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ค ำน ำ 
 

 งานกิจกรรมนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท าคู่มือการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และเป็นไปในรูปแบบ มาตรฐาน และทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการ                   
ตราพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บังคับใช้ ซึ่งมีผลท าให้
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ทั้งกฎกระทวง ประกาศ ค าสั่ง หรือ                
แนวปฏิบัติที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ตามระเบียบส านักนายกดังกล่าว                   
ไม่อาจบังคับใช้ได้และสิ้นผลไป  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งหน่วยงานของรัฐ ตามค านิยามของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว อีกทั้งต้องปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
นั้น เป็นกองทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551 ไม่ได้ก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐไว้ จึงต้องน าใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว อีกทั้ง
ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม ในการด าเนินการจัดซื้อ                
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ 
 ผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  คาดหวังว่าคู่มือ เล่มนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อ
สถาบันการศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้ให้ความ
ช่วยเหลือแนะน าการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ให้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี  หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยัง
บกพร่องอยู่ ผู้จัดท าขอน้อมรับและจะน าไปปรับปรุง พัฒนาในครั้งต่อไป 
 
 
 
        นางสาวจันทร์จิรา กาฬบุตร  

       ผู้จัดท า 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
  ในอดีตที่ผ่านมาการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการบริหารพัสุดภาครัฐนั้น ด าเนินการอยู่
ภายใต้ระเบียบและประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
ซึ่งออกตามความในมาตรา 11 (6) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                     
พ.ศ. 2534 รวมถึงประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-marker) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับลงวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25581 ซึ่งออกตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 โดย
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
แนวทางปฎิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-marker) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นั้น ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ                  
อันได้แก่กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
หรือในต่างประเทศ ซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้และเงินช่วยเหลือ แต่
ไม่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ส่วนระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  นั้น ใช้บังคับกับการจัดหา
พัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยยงานอ่ืนของรัฐที่อยู่ในสังกัดการบังคับ
บัญชา หรือการก ากับดูแลของฝ่ายบริหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือ
กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวที่กิจกรรม โครงการ หรือการก่อสร้างมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้น
ไป  อย่างไรก็ตามระเบียบและประกาศทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวนั้น มีเจตนารมณ์ส าคัญที่จะก ากับและ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฝ่ายบริหาร หรืออยู่ในก ากับ
ฝ่ายบริหารเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนแต่มีฐานะ
เทียบเท่ากรม องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งอยู่ภายใต้
บังคับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการซึ่งมีกฎหมายจัดตั้ง
และบริหารองค์กรเป็นของตนเองนั้น ก็จะมีระเบียบตลอดจนประกาศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐขององค์กรนั้นๆ ใช้บังคับเป็นของตนเอง แต่ก็มีเนื้อหาและมาตรฐานในก ากับและ
ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานนั้นๆ สอดคล้องและคล้ายคลึงกับระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย

                                                                 
 1 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 29 ง วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558 
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วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (เจนณรงค์ เที่ยงธรรม,2559, น. 104) อาทิเช่น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535                 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2554 ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 25552 ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 25453 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 25434  ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542 5 ระเบียบ
ผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2558 เป็นต้น 
  การจัดหาพัสดุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญยิ่งส าหรับการบริหารจัดการองค์กร โดยที่
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของประเทศจ านวนมากได้ใช้จ่ายไปในการจัดซื้อจัดจ้างโดยผ่าน                 
กระบวนการด้านพัสดุ หากการได้มาซึ่งพัสดุเป็นไปตามความต้องที่แท้จริง มีการวางแผนก าหนดความ
ต้องการใช้วัสดุในประเทศ จ านวน และคุณภาพที่ เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ               
มีการจัดการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ (Asset Acquisition) มีการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างถูกต้องตาม
วงจรการบริหารพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะท าให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดความคุ้มค่า
มากที่สุด อันจะเป็นผลให้ช่วยประหยัดงบประมาณรายจ่ายของประเทศ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ได้ยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ โดยตรา
เป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25606 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560  ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ 
ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญฐัตินี้ โดยมีเจตนารมณ์ที่ส าคัญที่จะท าให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งจะ
ก่อให้ เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินมีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็น

                                                                 
 2 ออกตามความในมาตรา 15 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 
2554 
 3 ออกตามความในมาตรา 17 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 
2543  
 4 ออกตามความในมาตรา 84(8) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542 
 5 ออกตามความในมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 

 6 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 24 ก วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 
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มาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับ
มาตรการอ่ืน ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให้เกิดความโปร่งใสใน
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ  อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (กรมบัญชีกลาง, 2558, 4) 
  ดังนั้น การพัสดุถือว่ามีความส าคัญต่อหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ท า
ให้การบริการงานทุกประเภทประสบความส าเร็จ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งถือเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ที่เป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 มาตรา 15 (10) 
ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะวางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี เรื่อยมาหลายฉบับ                    
ซึ่งปัจจุบันคือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา                    
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 ซึ่งข้อ 8.1 (4) ก าหนดค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเป็น “ค่าบ ารุงกิจการ
นักศึกษา” จ านวน 200 บาท และข้อ 8.1 (5) ก าหนดค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเป็น “ค่าบ ารุงกีฬา” 
จ านวน 200 บาท โดยค่าบ ารุงดังกล่าวที่ได้รับการจัดสรรจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาจะ
ถูกจัดสรรเป็นเงินส าหรับใช้ในการด าเนินการด้านกิจกรรมของนักศึกษาและด้านกีฬา ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.2551 ซึ่งระเบียบดังกล่าว เป็นระเบียบที่ให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น เพ่ือให้ มหาวิทยาลัย โดยองค์การนักศึกษา                     
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2537 
ใช้เงินในกองทุนดังกล่าวในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งหมายถึง การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่
ด าเนินการทั้งโดยมหาวิทยาลัยและโดยองค์การนักศึกษา เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยให้มีลักษณะการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ (1)กิจกรรมวิชาการ (2)กิจกรรม
กีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ  (3)กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม (4)กิจกรรม
นันทนาการ  และ (5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา มีวัตถุประสงค์ของการใช้เงินดังนี้ (1) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของ
นักศึกษา  (2) เพ่ือเป็นเงินสมทบในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และ (3) 
เพ่ือกิจกรรมอืน่ที่เป็นประโยชน์ในเชิงสัมฤทธิ์ผลต่อกิจกรรมนักศึกษา 
  จะเห็นได้ว่า การด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                   
พ.ศ.2551 เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับเงินของกองทุน ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ปฏิบัติเกี่ยว
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ด้วยกับการใช้เงินดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็น “เงินรายได้” ของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 อีกทั้งประกอบกับกฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง 
และระเบียบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้เกิดความถูกต้องให้การใช้จ่ายงบประมาณ                   
แม้ต่อมาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 จะถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ . 2560 แล้วก็ตาม การด าเนินการในการใช้
การงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ก็ยังจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตาม
ระเบียบราชการ จึงได้มีการน าพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้ง
กฎกระทรวง ระเบียบต่างๆ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังไม่มีระเบียบ กฎ 
หรือข้อบังคับ หรือคู่มือในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุ เกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2551 และระเบียบดังกล่าวก็ได้ก าหนดให้วิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่
มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องจัดท าคู่มือปฏิบัติงานดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการใช้
จ่ายงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งก่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิด
โอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อีกท้ังสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัด
จ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดผลดีต่อทาง
ราชการและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
2. วัตถุประสงค์          

 1) เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ในการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                
พ.ศ.2551 เพ่ือให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 

 2) เพ่ือให้ผู้บริหาร  อาจารย์  อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและชมรมต่างๆ รวมถึงนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูล  
ความรู้ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2551 ได้อย่างถูกต้อง 

 3) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
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3. ขอบเขตของคู่มือ 
  คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ครอบคลุมขั้นตอนการด าเนินการ
ตั้งแต่วิธีการพัสดุ  หลักการพัสดุและขั้นตอนการจัดหา  การแต่งตั้งคณะกรรมการ  การจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจรับการจ้าง  ตลอดจนการเบิกจ่ายงบประมาณ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2551  โดยใช้
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยอนุโลม 
 
4. ค ำจ ำกัดควำม/นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  “กำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง 
เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กาหนดในกฎกระทรวง 
  “พัสด”ุ แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
   (1) สินค้า ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่า “สินค้า” 
นั้น 
   (2) งานบริการ ได้แก่ งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของ
และการรับขน 
   (3) งานจ้างก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่ง
ปลูก สร้างอ่ืนใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทาอ่ืนใดที่มีลักษณะทานอง
เดียวกันกับอาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น แต่
มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่า “งานก่อสร้าง” นั้น  
    (4) งานจ้างที่ปรึกษา ได้แก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลเพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง 
กฎหมายเศรษฐศาสตร์  การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร  ์ เทคโนโลยี สาธารณสุข 
ศิลปวัฒนธรรมการศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืนที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 
   (5) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้แก่ งานจ้างบริการจาก
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
   (6) การด าเนินการอ่ืนตามที่กาหนดในกฎกระทรวง 
  “กำรบริหำรพัสดุ” หมายถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การ
ตรวจสอบการบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 
  “หน่วยงำนของรัฐ” หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ  หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับ
ของรัฐสภา  หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (ทุนหมุนเวียนที่มี
ลักษณะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน) 
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  “หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่” หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของ
รัฐนั้นก าหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
  “เจ้ำหน้ำที่” หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐ 
  “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายถึง  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา
หรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
  “มหำวิทยำลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  “หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ
รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบอ านาจ 
  “กองทุน”  หมายถึง  กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
  “คณะกรรมกำร”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  “นำยกสโมสรนักศึกษำ” หมายถึง นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2537 
  “ประธำนสภำนักศึกษำ” หมายถึง ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2537 



บทที่ 2 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

 
 ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุจะต้องมีความรู้  ทักษะ  และหลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการยึดถือใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในบทนี้ จะได้กล่าวถึง
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 2.2 หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
 2.3 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
  พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ดซื้ อ จั ด จ้ า งและบ ริห าร พั สดุ ภ าครั ฐ  พ .ศ . 25601                          
เป็นพระราชบัญญัติที่ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุใน
กฎหมาย ระบัยบ ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ภายใต้บั งคับของพระราชบัญญัตินี้  ซึ่ งมีผลใช้บั งคับเมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2560 กล่าวคือ 
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ทั้งกฎ 
ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และให้ใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 แทน โดยเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความ
คุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้
การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการ
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือ
ป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ประกอบกับมาตรการอ่ืน ๆ 
เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการท างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  
 

                                                                 
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนท่ี 24 ก วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 
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 2.1.2 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25602 
  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ถือเป็นกฎหมายล าดับรอง มีด้วยกันหลายฉบับ ซึ่งเป็นการก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวท างปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น 
กฎกระทรวง ก าหนดให้หน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ  ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  ก าหนดพัสดุที่
รับต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่พัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธี
เฉพาะเจาะจง  ก าหนดวงเงิการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง ก าหนอัตราเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช่สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ เป็นต้น 
 2.1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                   
พ.ศ. 2560  
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 
2560 เป็นระเบียบที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ถือว่าเป็นกฎหมายล าดับรอง ที่เป็นการก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และแนวท างปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยที่หน่วยงานของรัฐต้องยึดถือ 
ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ให้เป็นไปในทิศท างและมาตรฐานเดียวกัน 
 2.1.4 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 เป็นพระราชบัญญัติจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อันเป็นกฎหมายแม่บทให้การด าเนินการต่างๆ หรือสถาปนาก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งในมาตรา 15 (10) ได้ให้อ านาจสภามหาวิทยาลัย วางระเบียบและออก
ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ขึ้นใช้บังคับภายในมหาวิทยาลัยในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึงอ านาจได้ก าหนดระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                
ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 2.1.5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการท างปกครอง พ.ศ.2539 
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการท างปกครอง พ.ศ.2539 เป็นกฎหมายกลางหรือ
กฎหมายมาตรฐานกลางในการปฏิบัติราชการท างปกครอง ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน                 
เป็นการก าหนกหลักเกณฑ์  ขั้นตอนต่างๆ ส าหรับการด าเนินงานท างปกครองครองเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย  มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้รักษา
ประโยชน์สาธารณะได้ และอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน  อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ  

                                                                 
2 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 210 ง วันท่ี 23 สิงหาคม 2560 



9 

 
 2.1.6 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา                    
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา                    
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 เป็นกฎหมายล าดับรองที่ออกตามความพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.2533 ซึ่งให้อ านาจสภามหาวิทยาลัย วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยระเบียบดังกล่าวเป็นการก าหนดการจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  และเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยที่ได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 2.1.7 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2551 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  พ .ศ.2551เป็นกฎหมายล าดับรองที่ ออกตามความ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 ซึ่งให้อ านาจสภามหาวิทยาลัย วางระเบียบและ
ออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยระเบียบดังกล่าวเป็นการ
ก าหนดให้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดยได้รับการจัดสรรเงินจากเงินค่าบ ารุง
กิจกรรมนักศึกษาและค่าบ ารุงกีฬา ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 เพ่ือเป็นรายได้ของกองทุน และใช้เงินของ
กองทุนโดยมีวัตถุประสงค์ คือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษษด้านต่างๆ เช่น กิจกรรม
วิชาการ  กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมนันทนาการ  และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
 2.1.8 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.2537 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.2537 เป็นกฎหมายล าดับรองที่ออกตามความพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.2533 ซึ่ งให้อ านาจสภามหาวิทยาลัย วางระเบียบและออกข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับ
ส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้ 
 

2.1.9 การใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณ 
หน่วยงานของรัฐเมื่อได้รับงบประมาณจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้3 
  1) เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณ 

                                                                 
3 คู่มือปฏิบัติงานส่วนพัสดุ  ส่วนพัสดุ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สิงหาคม.2556 
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  2) เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้โดยไม่ต้องน าส่ง
คลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
  3) เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย 
  4)  เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนที่ตกเป็นรายได้ของราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย 
  5) เงินกู ้เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
 

2.2 หลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
  การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการและการบริหารพัสดุ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                    
พ.ศ.2551 โดยงานกิจกรรมนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      
ได้ให้ความส าคัญในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการและการบริหารพัสดุตามกระบวนการบริหาร
พัสดุภาครัฐที่จัดท าเป็นระเบียบหรือแนวท างปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ
ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้แล้วยังต้องยึดหลักต่างๆ ใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
พัสดุ ดังนี้  
  2.2.1 หลักการในการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพัสดุภาครัฐ 
  2.2.2 หลักการในการจัดซื้อจัดจ้างจ้างพัสดุ 
  2.2.3 หลักเกณฑ์การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ 
  2.2.4 หลักเกณฑ์ วิธีการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  2.2.5 หลักการจัดท าและเปิดเผยราคากลาง 
  2.2.6 หลักเกณฑ์การท าสัญญาหรือข้อตกลง และการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
  2.2.7 หลักการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
  2.2.8 หลักเกณฑ์การบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง 
  2.2.9 ข้อปฏิบัติในการจัดหาพัสดุภาครัฐ 
  2.2.10 หลักการควบคุมและบ ารุงรักษาพัสดุ 
  2.2.11 หลักการจ าหน่ายพัสดุภาครัฐที่ดี 
  2.2.12 ข้อควรระวังในการจัดหาพัสดุภาครัฐ 
  2.2.13 หลักการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ 
  2.2.14 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง และองค์ประกอบ
คณะกรรมการ 
  2.2.15 การอุทธรณ ์
  2.2.16 การร้องเรียน 



11 

 
 2.2.1 หลักการ แนวคิดในการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพัสดุภาครัฐ 
  หลักการจัดหาพัสดุภาครัฐที่ดีของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ                  
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนดแนวคิดหรือหลักการในการจัดหาพัสดุทุกขั้นตอน
ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหาพัสดุต้องด าเนินการโดยเปิดเผย  โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยค านึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน 
เว้นแต่กรณีท่ีมีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ และในการด าเนินงานแต่
ละขั้นตอน ผู้รับผิดชอบต้องบันทึกหลักฐานในการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่ง
การในข้ันตอนที่ส าคัญไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  
  อย่างไรก็ดี โดยที่กระบวนการบริหารพัสดุภาครัฐของประเทศไทย ได้ก าหนดโดย
ระเบียบ ในขณะที่รัฐได้ให้ความส าคัญในการจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องของการก ากับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการรักษาประโยชน์จากเงินและทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน ซึ่งมีการใช้จ่ายในด้านพัสดุจ านวนมากทุกปี ดังนั้น จึงมีข้อก าหนดในกฎหมายอีกหลาย
ฉบับที่ผู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุจะต้องน าไปใช้เป็นแนวคิดในการบริหารงาน รวมทั้งกฎหมายพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องด้วย 
  กรอบแนวคิด หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการด าเนินการที่อยู่ในกฎหมาย และ
ระเบียบต่าง ๆ ที่ส าคัญโดยสรุป ได้แก่ 4 
  1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของประเทศจะมี
ข้อก าหนดที่เปิดโอกาสให้บุคคลมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็น
ธรรม และรัฐต้องก ากับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ป้องกันการ ผูกขาดตัดตอนทั้งท างตรงและ
ท างอ้อม  
  2) กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปี ตลอดจนระเบียบส านักงบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ก าหนดรายการ ประเภท 
และงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน  ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์การบริหาร
งบประมาณโดยรวม  
  3) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดความหมายของการจัดหาแต่ละ 
ประเภท รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  4) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการท างปกครอง ก าหนดกระบวนการและ ขั้นตอน
ในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ที่เป็นค าสั่งท างปกครอง ได้แก่ การสั่งรับ หรือไม่รับค าเสนอให้
จัดหา การสั่งอนุมัติการจัดหา การสั่งยกเลิกกระบวนการ พิจารณาค าเสนอ และการสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการท างปกครอง  
  5) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  ซึ่งเป็นกฎหมายที่ ให้สิทธิกับ 
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศสอบราคา และประกาศ

                                                                 
4 ภูรวัฒน์  เกื้อทาน, เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
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ประกวดราคา รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดหาของ  หน่วยงานของรัฐ                            
เป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  
  6) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการและวิธีการบ ริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ก าหนดให้หน่วยงานส่วนราชการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  ค านึงถึง
ประโยชน์และผลเสียท างสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่ จะใช้ ราคา และ
ผลประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับประกอบกัน  ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติให้ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดู
หรือตรวจสอบได้ โดยมีข้อยกเว้นเฉพาะ กรณีที่ เกี่ยวกับการคุ้มครองความลับท างราชการหรือ
ความลับท างการค้า  
  7) กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ก าหนด
ลักษณะความผิดและกลไลการด าเนินงานเอาผิดกับผู้กระท าผิด รวมทั้งผู้ ด ารงต าแหน่งท างการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ชอบมาพากลในการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ ท าให้เกิดความโปร่งใส ขจัด ความไม่เป็นธรรมในการเสนอราคา  
  8) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยท างงบประมาณและการคลัง 
ก าหนดโทษปรับทางปกครอง ส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดที่เก่ียวกับการ พัสดุ และท าให้รัฐเสียหาย 
 
 2.2.2 หลักการในการจัดซื้อจัดจ้างจ้างพัสดุ 

เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ ในการหลักจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐที่ดีต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังนี้5 

1) คุ้มค่า หมายถึง พัสดุต้องมีคุณภาพ หรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ใน
การใช้งาน ราคาเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 
  2)โปร่งใส หมายถึง ต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันอย่าง เป็น
ธรรมมีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่น
ข้อเสนอมีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และ มีการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ในทุกขั้นตอน 

3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง ต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ล่วงหน้า ก าหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผย
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

4) ตรวจสอบได้ หมายถึง มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
อย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 

                                                                 
5 ชุณหจิต  สังข์ใหม่. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการถ่ายทอด

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ. ส านักมาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง, 2548 
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 2.2.3 หลักเกณฑ์การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสด ุ
  1) การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของ
รัฐค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  
  2) ห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือ
ของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่ พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อ
เดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได ้
  3) ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 
  4) การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือ
รายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพ่ือความสะดวก จะระบุเฉพาะ
หมายเลขมาตรฐานก็ได้  
  5 ) ใน กรณี พั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ ห รื อ จ้ า ง ใด ยั ง ไม่ มี ป ระก าศ ก าห น ด ม าต รฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว                
ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้
สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวง
อุตสาหกรรมจัดท าข้ึน 
  6) การจ้างก่อสร้าง จะต้องให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะ
ด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 
  7) องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการให้
เป็นไปตามท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  8) รายละเอียดของการจัดท าขอบเขตการจ้าง ประกอบด้วย6 
   (1) เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องซื้อหรือจ้าง 
   (2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรือรูปแบบ
รายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 
   (3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
   (4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงิน
ดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 

                                                                 
6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 



14 

 
   (5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
   (6) วิธีการที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
   (7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
   (8) ข้อเสนออ่ืนๆ ถ้ามี 
 
 2.2.4 หลักเกณฑ์ วิธีการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรอง
ราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1) กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก 
หรือวิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกให้สืบราคาจาก
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง และจากผู้ยื่นข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถ้าม)ี ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะ
ท าได ้
  2) กรณีพัสดุนั้นมีผู้ประกอบการที่คุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว และกรณีที่เป็น
พัสดุที่มีความจ าเป็นต้องใช้โดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตราย  
และการด าเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือเสียหาย 
ตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง มายื่นข้อเสนอ
หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคากลางหรือวงเงินงบประมาณ หรือราคา
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 
  3) กรณีจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมหรือต่อเนื่องจากพัสดุที่ได้จัดซื้อจัด
จ้างไว้ก่อนแล้ว ตามมาตรา 56 (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่ง
ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพ่ือขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ต่ ากว่าหรือราคา
เดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 
  4) กรณีเป็นพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือ
หน่วยงานของต่างประเทศ ตามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ด าเนินการโดยเจรจาตกลงราคา 
  5) กรณีเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งวิธีตาม
มาตรา 56 (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอ
นั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณ หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 
   (1) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการเป็น
การทั่วไป และมีวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลง
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ราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
   (2) ส าหรับกรณีข้างต้นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้ และ
ด าเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้ว
รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
 
 2.2.5 หลักการจัดท าและเปิดเผยราคากลาง 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้หนังสือ
ส านักงาน ป .ป .ช . ที่ ปช 0001.26/ว 0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลาง ก าหนดว่า               
“ในกรณีที่หน่วยของรัฐได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างซึ่งมีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกิน
กว่าหนึ่งแสนบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2556 ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลางตามแบบตารางแสดงวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  รวม 7 ประเภท.....” 
ดังนี้ 
  1) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
  2) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียด  ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ควบคุมงาน  
  3) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ออกแบบ 
  4) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ที่ปรึกษา 
  5) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
งานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 
  6) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
  7) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 
 2.2.6 หลักเกณฑ์การท าสัญญาหรือข้อตกลง และการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
  1) การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญา เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐการลงนามในสัญญา จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ 
  2) การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้ก าหนด
ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 
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  3) การจ้างซึ่งต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน  ให้ก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจ้าง ต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 
บาท 
  4) ส าหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้ก าหนดค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะก าหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ 
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ทั้งนี้ ให้ก าหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญ
ชวนให้ชัดเจนด้วย 
  5) ให้หน่วยงานของรัฐส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่ง
ล้านบาทข้ึนไป ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันท าสัญญา
หรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  6) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของ
สัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ  หรือ
รายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะท าการแก้ไข
นั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วยในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง  
หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชานาญการ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง 
หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วยเมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี  ได้
อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือ
ข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 
 
 2.2.7 หลักการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
  การด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเพ่ือรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุ กรณีที่มีการจัดจ้างวงเงิน
เล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้  
  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้ 
  1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือ
ข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 
  2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สาหรับกรณีที่มีการ
ทดลองหรือตรวจสอบในท างเทคนิคหรือท างวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
เกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชานาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจรับ
ตามหลักวิชาการสถิติ 
  3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นโดยเร็วที่สุด 
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  4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่ง
มอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อม
กับท าใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และ
เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับเพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐทราบ 
  5) ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา
หรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือทราบและสั่งการ 
  6) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน  หรือส่งมอบ
ครบจ านวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้
เฉพาะจ านวนที่ถูกต้อง และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือแจ้งให้
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของ
รัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 
  7) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใด
อย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น 
และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  3 วัน
ท าการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ 
  8) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
 
 2.2.8 หลักเกณฑ์การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 
  การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นหากจานวนเงินค่าปรับจะเกิน
ร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลงเว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้นให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าท่ีจ าเป็น 
  เหตุบอกเลิกสัญญา/ข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะบอกเลิกกับคู่สัญญา
ดังนี้ 
   1) เหตุตามที่กฎหมายก าหนด 
   2) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างานให้
แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   3) เหตุอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 
   4) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
   การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาเฉพาะในกรณี ดังนี้ 
   1) ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
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   2) เพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตาม
สัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 
 
 
 2.2.9 ข้อปฏิบัติที่ดีในการจัดหาพัสดุภาครัฐ7 
  ข้อปฏิบัติที่ดีในการจัดหาพัสดุภาครัฐ ประกอบด้วย  
  1) มีการวางแผนการจัดหาและด าเนินการตามแผนที่วางไว้ตลอดจนการมีระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบที่ดี  
  2) ด าเนินการด้วยความโปร่งใส เปิดเผย เป็นธรรม และมีการแข่งขันกันอย่างแท้จริง  
  3) ด าเนินการให้ได้วัสดุที่ดี มีความคุ้มค่าในการจัดหา เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินเกิด
ประโยชน์สูงสุด  
  4) ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะและแบบรูปรายการที่ชัดเจนและเป็นกลาง สอดคล้องกับ
ความต้องการในการใช้งาน  
  5) การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสและค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดหา พัสดุที่
ต้องการ  
  6) การตรวจรับพัสดุหรือตรวจงานจ้างเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา อย่าง ถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันความต้องการใช้งาน 
 
 2.2.10 หลักการควบคุมและบ ารุงรักษาพัสดุ 
  การควบคุมและบ ารุงรักษา เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการบริหารพัสดุ หลักการควบคุม
และบ ารุงรักษาพัสดุ ที่ดีควรประกอบด้วย8 
  1) ลงบัญชีหรือทะเบียนพัสดุที่ท างราชการได้รับหรือลงทะเบียนให้ครบถ้วน  
  2)  ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุให้รัดกุม  
  3) ดูแลรักษาพัสดุให้ใช้งานได้ตลอดเวลาและมีการท าประวัติการใช้งาน  
  4) มีการท าหลักฐานการยืมและคืนพัสดุ  
  5) มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
 หลักการควบคุมพัสดุภาครัฐที่ดี ตามแนวคิดของประเทศไทย จะประกอบด้วย  
  1) พัสดุไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใดจะต้องมีการควบคุมท างบัญชีหรือทะเบียน 
เพ่ือให้ทราบว่ามีการเบิกจ่ายไปใช้จริงและมีการใช้ให้สมประโยชน์  
  2) กรณีที่มีการยืม จะต้องมีหลักฐานการยืม การอนุมัติให้ยืม และการติดตาม                
ทวงคืนพัสดุที่ยืมภายในก าหนดเวลายืม  

                                                                 
7 อ้างแล้ว, เชิงอรรถท่ี .... 
8 อดิศัย  เพียงเกษ, การบริหารงานพัสดุของรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา, วิทยานิพนธ์ครุศาส 

ตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2548 
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  3) มีการควบคุมดูแลและเก็บรักษาในที่ที่ เหมาะสม  อยู่ ในสภาพที่ ใช้งานได้ 
ตลอดเวลา และทันตามความต้องการในการใช้งาน  
  4) มีการตรวจสอบการรับและจ่ายพัสดุอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
  หลังจากผ่านขั้นตอนการควบคุมพัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการใช้งานแล้ว และตรวจพบว่ามี
พัสดุช ารุดบกพร่องจนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป หรือหากใช้งานต่อไปจะ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก 
หรือเป็นพัสดุที่หมดความจ าเป็นในการใช้งานแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของวงจรพัสดุคือต้องจ าหน่ายพัสดุ
นั้นออกไปจากบัญชีหรือทะเบียน การจ าหน่ายพัสดุเป็นการหาวิธีใช้ประโยชน์จากพัสดุจนหมดคุณค่า
อย่างแท้จริง และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ตลอดจนสามารถหมุนเวียนจัดหาพัสดุ
ใหม่มาทดแทนได ้ 
 
 2.2.11 หลักการจ าหน่ายพัสดุภาครัฐท่ีดี 
  หลักการจ าหน่ายพัสดุภาครัฐที่ดี ตามแนวคิดของประเทศไทย9จะประกอบด้วย  
  1) มีผู้รับผิดชอบกรณีพัสดุช ารุดซึ่งไม่ได้เกิดจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญหาย  
  2) เป็นประโยชน์ในการตัดทอนความรับผิดชอบระหว่างกัน โดยเฉพาะการรับส่งงาน
ของผู้พ้นจากต าแหน่งหนึ่ง และผู้ที่ เข้ามารับต าแหน่งแทน และท าให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน  
  3) สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดหาต่อไป  
  4) มีการจ าหน่ายในเวลาที่เหมาะสม  เพ่ือลดภาระในการบ ารุงรักษา และอาจ 
น าไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นได้ 
 2.2.12  ข้อควรระวังในการจัดหาพัสดุภาครัฐ 
  การจัดหาพัสดุของท างราชการจ าเป็นต้องมีแนวท างปฏิบัติที่รอบคอบและรัดกุม 
ในขณะที่ต้องการได้มาซึ่งพัสดุที่ดีในเวลารวดเร็วทันเวลาใช้งาน  และในราคาที่เหมาะสม โดยสิ่งที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องพึงระวังในการจัดหาพัสดุภาครัฐ คือ  
  1) การวางแผนการจัดหาพัสดุไม่เหมาะสมหรือไม่ด าเนินการตามแผนที่วางไว้  
  2) การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการละเอียดไม่ชัดเจน  หรือไม่
ครบถ้วน  
  3) การก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ามาเสนอราคาที่สูงหรือต่ าเกินไป  
  4) การเผยแพร่ข่าวสารการจัดหาไม่ทั่วถึงและให้เวลาในการเสนอราคาไม ่เพียงพอ  
  5) การพิจารณาราคาไม่โปร่งใสและมักจะไม่ค านึงถึงความคุ้มค่าในการ จัดหาพัสดุที่
ต้องการ  
  6) การตรวจรับพัสดุหรือตรวจงานจ้างล่าช้าและไม่เป็นไปตามสัญญา  

                                                                 
9 เรื่องเดียวกัน 
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  จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการบริหารจัดการพัสดุที่เป็นปัญหา
ส าคัญ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องพึงระมัดระวังปัญหาดังกล่าวและต้องหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม และ
ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินการถูกต้อง 
 

2.2.13 หลักการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ 
 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และเป็นการป้องกันการ

ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ควรต้องตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ ซึ่งอาจมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยอาจด าเนินการ ดังนี้ 

 1) ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
แต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้ง
นั้น 

 2) ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย ให้เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ผู้
ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (2) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนา 
ถูกต้อง 
   (3) หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม 
(ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

 3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง 

 4) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินท าง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน 2) 

 5) เอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด เช่น สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนา
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมการยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการ
ทีก่ าหนดในระเบียบนี้ 
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2.2.14 หลักเกณฑ์การแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง  และองค์ประกอบ

คณะกรรมการ 
 1) ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

 1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
 3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
 4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 2) ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น 

 3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยให้ค านึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ 

 4) ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็น
กรรมการด้วยก็ได้แต่จ านวนกรรมการที่เป็นบุคคลอ่ืนนั้นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามข้อ 3)  

 5) ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 6) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ 

 7) การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโดยประธานกรรมการต้อง
อยู่ด้วยทุกครั้ง หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
ประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน 

 8) มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอก
ฉันท ์

 9) กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ท าบันทึกความเห็น
แย้งไว้ด้วยประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น  
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 10) การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและ

กรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการท างปกครองหากประธานหรือกรรมการ
ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น  ให้ประธานหรือ
กรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น
และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 
 2.2.15 การอุทธรณ์ 
  1) ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพ่ือท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็ น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
  2) ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้ 
   (1) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ 
   (2) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
   (3) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ  
เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ 
   (4) กรณีอ่ืนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
  3) การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ในหนังสืออุทธรณ์ ต้องใช้
ถ้อยค าสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดวิธีการอุทธรณ์เป็น
อย่างอ่ืนหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์อ่ืนด้วยก็ได้ 
  4) ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันท าการนับแต่
วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  5) ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันท าการ
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่ เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการตามความเห็นนั้นภายใน
ก าหนดเวลา ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ครบ
ก าหนด 
  6) เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐ  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวหากเรื่องใดไม่อาจ
พิจารณาได้ทันในก าหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสอง
ครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการ
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จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟัง
ขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสาคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร  ในกรณีที่
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นหรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัย
สาคัญ ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพ่ือท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ให้เป็นที่สุดในกรณีที่พ้นก าหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ยุติเรื่อง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้
อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐท า
การจัดซื้อจัดจ้างต่อไปผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการ
ยุติเรื่องและเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้
หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่
หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว 
 
 2.2.16 การร้องเรียน 
  1) ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  มีสิทธิ
ร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีก็ได้ 
  2) การยื่นข้อร้องเรียน ต้องด าเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  3) การร้องเรียนต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็น
นิติบุคคลต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอานาจกระท าการแทนนิติบุคคลและประทับตรา
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) หนังสือร้องเรียน ต้องใช้ถ้อยค าสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย 
  4) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องร้องเรียน ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาข้อ
ร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แล้วแจ้งผลให้ผู้ ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า  พร้อมทั้ งแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย 
  5) ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของ
รัฐทราบด้วย 
  6) ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด 
  7) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจก าหนดรายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมได้ตามความ
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ 
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2.3 แนวคิดทฤษฎี งานวิจัย และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.3.1 แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ 
  2.3.1.1 ความหมายและความส าคัญของการบริหารงานพัสดุ 
   ความหมายของการบริหารงานพัสดุ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการ
บริหารงานพัสดุไว้แตกต่างกันดังนี้  
   มอสส์ แมน  และมอร์ ตั น  (Mossman & Morton, 1965, p.3) ได้ ให้
ความหมายการบริหารพัสดุ หมายถึง ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเวลา สถานที่และอรรถประโยชน์ในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า และคนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงการขนถ่ายสินค้าตั้งแต่เป็น
วัตถุดิบจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  และจะต้องสัมพันธ์กับการส่งของ การจัดจ าหน่าย                   
การจัดเก็บรักษา การส่งไปยังผู้ขายปลีกและอ่ืน ๆ 
   ปรีชา จ าปารัตน์ และไพศาล ชัยมงคล (2527, หน้า 2) ได้ให้ความหมาย
การบริหารพัสดุหมายถึง การน าเอาวิทยาการหรือศิลปะในการบริหารมาใช้ในการจัดหาพัสดุ                       
เพ่ือสนับสนุนและสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือโครงการให้ด าเนินไปตาม
เป้าหมายโดยได้ด าเนินการตามวงจรการบริหารพัสดุ คือ การจัดหา (procurement) การควบคุม
พั สดุ  (inventorymanagement) การเก็บ รักษาพั สดุ  (storage operation) การบริห ารงาน
บ ารุงรักษา (maintenancemanagement) และการจ าหน่ายจากบัญชี (disposal)   
   ศิวาพร มัณฑุกานนท์ (2533 อ้างถึงใน ช านิ ฝอยหิรัญ, 2537, หน้า 18)    
ได้ให้ความหมายการบริหารงานพัสดุ หมายถึง การส่งก าลังบ ารุงหรือการบริหารงานพัสดุนั้นเป็นวิชา
ที่ว่าด้วยการก าหนดความต้อง การจัดส่งวัตถุดิบ พัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์จะพึง
ต้องการไปให้โรงงาน เพ่ือผลิตออกเป็นสินค้าหรือของส าเร็จรูปแล้วส่งไปให้ตลาดและผู้ใช้จนถึงการ
จ าหน่ายของเหลือจากสายส่งก าลัง 
   วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ (2526 อ้างถึงใน ช านิ ฝอยหิรัญ, 2537, หน้า 18) ได้
ให้ความหมายการบริหารงานพัสดุหมายถึง ระบบงานที่ถูกต้องเหมาะสมมีสถานที่ท างานที่สะอาด 
สะดวก สบายมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียบพร้อม 
   สุชาติ ศุภมงคล (2527 อ้างถึงใน ช านิ ฝอยหิรัญ, 2537, หน้า 18) ได้ให้
ความหมายการบริหารงานพัสดุ หมายถึง การดูและจัดการเกี่ยวกับวัสดุต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในคลังและวัสดุ
ที่ใช้อยู่ในกิจการนั้นให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกล่าวคือ ให้มีสภาพคล่องและลดค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
การจัดหา เก็บรักษา และเคลื่อนย้ายพัสดุนั้น เพ่ือน าไปใช้หรือขายให้กับผู้ต้องการ 
    
   วรรณี ศรีเพ็ญ (2538, หน้า 5) กล่าวว่า การบริหารพัสดุนั้นเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ในการจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และ
ประหยัดงบประมาณ ดังนั้น การบริหารพัสดุจ าเป็นต้องใช้ขบวนการบริหาร อันได้แก่ การวางแผน
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งาน การจัดระบบงาน ประสานงาน และควบคุมงาน เพ่ือใช้ทรัพยากรบุคคลและวัสดุให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  
   กนกรัตน์ คล้ายทองค า (2541, หน้า 11) ได้เสนอความหมายของการ
บริหารงานพัสดุว่าเป็นกิจกรรมที่องค์กรจะต้องปฏิบัติต่อพัสดุ มี 2 ขั้นตอน ใหญ่ ๆ ดังนี้ 
    1) การจัดให้ได้มาซึ่งพัสดุ ประกอบด้วยการวงแผน การจัดท า
โครงการ การก าหนดความต้องการและการจัดหา 
    2) การจัดการพัสดุประกอบด้วย การแจกจ่ายพัสดุ การบ ารุงรักษา 
และการจ าหน่ายพัสดุ 
   โดยสรุปได้ว่า การบริหารพัสดุ หมายถึง กระบวนการด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของด้วยวิธีการจัดหาพัสดุเพ่ือสนับสนุนและสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
ด าเนินไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และประหยัด กิจกรรมดังกล่าวครอบคลุม
ถึงสิ่งต่าง ๆ อย่างกว้างขวางนับตั้งแต่ การวางแผน การก าหนดความต้องการ การจัดหา การควบคุม
การบ ารุงรักษา และการจ าหน่าย รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค าสั่งที่หน่วยงานราชการได้
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 
  2.3.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ 
   แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพมีผู้ให้ความหมายแตกต่างกันดังนี้ 
   ติน ปรัชญาพฤทธิ์ (2536, หน้า 130) ได้ให้ความหมายไว้ในหนังสือ “ศัพท์
รัฐประศาสนศาสตร์“ ว่า ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การสนับสนุนให้มีวิธีการบริหารที่จะ
ได้รับผลดีมากที่สุด โดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด นั้นก็คือ การลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุและบุคลากร
ลงในขณะที่พยายามเพ่ิมความแม่นตรง ความเร็ว และความราบเรียบของการบริหารให้ 
มากขึ้น 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, หน้า 91-92) ได้ให้ความหมายไว้ในหนังสือศัพท์
การบริหารว่าประสิทธิภาพ (efficience) มีหลายความหมาย ดังนี้ 
    1) ความสามารถในการผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยการใช้พลังงาน 
เวลา วัสดุ หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ต่ าที่สุด 
    2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) และผลที่ออกมา 
(output) เพ่ือสร้างให้เกิดต้นทุนส าหรับทรัพยากรต่ าที่สุด 
   ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (อ้างถึงใน  ธานินทร์ สุทธิกุญชร , 2543, หน้า 9) 
กล่าวถึงประสิทธิภาพว่า มีความหมายรวมถึงการผลิตภาพ และประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็น
สิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต ่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา คือ 
    1) ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต (input) 
ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสีย
น้อยที่สุด 
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    2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (process) ได้แก่ 
การท างานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคนิคที่สะดวกข้ึนกว่าเดิม 
    3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การท างานที่
มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างาน และ
การบริการเป็นที่พอใจของลูกค้า หรือผู้มารับบริการจากแนวคิดในเรื่องประสิทธิภาพ อาจกล่าวได้ว่า 
ประสิทธิภาพในการท างานในเชิงเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การผลิตสินคือหรือบริการให้ได้มากที่สุด 
โดยพิจารณาถึงในส่วนของต้นทุน หรือปัจจัยน าเข้าให้น้อยที่สุดและประหยัดเวลาให้มากที่สุด ในขณะ
ที่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเชิงสังคมศาสตร์หรือประสิทธิภาพในการท างานของแต่ละบุคคล
นั้น ปัจจัยน าเข้าจะพิจารณาถึงความพยายาม ความพร้อม ความสามารถ ความคล่องแคล้วในการ
ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบกับผลที่ได้คือความพึงพอใจของผู้มารับบริการหรือการปฏิบัติงานได้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามแผน 
   โดยทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538) ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพในระบบราชการมี
ความหมายรวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ  โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติตามแต่
วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณาคือประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต (Input) ได้แก่
การใช้ทรัพยากรการบริหารคือคนเงินวัสดุเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด  คุ้มค่าและเกิดการสูญเสีย
น้อยที่สุดประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร  (Process) ได้แก่การท างานที่ถูกต้องได้
มาตรฐานรวดเร็วและใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิมประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ได้แก่  
การท างานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคมเกิดผลก าไรทันเวลาผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการ
ท างานและบริการเป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 
   ยุวนุช กุลาตี (2548) ให้ความหมายประสิทธิภาพหมายถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่น าเข้า (Input) และผลลัพธ์ที่ออกมา (Output) เพ่ือสร้างให้เกิดต้นทุนส าหรับ
ทรัพยากรต่ าสุดซึ่งเป็น การกระท าอย่างหนึ่งที่ถูกต้อง (Doing Things Right) โดยค านึงถึงวิธีการ 
(Means)ใช้ทรัพยากร (Resources)ให้เกิดการประหยัดหรือสิ้นเปลืองน้อยที่สุดจากที่ได้กล่าวถึง
ความหมายของประสิทธิภาพข้างต้น ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การเพ่ิมประสิทธิภาพหมายถึง การ
ปฏิบัติงานโดยที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดโดยได้ผลงานมากที่สุด เกิดความประหยัดและสิ้นเปลืองน้อย
ที่สุด   
   กุศยา ลีฬหวงศ ์(2551) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน ประกอบด้วย 
    1) ความสามารถ (Ability) 
    2) ความตั้งใจ (Effort) 
    3) การสนับสนุน (Support) 
   มีสูตรคือ  Performance (P) = Ability (A) x Effort (E) x Support (S) 
ส่วนประกอบการเพ่ิมประสิทธิภาพเฉพาะตัว (Component of Individual Performance) 
(Quantity: ปริมาณ & Quality : คุณภาพ) มีดังนี้ 
  ความสามารถเฉพาะตัว (Individual Ability) ประกอบด้วย 
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   1) ความสามารถที่เหนือคนอื่น (Talents) 
   2) มีความสนใจ (Interests) 
   3) บุคลิกภาพ (Personal Factor) 
  ความตั้งใจ (Effort Expended) ประกอบด้วย 
   1) แรงจูงใจ (Motivation) เช่น ค่าตอบแทน ชื่อเสียง เกียรติยศ การ
ยอมรับ ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน แต่เมื่อท างานแล้วต้องมีแรงจูงใจจากองค์กรด้วย ซึ่งจะท าให้เกิด
มีแรงจูงใจมากข้ึนหรือน้อยลง เช่น การศึกษาการอบรมเพ่ิมเตมิ การดูงานภายนอก 
   2) จรรยาบรรณในอาชีพ (Work Ethic)โดยทั่วไปเมื่อผิดจรรยาบรรณก็
มักจะผิดกฎหมายเนื่องจาก กฎหมายเริ่มแรกมาจากจารีตประเพณีแต่จะไม่ทุกกรณี  ข้อสังเกต 
จรรยาบรรณท่ีดี ต้องอย่าน าความรู้สึกส่วนตัวไปรวมกับการท างาน คือ ต้องแยกให้ออก 
   3) การเข้าไปมีส่วนร่วมในงาน (Attendance) มากน้อยเพียงใด เช่น การ
วัดการมีส่วนร่วมของพนักงาน อาจได้แก ่การมาท างาน การร่วมท ากิจกรรม การร่วมประเมินผล 
   4) การออกแบบงาน (Job Design) คือ การออกแบบงานหรือหน้าที่ของคน
ในองค์กรนั้น ๆ ออกมาให้ชัดเจน ว่าใครท าหน้าที่อะไร ท าอะไรหลัก รอง ก่อน หลัง โดยถ้าออกแบบดี 
การตั้งใจท างานก็จะดี 
 
 
  การสนับสนุนขององค์กร (Organizational Support) จะท าให้ประสิทธิภาพการ
ด าเนินการเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 
   1) การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) 
   2) อุปกรณ์และเทคโนโลยี เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ (Equipment and 
Technology) 
   3) วิธีการหรือมาตรฐานในการประเมินผล (Performance Standards) ซึ่ง
หน่วยงานสมัยใหม่จะมีตัวชี้วัดในการประเมินผล เช่น KPI (Key Performance Indicator) เป็นการ
ประเมินทั้งภายนอกและภายในองค์กร 
   4) บรรยากาศในการท างานของผู้ร่วมงาน และเจ้านาย (Management 
and Co-worker) ว่าน่าท างานหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่อง การล่วงละเมิดท างเพศ เช่น การพูดจาถากถาง 
การเล้าโลมท างหรือวิธีการอ่ืน ๆ หรือ พวกที่มีความเบี่ยงเบนท างเพศการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้คือปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน ประกอบด้วย ความสามารถ ความตั้งใจ การสนับสนุน ซึ่งต้องใช้ประกอบเข้าด้วยกันจึงจะช่วย
ส่งผลให้สัมฤทธิ์ผล 
   จากแนวคิดในเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเชิงสังคมที่ได้มี
นักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ข้างต้นนั้น ผู้จัดท าสรุปได้ว่า แนวความคิดในเรื่องประสิทธิภาพ
ในการฏิบัติในเชิงสังคมศาสตร์ เป็นการมุ่งบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดความพึง
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พอใจต่อประชาชน โดยน ามาเป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน (Individual Employee Performance)  
   
  2.3.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานพัสด ุ
   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ .ศ . 2535 ข้อ 5 ได้ให้
ความหมายของการพัสดุ หมายความว่า การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ าหน่ายและการดา เนินการอื่น ๆ 
ทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี้  
   สมชัย  ฝุ่ นทอง (2547 : 18) ได้ ให้ ความหมายการบริหารพัสดุ  คือ 
ระบบงานที่ถูกต้องเหมาะสมมีสถานที่ที่ท างานที่สะอาด สะดวก สบาย มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียบพร้อม  
   สุภาพร ยอดธรรมมา (2547 : 18) ได้ให้ความหมายการบริหารพัสดุ 
หมายถึง การดูแลจัด การเกี่ยวกับวัสดุต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในคลังและวัสดุที่ใช้อยู่ในกิจการนั้นให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด กล่าว คือ ให้มีสภาพคล่องตัวและลดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดหา เก็บรักษา
และเคลื่อนย้ายวัสดุนั้น เพ่ือนาไปใช้หรือขายให้กับผู้ต้องการ  
   โดยสรุปการบริหารพัสดุ  หมายถึง การด าเนินการที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการวางแผนการได้มาซึ่งพัสดุ การแจกจ่าย การบารุงรักษาและการจ าหน่ายพัสดุหรืออาจ
หมายถึงการจัดการพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัด  ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีขอบเขต
กว้างขวาง ซ่ึงการด าเนินงานของทุกหน่วยงานจะต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุ การบริหารพัสดุ
เป็นการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งพัสดุเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
   ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2539, หน้า 13-14) ได้กล่าวว่าในอดีตการบริหารงาน
ของรัฐจะเน้นที่การบริหารปัจจัยน าเข้า ซึ่งได้แก่ทรัพยากรต่าง ๆ ที่รัฐจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานคือ
เงิน คน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเน้นการท างานตามกฎ ระเบียบ และความถูกต้องตามกฎหมายและ
มาตรฐานการบริหารงานของรัฐในปัจจุบันจะมุ่งที่ผลลัพธ์ของงาน โดยจะให้ความส าคัญที่จะก าหนด
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโครงการ /งาน เป้าหมายที่ชัดเจนการก าหนดผลผลิตและผลลัพธ์ที่
ต้องการของทุกโครงการในองค์กรนั้น  ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศท างเดียวกันกับภารกิจและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร มีการก าหนดตัวชี้วัดผลการท างานหลัก (Key Performance Indicator-KPI) 
ไว้อย่างชัดเจนเป็นที่เข้าใจของทุกคนในองค์กรการวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัด
ดังกล่าว การยืดหยุ่นในการบริหารและสนับสนุนทรัพยากรแก่ผู้บริหารระดับล่างอย่างเหมาะสมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ค่าตอบแทนตามผลงาน  ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ ปัจจัยพ้ืนฐานหลักทีท าให้การบริหาร
ประสบความส าเร็จคือ การมีระบบข้อมูลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน หรือระบบการเงินและบัญชีที่สามารถให้



29 

 
ข้อมูลแยกรายโครงการเพ่ือให้ทราบต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละงาน การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยให้
ผู้บริหารทุกระดับตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
   วรภัทร์ ภู่เจริญ (2539, หน้า7) กล่าวว่าบทบาทหน้าที่ของรัฐที่พึงปรารถนา
ของทุกประเทศ คือบทบาทในการบริหารประเทศให้ระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการ
ปกครองได้รับการพัฒนาเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างสมดุล  ก่อให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขให้กับ
ประชาชน ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศโดยรวมด้วย รัฐบาลจะต้องมีการบริหารงาน
และจัดบริการที่จ าเป็นให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการประสาน
สอดคล้องและความร่วมมือให้ด้านต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันสร้างความอยู่ดีกินดีของทุกฝ่ายในประเทศ ซึ่งรัฐ
จะต้อง 
    1) วางแผนและก าหนดทิศท างและนโยบายการพัฒนาประเทศสู่
อนาคต โดยมุ่งให้เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมได้พัฒนาไปในทิศท างที่ถูกต้อง ดีที่สุด และมีการ
สร้างสรรค์ประเทศให้ก้าวเจริญตามทันกับอารยประเทศภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและอนาคต 
    2) บริหารให้เกิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยจัดระบบและ
วิธีการบริหารราชการแผ่นดินทุกส่วนงาน ทุกภาคเศรษฐกิจ และกลุ่มสังคม ให้ปรับตัวทันและเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ โดยการชี้น าและวางกรอบการด าเนินการที่ชัดเจนและทันสมัย  เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและสนับสนุนให้ส่วนประกอบที่ส าคัญของสังคม เช่น ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน 
และองค์กรต่าง ๆ สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นสอดคล้อง
กับเงื่อนไขและสถานการณ์ใหม่ที่เกิดข้ึน เช่น การเปลี่ยนแปลงท างด้านเทคโนโลยีการเกิดปัญหาสังคม 
ความร่วมมือและการแข่งขันท างการค้า 
   ด ารงค์ วัฒนา (2539, หน้า 18) กล่าวว่าการบริหารงานภาครัฐจ าเป็น
จะต้องอาศัยระบบข้อมูล หรือสารสนเทศ ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่หรือทุกข์สุขของ
ประชาชนตลอดจนปัญหาในการบริหารงานภาครัฐ และรวมถึงระบบข้อมูลหรือสารสนเทศที่จะช่วยให้
การบริหารและบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพแลมีคุณภาพ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของรัฐจะ
เป็นระบบที่อ านวยการให้การบริการเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีพ้ืนฐานของการท างานอย่างเป็นระบบและ
อาศัยระบบข้อมูลหรือสารสนเทศ มาใช้ตัดสินใจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินการเพ่ือให้
บริการของภาครัฐมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพจากแนวคิดในเรื่องการบริหารงาน  ในปัจจุบัน
สถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม การบริหารงานของรัฐทั้งภายในและต่างประเทศมีความ
เปลี่ยนแปลงไปมากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ทั้งนี้เนื่องมาจากความก้าวหน้าด้านการ
สื่อสารเทคโนโลยี การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วสู่ประชาชนในขณะที่สภาพแวดล้อมได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ระบบการบริหารงานของภาพรัฐที่ผ่านมานั้นไม่สอดคล้อง ไม่ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทของสังคมโดยการน าเอาหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี (goodgovernance) มาใช้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยเรา 
เพราะเป็นการบริหารที่สามารถตรวจสอบได้  ดังนั้น การบริหารงาน (administration) คือการ
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ด าเนินการในกิจการต่าง ๆ มีหน่วยงานหรือองค์การด าเนินการอ านวยงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
โดยท างานอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานตามท่ีต้องการ 
   ในขณะที ่ปีเตอร์สัน และพลอแมน (Peterson &Plawmam, 1953 อ้างถึง
ใน อรรถวุฒิตัญธนาวิทย์, 2544) กล่าวว่าประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานท างธุรกิจหมายถึง
ความ สามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมและต้นทุนน้อยที่สุดโดย
ค านึงถึงองค์ประกอบ 5 ประการคือต้นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ (Quantity) เวลา 
(Time)วิธีการ (Method) ในการผลิต มิลเล็ท (Millet, 1954 อ้างถึงใน อรรถวุฒิ ตัญธนาวิทย์, 2544) 
ให้นิยามว่าประสิทธิภาพหมายถึงผลงานปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและได้รับผลก าไรจากการ
ปฏิบัติงานซึ่งความพึงพอใจหมายถึงความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชนโดยพิจารณาจาก 
    1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Service) 
    2) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely Service) 
    3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) 
    4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) 
    5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progression Service) 
   สอดคล้องกับ ไซมอน (Simon, 1960 อ้างถึงใน อรรถวุฒิ ตัญธนาวิทย์, 
2544) กล่าวว่าถ้างานใดมีประสิทธิภาพสูงสุดให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า  (Input) กับ
ผลิตผล (Output)ที่ได้รับออกมาซึ่งสรุปได้ว่าประสิทธิภาพเท่ากับผลผลิตถ้าเป็นหน่วยงานราชการของ
รัฐจะบวกความพึงพอใจของผู้รับบริการเข้าไปด้วยเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ 
    E = (0-I) + S 
    E = ประสิทธิภาพของงาน (Efficient) 
    O = ผลผลิตหรือผลงานที่ได้รับออกมา (Output) 
    I = ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรท างการบริหารที่ใช้ไป (Input) 
    S = ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (Satisfaction) 
   จากแนวความคิดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้ศึกษา
สามารถสรุปได้ว่า แนวความคิดในเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐศาสตร์ หมายถึง 
การใช้ต้นทุนหรือปัจจัยน าเข้าให้น้อยที่สุดประหยัดที่สุดโดยค านึงถึงองค์ประกอบ  5 ประการ คือ 
ต้นทุน(Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ (Quantity) เวลา (Time) วิธีการ (Method) ในการผลิต 
ผลที่ได้คือได้รับความพึงพอใจและผลก าไรจากการปฏิบัติงาน  โดยต้องค านึงถึงจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยเชิงสังคมศาสตร์แนวความคิดในเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติในเชิงสังคมศาสตร์  
หมายถึงปัจจัยน าเข้าซึ่งพิจารณาถึงความพยายามความพร้อมความสามารถความคล่องแคล่งในการ
ปฏิบัติงานโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลที่ได้คือความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายดังเช่น ประสิทธิภาพเป็นแนวความคิดหรือความ
มุ่งมาดปรารถนาในการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตยในอันที่จะท าให้การบริหารราชการได้ผล
สูงสุดคุ้มกับที่ได้ใช้จ่ายเงินภาษีอากรในการบริหารงานประเทศและผลสุดท้ายประชาชนได้รับความพึง
พอใจในขณะที่ อุทัย หิรัญโต (2525) กล่าวว่าประสิทธิภาพในท างราชการหมายรวมถึงผลการ
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ปฏิบัติงานที่ก่อให้ เกิดความพึงพอใจและประโยชน์แก่มวลมนุษย์  (Human Satisfaction and 
BenefitProduced) และยังต้องพิจารณาถึงคุณค่าท างสังคมด้วยโดยการน าเวลาเข้ามาพิจารณาด้วย
แต่ ธงชัยสันติวงษ์ (2542) ได้นิยามว่าประสิทธิภาพหมายถึงกิจกรรมท างด้านการบริหารบุคคลที่ได้
เกี่ยวข้องกับวิธีการ ซึ่งหน่วยงานพยายามที่จะก าหนดให้ทราบแน่ชัดว่าพนักงานของตนสามารถ
ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ในส่วนของ วิรัช สงวนวงศ์วาน (2531) ได้กล่าวไว้ว่า
ประสิทธิภาพการบริหารงานจะเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญก้าวหน้าหรือความล้มเหลวขององค์กร
ผู้บริหารที่เชี่ยวชาญจะเลือกการบริการที่เหมาะสมกับองค์กรของตนและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
  ดังนั้นการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา หมายถึง การบริการอย่างหนึ่งที่สนับสนุน
ส่งเสริมให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยดี  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การ
บริหารงานพัสดุที่ดีจะช่วยให้การเรียนการสอนง่ายและสะดวกขึ้น ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมและประหยัดเวลาในการสอนให้มากขึ้น ตามกระบวนการบริหารงานพัสดุ 6 
ขั้นตอน10  
  1) การวางแผนหรือการก าหนดความต้องการพัสดุ เป็นการก าหนดจานวนพัสดุที่จะ
นามาใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการโรงเรียนที่ก าหนดไว้ว่าจะใช้พัสดุอะไร จานวน
เท่าไร เวลาไหน  
  2) การจัดหาพัสดุเป็นขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุตามท่ีหน่วยงานต้องการ
พัสดุแต่ละรายการว่า ต้องการใช้พัสดุอะไร จานวนเท่าไร จึงจะเพียงพอและประหยัด  
  3) การแจกจ่ายพัสดุ เป็นขั้นตอนต่อจากการจัดหา กล่าวคือ เมื่อได้จัดหาพัสดุมาก็
จะต้องแจกจ่ายพัสดุนั้น ๆ ให้แก่ผู้ใช้นาไปใช้งานต่อไป 
  4) การควบคุม เป็นขั้นตอนการดูแลความเคลื่อนไหวและดูแลการใช้พัสดุและการหา
วิธีการประหยัดงบประมาณด้านพัสดุ ได้แก่ การยืมพัสดุ การควบคุมพัสดุ โดยการลงบัญชีพัสดุและ
การลงทะเบียนครุภัณฑ์ และการหาตัวผู้รับผิดท างแพ่ง  
 5. การบารุงรักษาเป็นขั้นตอนปฏิบัติเพ่ือให้อายุการใช้งานของพัสดุยาวนานและคุ้มค่าที่สุด
เท่าท่ีจะท าได ้ 
 6. การจ าหน่ายพัสดุเป็นขั้นตอนการตัดยอดพัสดุออกจากบัญชีและความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ ได้แก่ การขาย การแลกเปลี่ยน การโอน การแปรสภาพหรือท าลาย การจ าหน่ายเป็นสูญ 
และการลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
 
 
 
 

                                                                 
 10 อดิศัย  เพียงเกษ, การบริหารงานพัสดุของรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา, วิทยานิพนธ์                         
ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2548 
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 2.3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.3.2.1 งานวิจัยในประเทศ 

  สิทธิศักดิ์ ชาปฏิ (2542 : บทคัดย่อ , อ้างถึงใน พวงทอง ศิริพันธุ์, 2552 : 28)                  
ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและแนวท างการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดกรม
อาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น พบว่า การบริหารงานพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุและ
การเบิกจ่ายพัสดุ ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการควบคุมและการจ าหน่าย ปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ปัญหาการบริหารงานพัสดุเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุ 
วิธีการปฏิบัติของหน่วยงานและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วน
ปัญหาเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุมีปัญหาอยู่ในระดับมาก  
  ประคอง ภูถมศรี (2546 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงาน
พัสดุของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 จังหวัดขอนแก่น 
ผลการ วิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนประถมศึกษาส่วนมากมีเจ้าหน้าที่พัสดุเพียง 
1 คน การตรวจสอบผู้บริหารมีการตรวจสอบภาคเรียนละ 1 ครั้ง สถานที่เก็บรักษาพัสดุส่วนมากใช้
รวมกับห้องพักครูมีการจัดท าทะเบียนคุมพัสดุไว้เป็นปะเภทการแก้ไขการขาดแคลนพัสดุด าเนิน การ
โดยขอรับบริจาคจากหน่วยงานอ่ืนหรือเอกชน ปัญหาการบริหารงานพัสดุโรงเรียนมีปัญหามากในด้าน
การจัดหาพัสดุ แต่โดยภาพรวมและรายด้านมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 23  
  ค าคูณ ขอดี (2546 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัญหาการปฏิบัติงานการเงิน
และพัสดุ สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัญหาการปฏิบัติงานการเงิน
และพัสดุ สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย พบว่า โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า งานงบประมาณมีปัญหาอยู่ในระดับมาก งานพัสดุมีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนงานบัญชีและงานการเงินมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อแยกพิจารณาตามความ
คิดเห็นของผู้อานวยการเขต หัวหน้างานการเงินและพัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุพบว่า รวมทุก
ด้านมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเจ้าหน้าที่พัสดุ รวมทุกด้านมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า งานงบประมาณ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก งานพัสดุมีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนงานบัญชีและงานการเงิน มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย การเปรียบเทียบระดับปัญหาการ
ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย ตามความคิดเห็นของผู้อานวยการ
เขต หัวหน้างานการเงินและพัสดุ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุ พบว่า การปฏิบัติงาน
การเงินและพัสดุ รวมทุกด้านและเป็นรายด้าน มีปัญหาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  
  เอกชัย บุตรแสนคม (2547 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ศึกษาปัญหาการ
ปฏิบัติงานพัสดุและผู้ปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในจังหวัดสกลนคร พบว่า ปัญหาการปฏิบัติงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดสกลนคร โดยส่วนรวมและ
ในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาสาคัญในการปฏิบัติเรียงจากสูงไปหาต่า คือ ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุ ด้านการตรวจสอบพัสดุ ด้านการควบคุมพัสดุ ด้านการจ าหน่ายพัสดุและการการเก็บ



33 

 
รักษาพัสดุ ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการปฏิบัติงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุที่มีสถาน ภาพตา
แหน่งต่างกันและในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน พบว่า หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัญหาการปฏิบัติงานพัสดุ โดยภาพรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญท างสถิติ  
  นิยมชัย ธิโสภา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ศึกษาปัญหาการบริหารงาน
พัสดุในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ถึง 4 จังหวัด
อุดรธานี พบว่า ผู้อานวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่พัสดุสถานศึกษาขนาดใหญ่  ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก มีปัญหาการบริหารงานพัสดุ ด้านการก าหนดความต้องการ ด้านการแจกจ่ายพัสดุ ด้านการ
วางแผน และด้านการจ าหน่ายพัสดุอยู่ในระดับน้อยและมีปัญหาในการจัดหาพัสดุและการบารุงรักษา
อยู่ในระดับปานกลาง 24  
  ยุทธศาสตร์ ศรีสุข (2547 : 81-89) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมพัสดุ โรงเรียนบ้านท่าเปลือย อาเภอกุมภวาปี ก่อนพัฒนาบุคลากรการปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมพัสดุ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดประสบการณ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการควบคุม
พัสดุ โดยกิจกรรมในการพัฒนาได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้ค าปรึกษาแนะนาและการ
นิเทศภายในท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน คือ (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมพัสดุเพ่ิมขึ้น (2) สามารถจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการควบคุมพัสดุได้  (3) 
สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุครบทุกด้านและถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
  สุริยา รัตคนมณีรัศมี (2547 : 109-116) ได้ศึกษาการด าเนินงานพัสดุโรงเรียนสตรี
ศึกษา 2 อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าก่อนการด าเนินการพัฒนา เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 
เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุค่อนข้างน้อย ท าให้การด าเนินงาน
พัสดุไม่คล่องตัวและก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน หลังจากด าเนินการพัฒนาโดยฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและนิเทศภายใน ท าให้เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน เจ้าหน้าพัสดุฝ่าย สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องเป็นระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดซื้อจัดจ้างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตามระบบและ
ระเบียบของพัสดุ เอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน การควบคุมและการตรวจสอบพัสดุมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ิมขึ้น สามารถให้บริการและตอบ
ข้อซักถามได้ สามารถอธิบายขั้นตอนแนวท างการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุได้ มีการประสานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เก่ียวข้อง ท าให้ข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงานลดลง ส่วนด้านการจ าหน่าย
พัสดุมีการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบยิ่งขึ้น  
  สรรทรง วรรณศรี (2547 : 94-101) ได้ศึกษาการด าเนินงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพ
แก้งคร้อ อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ พบว่าการด าเนินงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจแนวท างการท างานตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ท าให้งานมีความล่าช้า ไม่ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบไม่ได้ การนิเทศ กากับติดตามไม่ต่อเนื่อง การด าเนินงานไม่คล่องตัว ส่งผล
กระทบต่อการบริหารงานด้านอื่น หลังการพัฒนาโดยใช้วิธีการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
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การนิเทศ กากับติดตาม ท าให้ระบบงานพัสดุถูกต้องเป็นปัจจุบันมากขึ้น แต่ยังมีจุดอ่อนคือ ต้องมีการ
กากับ ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและต้องมีการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความรู้ความเข้าใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือการด าเนินพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 25  
  สงกรานต์ พันธ์โนราช (2547 : 87-94) ได้ศึกษาการด าเนินงานพัสดุโรงเรียนสามชัย 
กิ่งอาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พลว่าจากสภาพปัญหาที่เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคาไม่เป็นไปตามข้ันตอน การรายงานการตรวจ
รับพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน การลงบัญชีพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบันหลังการพัฒนา
โดยใช้กลยุทธ์ การศึกษาเอกสาร ค าสั่ง ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุการประชุม
ปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ท าให้การด าเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง ด้านการควบคุมพัสดุและด้านการยืมพัสดุ  มีการด าเนินตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ที่
รบัผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในตัว
เจ้าหน้าที่พัสดุและต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่เสียสละและอุทิศเวลากับท างราชการ  
  วิมล ขัณฑ์ชลา (2547 : 84-89) ได้ศึกษาการพัฒนางานพัสดุโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
จังหวัด กาฬสินธุ์ พบว่าเจ้าหน้าที่พัสดุยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดหาพัสดุ การเบิกจ่าย
พัสดุ การจัดท าเอกสารการควบคุมพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้มีผลกระทบต่อการตรวจสอบพัสดุและ
การบริหารงานด้านอื่น ๆ หลังจากการด าเนินการพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์ การประชุมปฏิบัติการการมอบ 
หมายงานและกระบวนการนิเทศภายใน ท าให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
งานพัสดุทั้ง 3 ด้านด าเนินการได้ถูกต้อง รวดเร็ว ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
  ไมตรี ศิลปะแก่น (2547 : 86-90) ได้ศึกษาการด าเนินงานพัสดุโรงเรียนแก้วประชา
สรรค์ อาเภอเลิงนกท า จังหวัดยโสธร พบว่า ก่อนการด าเนินงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้
ด าเนินการตามขั้นตอน การควบคุมพัสดุไม่มีระบบควบคุม ไม่มีการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจาปี
อย่างจริงจัง ด้านการจ าหน่ายพัสดุไม่มีการจ าหน่ายพัสดุที่เสื่อคุณภาพ การด าเนินงานยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ไม่มีคู่มือแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน หลังจากการพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการควบคุมภายในและกระบวนการนิเทศงานท าให้การจัดหาพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ ด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและหลัก
ความคุ้มค่า  
  ไพทูล จันศิริ (2547 : 127-142) ได้ศึกษาการด าเนินงานพัสดุโรงเรียนชุมชนบ้านเข
ว้า อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านเขว้าประสบปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารงานพัสดุทั้ง 3 ด้าน คือ การจัดหา การควบคุม และการจ าหน่ายพัสดุ ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร การด าเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 26  
และแก้ไขเพ่ิมเติม แต่หลังจากได้รับการพัฒนาโดยการศึกษาคู่มือปฏิบัติงานพัสดุและมีการนิเทศกากับ
ติดตาม อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องท าให้ระบบงานพัสดุเป็นไปในทิศท างที่ดีข้ึน  
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  ประทวน ไชยโชค (2547 : 96-106) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบงานควบคุมพัสดุ 
โรงเรียนบ้านดูไพศาล อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าก่อนการด าเนินการสภาพการควบคุมพัสดุ
ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติม หลังจากได้รับการพัฒนาโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการและกระบวนการนิเทศภายในและการ
ใช้คู่มือการปฏิบัติการควบคุมพัสดุช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  สาราญ  โซ่ทองค า (2548 : 99-106) ได้ศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานพัสดุ 
โรงเรียนหนองบ่อวิทยากูล อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม พบว่าสภาพปัญหาการปฏิบัติงานพัสดุ
โรงเรียน มีข้อบกพร่องในการด าเนินงาน 4 ด้าน คือ ด้านการลงทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการลงทะเบียนที่ชัดเจน การเคลื่อนย้ายพัสดุไม่มีการแจ้งให้ทราบ ผู้เบิกไม่บารุง
รักษา ไม่มีการายงานพัสดุที่ชารุดเพ่ือซ่อมแซมและขากการตรวจสอบพัสดุ ครูไม่เข้าใจการเบิกจ่ายที่
ชัดเจน ท าให้เกิดความขัดแย้งในองค์กรและส่งผลกระทบต่อการบริหารโดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือ 
ใช้วิธีการจัดท าคู่มือ การประชุมเชิงปฎิบัติการ การศึกษาดูงานและการนิเทศการปฏิบัติงานพัสดุ ท า
ให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
  สมพร หลงพิมาย (2549 : 133-145) ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานพัสดุศูนย์
การโรงเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าก่อนการด าเนินการพัฒนา การจัดท าเอกสารหลักฐานงานพัสดุไม่
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการจัดท าบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุค่อนข้างน้อย ไม่สนใจในการบารุงรักษาพัสดุ การเบิกจ่ายมักพบ
ปัญหาพัสดุหมด หรือไม่มีในคลังพัสดุ ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารงานในด้านอ่ืนไม่คล่องตัว 
รวดเร็วและถูกต้อง จากการพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน 
สามารถพัฒนาการด าเนินงานพัสดุทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดท าบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ด้าน
การเบิกจ่ายพัสดุและด้านการเก็บรักษาและซ่อมแซมบารุง เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วเป็นระบบ เป็น
ปัจจุบัน ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกากรพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ท าให้การบริหารงานพัดสุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 27  
  ถาวร แสนพันดร (2550 : 120 -126) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียน
ยางตลาดวิทยาค าร อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ก่อนการด าเนินการพัฒนา ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างล่าช้าการเบิกจ่ายพัสดุไม่สะดวกและทันต่อความต้องการใช้ การจัดท าบัญชีและทะเบียน
ครุภัณฑ์ไม่เรียบร้อยและไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุเสื่อสภาพจากการพัฒนาโดย
ใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ท าให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ 5 ขั้น สามารถร่วมกันพัฒนาและร่วมกันจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ทันตามความ
ต้องการใช้งาน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจระบบงานพัสดุ 
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  2.3.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

  ซีส์ (Sees, 2000 : 3019 A) ได้ท าการศึกษาระบบการบริหารรายการเวชภัณฑ์ใน
โรงพยาบาลต่าง ๆ  จากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานการบริหารรายการสิ่ งของ                          
ผลการศึกษาพบว่าระบบ การบริหารรายการเวชภัณฑ์ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพถือว่าเป็น
พ้ืนฐานสาคัญในการบริหารรายการสิ่งของที่ดีและมีความสาคัญต่อระบบการบริหารงานในองค์กร  
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ที่ผิดพลาด ย่อมส่งผลต่อการลงทุน การจ่ายเวชภัณฑ์จานวนพัสดุ 
เวชภัณฑ์ที่มีอยู่เพ่ือประโยชน์ในการจัดหาพัสดุ หรือเวชภัณฑ์เพ่ิมเติม ซึ่งส่งผลต่อการลงทุนและกาไร
ขององค์กรถ้าการบริหารงานพัสดุไม่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กรท าให้เกิด
การขาดทุนและล้มเหลวในที่สุด  
  อัล-ดาร์วีส์ (AL-Darweesh, 2000 : 1057) ได้วิจัยการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบการบริหารพัสดุสาหรับการสร้างโครงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศซาอุดิอารเบียระบบ
การบริหารพัสดุมีบทบาทสาคัญมากในการที่จะประสบความส าเร็จและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการ
สร้างโครงงานในอุตสาหกรรมและผลการวิจัยพบว่า วัสดุ คือ สิ่งที่ต้องใช้งบประมาณในอัตราส่วนที่
มากถึงร้อยละ 60 ของงบประมาณทั้งหมดและยังมีผลให้งานเสร็จตามก าหนดได้ถึงร้อยละ 80 ดังนั้น 
ระบบการบริหารพัสดุที่มีประสิทธิภาพย่อมจะท าให้เกิดการพัฒนาและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใน
องค์กรนั้นได้มากและจากข้อมูลพบว่า ถ้าหากเราสามารถลดมูลค่าของวัสดุลงได้ร้อยละ 2 ก็จะส่งผล
ให้เราได้กาไรเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 21 ด้วยเช่นกัน นอกจากการรู้จักวิธีการใช้ประโยชน์จากวัสดุและ
พัฒนาผลผลิตด้านบุคลากรแล้วการรู้จักลดวัสดุที่เกินความจ าเป็นก็ยังถือว่าเป็นระบบการบริหารพัสดุ
ที่ดีอีกวิธีหนึ่งนั่นเอง  
  เช็น (Chen, 2003 : 2369 B) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประสานงานการควบคุมพัสดุ
และกลยุทธ์ การตั้งราคาเพ่ือขายรูปแบบ ให้รวมถึงส่วนประกอบของราคาตายตัวโดยเริ่มด้วยการ
วิเคราะห์ผลผลิตเพียงชนิดเดียว การควบคุมพัสดุร่วมกับการทบทวนเป็นระยะๆ แล้วลอกลักษณะ
โครงสร้างของนโยบายที่ดีที่สุดภายใต้สภาพเงื่อนไขต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีทบทวนเป็น
ระยะๆ ตามแนวนอนเฉพาะนั้น ได้แสดงให้เห็นว่านโยบายธรรมดาที่เรียนกว่า S ดีที่สุดเมื่อมีหน้าที่ที่
ต้องการเพ่ิมเข้าไปด้วย ส่วนรูปแบบที่มีความต้องการทั่วไปมากขึ้น ได้แสดงให้เห็นว่า นโยบาย S S P 
ไมจ่ าเป็นต้องดีที่สุด ได้แนะนาให้รู้จักแนวคิดใหม่ คือ หน้าที่ของกระจายแบบ K ที่มีสัดส่วนรับกันและ
ได้ประยุกต์แนวคิดนั้นเพื่อให้ได้การบอกลักษณะของนโยบายที่ดีที่สุด ในกรณีทบทวนเป็นระยะๆ ตาม
แนวราบเฉพาะนั้น น่าแปลกที่แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของกระจกนูนแบบ K ที่มีสัดส่วนรับกันดังกล่าว 
ท าให้สามารถแสดงให้เห็นว่านโยบาย S S P ที่อยู่นิ่งนั้นดีที่สุด สาหรับรูปแบบการลดราคาและ
รูปแบบที่ได้กาไรปานกลาง แม้แต่สาหรับหน้าที่ที่ต้องการทั่วไป ดังนั้น วิธีการพัฒนา ขึ้นสาหรับปัญหา
การควบคุมและการตั้งราคาพัสดุร่วมกับการทบทวนเป็นระยะๆตามแนวนอนเฉพาะนั้นได้รับการขยาย
ออกไปถึงรูปแบบการทบทวนอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกันในกรณีนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่านโยบาย S S P 
ที่นิ่งกับนโยบายที่ดีที่สุดภายใต้สมมติฐานทั่วไปและสุดท้ายแนวคิดแบบนูน K ที่มีสัดส่วนรับกันที่
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พัฒนาขึ้นในการศึกษาครั้งนี้ได้นาไปใช้บอกลักษณะนโยบายที่ดีที่สุดสาหรับปัญหาความสมดุลของเงิน
สดที่ใช้สต็อกสินค้า  
  โคค าบาโซกลู (Kocabasoglu, 2003 : 2933 A) ได้ศึกษาสารวจผลกระทบของการ
รวมกลวิธีหลายแบบและการปฏิบัติงานด้านการจัดหาโดยวิธีแบบอิเล็กทรอนิคส์ที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ในสายงานบริการพัสดุวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือท าการสารวจองค์ประกอบที่สาคัญของการใช้
การรวมกลวิธีหลาย ๆ แบบอันได้แก่ วิธียกระดับความสาคัญของหน้าที่การจัดซื้อให้สูงขึ้นการควบ
รวมหน้า ที่การปฏิบัติงานเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้นและการใช้วิธีการสร้างความ 
สัมพันธ์ที่มีต่อกันแบบยั่งยืนโดยแบ่งปันข้อมูลและความช่วยเหลือให้กับฝ่ายจัดซื้อขององค์กรกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคัดเลือกจากกลุ่มของผู้บริหารงานด้านการจัดซื้อของบริษัทท างด้านการผลิต
สินค้าพวกเขาได้รับการคัดเลือกจากฐานข้อมูลรายชื่อของสมาชิกจากสถาบันการบริหารพัสดุ 
เครื่องมือที่ใช้สาหรับการศึกษาคือแบบสอบถาม ซึ่งถูกนาไปใช้เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติในเชิงสถิติ
ผลการ ศึกษาพบว่า การใช้วิธีการรวมกลวิธีหลายแบบและการปฏิบัติงานด้านการจัดหาโดยวิธีการ
แบบอิเล็คทรอนิคส์เป็นวิธีการที่มีประโยชน์ต่องานด้านการจัดซื้อพัสดุ  
  โวล์คเกอร์ (Volker, 2004 : 221 A) ได้วิจัยการเพ่ิมศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญในงาน
ด้านการจัดซื้อและการบริหาหรงานพัสดุ วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ เพ่ือศึกษาและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับระดับความสามารถของผู้ เชี่ยวชาญในงานด้านการซื้อและการบริหารงานด้านพัสดุสา
หรับศตวรรษที่ 21 และวัตถุประสงค์ประการที่ 2 คือ เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพจากการที่ได้นา
เทคนิคในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานตามแบบ PDM (Performance development model) มา
ใช้ทฤษฎีพ้ืนฐานได้ถูกนามาใช้เป็นวิธีการในการวิจัย ข้อมูลถูกรวบรวมจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
จานวน 15 คน ซึ่งผลการสัมภาษณ์จากแต่ละกลุ่มบุคคลจะถูกบันทึกเทปเสียงและจดรายละเอียดไว้
เพ่ือท าการวิเคราะห์ในภายหลัง ค าถามสาหรับการวิจัยมีขอบเขตครอบคลุมเกี่ยวกับระดับ
ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ ในงานด้านการจัดซื้อและการบริหารงานพัสดุสาหรับศตวรรษที่ 21 ใน
หน้าที่ดังต่อไปนี้คือ คัดเลือกผู้บริหารงานพัสดุ จัดการด้านความสัมพันธ์ของผู้บริหารพัสดุ บริหาร
จัดการในสายงานพัสดุแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอัตโนมัติศึกษาผลกระทบของการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อและการบริหารงานพัสดุที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมก าหนดความรับผิดชอบในงานด้านธุรการและ
งานด้านอ่ืน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญในงานด้านการจัดซื้อและการบริหารงานพัสดุจ าเป็นต้องมี
ลักษณะความเป็นผู้นา การบริหารจัดการและความเชี่ยวชาญในงาน อีกทั้งยังต้องรู้ข้อมูลด้านความ
ต้องการและกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กรของตน พัสดุที่เป็นพ้ืนฐานขององค์กรของตนและลักษณะ
งานที่องค์กรของตนต้องบริหารจัดการ พวกเขาต้องรู้ทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์
ราคา ปัญหาด้านกฎหมาย รู้แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ในโลก ปัญหาด้านการเงินและการจัดสรรพัสดุ
ตามลักษณะของสายงาน นอกจากนี้ ยังต้องรู้จักเทคนิควิธีในการบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็ง มี
ลักษณะความเป็นผู้นา ประชาสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะด้านการสื่อสารรวมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ที่
เปิดกว้าง ยุติธรรม ซื่อสัตย์ ยึดหลักคุณธรรมในระดับสูงมีลักษณะความเป็นผู้นาแบบเปลี่ยนแปลงและ
ชอบเรียนรู้อยู่เสมอ ดังนั้น จึงสรุปว่าผู้เชี่ยวชาญในงานด้านจัดซื้อและการบริหารงานพัสดุสาหรับ
ศตวรรษท่ี 21 นั้น นอกจากจะต้องมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานแล้วยังต้องมีลักษณะของ
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ความเป็นผู้นา รู้วิธีการบริหารจัดการ มีความสามารถในเชิงธุรกิจและยังต้องเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตด้วย  
  จากผลการวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องดังกล่าว สรุปได้ว่าการบริหารงานพัสดุใน
สถานศึกษาตามกรอบงานพัสดุ คือ การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ ไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานพัสดุและ
ขาดการกากับ ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีความสอดคล้องกันทั้งปัญหาในการ
ปฏิบัติงานและแนวท างการพัฒนาการปฏิบัติงานพัสดุของสถานศึกษา  
 
  2.3.2.3 กฎหมายฝรั่งเศสเกี่ยวกับการพัสดุ 
  ตามกฎหมายฝรั่งเศสการพัสดุ (marchés publics) จะต้องอยู่ภายใต้หลักพ้ืนฐานที่
ส าคัญสามประการ11 (soumis au respect de trois principes fondamentaux) ดังนี้  
  1) หลักเสรีภาพในการเข้าด าเนินการตามค าสั่งมหาชน  (liberté d’accès à la 
commande publique) กล่าวคือ ฝ่ายผู้เสนอราคาหรือผู้ประสงค์จะเข้าท าการพัสดุกับผู้มีอ านาจใน
การจัดท า การพัสดุนั้นย่อมมีเสรีภาพในการที่จะเลือกเข้าท าการพัสดุกับฝ่ายปกครองได้  โดยเป็นไป
ตามหลักความเป็นอิสระในการเลือกที่จะเข้าท าการพัสดุซึ่งเป็นไปด้วยความสมัครใจ  
  2) หลักการปฏิบัติอันเท่าเทียมกันต่อผู้เสนอราคา (égalité de traitement des 
candidats) ฝ่ายปกครองผู้มีอ านาจในการจัดท าการพัสดุจะต้องไม่กระท าการเลือกปฏิบัติ  (non 
discrimination) หรือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้เสนอราคาหรือผู้ที่ประสงค์จะเข้าท าการพัสดุกับฝ่ายปกครอง
ดังกล่าว  
  3 ) หลั กความโปร่ งใสของวิธี ด า เนิ นการ  (transparence des procédures) 
กล่าวคือ การจัดท าพัสดุต้องเป็นการด าเนินการที่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีหลักเกณฑ์ การเข้าถึง
ข้อมูล และ วิธีปฏิบัติที่เปิดเผยได้  
  การพัสดุมักจัดท าเป็นสัญญา จึงมีผู้เห็นว่าการพัสดุเป็นสัญญา (contrats) ที่เก่ียวกับ
การจัดหาทรัพย์สิน (biens) หรือบริการ (services) ซึ่งฝ่ายปกครองเป็นผู้ควบคุมในด้านของราคา 
(moyennant un prix) ทั้งนี้ ในท างวิชาการ มีนักกฎหมายฝรั่งเศสเห็นว่าการพัสดุอาจแบ่งได้เป็น
ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้12 

                                                                 
 11 หลักพ้ืนฐานทั้งสามประการนี้ เป็นหลักการที่เกิดจากข้อตกลงตามสนธิสัญญาแห่งสหภาพยุโรป (Traité 

de l’Union Européenne) ซึ่งปรากฏอยู่ในสนธิสัญญาแห่งสหภาพยุโรป ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 (Traité 
sur l’Union Européenne (Maastricht, 7 février 1992)) โดยมีการวางข้อก าหนดให้รัฐภาคีต้องด าเนินการใน
ด้านการพัสดุ (marchés publics) ของแต่ละรัฐโดยค านึงถึงหลักพ้ืนฐานทั้งสามประการดังกล่าว  
 12 Jean RIVERO et Jean WALINE, Droit administratif, 18e édition, Paris : Dalloz, Coll. « 
Précis Dalloz. Droit public-Science politique », 2000, p. 116. 
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  1) การพัสดุที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างท างมหาชน (marchés de travaux publics) 
เป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองมอบหมายให้วิสาหกิจของเอกชน (entrepreneur privé) ด าเนินการก่อสร้าง 
(construction) หรือซ่อมแซมอาค าร (immeuble) หรือท างานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ouvrage 
immobilier) โดยเป็นงานก่อสร้างที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
  2) การพัสดุในการจัดหา (marchés de fournitures) เป็นการด าเนินการซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มา (acquisition) ซึ่งทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ (biens mobiliers)  
  3) การพัสดุด้านการขนส่ง (marchés de transport) การพัสดุในลักษณะนี้มักจะ
ก าหนด ชื่อเรียกเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในด้านการขนส่ง เช่น การพัสดุขนส่งระหว่างบริษัท
เดินเรือท างทะเลโดยขนส่งบุคคลหรือทรัพย์สินท างมหาชน(marché passé avec une compagniede 

navigation en vue du transport par mer de personnes ou de biens de caractère public) 

 
4) การพัสดุในการประกันภัย(marchés publics d’assurance) เป็นการพัสดุที่ 

มุ่ งห ม าย ใน การท าสั ญ ญ าป ระกั น ภั ย ให้ แ ก่ บุ ค ค ล ท า งมห าชน (contrats d’assurances 
despersonnes publiques)13 
  ประมวลกฎหมายการพัสดุจะก าหนดหลักเกณฑ์ส าคัญเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีอ านาจ
ในการจัดให้มีการประกวดราคา (pouvoir adjudicateur)ซึ่งอ านาจดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการเสนอ
ราคา (condidature)โดยหากมีกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การพัสดุใดต้องด าเนินการเรียกให้มีการ
เสนอราคาแล้วฝ่ายปกครอง(administration)ผู้มีอ านาจในการจัดท าการพัสดุที่มีความประสงค์จะ
จัดหาคู่สัญญาเพ่ือเข้าท าการพัสดุกับตนจะต้องด าเนินการในลักษณะของการประกาศจัดซื้อจัดจ้างซึ่ง
ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายการพัสดุนอกจากนี้การจัดท า
การพัสดุทุกครั้งจะต้องค้นหาหลักการประนีประนอมที่มีเหตุผลโดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพความ
รวดเร็ว และเสรีภาพในการเลือกคู่สัญญารวมทั้งต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้มีการใช้อ านาจตามอ าเภอใจและก่อให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม 14 (intérêt général)โดยข้อความคิดพ้ืนฐานของ
กฎหมายมหาชน(notion fondamental5du droit public)นั้นเป็นหลักกฎหมายที่ใช้ก าหนดหน้าที่
ของฝ่ายปกครองซึ่งหน้าที่ของฝ่ายปกครองมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือการปฏิบัติและด าเนินการที่จัก
ต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม(intérêt général)15 

                                                                 
 13 François LLORENS,«Les tribulations des marchés publics d’assurance»,Revue française 
de droitadministratif, No1,2000,p.29. 
 14 ประโยชน์ส่วนรวมเป็นแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายมหาชน  (notion fondamentaledu droit 
public)    ซึ่งเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่จะต้องค านึงถึงและแสดงออกโดยมีวัตถุประสงค์ขั้น
สุดท้าย(finalité)นี้เสมอกล่าวคือความมุ่งหมายอันเป็นขั้นสุดท้ายที่ฝ่ายปกครองจะต้องพิจารณาและปฏิบัติอยู่เสมอ
คือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 15 Georges DUPUIS, Marie-José GUÉDON et Patrice CHRÉTIEN,Droit administratif, 7eédition, 

Paris:Armand Colin,Coll.« U.Droit»,2007,p.460. 
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  จากการศึกษาผลงานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับงานพัสดุพบว่า การบริหารงานพัสดุมี
บทบาทสาคัญมากที่จะท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญและ
ตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวม หากการบริหารงานพัสดุไม่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร จึงต้องมีการก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่มีความรู้
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและที่สาคัญต้องสามารถเป็นผู้นารู้จักวิธีการบริหารจัดการเป็นผู้รัก
การเรียนรู้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า  
การศึกษาสภาพการบริหารงานพัสดุ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้ดี โดยพัฒนาให้เหมาะสมกับ
สภาพการบริหาร งานแต่ละสถานศึกษา โดยผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ความสามารถและความสนใจ 
ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
 

                                                                                                                                                                                        
 



บทที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1) ปฏิบัติหน้าที่ใน ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ต าแน่งประเภท ทั่วไป  ระดับ  ปฏิบัติงานโดยมี
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งคือ    
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ 
ความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  งานธุรการ 
งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวช
สถิติ หรืองานบริการทั่วไป ตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้างๆ 
ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง การ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
 (1) ด้านการปฏิบัติการ  
  (2) ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่างๆ เช่น งานบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้กับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและ
บัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ งานบริการทั่วไปธุรการ เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้ 
โดยสะดวก  
  (3) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
  (4) ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ
ปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 2  
 (2) ด้านการบริการ  
  (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้ง
ภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพ่ืออ านวยความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน
บริหารงานทั่วไป  
  (2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายใน
และ ภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 2) ปฏิบัติหน้าที่ใน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ พัสดุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีหน้าความรับผิดชอบตามหน้าที่คือ 
  1) ด าเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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  2) จัดท ารายงานการขอซื้อ ขอจ้าง พร้อมจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เสนอต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
  3) สืบราคาพัสดุ และต่อรองราคาจากบริษัท ห้างร้าน หรือผู้ประกอบการ 
  4) จัดท าเงื่อนไข ข้อตกลง ข้อสัญญา ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง 
  5) คุมทะเบียนรายการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัดุ 
  6) ด าเนินการในการจัดซื้อ และตรวจรับพัสดุ 
  7) ด าเนินการในการเบิกจ่ายพัสดุต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของโครงการ หรือผู้รับผิดชอบงาน
ต่างๆ 
  8) ส ารวจครุภัณฑ์ของชมรม และสโมสรนักศึกษา เป็นประจ าทุกปี เพื่อสอบทานความถูกต้อง
ของครุภัณฑ์ และจัดท ารายงานผลการส ารวจต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
  9) ด าเนินการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน โดย
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  10) ปฏิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ในกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุโครงการของนักศึกษา  
การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการจัดท าโครงการ  เอกสารเกี่ยวกับการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง 
  11) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการเบิกจ่ายโครงการ  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
โครงการในส่วนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  12) ประสานชมรม สโมสรนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ในการเร่งรัด ติดตาม การ
เบิกจ่ายโครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย และภายในก าหนดระยะเวลาตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  13) ประสานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  14) จัดท าร่างค าสั่ งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เกี่ยวกับการแต่งตั้ งเจ้าหน้าที่ พัสดุ  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  คณะกรรมการท าลายพัสดุครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  15) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือสั่งการ 
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3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3.2.1 ขั้นตอนการท าเอกสารขอซื้อ/จ้างเหมาบริการ/เช่า งานพัสดุกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
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 จาก (Flow chart) ขั้นตอนการท าเอกสารขอซื้อ/จ้างเหมาบริการ/เช่า งานพัสดุกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  มีข้ันตอนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 การด าเนินการจัดหาพัสดุมีขั้นตอนกระบวนการจัดหาพัสดุ ดังนี้ 
 1. การเตรียมการจัดหาพัสดุ 
 2. การขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุ 
 3. การให้ความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 4. การด าเนินการจัดหาพัสดุ 
 5. การขออนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง 
 6. การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 7. การจัดท าสัญญา 
 8. การด าเนินการตามสัญญา 
 9. การตรวจรับพัสดุ 
 10. การเบิกจ่ายพัสดุ 
 11. การจัดท าบันทึกรายงานผลการด าเนินการ 
 
1. การจัดท าและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 การเตรียมการจัดหาพัสดุเป็นขั้นตอนแรกของการด าเนินการจัดหาพัสดุ  ซึ่งมีขั้นตอนและ
วิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1) ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการเงินและพัสดุ 
 2) ตรวจสอบรายการรายจ่ายตามรายการที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี    
มติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หรือที่กระทรวงการคลังก าหนดอนุญาตให้จ่ายได้  หรือเป็นรายการที่
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังอนุญาตให้จ่ายได้ และผู้มีอ านาจได้อนุมัติให้เบิกจ่ายในรายการนั้น 
ๆ แล้ว 
 3) ประสานงานและตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติการจัดสรรตามโครงการที่
ได้รับการอนุมัติแล้ว 
 4) ตรวจสอบวงเงินเพ่ือที่จะด าเนินการก าหนดวิธีการจัดหาพัสดุ ซึ่งได้รวมภาษีไว้แล้วทุก
ประเภท 
 5) ศึกษาราคากลาง ราคามาตรฐานของพัสดุ (ถ้ามี) 
 6) ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการพัสดุ 
 7) การจัดหาพัสดุ แยกประเภทในการจัดหา ดังนี้ 
  (7.1) การจัดหาพัสดุใหม่ เป็นการจัดหาพัสดุที่จ าเป็นต้องจัดหาให้ส าหรับ หน่วยงาน
ที่จัดตั้งใหม่ หรือหน่วยงานที่ยังไม่เคยได้รับหรือมีพัสตุดังกล่าวไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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  (7.2) การจัดหาพัสดุทดแทน เป็นการจัดหาพัสดุเพื่อการทดแทนพัสดุเดิมที่สิ้นเปลือง
หมดไป ช ารุด หรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ พัสดุเดิมสูญหาย ถูกท าลาย 
  (7.3) การจัดหาพัสดุส ารอง เป็นการจัดหาพัสดุเพ่ือส ารองไว้เพ่ือการทดแทนพัสดุที่
ใช้อยู่ปัจจุบันไม่ให้ขาดความต่อเนื่องของการใช้งาน 
 8) ศึกษาและตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงานจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานที่ได้มีการแจ้งเวียนให้                 
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐทราบ 
 9) ศึกษา ตรวจสอบ วางแผนการจัดหาและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 10) ด าเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนการจัดหา แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มี
ผลผูกพันกับหน่วยงานของรัฐเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ เว้นแต่                      
การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินทดรองราชการ 
 11) ส ารวจความต้องการใช้พัสดุตลอดจนรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุของหน่วยงานที่
ต้องการใช้พัสตุนั้นจากการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ก าหนดตามแผนงาน งาน โครงการ 
ของหน่วยงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณ 
 12) แจ้งให้หน่วยงานผู้ต้องการใช้พัสดุเพ่ือก าหนดความต้องการของรูปแบบ รายการ 
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการจัดหา หรือ การจัดท าขอบเขตรายละเอียดการด าเนินการ
ของโครงการต่างๆ (TOR)  
  - หากเป็นรายการพัสดุ  ให้ใส่รายละเอียดของลักษณะสินค้านั้นๆ เช่น ราคาต่อ
หน่วย หน่วยนับ  โดยใช้แบบฟอร์มขอจัดซื้อ/จ้าง  (ตัวอย่างเอกสาร ตามภาคผนวก ก) 
  - หากเป็นรายการจ้างเหมาบริการ  ให้ระบุงานจ้างเหมา (TOR) ให้ชัดเจน 
 13) เมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้ต้องการใช้พัสดุ ด าเนินการจัดท าเอกสาร เกี่ยวกับรูปแบบ
รายการ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการจัดหา หรือ การจัดท าขอบเขตการด าเนินงาน ของ
โครงการต่างๆ (TOR) หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน โดยต้องส่งเอการต่อหน่วยงาน
ธุรการหรือสารบรรณ ก่อน 15 วันด าเนินการ 
 14) จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดหาพัสดุ ใน                     
แต่ละวิธี  
  - ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือชมรมเจ้าของเรื่อง เสนอรายชื่อบุคคล หรือคณะ
บุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ หรือตรวจงาน จ านวน 1 คน 
 15) จัดท าร่างรายงานขอรับความเห็นชอบในการด าเนินการจัดหาพัสดุ 
 
2. การขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุ 
 การขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุเป็นขั้นตอนที่สองของการด าเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่ง
เป็นขั้นตอนก่อนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1) การจัดท ารายงานเพื่อขอความเห็นชอบ 
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  (1.1) กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไป ก่อนด าเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อ
ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้าง เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(อธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้1 
  (1) เหตุผลและความจําเป็นที่ชื่อหรือจ้าง 
  เหตุผล ให้ระบุสาเหตุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น พัสดุไม่มีใช้ หรือไม่พอใช้ หรือ ต้อง
บ ารุงรักษา 
  ความจ าเป็น ให้ระบุถึงความจ าเป็นที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น  
   (1) เพ่ือให้หน่วยงานมีพัสดุส าหรับไว้ใช้ในหน่วยงาน 
   (2) เพ่ือการทดแทนพัสดุเดิมที่สิ้นเปลืองหมดไป ช ารุด หรือเสื่อมสภาพจาก
การใช้งานตามปกติ พัสดุสูญหาย หรือถูกท าลาย 
   (3) เพ่ือส ารองไว้เพ่ือการทดแทนพัสดุที่ ใช้อยู่ปัจจุบันไม่ให้ขาดความ
ต่อเนื่องจากการใช้งาน 
  (2) ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 
   (1) การจัดซื้อ ให้ระบุรายการหรือจ านวนวัสดุ ครุภัณฑ์ และ คุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ต้องการจะซื้อ 
   (2) การจัดจ้าง ให้ระบุรายการ รายละเอียดของงาน และจ านวนที่ต้องการ
จะจัดจ้าง หรือรายการท่ีต้องการจ้างเหมา เช่น ซ่อมครุภัณฑ์ที่ต้องการจะซื้อ 
   เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่
จะท าการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน ก่อนท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของ
พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้2 
  (3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
   (1) การจัดซื้อวัสดุ ให้ระบุราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อ
วัสดุครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี 
   (2) การจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้ระบุราคามาตรฐานของทางราชการ หรือราคาที่
เคยซื้อครุภัณฑ์ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี 
   (3) การจ้างก่อสร้างอาคาร ให้ระบุราคากลางที่คณะกรรมการราคากลางได้
คิดค านวณไว 
  (4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้
ระบวุงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 

                                                                 
 1 ข้อ 22 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 59 
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  (5) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
   (1) การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้ก าหนดวันส่งมอบวัสดุ ภายใน....วัน เช่น 
ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นต้น 
   (2) การจัดจ้าง ให้ก าหนดวันส่งมอบงาน ภายใน....วัน เช่น ภายใน 7 วันท า
การนับแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นต้น 
  (6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น3 
   (1) วิธีที่จะซื้อหรือวิธีจ้าง ให้ระบุวิธีซื้อ หรือวิธีจ้างโดยพิจารณาจากวงเงิน  
   (2) เหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้าง ให้ระบุเหตุผลในการซื้อหรือการจ้างตามวงเงิน
ในแต่ละวิธี เช่น 
   - วิธีตกลงราคา เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท 
   - วิธีสอบราคา เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาทแต่
ไม่ เกิน 2,000,000 บาท 
   - วิธีประกวดราคา เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 
บาท 
   - วิธีพิเศษ เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท โดยมี
ความจ าเป็นที่มีเงื่อนไขก าหนด 
   - วิธีกรณีพิเศษ เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งไม่ได้ก าหนดวงเงินในการ
จัดซื้อหรือจัดจ้าง แต่มีเง่ือนไขก าหนด 
   - วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่ง                  
มีราคาเกิน 2,000,000 บาท 
  (7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

                                                                 
 3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 55 

  “มาตรา 55 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระท าได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้ 
  (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
  (2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 
  (3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก ่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  96 
วรรคสอง” 
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   ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการโดย
พิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ โดยให้ค านึงถึง
เกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อ่ืนประกอบด้วย ดังต่อไปนี้4 
   (1) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน 
   (2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 
   (3) บริการหลังการขาย 
   (4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
   (5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
   (6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ในกรณีที่ก าหนดให้มีการยื่น
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนก่อนตามวรรคหก 
   (7) เกณฑ์อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยังได้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ดังนี้5 
   ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  และ
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ ตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 
   (1) การซื้อหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ เป็น
มาตรฐาน และมีคุณภาพดีเพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ
แล้ว กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดเป็นผู้ชนะการ
ซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
   (2) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ 
จ าเป็นต้องคัดเลือกพัสดุมีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุดกรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์
อ่ืนในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวม
สูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้
เกณฑ์อ่ืนประกอบและจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา ให้ใช้เกณฑ์ราคา 
   (3) การซื้อหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึง
เทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุ
ให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอ
ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มี

                                                                 
 4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 65 

 5 ข้อ 83 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออ่ืนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด แล้วให้ด าเนินการตาม (1) หรือ (2) 
ต่อไป 
   ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจก าหนดแนวทางในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสมก็ได้ 
  (8) ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อ
หรือจ้าง  การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 
  1.2) กรณีจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง ก่อนด าเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งปลูก
สร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
ตามรายการดังต่อไปนี้ 
  (1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ 
  (2) รายละเอียดของที่ดิน หรือส่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่
ต้องการ 
  (3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
  (4) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุด
ประมาณ 3 ราย 
  (5) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น 
  (6) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น  
  (7) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อ  
 2) เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 3) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอมาจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้  
 
3. การให้ความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 การให้ความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุเป็นขั้นตอนที่สามของการด าเนินการจัดหาพัสดุซึ่งเป็น
หน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ มีข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1) พิจารณารายงานที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่น าเสนอ  
 2) หากไม่ เห็นชอบตามรายงาน ให้แจ้งหั วหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ด าเนินการมาใหม่และ               
ส่งเรื่องคืนเพ่ือแก้ไข 
 3) หากเห็นชอบตามรายงาน 
  (1) ลงนามให้ความเห็นชอบในการด าเนินงานต่อไปได้ 
  (2) ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
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  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการด าเนินการซื้อหรือจ้าง
พร้อมกับก าหนดระยะเวลาส าหรับการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย แล้วแต่กรณีซึ่งคณะกรรมการ
ตามระเบียบดังกล่าว มีดังนี้6 
  (1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
  (3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
  (4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  (5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้องค์คณะของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะประกอบด้วย  
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ 
   ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืน
ร่วมเปน็กรรมการด้วยก็ได้ แต่จ านวนกรรมการที่เป็นบุคคลอ่ืนนั้นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐ 
  ข้อควรพิจารณา  
   1) การแต่งตั้งเป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และแต่งตั้งเป็นครั้งๆ 
และไม่มีรูปแบบ 
   2) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้ งผู้ช านาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ 
  ข้อห้าม  
   1) ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้าม แต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  การประชุมของคณะกรรมการ 
   การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งให้ ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโดยประธานกรรมการ

                                                                 
 6 ข้อ 25 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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ต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน 
   มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอก
ฉันท ์
   กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ท าบันทึก
ความเห็นแย้งไว้ด้วย 
   ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของ
ประธานกรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือ
กรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้นและให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือ
สั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
  การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ให้ผู้มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันหรือไม่หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น 
 4) ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น 
 5) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้แก่อธิการบดี  หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี ได้ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ              
ขอจ้าง ตามข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และได้พิจารณารายงาน  

6) ผู้มีอ านาจได้อนุมัติสั่งหรือหรือสั่งจ้างแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ “ประกาศผลผู้ชนะ           
การซื้อหรือจ้าง” และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนทเศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน
ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  และให้ปิดประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โดยเปิดเผย 
ณ สถานที่เปิดประกาศของหน่วยงานของนั้น  และจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบเป็นหนังสือ  และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
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4. การด าเนินการจัดหาพัสดุ 
 การด าเนินการจัดหาพัสดุ เป็นขั้นตอนที่สี่ของการด าเนิการจัดหาพัสดุซึ่งมีขั้นตอนและ 
วิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือถึงผู้ขายหรือรับจ้าง               
(ถ้ามี) แล้วแต่กรณ ี
 2) ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เสนอราคาพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 3) เจ้าหน้าพัสดุที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาด าเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และท าการ
คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ประกาศของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเสนอราคาที่
เหมาะสมยอมรับได้ ให้จัดท ารายงานเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที ่
 
5. การขออนุมัติการสั่งซ้ือสั่งจ้าง 
 การขออนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นขั้นตอนที่ห้าของการด าเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอน
ที่เจ้าหน้าที่พัสดุได้ด าเนินการตามกระบวนการจัดหาพัสดุตามวิธีการที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายอ านาจให้ความเห็นชอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการดังนี้ 
 1) เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จัดท ารายการเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดย
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 2) หัวหน้าเจ้าที่พิจารณาเสนอความเห็น  
 3) น ารายงานผลการด าเนินการจัดหาพัสดุเสนอต่อผู้ที่มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง 
 
6. การอนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง 
 การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นขั้นตอนที่หกของการด าเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 
เจ้าหน้าที่พัสดุได้ด าเนินการตามกระบวนการจัดหาพัสดุตามวิธีการที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่
ได้รับมอบอ านาจให้ความเห็นชอบ และได้ผลการด าเนินการจัดหาพัสดุจนเป็นที่ยอมรับราคาที่
เหมาะสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1) ผู้มีอ านาจพิจารณารายงานผลการด าเนินการจัดหาพัสดุที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ความเห็น
ตามกระบวนการจัดหา หากเห็นชอบตามรายงาน 
 2) วงเงินอยู่ในอ านาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ 
 3) เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้ด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างได้แล้ว จึงด าเนินการจัดท า
สัญญาต่อไป 
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 อ านาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง 
  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งเป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน 
ดังต่อไปนี้7 
  1) การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ านาจ 
ของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 
   (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท 
   (2) ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน 200,000,000 บาท 
  2) การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่ง 
และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 
   (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100,000,000 บาท 
   (2) ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน 100,000,000 บาท 
  3) การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารง
ต าแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 
   (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50,000,000 บาท 
   (2) ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน 50,000,000 บาท 
  หมายเหตุ ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดนั้น ให้เป็นไปตาม
บัญชีแนบท้ายของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                 
พ.ศ. 25608 
 

วิธีการซื้อหรือจ้าง 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ก าหนดวิธีการซื้อ
หรือจ้าง สามารถกระท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 

1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการ
ทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป สามารถกระท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 
   (1) วิธีตลาดอิ เล็ กทรอนิ กส์  (e – market) คือ การซื้ อหรือจ้ างที่ มี
รายละเอียด คือ การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้า
หรืองานบริการที่มีมาตรฐานและได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ด าเนินการใน

                                                                 
 7 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 84-86 

 8 ดูบัญ ชีแนบท้าย ก าหนดประเภทของผู้มี อ านาจเหนือขึ้น ไปหนึ่ ง ช้ัน ตามความในระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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ระบบตลาดอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Market : e - market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด
ซึ่งสามารถกระท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

(1)   การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คื อ การซื้อหรือจ้างครั้ง
หนึ่งซึ่งมี วงเงินเกิ น 500,000บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท  
               (2)   การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ 
การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท  
             (2) วีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -  bidding) คื อ การซื้อหรือจ้างครั้ง
หนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า(e - catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)      ตามวิธีการที่กรมบัญชี ฃกลางก าหนด  
              (3) วิธีสอบราคา คื อ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 
500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กระท าได้ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี
ข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ระบบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการ
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอ
จ้างด้วย 

2) วีธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้น
แต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย  

3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามา
เจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง 
 4)  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน              
เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก  

(1) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มี ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ
การคัดเลือก  
                   (2) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมี คุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้อง
ผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็น
พิเศษ หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมี จ านวนจ ากัด  
                   (3) มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจ
คาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะท าให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ  
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                   (4) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้อง
ระบุียี่ห้อเปน็การเฉพาะ  
                   (5) เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่าน
องค์การระหว่างประเทศ  
                   (6) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับหรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของsน่วยงาน
ของรัฐ หรอืที่เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ 

(7) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความช ารุดเสียหาย
เสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า 
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  
                    (8)  กรณอ่ืีนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วีธีเฉพาะเจาะจง  
                   (1)  ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้
ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก  
                    (2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มี การผลิตจ าหน่ายก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไป และมี 
วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
                    (3) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มี ผู้ประกอบการซึ่งมี คุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว 
หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้  
                   (4)  มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติ ภัยหรือภัยธรรมชาติ 
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดย               วิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง  
                    (5)  พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัด
จ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องใน
การใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของพัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเตมิจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อ
จัดจ้างไว้ก่อนแล้ว  

(6) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐองค์การระหว่างประเทศ              
หรอืหน่วยงานของต่างประเทศ  
                   (7)  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง  
                    (8)  กรณอ่ืีนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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7. การท าสัญญา หรือข้อตกลง (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) 
 การจัดท าสัญญาเป็นขั้นตอนที่เจ็ดของการด าเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นตอนต่อจากการที่
เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการจัดท ารายงานเพ่ือเสนอขอจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และได้ด าเนินการตามข้ันตอน
การจัดหาพัสดุจนได้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือให้ท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว  
 เมื่อได้ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างแล้ว ให้ผู้รับจ้าง หรือผู้ขายที่เป็นผู้ชนะเข้าสนองรับ
ราคาและนัดท าสัญญาซื้อ หรือจ้าง (กรณีไม่มีผู้คัดค้านผลการพิจารณา) โดยจัดท าสัญญาตามแบบ
สัญญาที่กรมบัญชีกลางก าหนด  หรือตามแบบสัญญาที่หน่วยงานของรัฐก าหนด หรือตามแบบสัญญา
ที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ ก าหนดไว้  และหากมีหลักประกันในสัญญา ในตรวจสอบหลักประกัน
สัญญาด้วย  และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในสัญญาจัดซื้อ จัด
จ้าง  ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1) การตรวจสอบสัญญา 
 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการหาพัสดุตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะลงนามใน
สัญญา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ประกอบกันสัญญา 
ตลอดจนรูปแบบของสัญญาให้ถูกต้อง ดังนี้ 
  1.1) รูปแบบของสัญญา หน่วยงานของรัฐต้องท าสัญญา ดังนี้  
   (1) ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
   (2) ตามท่ีได้ผ่านความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด  
   (3) การท าสัญญารายใดถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจาก
แบบสัญญาตามวรรคหนึ่งโดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ท าให้หน่วยงานของ
รัฐเสียเปรียบ ก็ให้กระท าได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุม
พอ ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
   (4) ในกรณีที่ไม่อาจท าสัญญาตามแบบสัญญาได้ และจ าเป็นต้องร่างสัญญา
ขึ้นใหม่ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  เว้นแต่การท า
สัญญาตามแบบที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว ก็ให้กระท าได้ 
   (5) ในกรณี จ าเป็นต้องท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้ท าเป็น
ภาษาอังกฤษและต้องจัดท าข้อสรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุ เบกษา  เว้นแต่การท าสัญญาเป็ น
ภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  1.2) หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาตาม
มาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก็ได้  เฉพาะใน
กรณ ีดังต่อไปนี้ 
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   (1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข) 
   (2) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
   (3) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันท าการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
   (4) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 
   (5) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจา
เบกษาในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จะไม่ท าข้อตกลงเป็น
หนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะ
ก าหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกันตามขนาดหรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้ 
 2) การลงนามในสัญญาเป็นอ านาจของบุคคล ดังต่อไปนี้ 
  2.1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
  2.2) ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

3) การแก้ไขสัญญา 
  การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของ
สัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ  หรือ
รายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะท าการแก้ไข
นั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 
 4) ให้หน่วยงานของรัฐส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้าน
บาทขึ้นไป ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน  30 วัน นับแต่วันท าสัญญา
หรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 
8. การด าเนินการตามสัญญา 
 การด าเนินการตามสัญญา เป็นขั้นตอนที่แปดของการด าเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นการ 
บริหารสัญญา และติดตามผลการด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้ มีขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 1) สัญญา หรือข้อตกลงเมื่อหน่วยงานของรัฐได้มีการได้ลงนามในสัญญาแล้วจะแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงรายการมีได้ 
 2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง 
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   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้มีการลงนามแล้ว จะกระท าได้แต่
เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้9 
  (1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า 
  (2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้
หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
  (3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์
หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อน 
  เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี  ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 
 3) การงด หรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา 
 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่
ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้10 
  (1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
  (2) เหตุสุดวิสัย 
  (3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
  (4) เหตุอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการ
ตามสัญญาหรือขอ้ตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
 4) การบอกเลิกสัญญา 
 สัญญาหรือข้อตกลงเมื่อหน่วยงานของรัฐได้มีการได้ลงนามในสัญญาแล้ว การบอกเลิกสัญญา 
หรือข้อตกลงใดที่หน่วยงานของรัฐลงนามแล้ว จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้นไม่ได้ เว้นแต่กรณี
ดังนี้ ซึ่งเป็นอ านาจการพจิารณาเป็นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ11 
  (1) เหตุตามที่กฎหมายก าหนด 
  (2) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างานให้แล้วเสร็จ
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  (3) เหตุอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 

                                                                 
9 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 97 

10 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 

11 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 103 
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  (4) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
  การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาได้
เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือแก้ไข
ข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 
 5) ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
 6) ติดตามผลการด าเนินงานให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง  
 7) ติดตามการควบคุมงานจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 8) กรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ใน 
สัญญาหรือข้อตกลง ให้แจ้งการเรียกค่าปรับ เมื่อผู้ขายหรือผู้ส่งมอบพัสดุให้มีการแจ้งสงวนสิทธิ์ การ
เรียกค่าปรับด้วย  
 9) กรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรือท้างานให้แล้ว 
เสร็จได้ภายในระยะเวลที่ก าหนดได้ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงได้ 
 10) เมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว ให้ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
สัญญา หรือข้อตกลง เช่น การประกันความช ารุดข้อบกพร่อง การบริการหลังการขาย เป็นต้น 
 11) ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างต่อเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้ 
ผู้ตรวจรับหรือคณะกรรมการเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
9. การตรวจรับพัสดุ 
 การตรวจรับพัสดุ เป็นขั้นตอนที่เก้าของการด าเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต่อ             
จากการด าเนินการตามสัญญาครบถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ
ก าหนดมขีั้นตอนและวิธีการ ดังนี้12 
 1) การตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจรับ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่ งก าหนดไว้ใน
สัญญาหรือข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน  ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงก าหนดไว้ว่า
ต้องตรวจรับพัสดุ ณ ที่ใด จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 
 2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
พัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้   

                                                                 
12 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 6             

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 



60 

 
 3) ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชา
สถิติ 
 4) ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่ง และให้ด าเนินการตรวจรับพัสดุให้
เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 
 5) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท า ใบ
ตรวจรับ 
 6) คณะกรรมการตรวจรับลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ  
  - มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ  
  - เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ  1 ฉบับเพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
 7) ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือทราบและสั่งการ 
 8) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนที่
ถูกต้อง และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ทราบภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 
 9) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดย
ปกติ ให้ รีบ รายงานหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐ เพ่ือแจ้ งให้ ผู้ ขายหรือผู้ รับจ้ างทราบภายใน                    
3 วันท าการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ 
 10) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
 ข้อสังเกต 
 1) ในการรับมอบพัสดุหรืองานจ้างตามสัญญา ถ้าปรากฏว่าผู้รับจ้าง หรือผู้ขาย ผิดนัด และ 
จะต้องถูกปรับตามสัญญา หน่วยงานของรัฐคู่สัญญาจะต้องบอกสงวนสิทธิเรียกค่าปรับไว้เป็นลาย
ลักษณ์ อักษรในขณะรับมอบพัสดุ 
 2) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างผิดสัญญา และจะต้องถูกปรับ แต่ยังมีข้อโต้แย้งหรือมีเหตุที่ 
จะขอต่ออายุสัญญา หรือขอลดเงินค่าปรับ และเรื่องก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ให้
หน่วยงานของรัฐผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างด าเนินการขอเบิกจ่ายเงินในส่วนที่ไม่ปัญหาให้แก่ผู้ขาย หรือผู้รับ
จ้างไปก่อนได้ เมื่อได้วินิจฉัยชี้ขาดเก่ียวกับการปรับหรืองดปรับแล้ว ก็ให้เบิกจ่ายเงินเพ่ิมเติมต่อไป 
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10. การเบิกจ่ายพัสดุ 
 เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือหน่วยงานพัสดุ เมื่อได้ตรวจรับพัสดุเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งมอบของหรืองาน
จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และส่งมอบพัสดุให้ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือเจ้าของเรื่องที่ขอซื้อขอจ้าง เพ่ือ
น าพัสดุไปด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์  มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้  
 1) เมื่อได้รับของแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการตรวจรับพัสดุดังกล่าว โดยเขียนใบเบิกจ่าย
พัสดุ (ใบเบิกวัสดุ/ใบเบิกครุภัณฑ์) โดยพิมพ์หรือเขียนชื่อรายการของวัสดุหรือครุภัณฑ์ให้ตรงกับใบส่ง
ของและกรณีที่ เป็นครุภัณฑ์ที่มียี่ห้อ รุ่น และหมายเลขเครื่อง ให้พิมพ์หรือเขียนยี่ห้อ รุ่น และ
หมายเลขเครื่องในใบเบิกด้วย พร้อมระบุสถานที่ ห้อง ที่ตั้งของครุภัณฑ์นั้น ๆ พร้อมกับให้ผู้รับผิดชอบ
และผู้เบิกลงนามในใบเบิกให้สมบูรณ์  
 2) ผู้เบิกพัสดุต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบโครงการที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก  
 3) ถ้าเป็นการซื้อ/จ้าง พัสดุที่มีอุปกรณ์ประกอบ (ต้องแนบรายละเอียดอุปกรณ์ประกอบ)  ถ้า
เป็นการตรวจจ้างงานจ้างที่มีครุภัณฑ์มาด้วย (ให้เจ้าหน้าที่พัสดุท าเอกสารแนบท้าย โดยระบุรายการ 
ยี่ห้อ ขนาด รุ่น หมายเลขเครื่อง)  
 4) การเบิกจ่ายพัสดุ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ ก่อนให้ผู้
เบิกจ่ายเซ็นใบเบิกแล้วส่งงานพัสดุกลางเพ่ือออกหมายเลขครุภัณฑ์  
 
11. การจัดท าบันทึกรายงานผลการด าเนินการ 
 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึก
รายงานผลการพิจารณา รายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร หลักฐาน
ประกอบ ตามรายการดังต่อไปนี้13 

(1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
 (2) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟั งความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี )  

(3) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง  
(4) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
(5) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
(6) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผู้ได้รับการคัดเลือก  
(7) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือรวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ถ้ามี)  
(8) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  

            

                                                                 
13 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 16 
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การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมี เอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้ างนั้น ทั้งนี้ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐ 
สามารถใช้เอกสารที่จัดท าในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาได้ 
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3.2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายการจัดซื้อ/จ้างเหมาบริการ/เช่า งานพัสดุกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา 
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การด าเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นขั้นตอนของการด าเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอน สุดท้าย

ในการด าเนินการจัดหาพัสดุ ต่อจากการด าเนินการตรวจรับพัสดุตามสัญญาครบถูกต้อง ครบถ้วนตาม
รูปแบบรายการตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนด มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องด าเนินการรวบรวมหลักฐาน อันเป็นเอกสารแห่งหนี้ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินการจัดหาพัสดุ  โดยมีหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย คือ 

1.1 ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ รวบรวมหลักฐนการใช้จ่ายเงิน หลักฐานแห่งหนี้ ส่งให้
เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ เพ่ือจัดท าเรื่องเบิกจ่ายโครงการ ไม่เกิน 5 วันท าการ นับจากวันที่ตรวจรับ
พัสดุ  
  1.2 ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงิน/ใบก ากับภาษี/บิลเงินสด/ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน โดยใช้ตรายางประทับ ประทับในหลักฐานการเบิกจ่ายเงินนั้น 
  1.3 รูปภาพประกอบการเบิกจ่าย งานจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  
ค่าจ้างเหมาจัดท าพานบายศรีสู่ขวัญ  ค่าจ้างเหมาแต่งหน้าและท าผม เป็นต้น โดยแนบรูปในขณะท า
การจ้าง และรูปแบบลักษณะงานจ้าง 
 2. เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หากเห็นว่า 
  2.1 เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ให้คืนเอกสารให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้อง 
  2.2 เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ให้เสนอเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ทั้งหมด พร้อมผลการ
ตรวจรับพัสดุเสนอต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
  2.3 เอกสารในการขอซื้อจ้างในโครงการ ให้แนบเอกสารแยกเป็นคนละชุด 
 3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่รับทราบผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและ
เสนอพิจารณาอนุมัติเบิกจ่าย 
 4. งานสารบรรณหน่วยงานจะออกเลขส่งใบอนุมัติเบิกจ่าย 
 5. หัวหน้าหน่วยงาน ผู้มีอ านาจลงนามพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติขอเบิกจ่าย 
 6. เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงบันทึกการคุมยอดอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 7. ด าเนินการบันทึกการปฏิบัติการ และวางฎีกาเบิกจ่ายต่อกองคลัง และด าเนินการเบิกจ่าย
ตามระบบ 
 8. เสร็จสิ้นการด าเนินการเบิกจ่าย 



บทที่ 4 
ปัญหาอุปสรรค  แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

 
  คู่มือการปฏิบัติ งานด้าน พัสดุ  กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  งานกิจกรรมนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหา อุปสรรคแนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการปฏิบัติงานจริง
และการติดตาม รวบรวมผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยสรุปไว้ดังนี้ 
 
4.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  ในการด าเนินการด้านพัสดุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  อันเป็นการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการด าเนินการที่จะต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกท้ังต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ของมหหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
พัสดุจะต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่ง และต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ในการนี้ผู้เขียนเอง 
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ย่อมมองเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงใคร่ขอเสนอปัญหาอุปสรรคในบางประเด็นและแนวทางการแก้ไข
และพัฒนา ดังนี้ 
  1) ปัญหาด้านข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ กล่าวคือ ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551 เป็นระเบียบ                
ที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ออกก่อน 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท าให้มีความล่าสมัย ไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ และระเบียบดังกล่าว ก็ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการพัสดุไว้เลย หากเพียงแต่
ก าหนดให้ให้ปฏิบัตตามระเบียบราชการ ในกรณีที่ระเบียบไม่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งหากพิจารณาด้วย
หลักเกณฑ์การด าเนินการแล้ว ทุกหน่วยงานของรัฐที่ออกระเบียบใช้เอง เช่น ในกรณีของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หากต้องการใช้จ่ายเงินรายได้ ควรออกระเบียบที่อิงหลักเกณฑ์ หรือมีมาตรฐนไม่ต่ ากว่า 
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง              
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
  2) ปัญหาด้านปริมาณของจ านวนโครงการ  และระยะเวลา กล่าวคือ ในรอบ
ปีงบประมาณ จะมีชมรมต่างๆ และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งส่วนมากจะมีห้วงการจัดกิจกรรมในเวลาเดียวกัน หรือระยะเวลาใกล้เคียงกัน ท าให้ปริมาณ
โครงการ และการจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณมาก ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่พัสดุมีระยะเวลา
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ในการด าเนินการ บริหารจัดการในการซื้อจ้างพัสดุน้อยมาก ท าให้เกิดปัญหาคือไม่สามารถปฏิบัติตาม
ระยะ หรือเงื่อนไข ตามท่ีกฎหมายก าหนดได ้หรือไม่สามารถเบิกจ่ายโครงการได้ตามก าหนดระยะเวลา 
  3) ปัญหาด้านผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวคือ นักศึกษาที่เป็นประธานชมรม หรือ
นักศึกษาผู้ที่รับผิดชอบโครงการ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลให้ค าแนะน าชมรมต่างๆ ขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดท าโครงการ และไม่เข้าใจระเบียบในการจัดท าโครงการ หรือจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องท าความเข้าใจ และอธิบายขั้นตอนการด าเนินการซ้ าไปซ้ ามาบ่อยครั้ง  หรือมีการ
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการบ่อยครั้ง  ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการโครงการ 
  4) ปัญหาด้านบุคลากร กล่าวคือ เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ  
มีไม่เพียงพอ และยังขาดทักษะ และความช านาญในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ตราบังคับใช้ในระยะเวลาไม่นาน  ท าให้
เจ้าหน้าที่ยังยึดติดแนวปฏิบัติเดิมอยู่   
  5) ปัญหาด้านองค์ความรู้ กล่าวคือ ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเขตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                 
พ.ศ.2560 และขาดความร้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ที่ออกตามพระราช
บัญญัตดังกล่าว  เช่น ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  การประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  กรรมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่  การมอบอ านาจ  การแต่งตั้งหัวหน้า
เจ้าหน้าที่  หรือระเบียบใดๆ ที่เคยใช้ หากขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก็เป็นอันถูกบกเลิกโดยผลของกฎหมาย และไม่อาจใช้บังคับได้ 
 
4.2 แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
   1) ด าเนินการแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551 ให้มีความเป็นปัจจุบัน และทันต่อ
สภาพการณ์บังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งด าเนินการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน    
  2) จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณ แผนการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างให้
ถูกต้องตามขั้นตอน  จัดท าผังและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เช่น ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน  ก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินการ  ก าหนดวันที่แน่นอนในการด าเนินาร  ก าหนดผู้ รับผิดชอบโครงการ และ
ผู้ติดตามก ากับการด าเนินการให้ถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไข และระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
  3) จัดอบรมสัมมนา ให้ความรู้นักศึกษาที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ หรือประธานชมรม
ต่างๆ หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าแนะน า เสริมทักษะความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
องค์ความรู้พ้นฐานในการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือปฏิบัติให้
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ถูกต้องตามเงื่อนไข หรือระยะเวลา ของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                   
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                     
พ.ศ. 2560  
  4) เพ่ิมอัตราบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โดยตรง หรือจัดอบรม 
สัมมนา เพ่ิมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หรือบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาทักษะ                 
และความช านาญในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                   
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                   
พ.ศ. 2560 ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  ทั้งยังต้องสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับเจตนารมณ์  แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องได้เข้าใจ กับกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัตดังกล่าว 
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