I&JI%U ~ ~ 1 1 ~ ~ ~ l ~ ~ ~ l & f l 3 l l " i l ~46
n8]12
35%
44' M
I I lP~T$U 26
~ ~ ~ U I U 2544
U
It04 fllfU???l331~
P

9

I

I~ol~~~d~u~~~ivrz1d~p1d1Gnuitln%"~uu~1~ai~atlni~w'n
n.n.2535
9 a
imea~ul~87ul~rrliiu
1mz1wd~u~~ivni.r~1~t~i'i~1u~iuw'a~~~~n~u~nd'iz~1u~11

b;iu$aqrocnsuaadszmu

w a

Y

~6Lollu
I

Y

.

Y

' i taduu~0y'3~u6b~%~1~~du1m~~ru'~n~0~~~9n'u61~9u"1n"b~iln'4u"~6~1u
Y

Y

Y

hii k t ~ d f i ~ f ~ 8 u & u i u ~

-2-

การบริหารงานดานพัสดุของกรมชลประทาน
นิยาม
คํานิยาม
“ระเบียบการพัสดุ” หมายความวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม
“ผูอํานวยการสํานัก” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักตามการแบงสวนราชการใหม
“ผูอํานวยการกอง” ใหหมายความรวมถึง เลขานุการกรม และผูดํารงตําแหนงเทียบเทาระดับกองตาม
การแบงสวนราชการใหม
“หัวหนาคลังพัสดุ” ใหหมายถึง เจาหนาทีพ่ ัสดุที่ทําหนาที่รับผิดชอบดานคลังพัสดุเกีย่ วกับการรับ
การเก็บรักษา การจาย
การกําหนดความตองการ
1. การกําหนดความตองการ ใหปฏิบัติดงั นี้
1.1 ใหหนวยงานที่ตองการใชพัสดุกําหนดความตองการตามระเบียบการพัสดุ รวมทัง้ การซื้อ
การจาง การโอน การยืม การเชา การจางเหมาติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท การแลกเปลี่ยน การจางที่ปรึกษา
และการจางออกแบบและควบคุมงาน โดยจัดทํารายละเอียดความตองการตามแบบพิมพ (พด.01) และจาง
กอสราง (พด.02) พรอมทั้งลงนามในชอง “ลงนาม............................ผูรายงานความตองการพัสดุ” และสงให
เจาหนาทีพ่ ัสดุดําเนินการตอไป
กอนดําเนินการจัดซื้อ/จางทุกครั้งตองตรวจสอบรายละเอียดกับแผนการจัดซื้อ/จาง และพัสดุ
คงเหลือในคลัง หากพัสดุตามที่ตองการไมมีหรือมีแตไมครบตามจํานวน ก็ใหดําเนินการจัดซื้อ/จางตอไป
โดยตองแนบลําดับทางเดินรายงานความตองการพัสดุ (พด.03) และใบแจงราคาครั้งหลังสุด ราคากลาง หรือ
ราคามาตรฐาน (พด.05) กอนเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ โดยใหหวั หนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูลงนามในชอง
“ลงนาม............................เจาพนักงานกํากับ” ผูที่ไดรับมอบอํานาจการดําเนินการซือ้ หรือจางเปนผูลงนามใน
ชอง “ลงนาม............................อนุมัติ” และเมื่อไดดําเนินการจัดซื้อ/จางพรอมทั้งอนุมัติรับราคาเรียบรอยแลว
ใหหวั หนาหนวยงานการเงินเปนผูลงนามในชอง “ลงนาม...................................ผูสอบประเภทเงิน” แลวสง
ดําเนินการทําขอผูกพันตอไป
1.2 การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications or descriptions) ของพัสดุ
จะตองถือหลักเกณฑ ดังนี.้ 1.2.1 ถูกตองตามวัตถุประสงคในการใชงาน
1.2.2 มีความสมบูรณและสาระสําคัญครบถวน
1.2.3 มีความออนตัว ยืดหยุน เปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลสมัยและไมระบุโดยเจตนา
เฉพาะเจาะจงยี่หอหรือผูขายรายใดรายหนึง่ จนทําใหผูขายรายอื่นเสียเปรียบโดยไมเปนธรรม หรือเปนเหตุให
ทางราชการตองซื้อพัสดุในราคาสูงกวาปกติ เวนแตพัสดุประเภทที่ไดรับยกเวนโดยมติคณะรัฐมนตรี

-31.3 การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ใหสํานัก/กองหรือหนวยงานระดับ
กองผูควบคุมครุภัณฑจัดทําตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ (Tabulation) ปกติไมนอยกวา 3 ยี่หอ โดยระบุ
เฉพาะรายละเอียดหลักที่สําคัญ (Major Specifications) เทานั้น ทั้งนี้ใหผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือหัวหนา
หนวยงานระดับกองผูควบคุมครุภัณฑนั้นๆ เปนผูลงนามกํากับในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและตาราง
เปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ (Comparative Major Specifications)
กรณีครุภณ
ั ฑที่มีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไปใหเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑตามคําสั่งกรมฯ กอนดําเนินการจัดหาทุกครั้ง
1.4 กรณีพัสดุที่ใหกองพัสดุดําเนินการจัดหาทางสวนกลาง ใหระบุสถานที่สงมอบไว
ในรายงานความตองการพัสดุ โดยใหผูขายสงมอบพัสดุ ณ คลังพัสดุ กรมชลประทาน (สามเสน) หรือ
คลัง 11 กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) แลวแตกรณี
กรณีเปนพัสดุขนาดใหญหรือมีปริมาณมาก ไมสะดวกในการขนยายหรือเปนพัสดุ ซึ่งโดย
สภาพจะตองมีที่เก็บรักษาเปนการเฉพาะหรือเปนวัสดุประเภทดิน ดินลูกรัง หิน กรวด ทราย เปนตน ให
ผูรายงานความตองการพัสดุระบุสถานที่สงมอบตามความเหมาะสม ณ สถานที่ของผูรายงานความตองการพัสดุ
สําหรับหนวยงานทางสวนกลาง หากระบุสถานที่สงมอบพัสดุนอกเหนือจากคลังพัสดุ
กรมชลประทาน (สามเสน) หรือคลังพัสดุ 11 กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) เมื่อผูขายนําพัสดุมาสงมอบ
ณ สถานที่ที่กําหนด ใหดําเนินการตามกระบวนการดานคลังพัสดุ ตามขอ 21 ในสวนที่เกี่ยวกับเอกสาร
โดยเจาหนาทีค่ ลังพัสดุของกองพัสดุ
2. การสงรายงานความตองการพัสดุใหกองพัสดุดาํ เนินการจัดหา ใหดําเนินการดังนี้
2.1 ใหสงแผนการจัดซื้อจัดจางซึ่งไดรับความเห็นชอบแลว สงใหกองพัสดุเพื่อดําเนินการ
จัดหาทันที
2.2 งานจางกอสรางที่จะตองทําสัญญากอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ รวมทั้งงานจาง
กอสรางที่มีวงเงินคางานเกินอํานาจกรมฯ ใหทยอยจัดสงรายงานความตองการพัสดุพรอมแบบรูปรายการ
และเอกสารประกวดราคาใหกองพัสดุดําเนินการตั้งแตผูมีอํานาจเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจางภายใน
เดือนแรกของปงบประมาณ
2.3 งานจางกอสรางที่ไมตองทําสัญญากอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ และมีวงเงินคางาน
ไมเกินอํานาจกรมฯ ใหทยอยจัดสงรายงานความตองการพัสดุพรอมแบบรูปรายการและเอกสารประกวด
ราคาใหกองพัสดุดําเนินการตั้งแตผูมีอํานาจเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจางจนถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป
2.4 งานซื้อหรืองานจางทีม่ ิใชงานจางกอสรางใหทยอยสงรายงานความตองการพัสดุถึง
กองพัสดุเพื่อดําเนินการภายในกําหนดดังนี้
(1) รายงานความตองการพัสดุซื้อหรือจาง วงเงินเกินอํานาจกรมฯ และจะตองทําสัญญา
กอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณภายในเดือนแรกของปงบประมาณ
(2) รายงานความตองการพัสดุซื้อหรือจาง วงเงินเกินอํานาจกรมฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม
ของทุกป

-4(3) รายงานความตองการพัสดุซื้อหรือจาง วงเงินไมเกินอํานาจกรมฯ ภายในวันที่
30 เมษายน ของทุกป
กรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามทีก่ ําหนดได ตองขออนุมัติกรมฯ เพื่อผอนผันให
กองพัสดุดําเนินการตอไป
การจัดหา
3. การจัดหาทุกวิธี ใหทุกหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบการพัสดุ
ตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมายที่เกีย่ วของ และหลักเกณฑที่กรมฯ กําหนด โดยเครงครัด
3.1 การดําเนินการจัดหาของหนวยงานสวนกลางใหกองพัสดุเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
3.2 การดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ใหกองกฎหมายและทีด่ ินเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
3.3 การสอบราคา
3.3.1 ใหหวั หนาเจาหนาที่พสั ดุแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อรับซองสอบราคา
3.3.2 การกําหนดราคากลางงานสอบราคาจางกอสราง ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกันกับการ
ประกวดราคาจางกอสรางตามรายละเอียดขอ 3.5.1-3.5.3
3.4 การประกวดราคา
3.4.1 การจัดทําเอกสารเพื่อใชดําเนินการประกวดราคาซื้อหรือจาง (ยกเวนงานจางกอสราง)
ใหเจาหนาทีพ่ สั ดุรวมกับหนวยงานเจาของงาน จัดทําเอกสารประกวดราคาตามแบบตัวอยางที่ กวพ. กําหนด
และใหมีรายละเอียดสอดคลองกับระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของและตามหลักเกณฑ
ที่กรมฯกําหนด
3.4.2 การจัดทําเอกสารเพื่อใชดําเนินการประกวดราคาจางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 300
ลานบาท ใหทกุ หนวยงานผูเปนเจาของงาน หรือหนวยงานผูจัดทําเอกสารประกวดราคา จัดทําเอกสารประกวด
ราคาจางกอสรางใหถูกตองตามแบบตัวอยางที่ กวพ. กําหนด ใหมีรายละเอียดสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบตาง ๆ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามมาตรฐานของสํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรมและใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กรมฯ กําหนด โดยใหผูอํานวยการสํานัก หรือผูอํานวยการกอง
เปนผูพิจารณาลงนามอนุมัติเอกสารประกวดราคาจางกอสรางที่ไดจัดทําขึ้น
กรณีที่งานกอสรางอยูในขายความรับผิดชอบดําเนินการออกแบบรายละเอียดโดยสํานัก
ออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม และกรณีทหี่ นวยงานใดไมสามารถจัดทําเอกสารประกวดราคาจาง
กอสรางไดเอง ใหสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรมเปนผูจ ัดทําใหและเปนผูลงนามอนุมัติเอกสาร
ประกวดราคาจางที่ไดจดั ทําขึ้น
3.4.2.1 งานกอสรางที่มีลักษณะจําเปนตองใชเทคโนโลยีพิเศษ ซึ่งผิดแผกไปจากมาตรฐาน
ของสํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรมหรืองานกอสรางที่มีลักษณะจําเปนตองใชเทคโนโลยีชั้นสูง
หรือใชเทคโนโลยีเปนพิเศษเฉพาะงาน และหรืองานกอสรางที่มีวงเงินคางานตั้งแต 300 ลานบาท แตไมเกิน

-5500 ลานบาท ใหเสนอขออนุมัติกรมฯ (โดยรองอธิบดีตามสายงาน) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาจัดทํา
เอกสารประกวดราคาและขออนุมัติเอกสารประกวดราคาจากกรมฯ (โดยรองอธิบดีตามสายงาน) กอน
นําไปใชในการประกวดราคา
3.4.2.2 เอกสารประกวดราคานอกเหนือเงื่อนไขดังกลาวตามขอ 3.4.2.1 ใหขออนุมัติกรมฯ
แตงตั้งคณะทํางาน เพื่อพิจารณาจัดทําเอกสารประกวดราคาและขออนุมัติเอกสารประกวดราคาจากกรมฯ กอน
นําไปใชในการประกวดราคา
3.4.3 งานกอสรางที่มีคางานเกินอํานาจกรมฯ อนุมัติ หรืองานกอสรางใดที่จะใหกองพัสดุ
ดําเนินการประกวดราคา ใหหนวยงานผูเปนเจาของงาน หรือหนวยงานผูจัดทําเอกสารประกวดราคา จัดทํา
เอกสารประกวดราคาตามหลักเกณฑดังกลาวในขอ 3.4.2 และแบบที่พบั เขาเลมจัดเปนชุดพรอมสารบัญแบบ
สงใหกองพัสดุไมนอยกวา 40 ชุด ทั้งนี้ใหพิจารณาถึงลักษณะงานเปนที่สนใจของผูรับจางมากนอยเพียงใด
ซึ่งจะตองจัดเตรียมไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูสนใจ
3.4.4 ใหเจาหนาที่พัสดุตรวจสอบเอกสารประกวดราคา กอนรายงานเสนอขออนุมัติดําเนิน
การประกวดราคา หากถูกตองตามแบบตัวอยางที่ กวพ. กําหนด มีรายละเอียดสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบตาง ๆ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของและถูกตองตามหลักเกณฑที่กรมฯกําหนด ใหดําเนินการตามระเบียบ
ตอไป
3.4.5 การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคาจางกอสรางใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ประกวดราคาจางกอสราง “งานกอสรางชลประทาน” ที่มีราคากลางตั้งแต 5 (หา)
ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน 1,000 (หนึ่งพัน) ลานบาท คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา จะตองเปนผูที่ผาน
การคัดเลือกขึน้ ทะเบียนเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน ชั้นที่ 1-5 ตามเกณฑที่กําหนด โดยใชราคากลางเปนเกณฑ
กําหนดแบงลําดับชั้น
(2) ประกวดราคาจางกอสรางประเภทอื่น ซึ่งมิใช “งานกอสรางชลประทาน” ที่มีวงเงิน
งบประมาณตัง้ แต 5 (หา) ลานบาท ขึ้นไป แตไมเกิน 1,000 (หนึ่งพัน) ลานบาท คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขา
ประกวดราคาจะตองเปนนิตบิ ุคคลผูมีอาชีพรับจางงานทีป่ ระกวดราคาจางและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน
สัญญาเดียวในวงเงินรอยละยีส่ ิบหาของวงเงินงบประมาณ
(3) ประกวดราคาจางกอสรางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุที่จะ
ใชในการกอสราง หรืองานกอสรางที่จําเปนจะตองใชเทคโนโลยีชั้นสูงหรือใชเทคโนโลยีเปนพิเศษเฉพาะงาน
หรือจําเปนตองใชผูชํานาญงานเปนพิเศษ และหรืองานกอสรางที่มีราคากลางเกินกวา 1,000 ลานบาท ใหขอ
อนุมัติกรมฯ เพื่อกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคาตามความเหมาะสมของงานทุกครั้ง
(4) ประกวดราคาจางกอสรางตาม (1) ซึ่งมีราคากลางไมเกิน 5 (หา) ลานบาท และ
ประกวดราคาจางกอสรางตาม (2) ซึ่งมีวงเงินงบประมาณไมเกิน 5 (หา) ลานบาท ใหนิติบุคคลผูมีอาชีพ
รับจางงานที่ประกวดราคาจางเปนผูมีสิทธิเขาประกวดราคา

-63.4.6 การกําหนดอัตราคาขายแบบและเอกสารงานจางกอสราง ใหกําหนดอัตราขายดังนี้
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วงเงินคากอสรางประมาณ
บาท
50,000
1,000,000
2,000,000
5,000,000
10,000,000
20,000,000
50,000,000
100,000,000
200,000,000
300,000,000
500,000,000
1,000,000,000

-

1,000,000
2,000,000
5,000,000
10,000,000
20,000,000
50,000,000
100,000,000
200,000,000
300,000,000
500,000,000
1,000,000,000
ขึ้นไป

คาแบบและเอกสาร
บาท
2,000
3,000
5,000
7,000
10,000
15,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
80,000

3.4.7 ใหทุกหนวยงานผูรับผิดชอบ จัดสงสําเนาประกาศประกวดราคาใหหนวยงาน
การเงินทราบทุกครั้งที่ดําเนินการประกาศประกวดราคาเพื่อสงเจาหนาที่การเงินรวมตรวจสอบหลักประกันซอง
และออกใบรับใหแกผูยื่นซองตามระเบียบฯ
3.5 การกําหนดราคากลางของงานประกวดราคาจางกอสราง
3.5.1 กอนดําเนินการประกวดราคาจางกอสราง ใหหนวยงานผูรับผิดชอบ ขออนุมัติ
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาโครงการ แลวแตกรณี แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ตามความเหมาะสมของลักษณะงานกอสราง องคประกอบคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ประกอบดวย
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอยางนอย 2 คน (เทียบเคียงกับการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ตามระเบียบ
การพัสดุ ขอ 35) และควรแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการประมาณราคา รวมเปนกรรมการดวย
ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลาง คํานวณราคากลางโดยถอดรูปแบบรายการตามหลักวิชาการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่ วของ ใช Unit Cost ที่สํานักงบประมาณอนุมัติครั้งหลังสุดและใชราคาวัสดุกอสราง
ของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชยในเดือนที่คํานวณราคากลาง ฯลฯ
ทั้งนี้ จะตองคํานวณราคากลางใหแลวเสร็จกอนดําเนินการประกาศประกวดราคา

-73.5.2 ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางแนบรายละเอียดราคากลางและรายละเอียดการ
คํานวณราคากลางของงานกอสรางพรอมสําเนาไวกับรายงานความตองการพัสดุและรายงานขอจาง
3.5.3 ใหหนวยงานที่ออกประกาศประกวดราคาจางกอสรางนําสําเนารายละเอียดราคากลาง
ใสแฟมประกาศไวที่หนวยงาน ตั้งแตวันเริม่ ตนประกาศประกวดราคาเพื่อผูจะเขาเสนอราคาทุกรายสามารถขอดู
ไดโดยเทาเทียมกัน
3.5.4 หากผลการประกวดราคาปรากฏวา “ราคากลางที่กําหนดไว” สูงหรือต่ํากวาราคา
ที่ประกวดราคาไดเกินกวารอยละสิบหาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาประสานงานกับ
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ใหรายงานผลการพิจารณาทบทวนราคากลางพรอมเหตุผลประกอบเสนอ
ตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อดําเนินการตามระเบียบตอไป และใหคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางจัดทําบันทึกคําชี้แจงสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน
ภูมิภาคแลวแตกรณี (มติคณะรัฐมนตรีที่ นร 0202 / ว1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537)
3.6 การแจงขาวประกวดราคาไปยังผูรับจางซึ่งผานการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนในการ
จางกอสราง “งานกอสรางชลประทาน” ทราบโดยตรงทุกราย ใหถือปฏิบัติดงั นี้
3.6.1 ประกวดราคาจางกอสรางที่ดําเนินการทางสวนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ใหสง
ประกาศประกวดราคาไปยังผูประกอบการรับจางซึ่งผานการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนตามชั้นที่กาํ หนดใน
เงื่อนไขประกาศประกวดราคา ดังนี้
(1) สงประกาศประกวดราคาทางไปรษณียล งทะเบียนตอบรับ สําหรับผูประกอบการ
รับจางที่มีภูมลิ ําเนาอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผูที่มีภูมิลาํ เนาอยูในจังหวัดที่จะทําการกอสราง
(2) สงประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย สําหรับผูประกอบการรับจางที่มีภูมิลําเนา
นอกเหนือจากขอ (1)
3.6.2 ประกวดราคาจางกอสรางที่ดําเนินการทางทองถิ่น ใหสงประกาศประกวดราคาไป
ยังผูประกอบการรับจางซึ่งผานการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนตามชั้นทีก่ ําหนดในเงื่อนไขประกาศประกวดราคา
ดังนี้
(1) สงประกาศประกวดราคาทางไปรษณียล งทะเบียนตอบรับ สําหรับผูประกอบการ
รับจางฯ ที่มีภมู ิลําเนาอยูในจังหวัดที่ทําการประกวดราคาและจังหวัดใกลเคียงและจังหวัดทีจ่ ะทําการกอสราง
(จังหวัดใกลเคียงใหยึดถือจังหวัดที่ทําการประกวดราคาเปนหลักตามพืน้ ที่การแบงเขตสวนราชการของสํานัก
ชลประทาน)
(2) สงประกาศประกวดราคาทางไปรษณีย สําหรับผูประกอบการรับจางที่มีภูมิลําเนา
นอกเหนือจากขอ (1)
การสงประกาศประกวดราคาตามขอ 3.6.1 (1),(2) และขอ 3.6.2 (1),(2) ตองกระทํากอนการ
ใหหรือขายเอกสารประกวดราคาไมนอยกวา 7 วันทําการ

-83.6.3 ทุกครั้งที่มีการประกวดราคาจางกอสรางใหทําบันทึกรายงานผลการรับซอง
ประกวดราคาและผลการเปดซองใบเสนอราคาพรอมใบเปรียบเทียบราคา และแบบพิมพ พด.51 จํานวน 2 ชุด
รายงานใหกองพัสดุทราบในวันรุงขึ้นทันทีที่ไดดําเนินการรับซองประกวดราคาและเปดซองใบเสนอราคา
เมื่อผลการประกวดราคาดังกลาวไดมีการลงนามในสัญญาแลวเสร็จใหทํารายงานผล
สงใหกองพัสดุตามแบบพิมพ พด.52 จํานวน 2 ชุด
3.6.4 ใหกองพัสดุรวบรวมบันทึกรายงานตามขอ 3.6.3 สงเสนอรองอธิบดีตามสายงาน
และสําเนารายงานใหรองอธิบดีฝายบริหารทราบดวยทุกครั้ง
3.6.5 ใหกองพัสดุจัดสงสถานที่อยูของผูประกอบกิจการรับจางซึ่งกรมชลประทานได
คัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนขึ้นทะเบียนไวทุกราย ใหหนวยงานสวนกลางและทางทองถิ่น ทราบเปนปจจุบนั
3.7 การสอบราคาและการประกวดราคาซื้อวัสดุหลักในการกอสราง เชน หิน กรวด ทราย
ดิน และลูกรัง เปนตน ใหโครงการหรือหนวยงานจัดทําราคากลาง โดยแยกเปนราคาสิ่งของ คาขนสง กําไร
และอื่น ๆ เปนราคาตอหนวยและราคารวม สงใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือคณะกรรมการรับและ
เปดซองประกวดราคาโดยตรงแลวแตกรณีกอนการเปดซองใบเสนอราคา
เมื่อไดดําเนินการจัดหาตามที่กรมฯ มอบอํานาจแลว ใหถือวาเปนการเสร็จสิ้นในดานการจัดหา
สําหรับการจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน ใหดําเนินการตามระเบียบการพัสดุ
ขอ 74-113
สัญญาและหลักประกัน
4. กอนจะทําสัญญากับผูขายหรือผูรับจางตามระเบียบการพัสดุขอ 132 ใหหนวยงานที่มีหนาที่
ในการจัดทําสัญญาดําเนินการออกหนังสือสนองรับราคาและนัดทําสัญญามอบใหผูขายหรือผูรับจางภายใน
กําหนดยืนราคา พรอมกําหนดวันนัดหมายใหมาลงนามในสัญญา
5. การจัดทําสัญญา ใหทําตามตัวอยางทายระเบียบการพัสดุตามที่ กวพ. กําหนดหรือตามแบบ
ตัวอยางที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดตรวจสอบแลว สําหรับหลักประกันสัญญาใหดําเนินการดังนี้
5.1 กรณีหลักประกันสัญญาเปนเงินสดหรือเช็คธนาคาร ตามระเบียบการพัสดุ ขอ 141 (1)
และ (2) ใหผขู ายหรือผูรับจางนําสงหลักประกันสัญญาดังกลาวใหหนวยงานการเงิน ตามแบบพิมพ พด.21
แลวนําสําเนาใบเสร็จรับหลักประกันสัญญาไปประกอบการทําสัญญาตอไป
5.2 กรณีหลักประกันสัญญาเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ําประกันของ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ตามระเบียบ
การพัสดุ ขอ 141 (3) และ (4) ใหเจาหนาทีพ่ ัสดุตรวจสอบใหเปนไปตามแบบตัวอยางที่ กวพ. กําหนด ทาย
ระเบียบการพัสดุ พรอมทั้งจัดทําหนังสือตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของหนังสือค้ําประกัน ตามแบบ
พิมพ พด.20 โดยใหหวั หนาเจาหนาที่พัสดุลงนามสงไปยังสถาบันการเงินที่ออกหนังสือค้ําประกันโดยเร็ว
5.3 กรณีหลักประกันสัญญาเปนพันธบัตรรัฐบาล ตามระเบียบการพัสดุขอ 141 (5) ให
ดําเนินการตามระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทยกอนทําสัญญา

-9อนึ่งตนฉบับหนังสือนําสงหลักประกันสัญญาตามขอ 5.1 และตนฉบับหนังสือค้ําประกัน
ตามขอ 5.2 และเอกสารหลักประกันสัญญาตามขอ 5.3 ใหนําสงหนวยงานการเงินของหนวยงานนั้น ๆ
เก็บรักษา
6. เมื่อถึงกําหนดนัดใหมาทําสัญญา ปรากฏวาผูขายหรือผูรับจางไมมาลงนามในสัญญาใหทํา
หนังสือเรงเตือนผูขายหรือผูรับจางใหมาลงนามโดยเร็ว ตามตัวอยางแบบพิมพ
7. สัญญาที่ไดลงนามแลวทางสวนกลาง ใหหนวยงานทีจ่ ัดทํารีบสงตนฉบับสัญญาและราง
สัญญา ใหหนวยงานตนสังกัดจัดเก็บไวเพือ่ เปนหลักฐานของทางราชการ สัญญาที่ดําเนินการทางทองถิ่นให
หนวยงานทีจ่ ดั ทําสัญญาเก็บตนฉบับและรางไวเปนหลักฐาน สําหรับสําเนาสัญญาที่ดําเนินการทางสวนกลาง
และทางทองถิ่น เมื่อดําเนินการเสร็จแลวใหสงสําเนาสัญญาไปใหสํานัก/กองหรือหนวยงานที่เกีย่ วของโดยเร็ว
รวมทั้งคณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานกอสรางดวย
8. การควบคุมสัญญาและใบสั่งซื้อหรือสั่งจางใหเจาหนาที่พัสดุผูมีหนาที่รับผิดชอบจัดทํา
ทะเบียนโดยใชแบบฟอรมทะเบียนคุมใบสัง่ (พด.24) ทะเบียนคุมใบสําคัญจากใบสั่ง (พด.25) และทะเบียนคุม
สัญญา (พด.26) แลวแตกรณี เพื่อควบคุมใหการสงมอบพัสดุหรืองานเปนไปตามขอกําหนด เมื่อครบกําหนด
สงมอบพัสดุหรืองานจางตามสัญญาแลว หากผูขายหรือผูรับจางยังไมสงมอบพัสดุหรืองานจาง ตองรีบแจงการ
ปรับและการใชสิทธิ์การปรับตามสัญญา ใหผูขายหรือผูรับจางทราบเปนหลักฐาน เมื่อแจงการปรับใหผูขาย
หรือผูรับจางทราบแลว แตยงั ไมมีการสงมอบพัสดุหรือสงมอบงาน ใหมีหนังสือเตือนใหผูขายหรือผูรับจาง
สงมอบพัสดุหรือสงมอบงาน และใชสิทธิ์การปรับตอไปนับถัดจากวันครบอายุสัญญาจนถึงวันที่สงมอบพัสดุ
หรือสงมอบงาน และ/หรือวันบอกเลิกสัญญา เมื่อผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุหรือสงมอบงานภายหลัง
เวลาที่กําหนดไวใหแจงสงวนสิทธิ์การปรับไว เมื่อทําการรับมอบพัสดุหรือรับมอบงานแลว ในกรณีที่มีการ
ปรับและหรือริบเงินประกันสัญญาใหทํารายงานการปรับ และ/หรือริบนั้นเสนอผูมอี ํานาจอนุมัติ
ในกรณีที่ปรากฏวามีเหตุที่คสู ัญญาตองรับผิด เนื่องจากปฏิบัติผิดสัญญา หรือลาชาเกินกําหนด
อายุสัญญา ตองชดใชคาเสียหาย คาปรับตอกรมฯโดยกรมฯตองดําเนินการฟองรองดําเนินคดีทางศาลปกครอง
ในระยะเวลา 1 ป นับแตวันรูหรือควรรูเหตุแหงการฟองคดี (ตาม พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดี
มาตรา 51) โดยสงเรื่องใหกองกฎหมายและที่ดินพิจารณาภายใน 6 เดือน นับแตวันบอกเลิกสัญญา หรือนับแต
วันที่แจงใหคสู ัญญาชําระคาปรับและหรือคาเสียหายแตไมชําระ
การนับอายุสญ
ั ญาหรือขอตกลง
9. การนับอายุสัญญาจางกอสรางหรือขอตกลงจางกอสรางใหนับถัดจากวันที่ผูรับจางไดรับหนังสือ
แจงจากผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางใหเขาปฏิบัติงานตามสัญญา การแจงใหผูรับจางเขาปฏิบัติงาน
ตามสัญญาใหใชหนังสือตามแบบพิมพ พด.54 วิธีการสงหนังสือแจงใหผูรับจางทราบใหปฏิบัติดังนี้
9.1 กรณีมารับดวยตนเองใหผูรับจางหรือผูมีอํานาจทําการแทนผูรับจางตามกฎหมาย
(ใหวงเล็บชื่อตัวบรรจงและลงวันที่รับดวย)
9.2 สงทางไปรษณียตอบ-รับ โดยวิธีพิเศษ (EMS)

- 10 10. การนับอายุสัญญาซื้อ สัญญาจางที่มิใชงานกอสรางใหนับถัดจากวันลงนามในสัญญาเปน
ตนไป การนับอายุสัญญาเชาใหนับถัดจากวันที่ไดรับมอบสถานที่หรือมอบสิ่งของเปนตนไปหรือหากมี
กําหนดวันเริ่มตนในการเชาใหนับแตวันทีเ่ ริ่มตนเชานั้นเปนตนไป การทําขอตกลงซื้อ ขอตกลงจางที่มิใช
งานกอสรางโดยการออกใบสั่งหรือออกหนังสือสนองรับราคาใหนับถัดจากวันที่ไดรับใบสั่งหรือหนังสือ
สนองรับราคา
11. ในกรณีสงของทันที หรือภายในหนึ่งวัน ผูขายหรือผูรับจางจะตองสงของใหแลวเสร็จ
ภายในวันรุงขึน้ จากวันที่รับใบสั่งไป
12. การนับอายุสัญญาเงินกู และเงินชวยเหลือ หากแหลงเงินกูและเงินชวยเหลือ มิได
กําหนดใหเปนอยางอื่น ใหปฏิบัติตามขอ 9 หรือ 10 แลวแตกรณี
หลักประกัน
13. หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาใหปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ สําหรับ
หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาที่ดําเนินการจัดหาดวยเงินกู เงินชวยเหลือ หากแหลงเงินกู เงิน
ชวยเหลือมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ
อัตราคาปรับ
14. สัญญาซื้อหรือขอตกลงเปนหนังสือ ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวรอยละ 0.20
ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ
15. สัญญาจางหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึง่ ตองการผลสําเร็จของงานทัง้ หมดพรอมกัน ใหกําหนด
คาปรับเปนรายวัน เปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมต่ํากวาวันละ
100 บาท (หนึง่ รอยบาทถวน)
16. สัญญาจางที่ปรึกษาใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวรอยละ 0.10 ของราคา
งานจางนั้น
17. การนับระยะเวลาการคํานวณคาปรับ
ถาวันครบกําหนดอายุสญ
ั ญาตรงกับวันใดแมจะเปนวันหยุดทําการตามประกาศเปนทางการ
หรือตามประเพณีก็ตามใหถอื วาวันดังกลาวเปนวันครบระยะเวลาทีก่ ําหนด
ในกรณีที่วนั ครบกําหนดอายุสัญญาตรงกับวันหยุดทําการตามประกาศเปนทางการหรือตาม
ประเพณีก็ตามใหถือวาวันดังกลาวเปนวันครบระยะเวลาที่กําหนด หากคูสัญญาไมสามารถสงมอบงานได
ภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว หรือภายในวันเปดทําการใหม ใหนับระยะเวลาในการคํานวณคาปรับ
โดยนับตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดอายุสัญญาจนถึงวันที่คูสัญญาสงมอบงาน เวนแตคูสัญญาสามารถ
สงมอบงานไดภายในวันเปดทําการใหม
18. การลงโทษผูทิ้งงาน
ใหดําเนินการตามระเบียบการพัสดุ ขอ 145
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19. คลังพัสดุควรจะแบงออกเปนสวนๆ คือ สวนรับ สวนเก็บรักษา สวนจาย และสวนสํานักงาน
ไมใหปะปนกันเพื่อใหทํางานไดพรอมกัน และใหแยกเก็บพัสดุตามประเภทเพื่อความเหมาะสม และสะดวก
ในการจาย
20. การเปด – ปดคลังพัสดุ
ใหเปด – ปด ตามเวลาราชการ เวนแตไดรบั คําสั่งเปนกรณีพิเศษ ใหหวั หนาคลังพัสดุเปนผูรักษา
กุญแจ
กอนเปดประตูดานนอกก็ดี ดานในก็ดี ตองตรวจตราครั่ง หรือตราตะกั่วทุกแหงและกุญแจที่
ใสไว อยูใ นสภาพเรียบรอยหรือไม ถาปรากฏวาไมเรียบรอยหามทําการเปด หัวหนาคลังพัสดุตองรายงาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบทันที
กอนปด ตองตรวจสอบความเรียบรอยของประตู หนาตาง และบริเวณรอบคลัง ใหอยูในสภาพ
เรียบรอย ประตูดานนอก – ดานใน ตองปดกุญแจและประทับตราครั่งหรือตะกัว่ ทุกแหง
21. การดําเนินการรับพัสดุ หรืองาน หรืองานจางกอสราง จากผูขายหรือผูรับจาง เพื่อรอการ
ตรวจรับพัสดุหรือการตรวจการจาง ใหถอื ปฏิบัติดังนี้
เมื่อผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุหรือใบนําสงมอบงานมาสงมอบ ใหเจาหนาที่คลังพัสดุดําเนินการ
ตรวจสอบเอกสาร และตรวจนับพัสดุ หรือใบนําสงมอบงาน ตามหลักฐานการซื้อหรือจาง แลวใหลงนาม
รับมอบพัสดุ หรือใบนําสงมอบงานนั้นในตรายางรับฝากพัสดุหรืองาน เพื่อรอการตรวจรับพัสดุหรือตรวจ
การจาง ซึ่งประทับไวที่มุมขวาบนของเอกสารการสงมอบ แลวนําไปลงในสมุดทะเบียนคุมเอกสารการรับของ
ประจําวัน (พด.30) หลังจากนั้นหัวหนาคลังพัสดุแจงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อดําเนินการตามระเบียบ
การพัสดุโดยใชแบบฟอรมใบแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (พด.36) สําหรับงานจางกอสรางใหนําหนังสือ
แจงสงงานมอบใหแกผคู วบคุมงานโดยใชแบบฟอรมใบแจงคณะกรรมการตรวจการจาง (พด.37) เพื่อดําเนินการ
ตามระเบียบตอไป
ในกรณีที่กําหนดสงมอบพัสดุไวที่อนื่ ใหเจาหนาที่คลังพัสดุดําเนินการเชนเดียวกับที่ไดมีการ
สงมอบ ณ คลังพัสดุ
22. การตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการ
ตรวจการจาง ผูควบคุมงาน ดําเนินการใหเปนไปตามเงือ่ นไขของการซื้อหรือการจาง ระเบียบการพัสดุ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่ วของอยางเครงครัด พรอมทั้งใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการ
ตรวจการจางลงนามในตราประทับดานหลังของเอกสารสงมอบ และจัดทํารายงานการตรวจรับพัสดุหรือ
รายงานการตรวจการจางตามแบบพิมพ พด.38 หรือ พด.39 และใบตรวจรับพัสดุหรือใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงานตามแบบพิมพ พด.40 หรือ พด.41 พด.42 เพื่อคืนตนฉบับใหกับผูขายหรือผูรับจาง แลวเสนอ
ผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือจางทราบโดยดวน

- 12 การดําเนินการตรวจรับ เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว ใหหวั หนาคลังพัสดุเปนผูรับมอบพัสดุหรือ
งานนั้น โดยลงนามพรอมวัน เดือน ปที่ไดรับมอบพัสดุในตรายาง ซึ่งประทับไวดานหลังของเอกสารการ
สงมอบ แลวจึงนําไปลงในสมุดทะเบียนรับประจําวัน (พด.31)
สําหรับงานจางกอสราง ใหหัวหนาโครงการเปนผูรับมอบงานพรอมลงวัน เดือน ปใน
ตรายางที่ประทับไวดานหลังของเอกสารสงมอบงานจากคณะกรรมการตรวจการจาง แตไมตองนําไปลงใน
สมุดทะเบียนรับประจําวัน (พด.31) เมื่อคณะกรรมการตรวจการจางไดสงมอบงานจางกอสรางใหหวั หนา
โครงการแลว ถือวาสิ้นสุดของการปฏิบัติตามหนาที่ การตรวจสอบความชํารุดบกพรองกอนการคืน
หลักประกันสัญญาใหกับผูรับจาง ใหเปนหนาที่ของหัวหนาโครงการมีหนาที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและ
ตรวจสอบความชํารุดบกพรองของงานจางกอสราง หากหัวหนาโครงการเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบความชํารุดบกพรองของงานจางกอสรางนั้น ก็กระทําได
การตรวจรับ หิน กรวด ทราย ลูกรัง-ดิน โดยการวัดปริมาตร ใหคณะกรรมการตรวจรับ
จัดทําบัญชีรายละเอียดการรับของประจําวันไวเปนหลักฐาน แนบกับรายงานการตรวจรับดวย
การตรวจรับพัสดุที่ซื้อในกรณีจายเงินลวงหนา เชน วารสารตางๆ นั้น หามลงนามรับของ
ลวงหนา และหามสงเอกสารใหผูเบิก หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามรับของลวงหนา ถาผูขายยัง
ไมไดนําของมาสง แตใหสงเอกสารพรอมหลักฐานการสั่งซื้อ ใหแกหนวยงานการเงินเพื่อเบิกจายเงินใหแก
ผูขายตอไป และเมื่อผูขายนําของมาสงแตละคราวใหแจงคณะกรรมการตรวจรับทราบทุกครั้ง แลวทําบัญชี
รับของไวเปนหลักฐาน เมื่อผูขายไดนําของมาสงครบถวน ใหเจาหนาที่คลังพัสดุสงหลักฐานการนําสง
พรอมหลักฐานการสั่งซื้อให คณะกรรมการตรวจรับเพือ่ ทําการตรวจรับ และเมื่อคณะกรรมการตรวจรับ
เรียบรอยแลว ใหเจาหนาทีพ่ สั ดุดําเนินการในสวนทีเ่ กีย่ วของใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และสงใบนําสงให
หนวยงานการเงินโดยเร็วที่สดุ
23. การรับพัสดุไปจากกองพัสดุ หรือสํานัก/กอง หรือหนวยงานระดับกองผูควบคุมครุภัณฑ
ตองถือปฏิบัติตามหลักการดังนี้.การรับวัสดุไปใชงาน ผูลงนามรับวัสดุตองเปนเจาหนาทีพ่ ัสดุของโครงการหรือหนวยงานหรือ
สํานัก/กอง ที่ไดรับมอบหมายเทานั้น เวนแตในกรณีที่จาํ เปน ผูลงนามรับของไมสามารถจะรับของเองได
จะมอบหมายใหเจาหนาที่พสั ดุคนใดมารับแทนก็ได โดยหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจะตองทําหนังสือมอบหมาย
ผานสํานัก/กองเจาสังกัดอนุมัติการมอบหมาย
การรับครุภัณฑไปใชงาน ผูลงนามรับครุภัณฑตองเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุของสํานัก/กอง
เทานั้น
ใหสํานัก/กองเจาของงานสงรายชื่อและลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามรับพัสดุดังกลาวในวรรคสอง
วรรคสาม แจงใหกองพัสดุและสํานัก/กอง หรือหนวยงานระดับกองผูค วบคุมครุภัณฑทราบ
24. การรับพัสดุที่สงไปจากสวนกลาง หรือหนวยงานอืน่ จะตองมีหลักฐานการรับ-จายไปพรอม
กับพัสดุ การรับพัสดุในกรณีดังกลาว ไมตองตั้งกรรมการตรวจรับอีก

- 13 25. การตรวจรับพัสดุใหกระทํา ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงใหผูขายนํา
พัสดุมาสงมอบ กรณีที่มีความจําเปนตองเปลี่ยนสถานที่สงมอบพัสดุใหขออนุมัติกรมฯหรือผูที่ไดรับมอบ
อํานาจแกไขสัญญา หรือขอตกลงกอนถึงกําหนดสงมอบ
26. ใหสํานักชลประทาน สํานักโครงการขนาดใหญ โครงการ และหนวยงานตางๆ ทาง
ทองถิ่นไปรับพัสดุและลงนามในหลักฐานการรับจายพัสดุจากกองผูจา ยพัสดุทางสวนกลางภายใน 15 วัน
นับแตวนั ที่ไดรับแจง
27. การจายพัสดุโดยวิธีสงพัสดุไปใหหนวยงานหรือโครงการรับปลายทางนั้น ใหปฏิบัติดังนี้
การจายโดยมอบใหสวนยานพาหนะและขนสง สํานักเครื่องจักรกลเปนผูนําสงพัสดุ
ผูจายตองทําหลักฐานใหเจาหนาที่ของสวนยานพาหนะและขนสงลงนามรับทั้งพัสดุและหลักฐานการรับจาย
พรอมกันไปดวยทุกครั้ง เมื่อเจาหนาที่สว นยานพาหนะและขนสงนําพัสดุไปสง ณ หนวยงานหรือโครงการ
ปลายทาง ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุของหนวยงานหรือโครงการ ทําการตรวจรับและลงนามรับพัสดุแลว
คืนหลักฐานการรับจายใหกบั ผูนําสงพัสดุทันที หามเก็บหลักฐานการรับจายไวเพือ่ สงคืนภายหลัง ผูนําสง
พัสดุจะตองตรวจหลักฐานการรับจายดวยวาผูรับไดปฏิบัติถูกตองตามคําสั่งนี้แลว
เจาหนาที่ผูควบคุมการขนสงจะตองนําหลักฐานการรับจายพัสดุ สงคืนผูจายภายใน 7 วัน นับ
จากวันที่สงพัสดุถึงหนวยงานหรือโครงการปลายทางแลว
28. ในกรณีเจาหนาที่ของหนวยงานหรือโครงการในทองถิ่นเปนผูจัดซือ้ ไมแปรรูปตาง ๆ เอง
และมีความจําเปนตองสงไมแปรรูป ไมหรือของปาหวงหามซึ่งตองเสียคาภาคหลวงตามพระราชบัญญัติปาไม
ขามเขตดานปาไม ตองมีหลักฐานการซื้อขายหรือใบเบิกทางกํากับไปกับของดวยทุกครั้ง และเมื่อไดรับไม
แปรรูปแลวจะตองเก็บเอกสารแสดงหลักฐานการซื้อขายหรือใบเบิกทางในการขนยายไมและของปา ณ ที่เก็บ
ไมนั้นดวย เมือ่ เจาหนาที่ปาไมประสงคจะตรวจดูหลักฐานก็ใหดูไดทันที
29. การขนยายวัตถุระเบิดทีไ่ ดจากการซื้อหรือโอนจากโครงการหรือหนวยงานก็ใหถอื ปฏิบัติใน
ลักษณะเดียวกันกับการขนยายไมแปรรูป กลาวคือ ตองมีหลักฐานการสั่งซื้อและใบอนุญาตใหมแี ละใชวัตถุระเบิด
พรอมกับใบอนุญาตขนยายวัตถุระเบิดกํากับไปกับวัตถุระเบิดดวย
30. เอกสารหลักฐานในการรับ เก็บรักษา และการจายประจําคลังพัสดุ มีเอกสารหลักฐานดังนี้คือ
30.1 สมุดทะเบียนคุมเอกสารการรับของประจําวัน (พด.30) ใชบันทึกการรับพัสดุจากการซื้อ
หรือการจางกอนที่จะใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจางทําการตรวจรับทุกคราว
ทั้งนี้เพื่อจะไดทราบวาพัสดุรายการใดบางที่คลังพัสดุรับไวแตละครั้งอยูระหวางทําการตรวจรับของคณะกรรมการฯ
30.2 สมุดทะเบียนรับประจําวัน (พด.31) ใชบันทึกการรับพัสดุทุกคราวที่มีการรับพัสดุเขามา
เก็บรักษาเพื่อจายออกไปใชงานตามหลักฐานใบนําสง ทีม่ ีการตรวจรับและรับมอบจากคณะกรรมการตรวจรับ
เรียบรอยแลว หรือตามหลักฐานการสั่งจายที่สงจากหนวยงานอื่นพรอมทั้งบันทึกใหทราบที่เก็บดวย
30.3 สมุดทะเบียนจายประจําวัน (พด.34) ใชบันทึกการจายพัสดุออกไปจากคลังพัสดุตาม
หลักฐานการจายทุกคราว

- 14 30.4 บัตรพัสดุประจําคลังพัสดุ (พด.35) ใชบันทึกชื่อ ประเภท รายละเอียดพัสดุและอยูติด
กับตัวพัสดุ
30.5 สมุดใบเบิก-จายพัสดุ (พด.32) ใชสําหรับการจายวัสดุไปใชงาน
การควบคุม
31. การควบคุมวัสดุในดานบัญชี ใหควบคุมไวในระดับสํานัก กอง หนวยงานระดับกอง หรือ
โครงการตามลักษณะการเบิกจายแตละระดับแลวแตกรณี
ให สํานัก กอง หนวยงานระดับกอง โครงการหรือหนวยงานฝากที่มีการรับจายวัสดุไปใช
งาน จัดทําบัญชีวัสดุ (พด.43) แสดงการรับ-จาย-คงเหลือ โดยแยกประเภทดังนี้
1. วัสดุสํานักงาน
2. วัสดุไฟฟาและวิทยุ
3. วัสดุงานบานงานครัว
4. วัสดุกอสราง
5. วัสดุยานพาหนะและขนสง
6. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
7. วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
8. วัสดุการเกษตร
9. วัสดุโฆษณาและเผยแพร
10. วัสดุเครื่องแตงกาย
11. วัสดุกฬี า
12. วัสดุคอมพิวเตอร
13. วัสดุสนาม
14. วัสดุการศึกษา
15. วัสดุอื่น ๆ
โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชี/จายออกจากบัญชีประกอบรายการดวย
32. การควบคุมครุภัณฑ ใหควบคุมในระดับสํานัก กอง หนวยงานระดับกอง
32.1 ใหสํานัก กอง หนวยงานระดับกองหรือโครงการทุกแหงทีไ่ ดเบิกหรือรับครุภณ
ั ฑไป
ใชงาน จัดทําสมุดทะเบียนครุภัณฑ (พด.46) โดยแยกประเภทตามทีส่ ํานัก/กอง หรือหนวยงานระดับกอง
ผูควบคุมครุภัณฑกําหนด และระบุประเภทครุภัณฑตามที่กําหนดไวในหนังสือการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ
32.2 นอกจากสมุดทะเบียนครุภัณฑ (พด.46) แลว ใหสาํ นัก/กอง หรือหนวยงานระดับกอง
ผูควบคุมครุภัณฑ และสํานัก/กองเจาสังกัด จัดทําบัตรงบหนาครุภณ
ั ฑ (พด.47)

- 15 33. ใหสํานัก กอง หรือหนวยงานระดับกองตางๆ ควบคุมครุภัณฑ ดังตอไปนี้
33.1 สํานักงานเลขานุการกรม ควบคุมครุภัณฑประเภทการพิมพ ถายภาพ และถอดจําลอง
เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องวี.ดี.โอ. โทรทัศน อาวุธปน เครื่องดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแหง) เตียงเหล็ก
(อยูเวรยาม) นาฬิกาแขวน ตูต ิดประกาศ ฯลฯ
33.2 สํานักเครื่องจักรกล ควบคุมครุภัณฑประเภท
33.2.1 เครื่องจักรกลกอสรางทุกชนิด
33.2.2 เครื่องจักรไฟฟาทุกชนิดและอุปกรณ เครื่องอัดลมชนิดขับดวยมอเตอรไฟฟา
ยกเวน เครื่องกําเนิดไฟฟาสําหรับเครื่องรับ-สงวิทยุ
33.2.3 เครื่องสูบน้ําทุกชนิด รถนาค เรือนาค และอุปกรณของเครื่องสูบน้ํา
33.2.4 เรือขุดทุกชนิดและอุปกรณ รวมทั้งเครื่องจักรกลที่มีลักษณะใกลเคียง
33.2.5 รถขุดและอุปกรณตางๆของรถขุด ฯลฯ
33.2.6 รถแทรกเตอร สแคปเปอร มอเตอรเกรดเดอร เครือ่ งบดทับดิน รถบรรทุกเททาย
ขนาดตั้งแต 10 ลบ.หลาขึ้นไป และอุปกรณของเครื่องจักรกลดังกลาว ฯลฯ
33.2.7 รถสนับสนุนและอุปกรณ ฯลฯ
33.2.8 ครุภัณฑเบ็ดเตล็ด ไดแก สายพานสงวัสดุ บุงกี๋สงวัสดุ เครื่องตัดหญา รถเข็น
เครื่องยนต รถดูดเลน แพพักอาศัย เครื่องบดเนื้อดวยไฟฟา เครื่องปดถุงพลาสติก ฯลฯ
33.2.9 เครื่องมือกลหนัก เชน เครื่องกลึงโลหะ เครื่องเจาะและควานโลหะ เครื่องเจียระไน
โลหะ เครื่องกัดเฟองและเกลียว เครื่องกัดโลหะ เครื่องไส เครื่องตัดโลหะ เครื่องควานและเจียระไนอุปกรณ
เกียรมอเตอร ฯลฯ
33.2.10 เครื่องมืองานโลหะกรรม ไดแก เตาหลอม เครื่องผสมทรายหลอ เครื่องทําแบบหลอ
ฆอนกล เครื่องอัดขึ้นรูปรอน เครื่องอบชุบโลหะ เครื่องมือหองปฏิบัติการงานหลอ เครื่องมือวัดอุณหภูมิและ
ชุดบันทึก ฯลฯ
33.2.11 เครื่องมือโลหะแผน ไดแก เครื่องตัดเหล็กแผนและเจาะรู เครื่องมวนเหล็กแผน
เครื่องอัดขึ้นรูป เครื่องเชื่อมและตัดโลหะ ทอสําหรับบรรจุแกสออกซิเจนและอะเซทิลีน ฯลฯ
33.2.12 เครื่องมืองานชางไม ไดแก เครื่องเลื่อยไม เครื่องกลึงไม เครื่องไสไม เครื่องเพลาะไม
เครื่องเจาะไม เครื่องขัดไม ฯลฯ
33.2.13 เครื่องมือทั่วไป ไดแก เครื่องมือวัดสําหรับงานชางกล เครื่องมือชุดซอมทั่วไป
เครื่องมือใชไฟฟาหรือลม เครื่องพนสี เครื่องมือปองกันเพื่อความปลอดภัย ฯลฯ
33.2.14 เครื่องมือชวยงาน ไดแก เครื่องยกขนยายใชในโรงงาน แมแรงยก เครื่องมือจับ
และรองรับ ฯลฯ
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ทอบรรจุกาซ จักรเย็บผา เครื่องอัดแหนมและไสกรอก โครงเตนทสนามชนิดทําดวยแปปเหล็กพรอมผาใบคลุม
เตาแกส เตาฟูช นิดใชน้ํามันกาด บันไดอลูมิเนียม ถังน้าํ แบบถังเหล็กหรือแบบไฟเบอรกลาส พัดลมดูดอากาศ
ชนิดติดหลังคา ฯลฯ
33.2.16 รถ ไดแก รถยนตนั่ง รถจี๊บ รถโดยสาร รถบรรทุก รถบรรทุกเททายขนาดต่ํากวา
10 ลบ.หลา รถลากจูงและพวง รถยกและปนจั่น รถจักรยานยนต รถปฏิบัติงานในสนาม รถสนับสนุนงาน
เบ็ดเตล็ด ฯลฯ
33.2.17 เรือ ไดแก เรือโดยสาร เรือยนตมีระวางบรรทุก เรือลากจูงดันทายและพวง
เรือสนับสนุนเฉพาะงานเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
33.2.18 เครื่องมืองานซอมเครื่องยนตและอุปกรณ ไดแก เครื่องตรวจสอบเครื่องยนต
และอุปกรณ เครื่องลางและทําความสะอาดเครื่องยนตและอุปกรณ เครื่องอัดและเติมน้ํามัน เครื่องตรวจสอบ
ลอและยาง เครื่องมือชุดซอมเครื่องยนตและอุปกรณ ฯลฯ
33.3 สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา ควบคุมครุภัณฑประเภท
33.3.1 เครื่องมือและเครื่องใชในกิจการสํารวจทําแผนทีภ่ ูมิประเทศไดแก กลองสํารวจ
กลองระดับ เครื่องวัดพิกดั ดวยสัญญาณดาวเทียม เครื่องแปรภาพถายทางอากาศ และครุภัณฑทใี่ ชในสนาม
ไดแก ผาใบ ตะเกียงเจาพายุ ฯลฯ
33.3.2 เครื่องมืองานปฐพีและธรณีวิทยา รวมทั้งเครื่องมือสํารวจงานประเภทนี้ดวย
ไดแก รถเจาะน้ําบาดาล เครื่องเจาะหินใตดิน เครื่องฉีดน้ําปูนฐานรากเขื่อน กลองจุลทรรศนธรณี ฯลฯ
33.4 สํานักวิจัยและพัฒนา ควบคุมครุภัณฑประเภท เครื่องมือวิเคราะหวิจัยทุกชนิด ไดแก
เครื่องกลั่นน้ําไฟฟาอัตโนมัติ เครื่องมือทดสอบดิน แบบหลอซีเมนต เครื่องวัดฟองอากาศ ฯลฯ
33.5 สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม ควบคุมครุภัณฑประเภท
33.5.1 เครื่องมือเครื่องใชในการคํานวณออกแบบ เขียนแบบทุกชนิด
33.5.2 เครื่องใชสํานักงาน ไดแก โตะทํางานพรอมเกาอี้ ตูเก็บเอกสาร ชั้นวางของ
และเอกสาร ฯลฯ
33.5.3 เครื่องเรือนและเครื่องครัว เชน ตูเสือ้ ผา โตะเครื่องแปงพรอมเกาอี้ โตะอาหาร
พรอมเกาอี้ ตูอ าหาร ตูเก็บเครื่องครัว ที่ลางจานชาม ฯลฯ
33.5.4 เครื่องประดับตกแตง เชน ภาพวาด ภาพฉลุ ภาพแกะสลัก ฯลฯ
33.6 สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ควบคุมครุภัณฑประเภท
33.6.1 เครื่องมือเครื่องใชทางอุทกวิทยา รวมทั้งเครื่องมือสํารวจงานประเภทนี้ ไดแก
เครื่องวัดการระเหยของน้ําพรอมอุปกรณ เครื่องวัดอุณหภูมิสูงสุด-ต่ําสุด เครื่องวัดอุณหภูมิผิวน้ํา ฯลฯ
33.6.2 เครื่องจักรกลและเครือ่ งมือทดลองเกี่ยวกับเกษตร ไดแก เครื่องหวานปุย
เครื่องสีขาว เครื่องอบเมล็ดพืช เครื่องพรวนระหวางแถว ฯลฯ
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33.7.1 คอมพิวเตอรและอุปกรณการประมวลผลพรอมทั้งเครื่องถายทอดสัญญาณฉายภาพ
(LCD Projector) ยกเวนเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณการประมวลผลที่ใชเปนสวนประกอบครุภัณฑอนื่ ๆ
โดยเฉพาะ
33.7.2 เครื่องวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม ไดแก เครื่องรับ-สงวิทยุและอุปกรณ
เสาอากาศวิทยุ เครื่องกําเนิดไฟฟาสําหรับเครื่องรับ-สงวิทยุ เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่แบบมือถือ เครื่องวิทยุ
ติดตามตัว (PAGER) เครื่องสื่อสารสัญญาณดาวเทียม เครื่องรายงานขอมูลระยะไกลหรือโทรมาตร
(TELEMETERING SYSTEM) เครื่องควบคุมระยะไกล (TELECONTROL SYSTEM) เครื่องประชุม
ระยะไกล (TELECONFERENCE SYSTEM) เครื่องโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ฯลฯ
33.7.3 ตูสาขาโทรศัพท ไดแก ตูสาขาโทรศัพทระบบธรรมดา ตูสาขาโทรศัพทระบบ
อัตโนมัติ เครื่องโทรศัพท เครื่องโทรสาร เครื่องพูดติดตอภายใน ฯลฯ
33.7.4 เครื่องเสียงพรอมอุปกรณประกอบ ไดแก เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง
วิทยุเทป ไมโครโฟน ลําโพง เครื่องเสียงสําหรับหองประชุม เครื่องอัดสําเนาเทป ฯลฯ
33.7.5 เครื่องมือตรวจสอบและตรวจวัดเครื่องมือสื่อสาร ไดแก เครื่องตรวจสอบและ
ตรวจวัดเครื่องรับ-สงวิทยุ เครื่องตรวจสอบและตรวจวัดระบบโทรศัพท เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง
เครื่องกําเนิดสัญญาณวิทยุ เครื่องตรวจระดับสัญญาณไฟฟา เครื่องวัดคาความเบี่ยงเบนของสัญญาณไฟฟา
เครื่องวัดความเขมสนามแมเหล็กไฟฟา เครื่องวัดกําลังสง เครื่องเชื่อมตอสัญญาณโทรคมนาคม ฯลฯ
34. หนาที่ความรับผิดชอบของสํานัก กอง หนวยงานระดับกองผูควบคุมครุภัณฑ
34.1 กําหนดมาตรฐานเกีย่ วกับครุภัณฑ ทัง้ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและอืน่ ๆ ของ
ครุภัณฑที่อยูในความควบคุม
34.2 ตั้งเบิกครุภัณฑประจําปของสํานัก กอง ทางสวนกลาง โดยจัดทํารายงานความ
ตองการพัสดุ (พด.01)
34.3 รับครุภัณฑซึ่งอยูในความควบคุมทีห่ มดความจําเปนใชงานและอยูในสภาพใชงานได
จากสํานัก กอง หนวยงานระดับกองตางๆ เพื่อรวบรวมไวจายโอนตอไป
34.4 จัดรายการครุภัณฑใหเปนไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
สํานักงบประมาณ
34.5 จัดกรอบอัตราครุภัณฑใหเหมาะสมกับงานตามความจําเปน รวมทั้งใหความรู
ทางดานวิชาการ คําแนะนําในการใชและการซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ
34.6 ติดตามรวบรวมสถิติขอมูล ประเมินผลการใชงานและการซอมบํารุง เพื่อนําไปวิเคราะห
กําหนดเกณฑเพื่อเสนอแนะ แกไขและปรับปรุง
34.7 กําหนดรหัสครุภัณฑ

- 18 34.8 กําหนดระเบียบภายในเพื่อปฏิบัติใหสอดคลองกับขอบังคับ กฎหมาย กฎกระทรวง
พระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆ
34.9 รักษาระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของในการควบคุม
35. การจัดหาครุภัณฑ
ครุภัณฑทดี่ ําเนินการจัดหาทางสวนกลางใหสํานัก กอง หนวยงานระดับกองผูค วบคุม
ครุภัณฑเปนผูจัดทําและสงรายงานความตองการพัสดุพรอมทั้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
ใหกองพัสดุดาํ เนินการจัดหา สําหรับหนวยงานทางทองถิ่นใหหนวยงานเจาของครุภัณฑเปนผูจัดทํารายงาน
ความตองการพัสดุและดําเนินการจัดหา โดยใหทั้งสวนกลางและทางทองถิ่นดําเนินการจัดหาทันทีหลังจาก
ไดรับบัญชีรายละเอียดจากกองแผนงานแลว
การรายงาน ในกรณีดาํ เนินการจัดหาทางทองถิ่นใหรายงานการจัดหาครุภัณฑตามแบบพิมพ
พด.53 สงถึงฝายบัญชีพัสดุ กองพัสดุ ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือนหากมีเหตุขัดของที่คาดวาจะไมสามารถ
ั ฑใหทันตามกําหนดใหรีบรายงานเหตุผลและความจําเปนเสนอกรมฯ โดยดวนกอนครบกําหนด
จัดหาครุภณ
หรืออยางชาทีส่ ุดภายใน 7 วันทําการหลังจากครบกําหนดเพื่อใหกรมฯ พิจารณาสั่งการตอไป
รายการครุภัณฑที่มีความจําเปนตองขออนุมัติเพิ่มเติมดวยการเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรืออื่นใด
ก็ตาม เมื่อกรมฯ อนุมัติแลวใหสงสําเนารายการนั้น ๆ ใหกองพัสดุดว ย
36. การโอนพัสดุ
36.1 การโอนพัสดุตางสํานัก กอง หนวยงานระดับกอง
36.1.1 การโอนครุภัณฑ
ใหสํานัก กอง หนวยงานระดับกองทีม่ ีความประสงคจะขอโอนครุภัณฑจัดทํารายงาน
ความตองการพัสดุ (พด.01) พรอมทั้งบันทึกเพื่อขอทําความตกลงกับสํานัก กอง หนวยงานระดับกองเจาของ
ครุภัณฑ แลวเสนอกรมฯ ผานสํานัก กอง หนวยงานระดับกองผูควบคุมครุภัณฑและกองพัสดุเพื่อพิจารณา
ั ฑไปดวย
อนุมัติ โดยแนบบันทึกการยินยอมจากสํานัก กอง หนวยงานระดับกองเจาของครุภณ
36.1.2 การโอนวัสดุ
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่หนวยงานหมดความจําเปนใชงานเทานั้น หากหนวยงานใด
มีความประสงคจะขอโอน ใหจัดทํารายงานความตองการพัสดุเสนอกรมฯ ผาน สํานัก กอง หนวยงาน
ระดับกองเจาสังกัดเจาของวัสดุเพื่อพิจารณาอนุมัติ
36.2 การโอนพัสดุระหวางหนวยงานภายในสํานัก กอง หนวยงานระดับกอง ใหผูอํานวยการ
สํานัก ผูอาํ นวยการกอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาระดับกอง เปนผูอ นุมัติ
37. การเบิก-จายพัสดุ
ครุภัณฑที่ สํานัก กอง หนวยงานระดับกองผูควบคุมครุภัณฑเปนผูจัดทํารายงานความ
ตองการพัสดุ (พด.01) หรือครุภัณฑทดี่ ําเนินการจัดหาทางทองถิ่น หรือครุภัณฑที่จัดหาทางสวนกลางแต
สงของทางทองถิ่น รวมทั้งไดรับบริจาค ไดรับความชวยเหลือ หรือที่ปรึกษาสงคืน หรือไดรับมาตามสัญญา

- 19 จางกอสรางฯ ใหกองพัสดุออกใบรับสิ่งของ (พด.44) จายไปยังสํานัก กอง หนวยงานระดับกองผูค วบคุม
ครุภัณฑ โดยใหหวั หนาฝายบัญชีพัสดุหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม “ผูสั่งจาย”
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุของสํานัก กอง หนวยงานระดับกองเจาของครุภัณฑลงนาม “ผูจาย”
(สําหรับครุภณ
ั ฑที่ดําเนินการจัดซื้อทางสวนกลางและสงของที่คลังพัสดุปากเกร็ดหรือสามเสน หัวหนาฝายคลัง
พัสดุหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม “ผูจาย”)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุของสํานัก กอง หนวยงานระดับกองผูควบคุมครุภัณฑเปนผูลงนาม
“ผูรับ”
เมื่อสํานัก กอง หนวยงานระดับกองผูควบคุมครุภัณฑลงนามรับพัสดุแลวใหออกใบรับสิ่งของ
(พด.44) โอนครุภัณฑดังกลาวใหกับสํานัก กอง หนวยงานเจาของครุภัณฑโดยเจาของครุภัณฑ ไมตองจัดทํา
รายงานความตองการพัสดุ (พด.01)
38. การจายพัสดุ
การจายพัสดุทุกครั้งใหมีหลักฐานการจายระหวางผูจ ายกับผูรับ
38.1 การจายครุภัณฑ ใหกองพัสดุจายตรงไปยังสํานัก/กองหรือหนวยงานระดับกองผูควบคุม
ครุภัณฑใหใชใบรับสิ่งของ (พด.44)
38.2 การจายพัสดุ รวมทัง้ การจายคืนพัสดุ เชนการสงคืนพัสดุชํารุด การสงคืนพัสดุเหลือใชเปน
ตน ใหใชใบรับสิ่งของ (พด.44)
38.3 กรณีการจางซอมครุภัณฑตาง ๆ ใหออกหลักฐานใบเบิกจายพัสดุ (พด.32) และดําเนินการ
ควบคุมตามระเบียบการพัสดุ
กรณีดังตอไปนี้ไมตองออกหลักฐานการจาย
(1) การจางกอสราง การจางซอมอสังหาริมทรัพย การจางเหมาบริการ
(2) กองพัสดุดําเนินการจัดหาวัสดุใหโครงการหรือหนวยงานทางทองถิ่น โดยกําหนดใหผูขาย
หรือผูรับจางสงวัสดุที่โครงการทางทองถิ่น เชน ดิน ลูกรัง หิน กรวด ทราย เปนตน
(3) สํานัก/กอง หรือหนวยงานระดับกอง ดําเนินการจัดหาวัสดุใหหนวยงานหรือโครงการที่
เปนงานฝากและไดกําหนดใหผูขายสงวัสดุที่โครงการหรือหนวยงานนัน้ โดยตรง
(4) สํานัก/กอง หรือหนวยงานระดับกอง หรือโครงการดําเนินการจัดหาวัสดุใหโครงการหรือ
หนวยงานพิเศษ ใหถือเสมือนหนึ่งวาโครงการหรือหนวยงานนัน้ เปนผูด ําเนินงานเอง
การยืมพัสดุ
39. การยืมพัสดุภายในกรมฯ ถาเปนการยืมระหวางหนวยงานภายในสํานัก กอง หนวยงาน
ระดับกองเดียวกัน ใหหัวหนาหนวยงานเจาของพัสดุเปนผูอนุมัติ แตถาเปนการยืมระหวางหนวยงานตาง
สํานัก กอง หนวยงานระดับกอง ใหผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการหนวยงานระดับกอง
เจาของพัสดุเปนผูอนุมัติ และตองสงคืนภายในปงบประมาณที่ยืมดวย เมื่อถึงครบกําหนดยืมใหปฏิบัติตาม
ระเบียบการพัสดุ ขอ 150

- 20 40. การจายยืมพัสดุ จะเปนกรณีการยืมพัสดุระหวางหนวยงาน โครงการ กอง หนวยงานระดับ
กอง หรือสํานัก รวมทั้งการสงคืนพัสดุจากการยืมรวมทัง้ การจายครุภณ
ั ฑ ไปใชงานและการสงคืนจากการ
ใชงานดวย ใหใชใบจายยืมพัสดุ (พด.45) เปนหลักฐานการรับจายพัสดุ กรณีนี้ไมตองสงสําเนาหลักฐานการ
รับ - จาย ใหกองพัสดุ สํานัก/กอง หรือหนวยงานระดับกองผูควบคุมครุภัณฑ
41. การจายยืมพัสดุใหแกสวนราชการอื่นเพื่อใชปฏิบัติงานของกรมชลประทานจะตองไดรับ
อนุมัติจากกรมฯ กอน การจายใหจายในระดับกรมฯ โดยใหสํานัก กอง หนวยงานระดับกองที่มหี นาที่ใน
งานนั้นเปนผูจา ยและติดตามทวงคืน และใหควบคุมเชนเดียวกับการจายยืมพัสดุไปใชงานในหนวยงานของ
กรมฯ เอง
พัสดุที่สวนราชการอื่นจายมาใหกรมชลประทานเพื่อปฏิบตั ิงานใหแกสวนราชการนัน้ การไดมา
หรือการสงคืนใหกระทําในระดับของกรมฯ เมื่อเสร็จงานแลวใหรีบสงคืนทันที โดยใหสํานัก กองหนวยงาน
ระดับกองที่มหี นาที่ในงานนั้นรับผิดชอบ และใหควบคุมเชนเดียวกับพัสดุของกรมฯ แตแยกไวตา งหาก
42. กรณีการจายโอนครุภณ
ั ฑเมื่อสํานัก/กอง หรือหนวยงานระดับกองไดออกใบรับสิ่งของ
(พด.44) แลว ใหสงสําเนาใหกองพัสดุทกุ ครั้งและตองสงสําเนาใหสํานัก/กอง หรือหนวยงานระดับกอง
ผูควบคุมครุภัณฑดว ย ทั้งนีภ้ ายใน 7 วัน นับแตวนั ที่ไดรับมอบพัสดุ
43. การจายพัสดุไปใชงาน
43.1 การจายครุภัณฑภายในสํานัก กอง หนวยงานระดับกอง หมายถึงการเบิกจายครุภัณฑ
ไปใชงานภายในสํานัก กอง หนวยงานระดับกอง ใหใชหลักฐานการเบิกจายใบจายยืมพัสดุ (พด.45) ใหหัวหนา
เจาหนาทีพ่ ัสดุเปนผูลงนามในชอง “ผูสั่งจาย” หัวหนาคลังพัสดุ เปนผูลงนามในชอง “ผูจาย” และหัวหนาฝาย
หัวหนากลุมงาน หรือหัวหนาหนวยงานผูใชครุภัณฑ เปนผูลงนามในชอง “ผูรับ” ในกรณีทจี่ ายใหโครงการใน
สังกัดที่อยูทางทองถิ่นใหหวั หนาเจาหนาทีพ่ สั ดุโครงการ เปนผูลงนามในชอง “ผูรับ”
43.2 การจายครุภัณฑภายในโครงการ หมายถึง การเบิกจายครุภัณฑไปใชงานภายใน
โครงการ ใหใชหลักฐานการเบิกจายใบจายยืมพัสดุ (พด.45) ใหหัวหนาเจาหนาทีพ่ ัสดุ เปนผูลงนามในชอง
“ผูสั่งจาย” หัวหนาคลังพัสดุเปนผูลงนามในชอง “ผูจาย” และหัวหนาฝาย หัวหนากลุมงาน หรือหัวหนา
หนวยงานผูใชครุภัณฑเปนผูลงนามในชอง “ผูรับ”
43.3 การจายวัสดุภายในสํานัก กอง หนวยงานระดับกอง หมายถึง การเบิกจายวัสดุไป
ใชงานภายในสํานัก/กอง หนวยงานระดับกอง ใหใชหลักฐานการเบิกจายใบเบิกจายพัสดุ (พด.32) ใหหวั หนา
หนวยงานผูตอ งการใชวัสดุ เปนผูลงนามในชอง “ผูเบิก” และ “ผูรับ” ผูอํานวยการสวน หัวหนาฝายผูใช
วัสดุ แลวแตกรณี เปนผูลงนามในชอง “ผูอนุมัติ” หัวหนาเจาหนาทีพ่ ัสดุ เปนผูลงนามในชอง “ผูสั่งจาย”
และหัวหนาคลังพัสดุเปนผูลงนามในชอง “ผูจาย”
43.4 การจายวัสดุภายในโครงการ หมายถึง การเบิกจายวัสดุไปใชงานภายในโครงการ
ใหใชหลักฐานการเบิกจายใบเบิกจายพัสดุ (พด.32) ใหหัวหนาหนวยงานที่ตองการใชวัสดุเปนผูลงนาม
ในชอง “ผูเบิก” และ “ผูรับ” หัวหนาโครงการหรือหัวหนาฝายผูใชวัสดุ เปนผูลงนามในชอง “ผูอนุมัติ”
ใหหวั หนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูลงนามในชอง “ผูสั่งจาย” และหัวหนาคลังพัสดุเปนผูลงนามในชอง “ผูจาย”
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ที่จายประจําวันใหใชหลักฐานการเบิกจายใบเบิกจายพัสดุ (พด.32) ใหผูครอบครองครุภัณฑนั้นเปนผูลงนาม
ในชอง “ผูเบิก” และใหผูครอบครองครุภัณฑนนั้ หรือพนักงานขับรถเปนผูลงนามในชอง “ผูรับ” ผูอํานวย
การสวน หรือหัวหนาโครงการ หรือหัวหนาฝายผูใชวัสดุ แลวแตกรณี เปนผูลงนามในชอง “ผูอนุมัติ” ให
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูล งนามในชอง “ผูสั่งจาย” และหัวหนาคลังพัสดุเปนผูลงนามในชอง “ผูจาย”
43.6 กรณีหนวยงานที่ไมมีการดําเนินการจัดซื้อ/จาง ใหใชแบบพิมพ พด.33 เพื่อเปน
หลักฐานการจายวัสดุใชงาน โดยใหเจาหนาที่พัสดุเปนผูล งนามในชอง “…………….………ผูจาย” และ
ผูตองการใชวสั ดุ เปนผูลงนาม “…………………….ผูรับ”
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป
44. การแตงตัง้ เจาหนาที่ตรวจสอบ
สวนกลาง ใหผูอํานวยการสํานัก/กอง หรือหนวยงานระดับกอง เปนผูแตงตั้งเจาหนาที่ขึ้นทําการ
ตรวจสอบพัสดุและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปตามระเบียบการพัสดุ ขอ 155
ทางทองถิ่น ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานหรือผูอํานวยการสํานักโครงการขนาดใหญเปน
ผูแตงตั้งเจาหนาที่ขึ้นทําการตรวจสอบพัสดุของหนวยงาน โครงการ และหนวยงานฝาก ในสังกัดและรับทราบ
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปตามระเบียบการพัสดุ ขอ 155
45. บัญชีรายละเอียดพัสดุทใี่ ชประกอบการตรวจสอบของเจาหนาที่
ใหสํานัก/กองหรือฝายหรือโครงการหรืองาน จัดทําบัญชีรายละเอียดพัสดุเพื่อใหเจาหนาที่ใช
ประกอบการตรวจสอบพัสดุโดยใชแบบพิมพ ดังนี้คือ
45.1 วัสดุ ใชรายงานประจําปบัญชีพัสดุประเภทวัสดุ (พด.48) ซึ่งแสดงเปนรายการละเอียด
การตรวจสอบการรับ-จายประเภทวัสดุ
ั ฑ (พด.49) เปนรายการสรุปจํานวน
45.2 ครุภัณฑ ใชรายงานประจําปบัญชีพัสดุประเภทครุภณ
ครุภัณฑแตละประเภท
46. การจัดทําบัญชีรายละเอียดพัสดุตามขอ 45
วัสดุ ที่มีการควบคุมตามขอ 31 ใหดําเนินการดังนี้
46.1 สวนกลางใหสํานัก/กองหรือหนวยงานระดับกอง แลวแตกรณีเปนผูจัดทํา
46.2 ทางทองถิ่น สํานักชลประทานหรือสํานักโครงการขนาดใหญหรือโครงการหรือ
หนวยงานฝากแลวแตกรณีเปนผูจัดทํา
สํานักชลประทาน หรือสํานักโครงการขนาดใหญเปนผูรวบรวมรายงานพัสดุของโครงการ
ในสังกัด สงกองพัสดุ
โครงการที่ขึ้นตรงตอสํานัก/กองทางสวนกลางและหนวยงานฝาก ใหสํานัก/กองเจาสังกัด
รวบรวมสงกองพัสดุ
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46.3 สวนกลาง
สํานัก/กอง หรือหนวยงานระดับกอง เปนผูจัดทําทั้งหมดในนามของสํานัก/กอง หรือ
หนวยงานระดับกอง
46.4 ทางทองถิ่น
สํานักชลประทานหรือสํานักโครงการขนาดใหญเปนผูจดั ทําทั้งหมดในนามสํานัก
สําหรับหนวยงานโครงการที่ออกไปปฏิบัติงานทางทองถิ่น ซึ่งมีสํานักหรือกองเจาสังกัด
อยูทางสวนกลางจะตองจัดทําเฉพาะสวนทีไ่ ดรับดวยแลวรายงานสํานักหรือกองเจาสังกัด
โครงการใดปดงานกอสรางระหวางปงบประมาณใหดําเนินการตรวจสอบและรายงานตาม
ระเบียบการพัสดุขอ 155 โดยอนุโลม เชนเดียวกับรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป
47. พัสดุที่อยูใ นขั้นดําเนินการขอจําหนาย หากยังมิไดลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ตามระเบียบการพัสดุขอ 160 จะตองถือปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ ขอ 155 ดวย
48. รายงานการตรวจสอบพัสดุจะตองสงใหกองพัสดุ 1 ชุด สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมภิ าคแลวแตกรณี 1 ชุด และถาเปนรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ จะตองสง
ใหสํานัก/กอง หรือหนวยงานระดับกองผูค วบคุมครุภัณฑอีก 1 ชุด
การจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินและการรายงาน
49. การจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0528.2/ว 33545
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 ใหเจาหนาที่พัสดุของหนวยงานเปนผูจดั ทําทะเบียนคุมทรัพยสิน ดังนี้
ครุภัณฑและอุปกรณใหดําเนินการบันทึกทะเบียนคุมทรัพยสิน และคํานวณคาเสื่อมราคาปละครั้ง
ณ วันสิ้นสุดปงบประมาณและทุกครั้งที่มีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงผูใชทรัพยสิน
วัสดุ ใหคํานวณวัสดุคงเหลือที่ซื้อจากงบดําเนินการ ณ วันสิ้นปงบประมาณและคิดราคาโดยวิธี
เขากอน-ออกกอน (First in – First out)
การรายงาน เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนแลวใหจดั ทํารายงานตามแบบฟอรมกองการเงินและบัญชี
และสงใหหนวยงานการเงินเพื่อดําเนินการตอไป
การจําหนายพัสดุ
50. เมื่อผลการตรวจสอบพัสดุ ปรากฏวามีพัสดุชํารุดเสื่อมสภาพสูญไปหรือหมดความจําเปนตอง
ใชในราชการตอไปใหเจาหนาที่พัสดุของหนวยงานนั้นจัดทํารายงานพรอมรายละเอียดบัญชีพัสดุที่ขอจําหนาย
(พด.55) เสนอตอหัวหนาหนวยงานภายใน 60 วัน นับแตวันทีท่ ี่ผูแตงตั้งไดรับทราบผลการตรวจสอบ
กรณีพัสดุชํารุดหรือเสื่อมสภาพปกติ ใหหัวหนาหนวยงานรายงานสํานัก/กองเจาสังกัดแลวแตกรณี
ผานสํานัก/กอง หรือหนวยงานระดับกองผูค วบคุมครุภัณฑ (กรณีเปนครุภัณฑ) เพื่อดําเนินการขออนุมัติกรมฯ
แตงตั้งกรรมการสอบหาขอเท็จจริง

- 23 การตัดฟนตนไม การขุดดินในที่ราชพัสดุเพื่อจําหนายใหเสนอผานฝายผลประโยชน กองกฎหมาย
และที่ดิน เพื่อขออนุมัติกรมธนารักษกอนดําเนินการ และหากปรากฏวาตนไมที่จะตัดฟนเปนประเภทไมหวงหาม
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย หรือระเบียบวาดวยปาไมดวย
สําหรับการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสราง ซึ่งเปนที่ราชพัสดุใหเสนอฝายผลประโยชน กอง
กฎหมายและที่ดิน เพื่อขออนุมัติกรมฯกอนดําเนินการ
อนึ่ง การจําหนายไมที่ไดจากการตัดฟน การจําหนายมูลดิน และการจําหนายอาคาร หรือสิ่งปลูก
สรางที่จะรื้อถอนหรือวัสดุทรี่ ื้อถอนในที่ราชพัสดุ ใหดําเนินการจําหนายโดยวิธีทอดตลาดโดยอนุโลม และ
เงินที่ไดจากการขายดังกลาวใหนําสงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษ
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงใหถือปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ ขอ 35 และขอ 36
โดยอนุโลม
51. คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงมีหนาที่
51.1 ตรวจสอบสภาพพัสดุทชี่ ํารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพนั้นเพื่อใหทราบวาเกิดขึน้ จาก
สาเหตุใดและจะตองหาตัวผูร ับผิดดวยหรือไม
51.2 รายงานผลการตรวจสอบพรอมทั้งจัดทําบัญชีรายละเอียดผลการตรวจสอบสภาพพัสดุ
ชํารุดตามแบบพิมพ พด.55 และใหวินิจฉัยดวยวาสมควรจําหนายโดยวิธีใดไวดวย
51.3 การประเมินราคาพัสดุและ/หรือน้ําหนักตามสภาพปจจุบัน
กรณีที่ตรวจพบวาพัสดุนนั้ สูญหายเนื่องจากอุทกภัย อัคคีภัย เกิดอุบัตเิ หตุ หรือถูกลักขโมยใน
ระหวางปใหหวั หนาหนวยงานรายงานสํานัก/กองเจาสังกัดเพื่อรายงานกรมฯ ผานสํานัก/กอง หรือหนวยงาน
ระดับกองผูควบคุมครุภัณฑ แลวแตกรณี และกองกฎหมายและทีด่ ินเพือ่ แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง
เพื่อสอบสวนหาตัวผูรับผิดชดใช
เมื่อคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงดําเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแลว หากปรากฏวาพัสดุที่
สูญไปดังกลาวมีผูตองรับผิดใหหัวหนาหนวยงานรายงานตามลําดับชั้นเพื่อขออนุมตั ิกรมฯ ดําเนินการตาม
ระเบียบการพัสดุ ขอ 160 โดยอนุโลม สําหรับการชดใชคาเสียหายเปนหนาที่ของกองกฎหมายและที่ดิน
ดําเนินการตอไป
กรณีผลการสอบสวนพบวาไมปรากฏวาเจาหนาที่ประมาทเลินเลอแตประการใดและไมมีผูใด
ตองรับผิดชดใชคาเสียหาย ใหหวั หนาหนวยงานรายงานตามลําดับชั้นเพือ่ ขออนุมัติกรมฯ ดําเนินการจําหนาย
เปนสูญ ตามระเบียบการพัสดุขอ 159
กรณีผลการตรวจสอบปรากฏวามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติหรือ
พัสดุหมดความจําเปนใชราชการ ใหหัวหนาหนวยงานรายงานตามลําดับชั้นเพื่อขออนุมัติกรมฯ ดําเนินการ
จําหนาย
52. การจําหนายพัสดุใหกระทําไดดังนี้
52.1 หนวยงานทางสวนกลางใหนําพัสดุที่ผานการสอบหาขอเท็จจริงแลวสงคลังพัสดุชํารุด
กองพัสดุเพื่อดําเนินการขออนุมัติกรมฯ จําหนายตอไป

- 24 52.2 หนวยงานทองถิ่นใหดาํ เนินการจําหนายเอง
53. การจําหนายโดยวิธีขาย ใหหนวยงานรายงานสํานัก/กองเจาสังกัดเพื่อขออนุมัติกรมฯ จําหนาย
พรอมขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการขายพัสดุชํารุดและคณะกรรมการสงมอบพัสดุ
การแตงตั้งคณะกรรมการตามที่กลาวใหถือปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ ขอ 35 และขอ 36
โดยอนุโลม
54. คณะกรรมการขายพัสดุมีหนาที่
54.1 จัดทําประกาศขายพัสดุชํารุด ตามแบบพิมพ พด.57 โดยประกาศไมนอยกวา 15 วัน
54.2 การดําเนินการขาย ถาขายโดยวิธีตกลงราคาใหใชใบเสนอราคาซื้อพัสดุชํารุดตาม
แบบพิมพ พด.58 เปนหลักฐานการเสนอราคา แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดใหบันทึกราคาของผูเขาสูราคาซื้อ
ทุกครั้งลงในใบเปรียบเทียบราคา (พด.16)
54.3 เรียกเก็บเงินมัดจํา (ถามี) สงใหหนวยงานการเงินของหนวยงานนัน้ ๆ ที่ดําเนินการ
แลวแตกรณี
เงินมัดจําใหเรียกเก็บเฉพาะกรณีขายโดยวิธที อดตลาดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของราคาขาย
54.4 รายงานผลการขายพัสดุพรอมความเห็นเสนอกรมฯ เพื่ออนุมัติรับราคา
ใหหวั หนาฝายจําหนายพัสดุ หรือหัวหนาเจาหนาที่พัสดุลงนามแจงใหผซู ื้อนําเงินมาชําระและ
รับมอบพัสดุตามตัวอยางแบบพิมพ
55. คณะกรรมการสงมอบพัสดุมีหนาที่
55.1 ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินของผูซื้อ
55.2 ออกหนังสือแจงใหผูซอื้ พัสดุเขาขนยายสิ่งของตามตัวอยางแบบพิมพ
55.3 นําพัสดุชาํ รุดสงมอบใหกับผูซื้อโดยใชใบรับสิ่งของ (พด.44)
55.4 รายงานผลการสงมอบพัสดุเสนอกรมฯ เพื่อทราบ พรอมแนบสําเนาใบรับสิ่งของและ
ใบนําสงเงินรายไดแผนดินดวย
56. การจําหนายโดยวิธีแลกเปลี่ยนและวิธโี อนใหดําเนินการตามระเบียบการพัสดุ ขอ 157 (2)
และ (3)
57. การจําหนายโดยวิธีแปรสภาพหรือทําลายซากจะตองแตงตั้งคณะกรรมการแปรสภาพหรือ
ทําลายซากและใหมหี นาที่ควบคุมการทําลายซากหรือแปรสภาพแลวรายงานผลใหกรมฯทราบ
58. เมื่อคณะกรรมการแตละคณะไดดําเนินการเรียบรอยแลวใหหัวหนาหนวยงานรายงานตาม
ลําดับชั้นเพื่อเสนอกรมฯ อนุมัติหรือรับทราบ แลวแตกรณี
เมื่อดําเนินการจําหนายเสร็จสิ้นแลวใหเจาหนาที่พัสดุของหนวยงานนัน้ ดําเนินการตามระเบียบ
การพัสดุ ขอ 160 และรายงานใหกองพัสดุเพื่อดําเนินการตอไป

- 25 59. วัสดุที่จายไปใชงานแลวหากยังมีซากเหลืออยูใหหนวยงานนําซากนั้นออกทําการขายโดย
ใหนําวิธีปฏิบัติดังที่กลาวขางตนมาปรับใชตามความเหมาะสมโดยอนุโลมและใหผูอํานวยการสํานัก หรือ
ผูอํานวยการกองเจาสังกัดแลวแตกรณี เปนผูอนุมัติแทนกรมฯ
การนิเทศพัสดุและติดตามผล
60. การใหคําปรึกษาและแนะนําการปฏิบัติงานดานพัสดุ ทั้งดานวิชาการ เทคนิค และวิธีการ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งรายบุคคลและหนวยงาน พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัสดุ
ใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามที่ระเบียบการพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑ
ที่กรมฯ กําหนด แกสํานัก/กอง โครงการ หรือหนวยงานของกรมฯ ใหกลุมงานพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ
เปนผูดําเนินการดังกลาวขางตน และสํานัก/กอง โครงการ หรือหนวยงานที่ไดรับการนิเทศและติดตามผล
จะตองใหความรวมมือใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงดวยดี
บทเฉพาะกาล
การปฏิบัติงานดานพัสดุของหนวยงานใดที่อยูระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จ ในวันที่
คําสั่งกรมฯ ฉบับนี้มีผลใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบการพัสดุ รวมทั้งระเบียบขอบังคับ คําสั่งกรมฯ
ที่เกี่ยวของจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ

