทําเฉพาะสวนท่ีไดรับดวยแลวรายงานสํานักหรือกองเจาสังกัด 
  (๔) โครงการใดปดงานกอสรางระหวางปงบประมาณใหดําเนินการตรวจสอบและรายงาน
ตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๕๕ โดยอนุโลม เชนเดียวกับรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป 
 ๒3.5 พัสดุท่ีอยูในข้ันดําเนินการขอจําหนาย หากยังมิไดลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียน   
ตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๖๐ จะตองถือปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๕๕ ดวย 
  หากไมสามารถดําเนินการจําหนายใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ใหรายงานรองอธิบดีตาม
สายงานเพ่ือขอยกเลิกการจําหนายกอนสิ้นปงบประมาณดวย สําหรับหนวยงานท่ีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรง
ตออธิบดีใหเสนอรองอธิบดีฝายบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๒3.6 รายงานการตรวจสอบพัสดุจะตองสงใหกองพัสดุ ๑ ชุด สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือ   
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี ๑ ชุด  และถาเปนรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ จะตอง
สงใหหนวยงานผูควบคุมครุภัณฑอีก ๑ ชุด 

๒4. การจําหนายพัสดุ 
 ๒4.1 เม่ือผลการตรวจสอบพัสดุ ปรากฏวามีพัสดุชํารุดเสื่อมสภาพสูญไปหรือหมดความจําเปนตอง
ใชในราชการตอไปใหเจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานนั้นจัดทํารายงานพรอมรายละเอียดบัญชีพัสดุท่ีขอจําหนาย  
(พด.๕๕) เสนอตอหัวหนาหนวยงานภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีท่ีผูแตงตั้งไดรับทราบผลการตรวจสอบ พรอม
แตงตั้งกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 
 ๒4.2 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงใหถือปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
ขอ ๓๕ และขอ ๓๖ โดยอนุโลม และใหคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงมีหนาท่ี ดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบสภาพพัสดุท่ีชํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพนั้นเพ่ือใหทราบวาเกิดข้ึนจาก
สาเหตุใดและจะตองหาตัวผูรับผิดดวยหรือไม 
  (๒) รายงานผลการตรวจสอบพรอมท้ังจัดทําบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบสภาพพัสดุ
ชํารุดตามแบบพิมพ พด.๕๕ และใหวินิจฉัยดวยวาสมควรจําหนายโดยวิธีใดไวดวย 
  (๓) การประเมินราคาพัสดุและ/หรือน้ําหนักตามสภาพปจจุบัน 
 ๒4.3 กรณีท่ีตรวจพบวาพัสดุนั้นสูญหายเนื่องจากอุทกภัย  อัคคีภัย  เกิดอุบัติเหตุ  หรือถูกลักขโมย
ในระหวางปใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงเพ่ือสอบสวนหาตัวผูรับผิดชดใช 
  เม่ือคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงดําเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแลว  หากปรากฏวาพัสดุท่ี
สูญไปดังกลาวมีผูตองรับผิดใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๖๐  โดย
อนุโลม  สําหรับการชดใชคาเสียหายเปนหนาท่ีของสํานักกฎหมายและท่ีดิน ดําเนินการตอไป 
  กรณีผลการสอบสวนพบวาไมปรากฏวาเจาหนาท่ีประมาทเลินเลอแตประการใดและไมมีผูใด 
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 มีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑)  จัดทําประกาศขายพัสดุชํารุด ตามแบบพิมพ พด.๕๗ โดยประกาศไมนอยกวา ๑๕ วัน 
  (๒)  การดําเนินการขาย  ถาขายโดยวิธีตกลงราคาใหใชใบเสนอราคาซ้ือพัสดุชํารุด (พด.๕๘) 
เปนหลักฐานการเสนอราคา  แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดใหบันทึกราคาของผูเขาสูราคาซ้ือ ทุกครั้งลงในใบ
เปรียบเทียบราคา (พด.๑๖) 
  (๓) เรียกเก็บเงินมัดจํา (ถามี) สงใหหนวยงานการเงินของหนวยงานนั้นๆ  ท่ีดําเนินการ  
แลวแตกรณี 
   เงินมัดจําใหเรียกเก็บเฉพาะกรณีขายโดยวิธีทอดตลาดในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๕๐ ของ
ราคาขาย 
  (๔) รายงานผลการขายพัสดุพรอมความเห็นเสนอหัวหนาหนวยงาน เพ่ืออนุมัติรับราคา 
  ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุลงนามแจงใหผูซ้ือนําเงินมาชําระและรับมอบพัสดุตามตัวอยางแบบพิมพ 
 ๒4.6 คณะกรรมการสงมอบพัสดุ  มีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑)  ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินของผูซ้ือ 
  (๒) ออกหนังสือแจงใหผูซ้ือพัสดุเขาขนยายสิ่งของตามตัวอยางแบบพิมพ 
  (๓) นําพัสดุชํารุดสงมอบใหกับผูซ้ือโดยใชใบรับสิ่งของ (พด.๔๔) 
  (๔) รายงานผลการสงมอบพัสดุเสนอหัวหนาหนวยงานเพ่ือทราบ  พรอมแนบสําเนาใบรับ
สิ่งของและใบนําสงเงินรายไดแผนดินดวย 
 ๒4.7 การจําหนายโดยวิธีแลกเปลี่ยนและวิธีโอนใหดําเนินการตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ 
๑๕๗ (๒) และ (๓) 
 ๒4.8 การจําหนายโดยวิธีแปรสภาพหรือทําลายซากจะตองแตงตั้งคณะกรรมการแปรสภาพหรือ 
ทําลายซากและใหมีหนาท่ีควบคุมการทําลายซากหรือแปรสภาพแลวรายงานผลใหหัวหนาหนวยงานทราบ 
 24.9 การจําหนายทุกกรณี เม่ือดําเนินการจําหนายเสร็จสิ้นแลวใหเจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานนั้น
ดําเนินการตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๖๐ และรายงานใหกองพัสดุเพ่ือดําเนินการตอไป 
 ๒4.๑0 วสัดุท่ีจายไปใชงานแลวหากยังมีซากเหลืออยูใหหนวยงานนําซากนั้นออกทําการขายโดย ใหนํา
วิธีปฏิบัติดังท่ีกลาวขางตนมาปรับใชตามความเหมาะสมโดยอนุโลมและใหหัวหนาหนวยงานเปนผูอนุมัติ 
 ๒4.๑1 การตัดฟนตนไม  การขุดดินในท่ีราชพัสดุเพ่ือจําหนายใหเสนอผานฝายผลประโยชนและ
เงินกองทุน  กองการเงินและบัญชี  เพ่ือขออนุมัติกรมธนารักษกอนดําเนินการ และหากปรากฏวาตนไมท่ีจะตัด
ฟนเปนประเภทไมหวงหาม  ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย หรือระเบียบวาดวยปาไมดวย 
  สําหรับการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสราง  ซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุใหเสนอฝายผลประโยชนและ
เงินกองทุน กองการเงินและบัญชี  เพ่ือขออนุมัติกรมกอนดําเนินการ 
  การจําหนายไมท่ีไดจากการตัดฟน การจําหนายมูลดิน และการจําหนายอาคาร หรือสิ่งปลูก
สรางท่ีจะรื้อถอนหรือวัสดุท่ีรื้อถอนในท่ีราชพัสดุ  ใหดําเนินการจําหนายโดยวิธีทอดตลาดโดยอนุโลม และเงินท่ี
ไดจากการขายดังกลาวใหนําสงคลังเปนรายไดในนามกรมธนารักษ ท้ังนี้ วิธีดําเนินการใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชท่ีราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๖ 
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๒5. การดําเนินการดานระบบอิเล็กทรอนิกส 
 การดําเนินการดานการพัสดุในระบบ GFMIS  เก่ียวกับการรายงานขอมูลสินทรัพย การโอน
สินทรัพยระหวางหนวยงานภายในกรม  การโอนสินทรัพยระหวางกรมกับหนวยงานภายนอก และการจําหนาย
พัสดุ ใหปฏิบัติตามแนวทางท่ีกรมกําหนดไว 

หมวด 6 
การนิเทศพัสดุและตดิตามผล 

 

 ๒6. การใหคําปรึกษาและแนะนําการปฏิบัติงานดานพัสดุ ท้ังดานวิชาการ เทคนิค และการกําหนด
แนวทางปฏิบัติตางๆ  ตลอดจนพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีพัสดุใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามท่ี
ระเบียบการพัสดุ  มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายท่ีเก่ียวของ และหลักเกณฑท่ีกรมกําหนด แกหนวยงานภายใน
ของกรม ใหกองพัสดุเปนผูดําเนินการดังกลาวขางตน  และหนวยงานท่ีไดรับการนิเทศและติดตามผล จะตองให
ความรวมมือใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงดวยดี 

 

หมวด 7 
บทเฉพาะกาล 

 
 ๒7. การปฏิบัติงานดานพัสดุของหนวยงานใดท่ีอยูระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จ ในวันท่ี
คําสั่งกรมฉบับนี้มีผลใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบการพัสดุ รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือ
แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ 
 

-------------------------------- 
                                                                                                                                



ฉบับปรับปรุงวันท่ี 17 มกราคม 2555 หนา 1 

 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงคําส่ังกรมชลประทาน เรื่อง การบริหารงานดานการพัสดุของกรมชลประทาน 

คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี 238/2554 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2554) 

(ขอความเดิม) 

คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี 15/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 

(ขอความท่ีแกไขใหม) 

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ 

  ๕.๔.๓ การอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราง
ขอบเขตของงาน (TOR)  และรางเอกสารประกวดราคา  และอนุมัติราง 
TOR  และรางเอกสารประกวดราคาของงานกอสราง ตามระเบียบการพัสดุ 
พ .ศ .2549 และการอนุมัติเอกสารประกวดราคาท่ีไดจัดทําข้ึนเพ่ือ
ดําเนินการประกวดราคาตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.2535 ใหถือปฏิบัติ
ดังน้ี 
   (๑) งานประกวดราคาจางกอสราง ที่มี
วงเงินไมเกิน ๓๐๐ ลานบาท ใหผูอํานวยการสํานัก หรือผูอํานวยการ
กอง หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทา  เปนผูพิจารณาอนุมัติสําหรับงาน
ของหนวยงานหรือโครงการในสังกัด 
   (๒) งานประกวดราคาจ า งก อสร า ง ที ่มี
วงเงินไมเกิน 50ลานบาท ของสํานักงานกอสราง  ในสังกัดสํานักโครงการ
ขนาดใหญ ใหผูอํานวยการสํานักงานกอสราง เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
   (๓) งานประกวดราคาจางกอสรางท่ีมีวงเงินไม
เกิน ๒๐ ลานบาท ของหนวยงานหรือโครงการในสังกัดสํานักชลประทาน  ให
หัวหนาหนวยงานหรือโครงการในสังกัดสํานักชลประทาน เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
   (4)  งานประกวดราคาจางกอสรางท่ีมีวงเงินไม
เกิน ๒๐ ลานบาท ของโครงการปฏิบัติการคันคูนํ้า  ในสังกัดสํานักงานจัดรูป
ท่ีดินกลาง ใหผูอํานวยการโครงการปฏิบัติการคันคูนํ้า เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
   (5)  งานประกวดราคาจางกอสรางท่ีมีวงเงิน
ไมเกิน 20 ลานบาท ของสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด   ในสังกัดสํานักงานจัด
รูปท่ีดินกลาง   ใหหัวหนาสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

  ๕.๔.๓ การอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราง
ขอบเขตของงาน (TOR)  และรางเอกสารประกวดราคา  และอนุมัติราง 
TOR  และรางเอกสารประกวดราคาของงานกอสราง ตามระเบียบการ
พัสดุ พ.ศ.2549 และการอนุมัติเอกสารประกวดราคาท่ีไดจัดทําข้ึนเพ่ือ
ดําเนินการประกวดราคาตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.2535 ใหถือปฏิบัติ
ดังน้ี 
   (๑) งานประกวดราคาจางกอสรางท่ีมี
วงเงินไมเกิน ๓๐๐ ลานบาท ใหผูอํานวยการสํานัก หรือผูอํานวยการกอง 
หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทา  เปนผูพิจารณาอนุมัติสําหรับงานของ
หนวยงานหรือโครงการในสังกัด 
   (๒) งานประกวดราคาจางกอสรางท่ีมี
วงเงินไมเกิน 35 ลานบาท ของสํานักงานกอสราง ในสังกัดสํานักพัฒนา
แหลงนํ้าขนาดใหญ ใหผูอํานวยการสํานักงานกอสราง เปนผูพิจารณา
อนุมตัิ 
   (๓) งานประกวดราคาจางกอสรางท่ีมีวงเงิน
ไมเกิน ๒๐ ลานบาท ของหนวยงานหรือโครงการในสังกัดสํานักชลประทาน  ให
หัวหนาหนวยงานหรือโครงการในสังกัดสํานักชลประทาน เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
   (4)  งานประกวดราคาจางกอสรางท่ีมีวงเงิน
ไมเกิน 20 ลานบาท ของสํานักงานกอสราง ในสังกัดสํานักพัฒนาแหลงนํ้า
ขนาดกลาง ใหผูอํานวยการสํานักงานกอสรางเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
   (5)  งานประกวดราคาจางกอสรางท่ีมีวงเงิน
ไมเกิน ๒๐ ลานบาท ของโครงการปฏิบัติการคันคูนํ้า และสํานักงานจัดรูป
ท่ีดินจังหวัด ในสังกัดสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง ใหผูอํานวยการโครงการ
ปฏิบัติการคันคูนํ้า หรือหัวหนาสํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัด แลวแตกรณี เปน
ผูพิจารณาอนุมัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดอํานาจอนุมัตฯิ ของผูอํานวยการสํานักงาน
กอสราง สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ ไมเกิน 35 
ลานบาท เพ่ือใหสอดคลองกับคําสัง่มอบอํานาจดานพัสด ุ
 
 
 
กําหนดอํานาจอนุมัตฯิ ใหผูอํานวยการสํานักงานกอสราง
สํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง เพ่ือใหสอดคลองกับ
การแบงหนวยงานภายในกรม (เปนการภายใน) 
กําหนดใหโครงการปฏิบัติการคันคูนํ้า และสํานักงานจัด
รูปท่ีดินจังหวัด ซึ่งสังกัดสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง อยูใน
ขอเดียวกัน 

  ๕.๔.6 เอกสารประกวดราคาจางกอสร างตาม
ระเบียบการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือรางขอบเขตของงาน (TOR) และราง
เอกสารประกวดราคา ตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ .2549 ท่ีมีวงเงิน

  ๕.๔.6 เอกสารประกวดราคาจางกอสรางตาม
ระเบียบการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือรางขอบเขตของงาน (TOR) และราง
เอกสารประกวดราคา ตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.2549 ท่ีมีวงเงิน
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งบประมาณเกินกวา ๕๐ ลานบาทข้ึนไป ใหเสนอสํานักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปตยกรรมพิจารณาตรวจสอบกอนเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ  
 

งบประมาณเกินกวา ๕๐ ลานบาท ใหเสนอสํานักออกแบบวิศวกรรม 
และสถาปตยกรรมพิจารณาตรวจสอบกอนเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ  เวนแต
งานของสํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ และสํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาด
กลาง ซึ่งมีผูแทนจากสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม รวม
เปนคณะทํางานจัดทําเอกสารประกวดราคาหรือคณะกรรมการกําหนด
รางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา ไมตองเสนอ
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรมพิจารณาตรวจสอบกอน 

 
 
เพ่ิมเตมิขอความ เพ่ือความคลองตัว และลดข้ันตอนใน
การตรวจสอบสาํหรับงานของสํานักโครงการขนาดใหญ 
และสาํนักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลางและใหสอดคลอง
กับบันทึกหองรองอธิบดีฝายกอสราง ท่ี 3/2555  
ลงวันท่ี 12 มกราคม 2555   

 ๕.7 การกําหนดราคากลางของงานจางกอสราง 
  (๑) กอนดําเนินการจางกอสรางทุกวิธี ในแตละครั้งให
หัวหนาหนวยงานท่ีมีงานอยูในความรับผิดชอบแตงตั้งขาราชการเพ่ือทําหนาท่ี
คณะกรรมการกําหนดราคากลางตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
กอสราง ประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๒ 
คน และควรมีผูมีความรูเก่ียวกับการประมาณราคารวมเปนกรรมการดวย 
กรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนของทางราชการ จะแตงตั้งบุคคลภายนอกซึ่ง
ไมมีสวนไดสวนเสียกับการกอสรางน้ัน รวมเปนกรรมการดวยก็ได 
   คณะกรรมการกําหนดราคากลาง มีหนาท่ีคํานวณ
ราคากลางงานกอสรางในแตละงาน/โครงการ โดยถอดรูปแบบรายการตาม
หลักวิชาการ และประเมินหรือคํานวณตามหลักเกณฑท่ีมติคณะรัฐมนตรี
กําหนด  ใช Unit Cost ท่ีสํานักงบประมาณอนุมัติครั้งหลังสุด และใชราคา
วัสดุกอสรางของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา  สํานักปลัดกระทรวงพาณิชย 
กระทรวงพาณิชยในเดือนท่ีคํานวณราคากลาง 
   ราคากลางท่ีคํานวณไดน้ีมิใชราคามาตรฐานของ
งานกอสราง  แตเปนราคาท่ีทางราชการยอมรับ ไมสูงจนผูประกอบการไดกําไร
มากเกินกวาท่ีควรไดรับ และเปนราคาท่ีไมต่ําจนผูประกอบการไมสามารถท่ีจะ
ดําเนินการกอสรางได 
   เมื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง คํานวณ
ราคากลางงานกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว ใหเสนอหัวหนาหนวยงานท่ีมีงาน
อยูในความรับผิดชอบใหความเห็นชอบกอนดําเนินการสอบราคาหรือ

 ๕.7 การกําหนดราคากลางของงานจางกอสราง 
  (๑) กอนดําเนินการจางกอสรางทุกวิธี ในแตละครั้งให
หัวหนาหนวยงานท่ีมีงานอยูในความรับผิดชอบแตงตั้งขาราชการเพ่ือทํา
หนาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
กอสราง ประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๒ 
คน และควรมีผูมีความรูเก่ียวกับการประมาณราคารวมเปนกรรมการดวย 
กรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนของทางราชการ จะแตงตั้งบุคคลภายนอกซึ่ง
ไมมีสวนไดสวนเสียกับการกอสรางน้ัน รวมเปนกรรมการดวยก็ได 
   คณะกรรมการกําหนดราคากลาง มีหนาท่ีคํานวณ
ราคากลางงานกอสรางในแตละงาน/โครงการ โดยถอดรูปแบบรายการตาม
หลักวิชาการ และประเมินหรือคํานวณตามหลักเกณฑท่ีมติคณะรัฐมนตรี
กําหนด  ใช Unit Cost ท่ีสํานักงบประมาณอนุมัติครั้งหลังสุด และใชราคา
วัสดุกอสรางของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา  สํานักปลัดกระทรวงพาณิชย 
กระทรวงพาณิชยในเดือนท่ีคํานวณราคากลาง 
   ราคากลางท่ีคํานวณไดน้ีมิใชราคามาตรฐานของ
งานกอสราง  แตเปนราคาท่ีทางราชการยอมรับ ไมสูงจนผูประกอบการได
กําไรมากเกินกวาท่ีควรไดรับ และเปนราคาท่ีไมต่ําจนผูประกอบการไม
สามารถท่ีจะดําเนินการกอสรางได 
   เมื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง คํานวณ
ราคากลางงานกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว ใหเสนอหัวหนาหนวยงานท่ีมี
งานอยูในความรับผิดชอบใหความเห็นชอบกอนดําเนินการสอบราคาหรือ
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ประกวดราคา หรือกอนดําเนินการจัดทําราง TOR สําหรับการจัดหาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลวแตกรณี 
   กรณี ท่ีหนวยงานใดไมมี เจ าหนา ท่ีผูมีความรู
เก่ียวกับการคํานวณราคากลางงานกอสราง ใหสํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรมเปนผูดําเนินการ โดยผูอํานวยการสํานักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปตยกรรมแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางและใหความ
เห็นชอบราคากลางงานกอสรางท่ีคํานวณได กอนการดําเนินการสอบราคา
หรือประกวดราคา หรือกอนดําเนินการจัดทําราง TOR สําหรับการจัดหา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลวแตกรณี 
 
 
 
  (2) ใหหนวยงานท่ีดําเนินการจางกอสรางนําสําเนา
รายละเอียดราคากลาง ใสแฟมประกาศไวท่ีหนวยงาน ตั้งแตวันเริ่มตน
ประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาเพ่ือผูจะเขาเสนอราคาทุกรายสามารถ
ขอดูไดโดยเทาเทียมกัน 
  (3) การจางกอสรางทุกกรณี  หากปรากฏวาราคา
กลางท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณไว แตกตางกับราคาของผู
เสนอราคารายท่ีหนวยงานเห็นสมควรจาง ตั้งแตรอยละ 15 ข้ึนไป โดยใช
ราคาของผูเสนอราคารายท่ีหนวยงานสมควรจางเปนฐานในการคํานวณ ให
คณะกรรมการกําหนดราคากลางแจงรายละเอียดการคํานวณราคากลางงาน
ก อส ร า ง น้ั น  ให สํ า นั ก ง านกา รตร วจ เ งิ นแผ นดิ นทร าบ โ ดย เ ร็ ว  
(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2550) 
   การแจงรายละเอียดการคํานวณราคากลางของ
คณะกรรมการกําหนดราคากลางตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินดังกลาว 
ไมมีผลผูกพันตอผูมีอํานาจในการท่ีจะพิจารณารับหรือไมรับราคาของ 
ผูเสนอราคารายน้ัน 
 

ประกวดราคา หรือกอนดําเนินการจัดทําราง TOR สําหรับการจัดหาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลวแตกรณี 
   กรณีท่ีหนวยงานใดไมมีเจาหนาท่ีผูมีความรู
เก่ียวกับการคํานวณราคากลางงานกอสราง ใหสํานักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปตยกรรมเปนผูดําเนินการ โดยผูอํานวยการสํานักออกแบบ
วิศวกรรมและสถาปตยกรรมแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางและ
ใหความเห็นชอบราคากลางงานกอสรางท่ีคํานวณได กอนการดําเนินการ
สอบราคาหรือประกวดราคา หรือกอนดําเนินการจัดทําราง TOR สําหรับ
การจัดหาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลวแตกรณี 
  (2) อํานาจแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
และใหความเห็นชอบราคากลาง ไดแก หัวหนาหนวยงานท่ีมีงานอยูใน
ความรับผิดชอบ เวนแตกรณีตาม (1) วรรคทาย 
  (3) ใหหนวยงานท่ีดําเนินการจางกอสรางนําสําเนา
รายละเอียดราคากลาง ใสแฟมประกาศไวท่ีหนวยงาน ตั้งแตวันเริ่มตน
ประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาเพ่ือผูจะเขาเสนอราคาทุกรายสามารถ
ขอดูไดโดยเทาเทียมกัน 
  (4) การจางกอสรางทุกกรณี  หากปรากฏวาราคา
กลางท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณไว แตกตางกับราคาของผู
เสนอราคารายท่ีหนวยงานเห็นสมควรจาง ตั้งแตรอยละ 15 ข้ึนไป โดยใช
ราคาของผูเสนอราคารายท่ีหนวยงานสมควรจางเปนฐานในการคํานวณ 
ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางแจงรายละเอียดการคํานวณราคา
กลางงานกอสรางน้ัน ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว  
(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2550) 
   การแจงรายละเอียดการคํานวณราคากลางของ
คณะกรรมการกําหนดราคากลางตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ดังกลาว ไมมีผลผูกพันตอผูมีอํานาจในการท่ีจะพิจารณารับหรือไมรับ
ราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดอํานาจอนุมัตแิตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง และใหความเห็นชอบราคากลาง ใหมีความชัดเจน
มากยิ่งข้ึน 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงคําส่ังกรมชลประทาน เรื่อง การบริหารงานดานการพัสดุของกรมชลประทาน 

คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี 238/2554 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2554) 

(ขอความเดิม) 

คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี 15/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 

(ขอความท่ีแกไขใหม) 

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ 

 ๒2.๑ การยืมพัสดุภายในกรม  ถ า เปนการยืมระหวาง
หนวยงานภายในสํานัก  กอง หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา ใหหัวหนา
หนวยงานเจาของพัสดุเปนผูอนุมัติ  และตองสงคืนภายในปงบประมาณท่ี
ยืมดวย เมื่อถึงครบกําหนดยืมใหปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
ขอ ๑๕๐ 

 

 ๒2.๑ การยืมพัสดุภายในกรม  ถาเปนการยืมระหวาง
หนวยงานภายในสํานัก  กอง หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา ใหหัวหนา
หนวยงานเจาของพัสดุเปนผูอนุมัติ  แตถาเปนการยืมระหวางหนวยงาน
ตางสํ า นัก กอง หรือหนวยงานเทียบเท า  ใหผู อํานวยการสํา นัก 
ผูอํานวยการกอง หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทา เจาของพัสดุ เปน
ผูอนุมัติ  และตองสงคืนภายในปงบประมาณท่ียืมดวย เมื่อถึงครบกําหนด
ยืมใหปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๕๐ 

 

เพ่ิมเติมขอความ “แตถาเปนการยืมระหวางหนวยงาน
ต า งสํ า นั ก  กอง  หรื อหน วย งาน ท่ี เ ที ยบ เท า  ใ ห
ผู อํานวยการสํานัก ผู อํานวยการกอง  หรือผูดํารง
ตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทา เจาของพัสดุ เปนผูอนุมัติ” 
เพ่ือใหเกิดความชัดเจนกรณีการยืมระหวางหนวยงานตาง
สํานัก/กอง 
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