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ก

คำนำ
งานกิจกรรมนักศึกษา สานักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทาคู่มือการ
จั ด ซื้อ จั ด จ้ าง และการบริ ห ารพั ส ดุ กองทุ น ส่ งเสริม และพั ฒ นากิจ กรรมนั ก ศึก ษา มหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ
ระเบี ย บ และเป็ น ไปในรู ป แบบ มาตรฐาน และทิ ศ ทางเดี ย วกั น ซึ่ ง ในปี พ.ศ. 2560 ได้ มี ก าร
ตราพระราชบั ญ ญั ติจั ดซื้อจั ดจ้างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 บั งคับใช้ ซึ่งมีผ ลท าให้
ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ าด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 ทั้ งกฎกระทวง ประกาศ ค าสั่ ง หรื อ
แนวปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง และการบริ ห ารพั ส ดุ ตามระเบี ย บส านั ก นายกดั งกล่ า ว
ไม่อาจบังคับใช้ได้และสิ้นผลไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งหน่วยงานของรัฐ ตามคานิยามของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดัง กล่าว อีกทั้งต้องปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
นั้น เป็นกองทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551 ไม่ได้กาหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐไว้ จึงต้องนาใช้พระราชบัญ ญัติดังกล่าว อีกทั้ง
ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม ในการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ผู้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี คาดหวั ง ว่ า คู่ มื อ เล่ ม นี้ จ ะเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ
สถาบันการศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้ให้ความ
ช่วยเหลือแนะน าการจั ดทาคู่มือปฏิบัติงานเล่ มนี้ให้ สาเร็จเรียบร้อยด้วยดี หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยัง
บกพร่องอยู่ ผู้จัดทาขอน้อมรับและจะนาไปปรับปรุง พัฒนาในครั้งต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ในอดีตที่ผ่านมาการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนการบริหารพัสุดภาครัฐนั้น ดาเนินการอยู่
ภายใต้ระเบียบและประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ซึ่งออกตามความในมาตรา 11 (6) และ (8) แห่ งพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริห ารราชการแผ่น ดิน
พ.ศ. 2534 รวมถึงประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-marker) และด้ว ยวิธีป ระกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบั บลงวัน ที่ 3
กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2558 1 ซึ่งออกตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 โดย
ระเบี ย บส านั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ.2535 และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
แนวทางปฎิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-marker) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-bidding) ฉบั บ ลงวัน ที่ 3 กุมภาพั น ธ์ พ.ศ. 2558 นั้น ใช้บังคับแก่ ส่ วนราชการ
อันได้แก่กระทรวง ทบวง กรม สานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
หรือในต่างประเทศ ซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้และเงินช่วยเหลือ แต่
ไม่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่ วยงานอื่ น ซึ่งมี กฎหมายบั ญ ญั ติให้ มีฐ านะเป็ นราชการบริห ารส่ ว นท้ องถิ่น ส่ ว นระเบี ยบส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 นั้น ใช้บังคับกับการจัดหา
พัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในสังกัดการบังคับ
บัญชา หรือการกากับดูแลของฝ่ายบริหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือ
กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวที่กิจกรรม โครงการ หรือการก่อสร้างมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้น
ไป อย่างไรก็ตามระเบียบและประกาศทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวนั้น มีเจตนารมณ์สาคัญที่จะกากับ และ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครั ฐฝ่ายบริหาร หรืออยู่ในกากับ
ฝ่ายบริห ารเป็ นหลัก ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นแต่มีฐานะ
เทียบเท่ากรม องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งอยู่ภายใต้
บังคับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการซึ่งมีกฎหมายจัดตั้ง
และบริหารองค์กรเป็นของตนเองนั้น ก็จะมีระเบียบตลอดจนประกาศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐขององค์กรนั้นๆ ใช้บังคับเป็น ของตนเอง แต่ก็มีเนื้อหาและมาตรฐานในกากับและ
ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานนั้นๆ สอดคล้องและคล้ายคลึงกับระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย
1

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 29 ง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
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วิธีการทางอิเล็ กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2549 (เจนณรงค์ เที่ย งธรรม,2559, น. 104) อาทิ เช่ น ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ข องหน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2535
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2554 ระเบี ยบรัฐ สภาว่าด้วยการพั สดุ พ.ศ. 2555 2 ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545 3 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ว่า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2543 4 ระเบี ย บศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2542 5 ระเบี ย บ
ผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2558 เป็นต้น
การจั ดหาพั สดุเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญยิ่งสาหรับการบริห ารจัดการองค์กร โดยที่
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข องประเทศจ านวนมากได้ ใช้ จ่ ายไปในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างโดยผ่ า น
กระบวนการด้านพัสดุ หากการได้มาซึ่งพัสดุเป็นไปตามความต้องที่แท้จริง มีการวางแผนกาหนดความ
ต้ อ งการใช้ วั ส ดุ ใ นประเทศ จ านวน และคุ ณ ภาพที่ เหมาะสมกั บ ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานนั้ น ๆ
มีการจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ (Asset Acquisition) มีการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างถูกต้องตาม
วงจรการบริหารพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็ จะทาให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดความคุ้มค่า
มากที่สุด อันจะเป็นผลให้ช่วยประหยัดงบประมาณรายจ่ายของประเทศ ซึ่ง ปัจจุบันรัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ได้ยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ โดยตรา
เป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 6 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใดๆ
ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภ ายใต้บังคับแห่งพระราชบัญฐัตินี้ โดยมีเจตนารมณ์ที่สาคัญที่จะทาให้การ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย
การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมมีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญซึ่งจะ
ก่ อ ให้ เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า ในการใช้ จ่ า ยเงิ น มี ก ารวางแผนการด าเนิ น งานและมี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งจะทาให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็น
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ออกตามความในมาตรา 15 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.
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ออกตามความในมาตรา 17 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.
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ออกตามความในมาตรา 84(8) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.

2554
2543
2542
5

ออกตามความในมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542
6 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 24 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
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มาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับ
มาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทาให้เกิดความโปร่งใสใน
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (กรมบัญชีกลาง, 2558, 4)
ดังนั้น การพัสดุถือว่ามีความสาคัญต่อหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ทา
ให้การบริการงานทุกประเภทประสบความสาเร็จ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งถือเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ที่เป็ น ส่ วนราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบบริห ารราชการแผ่ นดิ น พ.ศ. 2534 (และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 มาตรา 15 (10)
กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอานาจที่จะวางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและ
ทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งต่ อ มามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ อ อกระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี ว่ าด้ ว ยการจั ด สรรค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เรื่ อ ยมาหลายฉบั บ
ซึ่ งปั จ จุ บั น คื อ ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธาน ว่ า ด้ ว ยการจั ด สรรค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2560 ซึ่งข้อ 8.1 (4) กาหนดค่ าบ ารุงมหาวิท ยาลั ยเป็ น “ค่าบ ารุงกิ จการ
นักศึกษา” จานวน 200 บาท และข้อ 8.1 (5) กาหนดค่าบารุงมหาวิทยาลัยเป็น “ค่าบารุงกีฬา”
จานวน 200 บาท โดยค่าบารุงดังกล่าวที่ได้รับการจัดสรรจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาจะ
ถูกจัดสรรเป็นเงินสาหรับใช้ในการดาเนินการด้านกิ จกรรมของนักศึกษาและด้านกีฬา ตามระเบียบ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยกองทุ น ส่ ง เสริม และพั ฒ นากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
อุบ ลราชธานี พ.ศ.2551 ซึ่ งระเบี ยบดั งกล่ าว เป็ น ระเบี ย บที่ ให้ จั ดตั้ งกองทุ น ส่ งเสริม และพั ฒ นา
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ขึ้ น เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2537
ใช้เงินในกองทุนดังกล่าวในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งหมายถึง การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่
ดาเนินการทั้งโดยมหาวิทยาลัยและโดยองค์การนักศึกษา เพื่อพัฒ นาให้นักศึกษามีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยให้มีลักษณะการจัดกิจกรรมดัง ต่อไปนี้ คือ (1)กิจกรรมวิชาการ (2)กิจกรรม
กี ฬ าและการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ (3)กิ จ กรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ แ ละรัก ษาสิ่ งแวดล้ อ ม (4)กิ จ กรรม
นั น ทนาการ และ (5) กิจ กรรมส่ งเสริมศิล ปวัฒ นธรรม โดยกองทุน ส่ งเสริมและพัฒ นากิจกรรม
นั ก ศึก ษา มี วัตถุป ระสงค์ ของการใช้ เงินดั งนี้ (1) เพื่ อ เป็ น ค่าใช้จ่ ายในการสนั บ สนุ นกิ จกรรมของ
นักศึกษา (2) เพื่อเป็นเงินสมทบในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และ (3)
เพื่อกิจกรรมอืน่ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงสัมฤทธิ์ผลต่อกิจกรรมนักศึกษา
จะเห็ น ได้ ว่ า การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งบประมาณ ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยกองทุ น ส่ งเสริ ม และพั ฒ นากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
พ.ศ.2551 เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับเงินของกองทุน ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ปฏิบัติเกี่ยว

4

ด้ ว ยกั บ การใช้ เงิ น ดั ง กล่ า วซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น “เงิ น รายได้ ” ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 อีกทั้งประกอบกับกฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง
และระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เพื่ อ ให้ เกิ ด ความถู ก ต้ อ งให้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณ
แม้ต่อมาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 จะถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 แล้ ว ก็ ต าม การด าเนิ น การในการใช้
การงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารงานพัสดุ ก็ยังจะต้องดาเนินการให้ถูกต้องตาม
ระเบียบราชการ จึงได้มีการนาพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้ง
กฎกระทรวง ระเบียบต่างๆ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังไม่มีระเบียบ กฎ
หรือข้อบังคับ หรือคู่มือในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุ เกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า ด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2551 และระเบียบดังกล่าวก็ได้กาหนดให้วิธีปฏิบัติอื่นใดที่
มิได้กาหนดไว้ในระเบี ยบนี้ ให้ ป ฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องจัดทาคู่มือปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการใช้
จ่ายงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และการดาเนิ นการใช้จ่ายงบประมาณให้ ถูกต้อ งตามกฎหมาย ทั้งก่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิด
โอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อีกทั้งสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทาให้การจัดซื้อจัด
จ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดผลดีต่อทาง
ราชการและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
ในการใช้ เป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและพั ส ดุ ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยกองทุ น ส่ งเสริ ม และพั ฒ นากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
พ.ศ.2551 เพื่อให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
2) เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ อาจารย์ที่ปรึ กษาสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชมรมต่างๆ รวมถึงนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2551 ได้อย่างถูกต้อง
3) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
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3. ขอบเขตของคู่มือ
คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ครอบคลุมขั้นตอนการดาเนินการ
ตั้งแต่วิธีการพัสดุ หลักการพัสดุและขั้นตอนการจัดหา การแต่งตั้ งคณะกรรมการ การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจรับ การจ้าง ตลอดจนการเบิ กจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี
ว่าด้วยกองทุน ส่งเสริมและพัฒ นากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2551 โดยใช้
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยอนุโลม
4. คำจำกัดควำม/นิยำมศัพท์เฉพำะ
“กำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง
เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ” แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้
(1) สิ น ค้ า ได้ แ ก่ วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น สิ่ งปลู ก สร้าง และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆ
รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่า “สินค้า”
นั้น
(2) งานบริการ ได้แก่ งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทาของ
และการรับขน
(3) งานจ้างก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่ง
ปลูก สร้างอื่นใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทาอื่นใดที่มีลักษณะทานอง
เดียวกันกับอาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น แต่
มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่า “งานก่อสร้าง” นั้น
(4) งานจ้ างที่ ป รึกษา ได้ แก่ งานจ้างบริก ารจากบุ คคลธรรมดาหรือ นิ ติ
บุคคลเพื่อเป็นผู้ให้คาปรึกษาหรือแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง
กฎหมายเศรษฐศาสตร์ การเงิ น การคลั ง สิ่ งแวดล้ อ ม วิ ท ยาศาสตร ์ เทคโนโลยี สาธารณสุ ข
ศิลปวัฒนธรรมการศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
(5) งานจ้ างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้แก่ งานจ้างบริการจาก
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(6) การดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“กำรบริ ห ำรพั ส ดุ ” หมายถึ ง การเก็ บ การบั น ทึ ก การเบิ ก จ่ า ย การยื ม การ
ตรวจสอบการบารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ
“หน่วยงำนของรัฐ” หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับ
ของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (ทุนหมุนเวียนที่มี
ลักษณะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน)
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“หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่” หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของ
รัฐนั้นกาหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
“เจ้ำหน้ำที่” หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐ
“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา
หรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในกิจการของบุ คคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
“มหำวิทยำลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ
รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบอานาจ
“กองทุน” หมายถึง กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
“คณะกรรมกำร” หมายถึง คณะกรรมการบริห ารกองทุน ส่ งเสริมและพัฒ นา
กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“นำยกสโมสรนักศึกษำ” หมายถึง นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2537
“ประธำนสภำนักศึกษำ” หมายถึง ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2537

บทที่ 2
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
ในการปฏิ บั ติงานด้ านพั ส ดุ กองทุ น ส่ งเสริม และพั ฒ นากิ จ กรรมนั กศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุจะต้องมีความรู้ ทักษะ และหลักเกณฑ์พื้นฐานในการยึดถือใน
การปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ ให้ เกิ ด ความกระบวนการท างานที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ซึ่ งในบทนี้ จะได้ กล่ าวถึ ง
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
2.2 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
2.3 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ ระราช บั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งและบ ริ ห ารพั สดุ ภ าครั ฐ พ .ศ. 25601
เป็นพระราชบัญญัติที่ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุใน
กฎหมาย ระบัยบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้ อบัญญัติ และข้อกาหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ภายใต้ บั ง คั บ ของพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ซึ่ ง มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ 23 สิ ง หาคม 2560 กล่ า วคื อ
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ยกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ทั้งกฎ
ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และให้ ใช้พระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 แทน โดยเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกาหนด
เกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่ว ยงานของรัฐทุกแห่งนาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความ
คุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดาเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทาให้
การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการ
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่ อ
ป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ
เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทาให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
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2.1.2 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25602
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
พ.ศ. 2560 ถือเป็นกฎหมายลาดับรอง มีด้วยกันหลายฉบั บ ซึ่งเป็นการกาหนดรายละเอียด ขั้นตอน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น
กฎกระทรวง กาหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กาหนดพัสดุที่
รั บ ต้ อ งการส่ งเสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น และก าหนดวิ ธีก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างที่ พั ส ดุ โ ดยวิธี คั ด เลื อ กและวิ ธี
เฉพาะเจาะจง กาหนดวงเงิการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กาหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง กาหนอัตราเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช่สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ เป็นต้น
2.1.3 ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 เป็นระเบียบที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ถือว่าเป็นกฎหมายลาดับรอง ที่เป็นการกาหนดรายละเอียด ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยที่หน่วยงานของรัฐต้องยึดถือ
ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน
2.1.4 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 เป็นพระราชบัญญัติจัดตั้ง
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี อั น เป็ น กฎหมายแม่ บ ทให้ ก ารด าเนิ น การต่ างๆ หรือ สถาปนาก่ อ ตั้ ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งในมาตรา 15 (10) ได้ให้อานาจสภามหาวิทยาลัย วางระเบียบและออก
ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ขึ้นใช้บังคับภายในมหาวิทยาลัยในการ
ปฏิบัติงานและการดาเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึงอานาจได้กาหนดระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.1.5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เป็นกฎหมายกลางหรือ
กฎหมายมาตรฐานกลางในการปฏิ บั ติ ราชการท างปกครอง ของหน่ ว ยงานของรัฐ ทุ ก หน่ ว ยงาน
เป็ น การกาหนกหลั ก เกณฑ์ ขั้น ตอนต่ างๆ ส าหรับ การด าเนิ น งานท างปกครองครองเพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้รักษา
ประโยชน์สาธารณะได้ และอานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ
2

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 210 ง วันที่ 23 สิงหาคม 2560
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2.1.6 ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการจั ด สรรค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560
ระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่า ด้ ว ยการจั ด สรรค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 เป็นกฎหมายลาดับรองที่ออกตามความพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.2533 ซึ่งให้อานาจสภามหาวิทยาลัย วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับ
การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยระเบี ย บดั ง กล่ า วเป็ น การก าหนดการจั ด สรรเงิ น
ค่าธรรมเนี ย มการศึกษาของนั กศึกษาที่ ล งทะเบี ยนเรีย น และเงินค่าบ ารุงมหาวิท ยาลั ยที่ ได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2.1.7 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2551
ระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่าด้ ว ยกองทุ น ส่ งเสริม และพั ฒ นากิ จ กรรม
นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ.ศ.2551เป็ น กฎหมายล าดั บ รองที่ อ อกตามความ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 ซึ่งให้อานาจสภามหาวิทยาลัย วางระเบียบและ
ออกข้อบั งคับ ต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย โดยระเบียบดังกล่าวเป็นการ
กาหนดให้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒ นากิจกรรมนักศึกษา โดยได้รับการจัดสรรเงินจากเงินค่าบารุง
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาและค่ า บ ารุ ง กี ฬ า ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการจั ด สรร
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ.2560 เพื่ อเป็นรายได้ของกองทุน และใช้เงินของ
กองทุนโดยมีวัตถุประสงค์ คือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษษด้านต่างๆ เช่น กิจกรรม
วิช าการ กิจ กรรมกีฬาและการส่ งเสริมสุ ขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม
กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2.1.8 ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ.2537
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี พ.ศ.2537 เป็ น กฎหมายล าดั บ รองที่ อ อกตามความพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี พ.ศ.2533 ซึ่ ง ให้ อ านาจสภามหาวิ ท ยาลั ย วางระเบี ย บและออกข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลั ยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับ
สาหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้
2.1.9 การใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณ
หน่วยงานของรัฐเมื่อได้รับงบประมาณจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้3
1) เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณ
3

คู่มือปฏิบัติงานส่วนพัสดุ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สิงหาคม.2556
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2) เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยได้รับอนุญาตจากรัฐ มนตรี ให้โดยไม่ต้องนาส่ง
คลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
3) เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย
4) เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นที่ตกเป็นรายได้ของราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย
5) เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

2.2 หลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการและการบริหารพัสดุ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยกองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
พ.ศ.2551 โดยงานกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ส านั ก งานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ได้ให้ความสาคัญในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการและการบริหารพัสดุตามกระบวนการบริหาร
พั ส ดุ ภ าครั ฐ ที่ จั ด ท าเป็ น ระเบี ย บหรื อ แนวท างปฏิ บั ติ ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คาสั่งที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แล้ว ยังต้องยึดหลักต่างๆ ใช้เป็นเกณฑ์ ในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
พัสดุ ดังนี้
2.2.1 หลักการในการดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพัสดุภาครัฐ
2.2.2 หลักการในการจัดซื้อจัดจ้างจ้างพัสดุ
2.2.3 หลักเกณฑ์การจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ
2.2.4 หลักเกณฑ์ วิธีการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.2.5 หลักการจัดทาและเปิดเผยราคากลาง
2.2.6 หลักเกณฑ์การทาสัญญาหรือข้อตกลง และการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
2.2.7 หลักการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
2.2.8 หลักเกณฑ์การบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง
2.2.9 ข้อปฏิบัติในการจัดหาพัสดุภาครัฐ
2.2.10 หลักการควบคุมและบารุงรักษาพัสดุ
2.2.11 หลักการจาหน่ายพัสดุภาครัฐที่ดี
2.2.12 ข้อควรระวังในการจัดหาพัสดุภาครัฐ
2.2.13 หลักการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ
2.2.14 หลั ก เกณฑ์ ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการจั ด ซื้ อ หรื อ จ้ าง และองค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการ
2.2.15 การอุทธรณ์
2.2.16 การร้องเรียน
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2.2.1 หลักการ แนวคิดในการดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพัสดุภาครัฐ
หลั ก การจั ด หาพั ส ดุ ภ าครั ฐ ที่ ดี ข องประเทศไทยตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กาหนดแนวคิดหรือหลักการในการจัดหาพัสดุทุกขั้นตอน
ให้ ผู้มีหน้าที่รับ ผิดชอบการจัดหาพัสดุต้องดาเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยคานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบฯ และในการดาเนินงานแต่
ละขั้นตอน ผู้รับผิดชอบต้องบันทึกหลักฐานในการดาเนินงาน พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่ง
การในขั้นตอนที่สาคัญไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
อย่างไรก็ดี โดยที่กระบวนการบริหารพัสดุภาครัฐของประเทศไทย ได้กาหนดโดย
ระเบียบ ในขณะที่รัฐได้ให้ความสาคัญในการจัดหาพัสดุภาครัฐเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องของการกากับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการรักษาประโยชน์จากเงินและทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน ซึ่งมีการใช้จ่ายในด้านพัสดุจานวนมากทุกปี ดังนั้น จึงมีข้อกาหนดในกฎหมายอีกหลาย
ฉบับที่ผู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุจะต้องนาไปใช้เป็นแนวคิดในการบริหารงาน รวมทั้งกฎหมายพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องด้วย
กรอบแนวคิด หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการดาเนินการที่อยู่ในกฎหมาย และ
ระเบียบต่าง ๆ ที่สาคัญโดยสรุป ได้แก่ 4
1) รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย ซึ่งเป็ น กฎหมายแม่ บ ทของประเทศจะมี
ข้อกาหนดที่เปิดโอกาสให้ บุคคลมีเสรีภ าพในการประกอบอาชีพ และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็น
ธรรม และรัฐต้องกากับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ป้องกันการ ผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
2) กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ รายจ่ าย
ประจาปี ตลอดจนระเบียบสานักงบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณ กาหนดรายการ ประเภท
และงบประมาณรายจ่ า ยที่ จั ด สรรให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงาน ตลอดจนก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห าร
งบประมาณโดยรวม
3) ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ ก าหนดความหมายของการจั ด หาแต่ ล ะ
ประเภท รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้อง
4) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กาหนดกระบวนการและ ขั้นตอน
ในการดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ที่เป็นคาสั่งทางปกครอง ได้แก่ การสั่งรับ หรือไม่รับคาเสนอให้
จัดหา การสั่งอนุมัติการจัดหา การสั่งยกเลิกกระบวนการ พิจารณาคาเสนอ และการสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องดาเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
5) กฎหมายว่ า ด้ ว ยข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ ซึ่ ง เป็ น กฎหมายที่ ใ ห้ สิ ท ธิ กั บ
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศสอบราคา และประกาศ
4

ภูรวัฒน์ เกื้อทาน, เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
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ประกวดราคา รวมถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ผลการพิ จ ารณาจั ด หาของ หน่ ว ยงานของรั ฐ
เป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
6) พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก การและวิ ธี ก ารบ ริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานส่ ว นราชการด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างโดยเปิ ด เผยและเที่ ย งธรรม ค านึ งถึ ง
ประโยชน์ แ ละผลเสี ย ท างสั งคม ภาระต่ อ ประชาชน คุ ณ ภาพ วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ จะใช้ ราคา และ
ผลประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับประกอบกัน ทั้งนี้ ต้องจัดให้มี การเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติให้ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดู
หรื อตรวจสอบได้ โดยมี ข้ อยกเว้น เฉพาะ กรณี ที่ เกี่ ยวกับ การคุ้ ม ครองความลั บ ท างราชการหรือ
ความลับทางการค้า
7) กฎหมายว่าด้วยความผิ ดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กาหนด
ลักษณะความผิดและกลไลการดาเนินงานเอาผิดกับผู้กระทาผิด รวมทั้งผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ชอบมาพากลในการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ ทาให้เกิดความโปร่งใส ขจัด ความไม่เป็นธรรมในการเสนอราคา
8) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัย ทางงบประมาณและการคลัง
กาหนดโทษปรับทางปกครอง สาหรับผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการ พัสดุ และทาให้รัฐเสียหาย
2.2.2 หลักการในการจัดซื้อจัดจ้างจ้างพัสดุ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ ในการหลักจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐที่ดีต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังนี้5
1) คุ้มค่า หมายถึง พัสดุต้องมีคุณภาพ หรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ใน
การใช้งาน ราคาเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
2)โปร่งใส หมายถึง ต้องกระทาโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันอย่าง เป็น
ธรรมมีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่น
ข้อเสนอมีหลักฐานการดาเนินงานชัดเจน และ มีการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ในทุกขั้นตอน
3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง ต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ล่วงหน้า กาหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผย
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
4) ตรวจสอบได้ หมายถึง มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

5

ชุณหจิต สังข์ใหม่. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ. สานักมาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2548
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2.2.3 หลักเกณฑ์การจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ
1) การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของ
รัฐคานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น
2) ห้ามมิให้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือ
ของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่ พัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อ
เดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
3) ในการซื้ อ หรื อ จ้ างที่ มิ ใช่ก ารจ้ างก่ อ สร้าง ให้ หั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรัฐ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทาร่าง
ขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า ง รวมทั้ งก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
4) การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน
และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทางราชการ หากพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า งใดมี ป ระกาศก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือ
รายการในการก่อสร้ างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวก จะระบุเฉพาะ
หมายเลขมาตรฐานก็ได้
5) ใน ก รณี พั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ ห รื อ จ้ า งใด ยั งไม่ มี ป ระก าศ ก าห น ด ม าต รฐ าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมแต่ มี ผู้ ได้ รั บ การจดทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไว้ กั บ กระทรวงอุ ต สาหกรรมแล้ ว
ให้ กาหนดรายละเอี ยดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัส ดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้
สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวง
อุตสาหกรรมจัดทาขึ้น
6) การจ้างก่อสร้าง จะต้องให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่ งหรือจะให้ เจ้าหน้ าที่ห รือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะ
ดาเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
7) องค์ป ระกอบ ระยะเวลาการพิ จารณา และการประชุมของคณะกรรมการให้
เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกาหนดตามความจาเป็นและเหมาะสม
8) รายละเอียดของการจัดทาขอบเขตการจ้าง ประกอบด้วย6
(1) เหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องซื้อหรือจ้าง
(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรือรูปแบบ
รายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(4) วงเงิน ที่ จ ะซื้ อ หรื อจ้ าง โดยให้ ระบุ ว งเงิน งบประมาณ ถ้ าไม่ มี ว งเงิน
ดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
6

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22
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(5) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(6) วิธีการที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(8) ข้อเสนออื่นๆ ถ้ามี
2.2.4 หลักเกณฑ์ วิธีการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรอง
ราคา รวมทั้ งการจั ด ซื้ อจั ด จ้ างพั ส ดุกั บ ผู้ ป ระกอบการโดยตรงในวงเงิน เล็ ก น้ อ ยตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก
หรื อ วิ ธี คั ด เลื อ กแล้ ว แต่ ไม่ มี ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ หรื อ ข้ อ เสนอนั้ น ไม่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ สื บ ราคาจาก
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง และจากผู้ยื่นข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะ
ทาได้
2) กรณีพัสดุนั้นมีผู้ประกอบการที่คุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว และกรณีที่เป็น
พัสดุที่มีความจาเป็นต้องใช้โดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตราย
และการดาเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือเสียหาย
ตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง มายื่นข้อเสนอ
หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคากลางหรือวงเงินงบประมาณ หรือราคา
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
3) กรณีจาเป็นต้องทาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่ มเติมหรือต่อเนื่องจากพัสดุที่ได้จัดซื้อจัด
จ้างไว้ก่อนแล้ว ตามมาตรา 56 (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่ง
ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ต่ากว่าหรือราคา
เดิม โดยคานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ
4) กรณีเป็นพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือ
หน่วยงานของต่างประเทศ ตามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ดาเนินการโดยเจรจาตกลงราคา
5) กรณี เป็ น พั สดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่ งปลู กสร้างซึ่ งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ งวิธีตาม
มาตรา 56 (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอ
นั้ น ยั งสู งกว่าราคาในท้ องถิ่ น หรื อราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณ หรือราคาที่ คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(1) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการเป็น
การทั่วไป และมีวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลง
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ราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(2) สาหรับกรณีข้างต้นที่มีความจาเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้ และ
ดาเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดาเนินการไปก่อนแล้ว
รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
2.2.5 หลักการจัดทาและเปิดเผยราคากลาง
ส านั ก งานคณะกรรมการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริต แห่ งชาติ ได้ ห นั งสื อ
ส านั ก งาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0001.26/ว 0025 ลงวั น ที่ 4 กั น ยายน 2556 เรื่ อ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคานวณราคากลาง กาหนดว่า
“ในกรณีที่หน่วยของรัฐได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างซึ่งมีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกิน
กว่าหนึ่ งแสนบาท ตั้งแต่วัน ที่ 11 สิ งหาคม 2556 ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ เปิด เผยข้อมู ล รายละเอีย ด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคานวณราคากลางตามแบบตารางแสดงวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวม 7 ประเภท.....”
ดังนี้
1) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
2) ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ ได้ รับ และรายละเอีย ด ค่ าใช้ จ่ายในการจ้ าง
ควบคุมงาน
3) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ออกแบบ
4) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ที่ปรึกษา
5) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
งานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
6) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
7) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
2.2.6 หลักเกณฑ์การทาสัญญาหรือข้อตกลง และการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
1) การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญา เป็นอานาจของหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐการลงนามในสัญญา จะกระทาได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์
2) การทาสั ญ ญาหรือข้อตกลงเป็น หนังสื อ นอกจากการจ้างที่ป รึก ษาให้ กาหนด
ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
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3) การจ้ างซึ่งต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้ กาหนดค่ าปรับเป็ น
รายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจ้าง ต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100
บาท
4) สาหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กาหนดค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกาหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ทั้งนี้ ให้กาหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญ
ชวนให้ชัดเจนด้วย
5) ให้หน่วยงานของรัฐส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่ง
ล้านบาทขึ้นไป ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันทาสัญญา
หรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
6) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของ
สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงนั้ น โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งพิ จ ารณาเปรีย บเที ย บคุ ณ ภาพของพั ส ดุ หรื อ
รายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทาการแก้ไข
นั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วยในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง
หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชานาญการ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรั บรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง
หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วยเมื่อผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้
อนุ มั ติ ก ารแก้ ไขสั ญ ญาหรื อข้ อ ตกลงแล้ ว ให้ หั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรัฐ เป็ น ผู้ ล งนามในสั ญ ญาหรือ
ข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น
2.2.7 หลักการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
การดาเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุ กรณีที่มีการจัดจ้างวงเงิน
เล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวงจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสัญญาหรือ
ข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สาหรับกรณีที่มีการ
ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คาปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชานาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ในกรณีจาเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจานวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจรับ
ตามหลักวิชาการสถิติ
3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่งและให้ดาเนินการให้เสร็จ
สิ้นโดยเร็วที่สุด
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4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้ รับจ้างได้ส่ ง
มอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อม
กับทาใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และ
เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐทราบ
5) ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญา
หรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ
6) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรือส่งมอบ
ครบจานวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสั ญญาหรือข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้
เฉพาะจานวนที่ถูกต้อง และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อ แจ้งให้
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทาการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของ
รัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
7) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใด
อย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น
และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วัน
ทาการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ
8) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยทาความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ
2.2.8 หลักเกณฑ์การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
การบอกเลิ ก สั ญ ญาหรือข้ อตกลง หากปรากฏว่าคู่สั ญ ญาไม่ ส ามารถปฏิ บั ติต าม
สัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นหากจานวนเงินค่าปรับจะเกิน
ร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดาเนินการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลงเว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จาเป็น
เหตุบอกเลิกสัญญา/ข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะบอกเลิกกับคู่สัญญา
ดังนี้
1) เหตุตามที่กฎหมายกาหนด
2) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือ ทางานให้
แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
3) เหตุอื่นตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง
4) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอานาจพิจารณาเฉพาะในกรณี ดังนี้
1) ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
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2) เพื่ อ แก้ไขข้ อ เสี ย เปรีย บของหน่ ว ยงานของรั ฐ ในการที่ จ ะปฏิ บั ติ ต าม
สัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

2.2.9 ข้อปฏิบัติที่ดีในการจัดหาพัสดุภาครัฐ7
ข้อปฏิบัติที่ดีในการจัดหาพัสดุภาครัฐ ประกอบด้วย
1) มีการวางแผนการจัดหาและดาเนินการตามแผนที่วางไว้ตลอดจนการมีระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบที่ดี
2) ดาเนินการด้วยความโปร่งใส เปิดเผย เป็นธรรม และมีการแข่งขันกันอย่างแท้จริง
3) ดาเนิ น การให้ ได้วัส ดุที่ ดี มีความคุ้มค่าในการจัดหา เพื่อให้ การใช้จ่ายเงินเกิด
ประโยชน์สูงสุด
4) กาหนดคุณสมบัติเฉพาะและแบบรูปรายการที่ชัดเจนและเป็นกลาง สอดคล้องกับ
ความต้องการในการใช้งาน
5) การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสและคานึงถึงความคุ้มค่าในการจัดหา พัสดุที่
ต้องการ
6) การตรวจรับพัสดุหรือตรวจงานจ้างเป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญา อย่าง ถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทันความต้องการใช้งาน
2.2.10 หลักการควบคุมและบารุงรักษาพัสดุ
การควบคุมและบารุงรักษา เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการบริหารพัสดุ หลักการควบคุม
และบารุงรักษาพัสดุ ที่ดีควรประกอบด้วย8
1) ลงบัญชีหรือทะเบียนพัสดุที่ทางราชการได้รับหรือลงทะเบียนให้ครบถ้วน
2) ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุให้รัดกุม
3) ดูแลรักษาพัสดุให้ใช้งานได้ตลอดเวลาและมีการทาประวัติการใช้งาน
4) มีการทาหลักฐานการยืมและคืนพัสดุ
5) มีการตรวจสอบพัสดุประจาปี
หลักการควบคุมพัสดุภาครัฐที่ดี ตามแนวคิดของประเทศไทย จะประกอบด้วย
1) พัส ดุไม่ว่าจะได้มาด้ว ยประการใดจะต้องมีการควบคุม ทางบัญ ชีห รือทะเบี ยน
เพื่อให้ทราบว่ามีการเบิกจ่ายไปใช้จริงและมีการใช้ให้สมประโยชน์
2) กรณี ที่ มี ก ารยื ม จะต้ อ งมี ห ลั ก ฐานการยื ม การอนุ มั ติ ให้ ยื ม และการติ ด ตาม
ทวงคืนพัสดุที่ยืมภายในกาหนดเวลายืม
7

อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ ....
8
อดิศัย เพียงเกษ, การบริหารงานพัสดุของรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา, วิทยานิพนธ์ครุศาส
ตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2548
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3) มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลและเก็ บ รั ก ษาในที่ ที่ เหมาะสม อยู่ ใ นสภาพที่ ใ ช้ ง านได้
ตลอดเวลา และทันตามความต้องการในการใช้งาน
4) มีการตรวจสอบการรับและจ่ายพัสดุอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หลังจากผ่านขั้นตอนการควบคุมพัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการใช้งานแล้ว และตรวจพบว่ามี
พัสดุชารุดบกพร่องจนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป หรือหากใช้งานต่อไปจะ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก
หรือเป็นพัสดุที่หมดความจาเป็นในการใช้งานแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของวงจรพัสดุคือต้องจาหน่ายพัสดุ
นั้นออกไปจากบัญชีหรือทะเบียน การจาหน่ายพัสดุเป็นการหาวิธีใช้ประโยชน์จากพัสดุจนหมดคุณค่า
อย่างแท้จริง และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา ตลอดจนสามารถหมุนเวียนจัดหาพัสดุ
ใหม่มาทดแทนได้
2.2.11 หลักการจาหน่ายพัสดุภาครัฐที่ดี
หลักการจาหน่ายพัสดุภาครัฐที่ดี ตามแนวคิดของประเทศไทย9จะประกอบด้วย
1) มีผู้รับผิดชอบกรณีพัสดุชารุดซึ่งไม่ได้เกิดจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญหาย
2) เป็นประโยชน์ในการตัดทอนความรับผิดชอบระหว่างกัน โดยเฉพาะการรับส่งงาน
ของผู้ พ้ น จากต าแหน่ งหนึ่ ง และผู้ ที่ เข้ ามารับ ต าแหน่ งแทน และท าให้ เกิ ด ความต่ อ เนื่ อ งในการ
ปฏิบัติงาน
3) สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดหาต่อไป
4) มี ก ารจ าหน่ ายในเวลาที่ เหมาะสม เพื่ อ ลดภาระในการบ ารุงรั ก ษา และอาจ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นได้
2.2.12 ข้อควรระวังในการจัดหาพัสดุภาครัฐ
การจัดหาพัสดุของทางราชการจาเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติที่รอบคอบและรัดกุม
ในขณะที่ต้องการได้มาซึ่งพัสดุที่ดีในเวลารวดเร็วทันเวลาใช้งาน และในราคาที่เหมาะสม โดยสิ่งที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องพึงระวังในการจัดหาพัสดุภาครัฐ คือ
1) การวางแผนการจัดหาพัสดุไม่เหมาะสมหรือไม่ดาเนินการตามแผนที่วางไว้
2) การกาหนดคุณ ลั กษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการละเอียดไม่ชัดเจน หรือไม่
ครบถ้วน
3) การกาหนดคุณสมบัติของผู้เข้ามาเสนอราคาที่สูงหรือต่าเกินไป
4) การเผยแพร่ข่าวสารการจัดหาไม่ทั่วถึงและให้เวลาในการเสนอราคาไม่ เพียงพอ
5) การพิจารณาราคาไม่โปร่งใสและมักจะไม่คานึงถึงความคุ้มค่าในการ จัดหาพัสดุที่
ต้องการ
6) การตรวจรับพัสดุหรือตรวจงานจ้างล่าช้าและไม่เป็นไปตามสัญญา

9

เรื่องเดียวกัน

20

จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นปัญหาที่มั กเกิดขึ้นในการบริหารจัดการพัสดุที่เป็นปัญหา
สาคัญ ซึ่งผู้ ป ฏิบั ติงานต้องพึ งระมัดระวังปัญ หาดังกล่ าวและต้องหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม และ
ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินการถูกต้อง
2.2.13 หลักการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และเป็นการป้องกันการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ควรต้องตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการดาเนินการต่างๆ ซึ่งอาจมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยอาจดาเนินการ ดังนี้
1) ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
แต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้ง
นั้น
2) ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย ให้เจ้าหน้าที่กาหนดให้ผู้
ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(2) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(3) หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม
(ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3) ในกรณีผู้ยื่ นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
4) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน 2)
5) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกาหนด เช่น สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนา
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการ
ทีก่ าหนดในระเบียบนี้
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2.2.14 หลั ก เกณ ฑ์ ก ารแต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการจั ด ซื้ อ หรื อ จ้ า ง และองค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการ
1) ในการดาเนิ น การจัดซื้อ จัดจ้างแต่ ล ะครั้ง ให้ หั วหน้ าหน่ ว ยงานของรัฐ แต่งตั้ ง
คณะกรรมการซื้อ หรื อ จ้ างขึ้ น เพื่ อปฏิ บั ติ ก ารตามระเบี ย บนี้ พร้อมกั บ ก าหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ดังนี้
1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
2) ให้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ล ะคณะ รายงานผลการพิ จารณาต่ อหั วหน้ า
หน่ ว ยงานของรั ฐ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ถ้ ามี เหตุ ที่ ท าให้ ก ารรายงานล่ าช้ า ให้ เสนอหั ว หน้ า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจาเป็น
3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอย่ างน้ อ ย 2 คน ซึ่ งแต่ งตั้ งจากข้ าราชการ ลู ก จ้ างประจ า พนั ก งานราชการ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คานึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสาคัญ
4) ในกรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็น
กรรมการด้วยก็ได้แต่จานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจานวนกรรมการตามข้อ 3)
5) ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ ามแต่งตั้ งผู้ ที่เป็ นกรรมการพิ จารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
6) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณ วุฒิ
เกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ
7) การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโดยประธานกรรมการต้อง
อยู่ด้วยทุกครั้ง หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
ประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน
8) มติข องคณะกรรมการให้ ถือ เสี ยงข้ างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ ากั น ให้ ป ระธาน
กรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอก
ฉันท์
9) กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทาบันทึกความเห็น
แย้งไว้ด้วยประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น
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10) การมี ส่ ว นได้ เสี ย ในเรื่ อ งซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาของประธานกรรมการและ
กรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหากประธานหรือกรรมการ
ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือ
กรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น
และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
2.2.15 การอุทธรณ์
1) ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ กาหนดในพระราชบั ญ ญั ตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เป็ น เหตุ ให้ ตนไม่ ได้รับ การประกาศผลเป็ น ผู้ ช นะหรือไม่ ได้ รับ การคั ดเลื อ กเป็ น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
2) ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้
(1) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ
(2) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญ ญั ตินี้ กฎกระทรวง ระเบี ยบ หรือ
ประกาศที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ในส่ ว นที่ เกี่ ยวข้อ งโดยตรงกั บ การจัด ซื้ อ จัด จ้ างในประกาศ
เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ
(4) กรณีอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
3) การอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ในหนังสืออุทธรณ์ ต้องใช้
ถ้อยคาสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบกาหนดวิธีการอุทธรณ์เป็น
อย่างอื่นหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้
4) ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวัน ทาการนับแต่
วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5) ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทาการ
นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รั บ อุ ท ธรณ์ ในกรณี ที่ เห็ น ด้ ว ยกั บ อุท ธรณ์ ก็ ให้ ดาเนิ น การตามความเห็ น นั้ น ภายใน
กาหนดเวลา ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายในสามวัน ทาการนับแต่วันที่ครบ
กาหนด
6) เมื่ อ ได้ รั บ รายงานจากหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวหากเรื่องใดไม่อาจ
พิจารณาได้ทันในกาหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสอง
ครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการ
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จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟัง
ขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสาคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงาน
ของรั ฐ ด าเนิ น การให้ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างใหม่ ห รื อ เริ่ม จากขั้ น ตอนใดตามที่ เห็ น สมควร ในกรณี ที่
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เห็ นว่าอุทธรณ์ ฟังไม่ขึ้นหรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัย
สาคัญ ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทาการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ให้เป็นที่สุดในกรณีที่พ้นกาหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ยุติเรื่อง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้
อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทา
การจัดซื้อจัดจ้างต่อไปผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการ
ยุติเรื่องและเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้
หน่ ว ยงานของรัฐ ชดใช้ค่าเสี ยหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่ า วไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่
หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว
2.2.16 การร้องเรียน
1) ผู้ ใดเห็ น ว่าหน่ วยงานของรัฐ มิได้ปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศที่ ออกตามความในกฎหมายว่าด้ว ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุ ภ าครัฐ มี สิ ท ธิ
ร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีก็ได้
2) การยื่ น ข้อ ร้อ งเรียน ต้องดาเนิ น การภายใน 15 วัน นั บ แต่ วัน ที่ รู้ห รือ ควรรู้ว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3) การร้องเรียนต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็น
นิติบุคคลต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลและประทับตรา
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) หนังสือร้องเรียน ต้องใช้ถ้อยคาสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
4) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องร้องเรียน ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาข้อ
ร้ อ งเรี ย นให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยเร็ ว แล้ ว แจ้ ง ผลให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย นทราบโดยไม่ ชั ก ช้ า พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง ให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย
5) ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของ
รัฐทราบด้วย
6) คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด
7) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกาหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ตามความ
จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
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2.3 แนวคิดทฤษฎี งานวิจัย และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ
2.3.1.1 ความหมายและความสาคัญของการบริหารงานพัสดุ
ความหมายของการบริหารงานพัสดุ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการ
บริหารงานพัสดุไว้แตกต่างกันดังนี้
มอส ส์ แ มน และมอร์ ตั น (Mossman & Morton, 1965, p.3) ได้ ใ ห้
ความหมายการบริหารพัสดุ หมายถึง ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเวลา สถานที่และอรรถประโยชน์ในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า และคนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงการขนถ่ายสินค้าตั้งแต่เป็น
วั ต ถุ ดิ บ จนกระทั่ ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าเร็ จ รู ป และจะต้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ การส่ งของ การจั ด จ าหน่ า ย
การจัดเก็บรักษา การส่งไปยังผู้ขายปลีกและอื่น ๆ
ปรีชา จาปารัตน์ และไพศาล ชัยมงคล (2527, หน้า 2) ได้ให้ความหมาย
การบริ ห ารพั ส ดุ ห มายถึ ง การน าเอาวิท ยาการหรื อ ศิ ล ปะในการบริ ห ารมาใช้ ในการจั ด หาพั ส ดุ
เพื่อสนับสนุนและสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือโครงการให้ดาเนินไปตาม
เป้ าหมายโดยได้ดาเนิ นการตามวงจรการบริหารพัสดุ คือ การจัดหา (procurement) การควบคุม
พั สดุ (inventorymanagement) การเก็ บ รั ก ษาพั สดุ (storage operation) การบริ ห ารงาน
บารุงรักษา (maintenancemanagement) และการจาหน่ายจากบัญชี (disposal)
ศิวาพร มัณ ฑุกานนท์ (2533 อ้างถึงใน ช านิ ฝอยหิ รัญ , 2537, หน้า 18)
ได้ให้ความหมายการบริหารงานพัสดุ หมายถึง การส่งกาลังบารุงหรือการบริหารงานพัสดุนั้นเป็นวิชา
ที่ว่าด้วยการกาหนดความต้อง การจัดส่งวัตถุดิบ พัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์จะพึง
ต้องการไปให้โรงงาน เพื่อผลิตออกเป็นสินค้าหรือของสาเร็จรูปแล้วส่งไปให้ตลาดและผู้ใช้จนถึงการ
จาหน่ายของเหลือจากสายส่งกาลัง
วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ (2526 อ้างถึงใน ชานิ ฝอยหิรัญ, 2537, หน้า 18) ได้
ให้ความหมายการบริหารงานพัสดุหมายถึง ระบบงานที่ถูกต้องเหมาะสมมีสถานที่ทางานที่สะอาด
สะดวก สบายมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียบพร้อม
สุชาติ ศุภ มงคล (2527 อ้างถึงใน ชานิ ฝอยหิรัญ , 2537, หน้า 18) ได้ให้
ความหมายการบริหารงานพัสดุ หมายถึง การดูและจัดการเกี่ยวกับวัสดุต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในคลังและวัสดุ
ที่ใช้อยู่ในกิจการนั้นให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกล่าวคือ ให้มีสภาพคล่องและลดค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
การจัดหา เก็บรักษา และเคลื่อนย้ายพัสดุนั้น เพื่อนาไปใช้หรือขายให้กับผู้ต้องการ
วรรณี ศรีเพ็ญ (2538, หน้า 5) กล่ าวว่า การบริห ารพัสดุนั้นเป็นปัจจัยที่
สาคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ในการจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ประหยัดงบประมาณ ดังนั้น การบริหารพัสดุจาเป็นต้องใช้ขบวนการบริหาร อันได้แก่ การวางแผน
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งาน การจัดระบบงาน ประสานงาน และควบคุมงาน เพื่อใช้ทรัพยากรบุคคลและวัสดุให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
กนกรั ต น์ คล้ า ยทองค า (2541, หน้ า 11) ได้ เสนอความหมายของการ
บริหารงานพัสดุว่าเป็นกิจกรรมที่องค์กรจะต้องปฏิบัติต่อพัสดุ มี 2 ขั้นตอน ใหญ่ ๆ ดังนี้
1) การจัด ให้ ได้ม าซึ่ งพั ส ดุ ประกอบด้ ว ยการวงแผน การจั ดท า
โครงการ การกาหนดความต้องการและการจัดหา
2) การจัดการพัสดุประกอบด้วย การแจกจ่ายพัสดุ การบารุงรักษา
และการจาหน่ายพัสดุ
โดยสรุปได้ว่า การบริหารพัสดุ หมายถึง กระบวนการดาเนินการให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของด้วยวิธีการจัดหาพัสดุเพื่อสนับสนุนและสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
ดาเนินไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และประหยัด กิจกรรมดังกล่าวครอบคลุม
ถึงสิ่งต่าง ๆ อย่างกว้างขวางนับตั้งแต่ การวางแผน การกาหนดความต้องการ การจัดหา การควบคุม
การบารุงรักษา และการจาหน่าย รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คาสั่งที่หน่วยงานราชการได้
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
2.3.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพมีผู้ให้ความหมายแตกต่างกันดังนี้
ติน ปรัชญาพฤทธิ์ (2536, หน้า 130) ได้ให้ความหมายไว้ในหนังสือ “ศัพท์
รัฐประศาสนศาสตร์ “ ว่า ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การสนับสนุนให้มีวิธีการบริหารที่จะ
ได้รับผลดีมากที่สุด โดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด นั้นก็คือ การลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุและบุคลากร
ลงในขณะที่พยายามเพิ่มความแม่นตรง ความเร็ว และความราบเรียบของการบริหารให้
มากขึ้น
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, หน้า 91-92) ได้ให้ความหมายไว้ในหนังสือศัพท์
การบริหารว่าประสิทธิภาพ (efficience) มีหลายความหมาย ดังนี้
1) ความสามารถในการผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยการใช้พลังงาน
เวลา วัสดุ หรือปัจจัยอื่น ๆ ต่าที่สุด
2) ความสั มพั นธ์ระหว่างปั จจัยน าเข้า (input) และผลที่ออกมา
(output) เพื่อสร้างให้เกิดต้นทุนสาหรับทรัพยากรต่าที่สุด
ทิ พ าวดี เมฆสวรรค์ (อ้ า งถึ ง ใน ธานิ น ทร์ สุ ท ธิ กุ ญ ชร, 2543, หน้ า 9)
กล่าวถึงประสิทธิภาพว่า มีความหมายรวมถึงการผลิตภาพ และประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็น
สิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่ วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา คือ
1) ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต (input)
ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสีย
น้อยที่สุด
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2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (process) ได้แก่
การทางานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคนิคที่สะดวกขึ้นกว่าเดิม
3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การทางานที่
มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกาไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสานึกที่ดีต่อการทางาน และ
การบริการเป็นที่พอใจของลูกค้า หรือผู้มารับบริการจากแนวคิดในเรื่องประสิทธิภาพ อาจกล่าวได้ว่า
ประสิทธิภาพในการทางานในเชิงเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การผลิตสินคือหรือบริการให้ได้มากที่สุด
โดยพิจารณาถึงในส่วนของต้นทุน หรือปัจจัยนาเข้าให้น้อยที่สุดและประหยัดเวลาให้มากที่สุด ในขณะ
ที่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเชิงสังคมศาสตร์หรือประสิทธิภาพในการทางานของแต่ละบุคคล
นั้น ปัจจัยนาเข้าจะพิจารณาถึงความพยายาม ความพร้อม ความสามารถ ความคล่องแคล้วในการ
ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบกับผลที่ได้คือความพึงพอใจของผู้มารับบริการหรือการปฏิบัติงานได้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ตามแผน
โดยทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538) ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพในระบบราชการมี
ความหมายรวมถึงผลิ ตภาพและประสิ ท ธิภ าพ โดยประสิ ท ธิภ าพเป็ น สิ่ งที่ วัด ได้ห ลายมิติ ต ามแต่
วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณาคือประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต (Input) ได้แก่
การใช้ทรัพยากรการบริหารคือคนเงินวัสดุเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดการสูญเสีย
น้ อ ยที่ สุ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในมิ ติ ข องกระบวนการบริ ห าร (Process) ได้ แ ก่ ก ารท างานที่ ถู ก ต้ อ งได้
มาตรฐานรวดเร็วและใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิมประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ได้แก่
การทางานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคมเกิดผลกาไรทันเวลาผู้ปฏิบัติงานมีจิตสานึกที่ดีต่อการ
ทางานและบริการเป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ
ยุวนุ ช กุล าตี (2548) ให้ ความหมายประสิทธิภ าพหมายถึงความสั มพันธ์
ระหว่ า งปั จ จั ย ที่ น าเข้ า (Input) และผลลั พ ธ์ ที่ อ อกมา (Output) เพื่ อ สร้ า งให้ เกิ ด ต้ น ทุ น ส าหรั บ
ทรัพยากรต่าสุดซึ่งเป็ น การกระทาอย่างหนึ่งที่ถูกต้อง (Doing Things Right) โดยคานึงถึงวิธีการ
(Means)ใช้ ท รั พ ยากร (Resources)ให้ เกิ ดการประหยั ดหรือ สิ้ น เปลื องน้ อ ยที่ สุ ดจากที่ ได้ ก ล่ าวถึ ง
ความหมายของประสิทธิภาพข้างต้น ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การเพิ่มประสิทธิภาพหมายถึง การ
ปฏิบัติงานโดยที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดโดยได้ผลงานมากที่สุด เกิดความประหยัดและสิ้นเปลืองน้อย
ที่สุด
กุศยา ลีฬหวงศ์ (2551) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน ประกอบด้วย
1) ความสามารถ (Ability)
2) ความตั้งใจ (Effort)
3) การสนับสนุน (Support)
มี สู ต รคื อ Performance (P) = Ability (A) x Effort (E) x Support (S)
ส่วนประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะตัว (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) แรงจู ง ใจ (Motivation) เช่ น ค่ า ตอบแทน ชื่ อ เสี ย ง เกี ย รติ ย ศ การ
ยอมรับ ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน แต่เมื่อทางานแล้วต้องมีแรงจูงใจจากองค์กรด้วย ซึ่งจะทาให้เกิด
มีแรงจูงใจมากขึ้นหรือน้อยลง เช่น การศึกษาการอบรมเพิ่มเติม การดูงานภายนอก
2) จรรยาบรรณในอาชี พ (Work Ethic)โดยทั่ ว ไปเมื่ อผิ ด จรรยาบรรณก็
มัก จะผิ ด กฎหมายเนื่ อ งจาก กฎหมายเริ่ม แรกมาจากจารีตประเพณี แ ต่ จะไม่ ทุ ก กรณี ข้ อ สั งเกต
จรรยาบรรณที่ดี ต้องอย่านาความรู้สึกส่วนตัวไปรวมกับการทางาน คือ ต้องแยกให้ออก
3) การเข้าไปมีส่วนร่วมในงาน (Attendance) มากน้อยเพียงใด เช่น การ
วัดการมีส่วนร่วมของพนักงาน อาจได้แก่ การมาทางาน การร่วมทากิจกรรม การร่วมประเมินผล
4) การออกแบบงาน (Job Design) คือ การออกแบบงานหรือหน้าที่ของคน
ในองค์กรนั้น ๆ ออกมาให้ชัดเจน ว่าใครทาหน้าที่อะไร ทาอะไรหลัก รอง ก่อน หลัง โดยถ้าออกแบบดี
การตั้งใจทางานก็จะดี

การสนั บ สนุ น ขององค์กร (Organizational Support) จะทาให้ ประสิ ทธิภาพการ
ดาเนินการเพิ่มมากขึ้น ดังนี้
1) การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development)
2) อุปกรณ์และเทคโนโลยี เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ (Equipment and
Technology)
3) วิธีการหรือมาตรฐานในการประเมินผล (Performance Standards) ซึ่ง
หน่วยงานสมัยใหม่จะมีตัวชี้วัดในการประเมินผล เช่น KPI (Key Performance Indicator) เป็นการ
ประเมินทั้งภายนอกและภายในองค์กร
4) บรรยากาศในการทางานของผู้ ร่วมงาน และเจ้านาย (Management
and Co-worker) ว่าน่าทางานหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การพูดจาถากถาง
การเล้าโลมทางหรือวิธีการอื่น ๆ หรือ พวกที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้คือปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางาน ประกอบด้วย ความสามารถ ความตั้งใจ การสนับสนุน ซึ่งต้องใช้ประกอบเข้าด้วยกันจึงจะช่วย
ส่งผลให้สัมฤทธิ์ผล
จากแนวคิ ด ในเรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านในเชิ ง สั งคมที่ ได้ มี
นักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ข้างต้นนั้น ผู้จัดทาสรุปได้ว่า แนวความคิดในเรื่องประสิทธิภาพ
ในการฏิบัติในเชิงสังคมศาสตร์ เป็นการมุ่งบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดความพึง
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พอใจต่อประชาชน โดยนามาเป็นเครื่องชี้วัดความสาเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางาน (Individual Employee Performance)
2.3.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 ข้ อ 5 ได้ ให้
ความหมายของการพัสดุ หมายความว่า การจัดทาเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจาหน่ายและการดา เนินการอื่น ๆ
ทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี้
สมชั ย ฝุ่ น ทอง (2547 : 18) ได้ ใ ห้ ค วามหมายการบริ ห ารพั ส ดุ คื อ
ระบบงานที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมมี ส ถานที่ ที่ ท างานที่ ส ะอาด สะดวก สบาย มี เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ที่
เพียบพร้อม
สุ ภ าพร ยอดธรรมมา (2547 : 18) ได้ ใ ห้ ค วามหมายการบริ ห ารพั ส ดุ
หมายถึ ง การดู แ ลจั ด การเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ ต่ าง ๆ ทั้ งที่ อ ยู่ ในคลั งและวั ส ดุ ที่ ใช้ อ ยู่ ในกิ จ การนั้ น ให้ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด กล่าว คือ ให้มีสภาพคล่องตัวและลดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดหา เก็บรักษา
และเคลื่อนย้ายวัสดุนั้น เพื่อนาไปใช้หรือขายให้กับผู้ต้องการ
โดยสรุ ป การบริ ห ารพั ส ดุ หมายถึ ง การด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการวางแผนการได้มาซึ่งพัสดุ การแจกจ่าย การบารุงรักษาและการจาหน่ายพัสดุหรืออาจ
หมายถึ งการจั ด การพั ส ดุ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประหยั ด ซึ่ ง เป็ น การด าเนิ น งานที่ มี ข อบเขต
กว้างขวาง ซึ่งการดาเนินงานของทุกหน่วยงานจะต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุ การบริหารพัสดุ
เป็ น การด าเนิ น การที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การได้ม าซึ่งพั ส ดุเพื่ อให้ เกิด ประสิ ท ธิภ าพและประหยั ดในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2539, หน้า 13-14) ได้กล่าวว่าในอดีตการบริหารงาน
ของรัฐจะเน้นที่การบริหารปัจจัยนาเข้า ซึ่งได้แก่ทรัพยากรต่าง ๆ ที่รัฐจะนามาใช้ในการปฏิบัติงานคือ
เงิน คน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเน้นการทางานตามกฎ ระเบียบ และความถูกต้องตามกฎหมายและ
มาตรฐานการบริหารงานของรัฐในปัจจุบันจะมุ่งที่ผลลัพธ์ของงาน โดยจะให้ความสาคัญที่จะกาหนด
พันธกิจ และวัตถุป ระสงค์ของโครงการ /งาน เป้าหมายที่ชัดเจนการกาหนดผลผลิตและผลลัพธ์ที่
ต้ อ งการของทุ ก โครงการในองค์ ก รนั้ น ให้ ส อดคล้ อ งเป็ น ไปในทิ ศ ท างเดี ย วกั น กั บ ภารกิ จ และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร มีการกาหนดตัวชี้วัดผลการทางานหลัก (Key Performance Indicator-KPI)
ไว้อย่างชัดเจนเป็นที่เข้าใจของทุกคนในองค์กรการวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัด
ดังกล่าว การยืดหยุ่นในการบริหารและสนับสนุนทรัพยากรแก่ผู้บริหารระดับล่างอย่างเหมาะสมการ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติงานและให้ ค่าตอบแทนตามผลงาน ตลอดจนการปรับ ปรุงพั ฒ นางานให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ ปัจจัยพื้นฐานหลักทีทาให้การบริหาร
ประสบความสาเร็จคือ การมีระบบข้อมูลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน หรือระบบการเงินและบัญชีที่ส ามารถให้
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ข้อมูลแยกรายโครงการเพื่อให้ทราบต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละงาน การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยให้
ผู้บริหารทุกระดับตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
วรภัทร์ ภู่เจริญ (2539, หน้า7) กล่าวว่าบทบาทหน้าที่ของรัฐที่พึงปรารถนา
ของทุ กประเทศ คื อ บทบาทในการบริห ารประเทศให้ ร ะบบสั งคม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และการ
ปกครองได้รับการพัฒนาเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างสมดุล ก่อให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขให้กับ
ประชาชน ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศโดยรวมด้วย รัฐบาลจะต้องมีการบริหารงาน
และจัดบริการที่จาเป็นให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภ าพ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการประสาน
สอดคล้องและความร่วมมือให้ด้านต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสร้างความอยู่ดีกินดีของทุกฝ่ายในประเทศ ซึ่งรัฐ
จะต้อง
1) วางแผนและกาหนดทิศ ทางและนโยบายการพัฒ นาประเทศสู่
อนาคต โดยมุ่ งให้ เศรษฐกิ จ และสั งคมโดยรวมได้พั ฒ นาไปในทิ ศ ท างที่ ถู กต้ อง ดี ที่ สุ ด และมีก าร
สร้างสรรค์ประเทศให้ก้าวเจริญตามทันกับอารยประเทศภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและอนาคต
2) บริหารให้เกิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยจัดระบบและ
วิธีการบริหารราชการแผ่นดินทุกส่วนงาน ทุกภาคเศรษฐกิจ และกลุ่มสังคม ให้ปรับตัวทันและเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้ โดยการชี้นาและวางกรอบการดาเนินการที่ชัดเจนและทันสมัย เพื่อ
อานวยความสะดวกและสนับสนุนให้ส่วนประกอบที่สาคัญของสังคม เช่น ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน
และองค์กรต่าง ๆ สามารถดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่นสอดคล้อง
กับเงื่อนไขและสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการเกิดปัญหาสังคม
ความร่วมมือและการแข่งขันทางการค้า
ด ารงค์ วัฒ นา (2539, หน้ า 18) กล่ า วว่ าการบริห ารงานภาครัฐ จ าเป็ น
จะต้องอาศัย ระบบข้อมูล หรือสารสนเทศ ที่สามารถแสดงให้เ ห็ นถึงความเป็นอยู่หรือทุกข์สุขของ
ประชาชนตลอดจนปัญหาในการบริหารงานภาครัฐ และรวมถึงระบบข้อมูลหรือสารสนเทศที่จะช่วยให้
การบริหารและบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพแลมีคุณภาพ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของรัฐจะ
เป็นระบบที่อานวยการให้การบริการเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีพื้นฐานของการทางานอย่างเป็นระบบและ
อาศัยระบบข้อมูลหรือสารสนเทศ มาใช้ตัดสินใจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินการเพื่อให้
บริก ารของภาครั ฐ มี คุ ณ ภาพ และมีป ระสิ ท ธิภ าพจากแนวคิ ดในเรื่อ งการบริห ารงาน ในปั จจุบั น
สถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม การบริหารงานของรัฐทั้งภายในและต่า งประเทศมีความ
เปลี่ย นแปลงไปมากและเป็ น ไปอย่ างรวดเร็ว กว้างขวาง ทั้งนี้เนื่องมาจากความก้าวหน้าด้านการ
สื่อสารเทคโนโลยี การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วสู่ประชาชนในขณะที่สภาพแวดล้อมได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ระบบการบริหารงานของภาพรัฐที่ผ่านมานั้นไม่สอดคล้อง ไม่ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทของสังคมโดยการนาเอาหลักการบริหาร
จัดการบ้ านเมืองที่ ดี (goodgovernance) มาใช้ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยเรา
เพราะเป็ น การบริ ห ารที่ ส ามารถตรวจสอบได้ ดั งนั้ น การบริห ารงาน (administration) คื อ การ

30

ดาเนินการในกิจการต่าง ๆ มีหน่วยงานหรือองค์การดาเนินการอานวยงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
โดยทางานอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานตามที่ต้องการ
ในขณะที่ ปีเตอร์สัน และพลอแมน (Peterson &Plawmam, 1953 อ้างถึง
ใน อรรถวุฒิ ตัญธนาวิทย์ , 2544) กล่าวว่าประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานทางธุรกิจหมายถึง
ความ สามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมและต้นทุนน้อยที่สุดโดย
คานึ งถึงองค์ป ระกอบ 5 ประการคือต้น ทุน (Cost) คุ ณ ภาพ (Quality) ปริมาณ (Quantity) เวลา
(Time)วิธีการ (Method) ในการผลิต มิลเล็ท (Millet, 1954 อ้างถึงใน อรรถวุฒิ ตัญธนาวิทย์, 2544)
ให้นิยามว่าประสิทธิภาพหมายถึงผลงานปฏิบัติงานที่ทาให้เกิดความพึงพอใจและได้รับผลกาไรจากการ
ปฏิบัติงานซึ่งความพึงพอใจหมายถึงความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชนโดยพิจารณาจาก
1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Service)
2) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely Service)
3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service)
4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service)
5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progression Service)
สอดคล้ องกับ ไซมอน (Simon, 1960 อ้างถึงใน อรรถวุฒิ ตัญ ธนาวิท ย์ ,
2544) กล่าวว่าถ้างานใดมีประสิทธิภาพสูงสุดให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนาเข้า (Input) กับ
ผลิตผล (Output)ที่ได้รับออกมาซึ่งสรุปได้ว่าประสิทธิภาพเท่ากับผลผลิตถ้าเป็นหน่วยงานราชการของ
รัฐจะบวกความพึงพอใจของผู้รับบริการเข้าไปด้วยเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
E = (0-I) + S
E = ประสิทธิภาพของงาน (Efficient)
O = ผลผลิตหรือผลงานที่ได้รับออกมา (Output)
I = ปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป (Input)
S = ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (Satisfaction)
จากแนวความคิดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษา
สามารถสรุปได้ว่า แนวความคิดในเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐศาสตร์ หมายถึง
การใช้ต้น ทุน หรือปั จจัยนาเข้าให้ น้อยที่สุดประหยัดที่สุดโดยคานึงถึงองค์ประกอบ 5 ประการ คือ
ต้นทุน(Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ (Quantity) เวลา (Time) วิธีการ (Method) ในการผลิต
ผลที่ ได้ คื อได้ รั บ ความพึ งพอใจและผลก าไรจากการปฏิ บั ติงาน โดยต้ องค านึ งถึ งจิ ต ส านึ ก ในการ
ปฏิบัติงานด้วยเชิงสังคมศาสตร์แนวความคิดในเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติในเชิงสังคมศาสตร์
หมายถึงปัจจัยนาเข้าซึ่งพิจารณาถึงความพยายามความพร้อมความสามารถความคล่องแคล่งในการ
ปฏิ บั ติงานโดยพิ จ ารณาเปรี ย บเที ยบกั บ ผลที่ ได้ คื อความพึ งพอใจของผู้ รับ บริก ารหรือ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายดังเช่น ประสิทธิภาพเป็นแนวความคิดหรือความ
มุ่งมาดปรารถนาในการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตยในอันที่จะทาให้การบริหารราชการได้ผล
สูงสุดคุ้มกับที่ได้ใช้จ่ายเงินภาษีอากรในการบริหารงานประเทศและผลสุดท้ายประชาชนได้รับความพึง
พอใจในขณะที่ อุ ทั ย หิ รั ญ โต (2525) กล่ าวว่ าประสิ ท ธิ ภ าพในท างราชการหมายรวมถึ งผลการ
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ปฏิ บั ติ ง านที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจและประโยชน์ แ ก่ ม วลมนุ ษ ย์ (Human Satisfaction and
BenefitProduced) และยังต้องพิจารณาถึงคุณค่าทางสังคมด้วยโดยการนาเวลาเข้ามาพิจารณาด้วย
แต่ ธงชัยสันติวงษ์ (2542) ได้นิยามว่าประสิทธิภาพหมายถึงกิจกรรมทางด้านการบริหารบุคคลที่ได้
เกี่ย วข้องกับ วิธีการ ซึ่งหน่ ว ยงานพยายามที่จะกาหนดให้ ทราบแน่ชัดว่าพนักงานของตนสามารถ
ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ในส่วนของ วิรัช สงวนวงศ์วาน (2531) ได้กล่าวไว้ว่า
ประสิ ทธิภ าพการบริหารงานจะเป็ นเครื่องชี้วัดความเจริญ ก้าวหน้าหรือความล้มเหลวขององค์กร
ผู้บริหารที่เชี่ยวชาญจะเลือกการบริการที่เหมาะสมกับองค์กรของตนและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
ดังนั้นการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา หมายถึง การบริการอย่างหนึ่งที่สนับสนุน
ส่งเสริ มให้ การดาเนิ น งานของโรงเรียนเป็นไปด้วยดี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การ
บริหารงานพัสดุที่ดีจะช่วยให้การเรียนการสอนง่ายและสะดวกขึ้น ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมและประหยัดเวลาในการสอนให้มากขึ้น ตามกระบวนการบริหารงานพัสดุ 6
ขั้นตอน10
1) การวางแผนหรือการกาหนดความต้องการพัสดุ เป็นการกาหนดจานวนพัสดุที่จะ
นามาใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการโรงเรียนที่ กาหนดไว้ว่าจะใช้พัสดุอะไร จานวน
เท่าไร เวลาไหน
2) การจัดหาพัสดุเป็นขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุตามที่หน่วยงานต้องการ
พัสดุแต่ละรายการว่า ต้องการใช้พัสดุอะไร จานวนเท่าไร จึงจะเพียงพอและประหยัด
3) การแจกจ่ายพัสดุ เป็นขั้นตอนต่อจากการจัดหา กล่าวคือ เมื่อได้จัดหาพัสดุมาก็
จะต้องแจกจ่ายพัสดุนั้น ๆ ให้แก่ผู้ใช้นาไปใช้งานต่อไป
4) การควบคุม เป็นขั้นตอนการดูแลความเคลื่อนไหวและดูแลการใช้พัสดุและการหา
วิธีการประหยัดงบประมาณด้านพัสดุ ได้แก่ การยืมพัสดุ การควบคุมพัสดุ โดยการลงบัญชีพัสดุและ
การลงทะเบียนครุภัณฑ์ และการหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง
5. การบารุงรักษาเป็นขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้อายุการใช้งานของพัสดุยาวนานและคุ้มค่าที่สุด
เท่าที่จะทาได้
6. การจาหน่ ายพัสดุเป็ น ขั้นตอนการตัดยอดพัส ดุออกจากบัญชีและความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ ได้แก่ การขาย การแลกเปลี่ยน การโอน การแปรสภาพหรือทาลาย การจาหน่ายเป็นสูญ
และการลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน

10

อดิ ศั ย เพี ย งเกษ, การบริ ห ารงานพั ส ดุ ข องรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา, วิ ท ยานิ พ นธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2548
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2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.3.2.1 งานวิจัยในประเทศ
สิ ท ธิ ศั ก ดิ์ ชาปฏิ (2542 : บทคั ด ย่ อ , อ้ า งถึ ง ใน พวงทอง ศิ ริ พั น ธุ์ , 2552 : 28)
ศึกษาสภาพปั จจุ บั นปั ญ หาและแนวทางการพั ฒ นาการบริห ารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดกรม
อาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น พบว่า การบริหารงานพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุและ
การเบิกจ่ายพัสดุ ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการควบคุมและการจาหน่าย ปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ปัญหาการบริหารงานพัสดุเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุ
วิธีการปฏิบัติของหน่วยงานและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
ปัญหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุมีปัญหาอยู่ในระดับมาก
ประคอง ภูถมศรี (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงาน
พัสดุของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 จังหวัดขอนแก่น
ผลการ วิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนประถมศึกษาส่วนมากมีเจ้าหน้าที่พัสดุเพียง
1 คน การตรวจสอบผู้บริหารมีการตรวจสอบภาคเรียนละ 1 ครั้ง สถานที่เก็บรักษาพัสดุส่วนมากใช้
รวมกับห้องพักครูมีการจัดทาทะเบียนคุมพัสดุไว้เป็นปะเภทการแก้ไขการขาดแคลนพัสดุ ดาเนิน การ
โดยขอรับบริจาคจากหน่วยงานอื่นหรือเอกชน ปัญหาการบริหารงานพัสดุโรงเรียนมีปัญหามากในด้าน
การจัดหาพัสดุ แต่โดยภาพรวมและรายด้านมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 23
คาคูณ ขอดี (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัญหาการปฏิบัติงานการเงิน
และพัสดุ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัญหาการปฏิบัติงานการเงิน
และพัสดุ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย พบว่า โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า งานงบประมาณมีปัญหาอยู่ในระดับมาก งานพัสดุมีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนงานบัญชีและงานการเงินมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อแยกพิจารณาตามความ
คิดเห็นของผู้อานวยการเขต หัวหน้างานการเงินและพัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุพบว่า รวมทุก
ด้านมีปั ญ หาอยู่ ในระดับ ปานกลาง ส่วนเจ้าหน้าที่พัสดุ รวมทุกด้านมีปัญ หาอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า งานงบประมาณ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก งานพัสดุมีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนงานบัญชีและงานการเงิน มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย การเปรียบเทียบระดับปัญหาการ
ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย ตามความคิดเห็นของผู้อานวยการ
เขต หัวหน้างานการเงินและพัสดุ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุ พบว่า การปฏิบัติงาน
การเงินและพัสดุ รวมทุกด้านและเป็นรายด้าน มีปัญหาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
เอกชั ย บุ ต รแสนคม (2547 : บทคั ด ย่ อ ) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง ศึ ก ษาปั ญ หาการ
ปฏิบัติงานพัสดุและผู้ปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน ในจั ง หวั ด สกลนคร พบว่ า ปั ญ หาการปฏิ บั ติ ง านพั ส ดุ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง านพั ส ดุ โ รงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสกลนคร โดยส่วนรวมและ
ในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาสาคัญในการปฏิบัติเรียงจากสูงไปหาต่า คือ ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุ ด้านการตรวจสอบพัสดุ ด้านการควบคุมพัสดุ ด้านการจาหน่ายพัสดุและการการเก็บ
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รักษาพัสดุ ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการปฏิบัติงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุที่มีสถาน ภาพตา
แหน่งต่างกันและในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน พบว่า หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัญหาการปฏิบัติงานพัสดุ โดยภาพรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
นิยมชัย ธิโสภา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ศึกษาปัญหาการบริหารงาน
พัส ดุในสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน สั งกัดสานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาอุด รธานี เขต 1 ถึง 4 จังหวัด
อุดรธานี พบว่า ผู้อานวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่พัสดุสถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก มีปัญหาการบริหารงานพัสดุ ด้านการกาหนดความต้องการ ด้านการแจกจ่ายพัสดุ ด้านการ
วางแผน และด้านการจาหน่ายพัสดุอยู่ในระดับน้อยและมีปัญหาในการจัดหาพัสดุและการบารุงรักษา
อยู่ในระดับปานกลาง 24
ยุทธศาสตร์ ศรีสุข (2547 : 81-89) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมพัสดุ โรงเรียนบ้านท่าเปลือย อาเภอกุมภวาปี ก่อนพัฒนาบุคลากรการปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมพัสดุ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดประสบการณ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการควบคุม
พัสดุ โดยกิจกรรมในการพัฒ นาได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษาแนะนาและการ
นิเทศภายในทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน คือ (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้ านการควบคุ ม พั ส ดุ เพิ่ ม ขึ้ น (2) สามารถจั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานด้ านการควบคุ ม พั ส ดุ ได้ (3)
สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุครบทุกด้านและถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
สุริยา รัตคนมณีรัศมี (2547 : 109-116) ได้ศึกษาการดาเนินงานพัสดุโรงเรียนสตรี
ศึก ษา 2 อาเภอเมือ ง จั งหวัด ร้ อยเอ็ ด พบว่าก่ อนการด าเนิ น การพั ฒ นา เจ้าหน้ าที่ พั ส ดุ โรงเรีย น
เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุค่อนข้างน้อย ทาให้การดาเนินงาน
พัสดุไม่คล่องตัวและก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน หลังจากดาเนินการพัฒนาโดยฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและนิเทศภายใน ทาให้เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน เจ้าหน้าพัสดุฝ่าย สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องเป็นระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดซื้อจัดจ้างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตามระบบและ
ระเบียบของพัสดุ เอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน การควบคุมและการตรวจสอบพัสดุมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพิ่มขึ้น สามารถให้บริการและตอบ
ข้อซักถามได้ สามารถอธิบ ายขั้น ตอนแนวท างการปฏิ บัติเกี่ยวกับงานพัส ดุได้ มีการประสานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทาให้ข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงานลดลง ส่วนด้านการจาหน่าย
พัสดุมีการดาเนินงานได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบยิ่งขึ้น
สรรทรง วรรณศรี (2547 : 94-101) ได้ศึกษาการดาเนินงานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพ
แก้ ง คร้ อ อาเภอแก้ งคร้ อ จั งหวั ด ชั ย ภู มิ พบว่ าการด าเนิ น งานพั ส ดุ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ แก้ งคร้ อ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจแนวทางการทางานตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทาให้งานมีความล่าช้า ไม่ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบไม่ได้ การนิเทศ กากับติดตามไม่ต่อเนื่อง การดาเนินงานไม่คล่องตัว ส่งผล
กระทบต่อการบริหารงานด้านอื่น หลังการพัฒนาโดยใช้วิธีการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
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การนิเทศ กากับติดตาม ทาให้ระบบงานพัสดุถูกต้องเป็นปัจจุบันมากขึ้น แต่ยังมีจุดอ่อนคือ ต้องมีการ
กากับ ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและต้องมีการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความรู้ความเข้าใน
การปฏิบัติงาน เพื่อการดาเนินพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 25
สงกรานต์ พันธ์โนราช (2547 : 87-94) ได้ศึกษาการดาเนินงานพัสดุโรงเรียนสามชัย
กิ่งอาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พลว่าจากสภาพปัญหาที่เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคาไม่เป็นไปตามขั้นตอน การรายงานการตรวจ
รับพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน การลงบัญชีพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบันหลังการพัฒนา
โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ การศึ ก ษาเอกสาร ค าสั่ ง ระเบี ย บและแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การพั ส ดุ ก ารประชุ ม
ปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ทาให้การดาเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดซื้อจัด
จ้ าง ด้ า นการควบคุ ม พั ส ดุ แ ละด้ า นการยื ม พั ส ดุ มี ก ารด าเนิ น ตามขั้ น ตอนที่ ถู ก ต้ อ ง เจ้ า หน้ า ที่ ที่
รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในตัว
เจ้าหน้าที่พัสดุและต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่เสียสละและอุทิศเวลากับทางราชการ
วิมล ขัณฑ์ชลา (2547 : 84-89) ได้ศึกษาการพัฒนางานพัสดุโรงเรียนกาญจนาภิเษก
จังหวัด กาฬสินธุ์ พบว่าเจ้าหน้าที่พัสดุยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดหาพัสดุ การเบิกจ่าย
พัสดุ การจัดทาเอกสารการควบคุมพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ทาให้มีผลกระทบต่อการตรวจสอบพัสดุและ
การบริหารงานด้านอื่น ๆ หลังจากการดาเนินการพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์ การประชุมปฏิบัติการการมอบ
หมายงานและกระบวนการนิเทศภายใน ทาให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานพัสดุทั้ง 3 ด้านดาเนินการได้ถูกต้อง รวดเร็ว ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
ไมตรี ศิลปะแก่น (2547 : 86-90) ได้ศึกษาการดาเนินงานพัสดุโรงเรียนแก้วประชา
สรรค์ อาเภอเลิ งนกท า จั งหวั ด ยโสธร พบว่า ก่ อ นการด าเนิ น งานพั ส ดุ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ไม่ ได้
ดาเนินการตามขั้นตอน การควบคุมพัสดุไม่มีระบบควบคุม ไม่มีการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจาปี
อย่างจริงจัง ด้านการจาหน่ายพัสดุไม่มีการจาหน่ายพัสดุที่เสื่อคุณภาพ การดาเนินงานยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ไม่มีคู่มือแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน หลังจากการพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการควบคุมภายในและกระบวนการนิเทศงานทาให้การจัดหาพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุและการจาหน่ายพัสดุ ดาเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและหลัก
ความคุ้มค่า
ไพทูล จันศิริ (2547 : 127-142) ได้ศึกษาการดาเนินงานพัสดุโรงเรียนชุมชนบ้านเข
ว้า อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนการพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านเขว้าประสบปัญหาเกี่ยวกับการ
บริ ห ารงานพั ส ดุทั้ ง 3 ด้าน คื อ การจัดหา การควบคุ ม และการจาหน่ ายพั ส ดุ ไม่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ
เท่าที่ควร การดาเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 26
และแก้ไขเพิ่มเติม แต่หลังจากได้รับการพัฒนาโดยการศึกษาคู่มือปฏิบัติงานพัสดุและมีการนิเทศกากับ
ติดตาม อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทาให้ระบบงานพัสดุเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
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ประทวน ไชยโชค (2547 : 96-106) ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาระบบงานควบคุ ม พั ส ดุ
โรงเรียนบ้านดูไพศาล อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าก่อนการดาเนินการสภาพการควบคุมพัสดุ
ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพั สดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติม หลังจากได้รับการพัฒนาโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการและกระบวนการนิเทศภายในและการ
ใช้คู่มือการปฏิบัติการควบคุมพัสดุช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาราญ โซ่ ท องค า (2548 : 99-106) ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านพั ส ดุ
โรงเรียนหนองบ่ อวิทยากูล อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม พบว่าสภาพปัญหาการปฏิบัติงานพัส ดุ
โรงเรียน มีข้อบกพร่องในการดาเนินงาน 4 ด้าน คือ ด้านการลงทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการลงทะเบียนที่ชัดเจน การเคลื่อนย้ายพัสดุไม่มีการแจ้งให้ทราบ ผู้เบิกไม่บารุง
รักษา ไม่มีการายงานพัสดุที่ชารุดเพื่อซ่อมแซมและขากการตรวจสอบพัสดุ ครูไม่เข้าใจการเบิกจ่ายที่
ชัดเจน ทาให้เกิดความขัดแย้งในองค์กรและส่งผลกระทบต่อการบริหารโดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือ
ใช้วิธีการจัดทาคู่มือ การประชุมเชิงปฎิบัติการ การศึกษาดูงานและการนิเทศการปฏิบัติงานพัสดุ ทา
ให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
สมพร หลงพิมาย (2549 : 133-145) ได้ศึกษาการพัฒ นาการดาเนินงานพัสดุศูนย์
การโรงเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าก่อนการดาเนินการพัฒนา การจัดทาเอกสารหลักฐานงานพัสดุไม่
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการจัดทาบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุค่อนข้างน้อย ไม่สนใจในการบารุงรักษาพัสดุ การเบิกจ่ายมักพบ
ปัญ หาพัสดุห มด หรือไม่มีในคลั งพัส ดุ ส่งผลให้ เกิดปัญ หาในการบริห ารงานในด้านอื่นไม่คล่องตัว
รวดเร็วและถูกต้อง จากการพัฒ นาโดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน
สามารถพัฒนาการดาเนินงานพัสดุทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดทาบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ด้าน
การเบิกจ่ายพัสดุและด้านการเก็บรักษาและซ่อมแซมบารุง เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วเป็นระบบ เป็น
ปัจจุบัน ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกากรพัสดุ
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ทาให้การบริหารงานพัดสุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 27
ถาวร แสนพันดร (2550 : 120 -126) ได้ศึกษาการพัฒ นาระบบงานพัสดุโรงเรียน
ยางตลาดวิทยาคาร อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ก่อนการดาเนินการพัฒนา ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างล่าช้าการเบิกจ่ายพัสดุไม่สะดวกและทันต่อความต้องการใช้ การจัดทาบัญชีและทะเบียน
ครุภัณฑ์ไม่เรียบร้อยและไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการดาเนินการจาหน่ายพัสดุเสื่อสภาพจากการพัฒนาโดย
ใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ทาให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความ
เข้าใจในการดาเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ 5 ขั้น สามารถร่วมกันพัฒนาและร่วมกันจัด ทา
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ทันตามความ
ต้องการใช้งาน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจระบบงานพัสดุ
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2.3.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ
ซีส์ (Sees, 2000 : 3019 A) ได้ทาการศึกษาระบบการบริหารรายการเวชภัณฑ์ใน
โรงพยาบาลต่ า ง ๆ จากการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านการบริ ห ารรายการสิ่ ง ของ
ผลการศึกษาพบว่าระบบ การบริห ารรายการเวชภัณ ฑ์ ที่เป็นระบบและมีป ระสิ ทธิภ าพถือว่าเป็ น
พื้นฐานสาคัญในการบริหารรายการสิ่งของที่ดีและมีความสาคัญต่อระบบการบริหารงานในองค์กร
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ที่ผิดพลาด ย่อมส่งผลต่อการลงทุน การจ่ายเวชภัณฑ์จานวนพัสดุ
เวชภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ในการจัดหาพัสดุ หรือเวชภัณฑ์เพิ่มเติม ซึ่งส่งผลต่อการลงทุนและกาไร
ขององค์กรถ้าการบริหารงานพัสดุไม่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อการดาเนินงานขององค์กรทาให้เกิด
การขาดทุนและล้มเหลวในที่สุด
อัล-ดาร์วีส์ (AL-Darweesh, 2000 : 1057) ได้วิจัยการประเมินประสิ ทธิภ าพของ
ระบบการบริหารพัสดุสาหรับการสร้างโครงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศซาอุดิอารเบียระบบ
การบริหารพัสดุมีบทบาทสาคัญมากในการที่จะประสบความสาเร็จและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการ
สร้างโครงงานในอุตสาหกรรมและผลการวิจัยพบว่า วัสดุ คือ สิ่งที่ต้องใช้งบประมาณในอัตราส่วนที่
มากถึงร้อยละ 60 ของงบประมาณทั้งหมดและยังมีผลให้งานเสร็จตามกาหนดได้ถึงร้อยละ 80 ดังนั้น
ระบบการบริหารพัสดุที่มีป ระสิทธิภ าพย่อมจะทาให้ เกิดการพั ฒ นาและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใน
องค์กรนั้นได้มากและจากข้อมูลพบว่า ถ้าหากเราสามารถลดมูลค่าของวัสดุลงได้ร้อยละ 2 ก็จะส่งผล
ให้เราได้กาไรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21 ด้วยเช่นกัน นอกจากการรู้จักวิธีการใช้ประโยชน์จากวัส ดุและ
พัฒนาผลผลิตด้านบุคลากรแล้วการรู้จักลดวัสดุที่เกินความจาเป็นก็ยังถือว่าเป็นระบบการบริหารพัสดุ
ที่ดีอีกวิธีหนึ่งนั่นเอง
เช็น (Chen, 2003 : 2369 B) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประสานงานการควบคุมพัส ดุ
และกลยุทธ์ การตั้งราคาเพื่อขายรูปแบบ ให้รวมถึงส่วนประกอบของราคาตายตัวโดยเริ่มด้วยการ
วิเคราะห์ผลผลิตเพียงชนิดเดียว การควบคุมพัสดุร่วมกับการทบทวนเป็นระยะๆ แล้วลอกลักษณะ
โครงสร้างของนโยบายที่ดีที่สุ ดภายใต้สภาพเงื่อนไขต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ทบทวนเป็น
ระยะๆ ตามแนวนอนเฉพาะนั้น ได้แสดงให้เห็นว่านโยบายธรรมดาที่เรียนกว่า S ดีที่สุดเมื่อมีหน้าที่ที่
ต้องการเพิ่มเข้าไปด้วย ส่วนรูปแบบที่มีความต้องการทั่วไปมากขึ้น ได้แสดงให้เห็นว่า นโยบาย S S P
ไม่จาเป็นต้องดีที่สุด ได้แนะนาให้รู้จักแนวคิดใหม่ คือ หน้าที่ของกระจายแบบ K ที่มีสัดส่วนรับกันและ
ได้ประยุกต์แนวคิดนั้นเพื่อให้ได้การบอกลักษณะของนโยบายที่ดีที่สุด ในกรณีทบทวนเป็นระยะๆ ตาม
แนวราบเฉพาะนั้น น่าแปลกที่แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของกระจกนูนแบบ K ที่มีสัดส่วนรับกันดังกล่าว
ทาให้ ส ามารถแสดงให้ เห็ น ว่านโยบาย S S P ที่อ ยู่นิ่ งนั้น ดีที่ สุ ด สาหรับ รูปแบบการลดราคาและ
รูปแบบที่ได้กาไรปานกลาง แม้แต่สาหรับหน้าที่ที่ต้องการทั่วไป ดังนั้น วิธีการพัฒนา ขึ้นสาหรับปัญหา
การควบคุมและการตั้งราคาพัสดุร่วมกับการทบทวนเป็นระยะๆตามแนวนอนเฉพาะนั้นได้รับการขยาย
ออกไปถึงรูปแบบการทบทวนอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกันในกรณีนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่านโยบาย S S P
ที่นิ่ งกับ นโยบายที่ดีที่สุดภายใต้ส มมติฐานทั่วไปและสุ ดท้ายแนวคิด แบบนูน K ที่มีสัดส่วนรับกันที่
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พัฒนาขึ้นในการศึกษาครั้งนี้ได้นาไปใช้บอกลักษณะนโยบายที่ดีที่สุดสาหรับปัญหาความสมดุลของเงิน
สดที่ใช้สต็อกสินค้า
โคคาบาโซกลู (Kocabasoglu, 2003 : 2933 A) ได้ศึกษาสารวจผลกระทบของการ
รวมกลวิธีหลายแบบและการปฏิบัติงานด้านการจัดหาโดยวิธีแบบอิเล็กทรอนิคส์ที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ในสายงานบริการพัสดุวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ ทาการสารวจองค์ประกอบที่สาคัญของการใช้
การรวมกลวิธีหลาย ๆ แบบอันได้แก่ วิธียกระดับความสาคัญของหน้าที่การจัดซื้อให้สูงขึ้นการควบ
รวมหน้า ที่การปฏิบัติงานเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้นและการใช้วิธีการสร้างความ
สัมพันธ์ที่มีต่อกันแบบยั่งยืน โดยแบ่งปันข้อมูลและความช่วยเหลือให้กับฝ่ายจัดซื้อขององค์กรกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคัดเลือกจากกลุ่มของผู้บริหารงานด้านการจัดซื้อของบริษัท ทางด้านการผลิต
สิ น ค้ า พวกเขาได้ รั บ การคั ด เลื อ กจากฐานข้ อ มู ล รายชื่ อ ของสมาชิ ก จากสถาบั น การบริ ห ารพั ส ดุ
เครื่องมือที่ใช้สาหรับการศึกษาคือแบบสอบถาม ซึ่งถูกนาไปใช้เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติในเชิงสถิติ
ผลการ ศึกษาพบว่า การใช้วิธีการรวมกลวิธีหลายแบบและการปฏิบัติงานด้านการจัดหาโดยวิธีการ
แบบอิเล็คทรอนิคส์เป็นวิธีการที่มีประโยชน์ต่องานด้านการจัดซื้อพัสดุ
โวล์คเกอร์ (Volker, 2004 : 221 A) ได้วิจัยการเพิ่มศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญในงาน
ด้านการจัดซื้อและการบริหาหรงานพัสดุ วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาและทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับระดับความสามารถของผู้ เชี่ยวชาญในงานด้านการซื้อและการบริหารงานด้านพัสดุสา
หรับ ศตวรรษที่ 21 และวัตถุป ระสงค์ประการที่ 2 คือ เพื่อทราบถึงประสิ ทธิภ าพจากการที่ได้น า
เทคนิคในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานตามแบบ PDM (Performance development model) มา
ใช้ทฤษฎีพื้นฐานได้ถูกนามาใช้เป็นวิธีการในการวิจัย ข้อมูลถูกรวบรวมจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 15 คน ซึ่งผลการสัมภาษณ์จากแต่ละกลุ่มบุคคลจะถูกบันทึกเทปเสียงและจดรายละเอียดไว้
เพื่ อ ท าการวิ เคราะห์ ในภายหลั ง ค าถามสาหรั บ การวิ จั ย มี ข อบเขตครอบคลุ ม เกี่ ย วกั บ ระดั บ
ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ ในงานด้านการจัดซื้อและการบริหารงานพัสดุสาหรับศตวรรษที่ 21 ใน
หน้าที่ดังต่อไปนี้คือ คัดเลือกผู้บริหารงานพัสดุ จัดการด้านความสัมพันธ์ของผู้บริหารพัสดุ บริหาร
จัดการในสายงานพัสดุแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอัตโนมัติศึกษาผลกระทบของการปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อและการบริหารงานพัสดุที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมกาหนดความรับผิดชอบในงานด้านธุรการและ
งานด้านอื่น ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญในงานด้านการจัดซื้อและการบริหารงานพัสดุ จาเป็นต้องมี
ลักษณะความเป็นผู้นา การบริหารจัดการและความเชี่ยวชาญในงาน อีกทั้งยังต้องรู้ข้อมูลด้านความ
ต้องการและกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กรของตน พัสดุที่เป็นพื้นฐานขององค์กรของตนและลักษณะ
งานที่องค์กรของตนต้องบริหารจัดการ พวกเขาต้องรู้ทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์
ราคา ปัญหาด้านกฎหมาย รู้แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ในโลก ปัญหาด้านการเงินและการจัดสรรพัสดุ
ตามลักษณะของสายงาน นอกจากนี้ ยังต้องรู้จักเทคนิควิธีในการบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็ง มี
ลักษณะความเป็นผู้นา ประชาสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะด้านการสื่อสารรวมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ที่
เปิดกว้าง ยุติธรรม ซื่อสัตย์ ยึดหลักคุณธรรมในระดับสูงมีลักษณะความเป็นผู้นาแบบเปลี่ยนแปลงและ
ชอบเรียนรู้อยู่เสมอ ดังนั้น จึงสรุปว่าผู้เชี่ยวชาญในงานด้านจัดซื้อและการบริหารงานพัสดุสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 นั้น นอกจากจะต้องมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานแล้วยังต้องมีลักษณะของ
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ความเป็นผู้นา รู้วิธีการบริห ารจัดการ มีความสามารถในเชิงธุรกิจและยังต้องเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตด้วย
จากผลการวิจั ย ในประเทศที่เกี่ยวข้องดังกล่ าว สรุป ได้ว่าการบริห ารงานพัส ดุใน
สถานศึกษาตามกรอบงานพั ส ดุ คือ การจัดหาพั ส ดุ การควบคุมพั ส ดุแ ละการจาหน่ายพั ส ดุ ไม่ มี
ประสิ ท ธิภ าพ ไม่เป็ น ไปตามระเบี ยบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานพัสดุและ
ขาดการกากั บ ควบคุ ม การปฏิ บั ติ งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ค วามสอดคล้ อ งกั น ทั้ งปั ญ หาในการ
ปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานพัสดุของสถานศึกษา
2.3.2.3 กฎหมายฝรั่งเศสเกี่ยวกับการพัสดุ
ตามกฎหมายฝรั่งเศสการพัสดุ (marchés publics) จะต้องอยู่ภายใต้หลักพื้นฐานที่
สาคัญสามประการ11 (soumis au respect de trois principes fondamentaux) ดังนี้
1) หลั ก เสรี ภ าพในการเข้ าด าเนิ น การตามค าสั่ งมหาชน (liberté d’accès à la
commande publique) กล่าวคือ ฝ่ายผู้เสนอราคาหรือผู้ประสงค์จะเข้าทาการพัสดุกับผู้มีอานาจใน
การจัดทา การพัสดุนั้นย่อมมีเสรีภาพในการที่จะเลือกเข้าทาการพัสดุกับฝ่ายปกครองได้ โดยเป็นไป
ตามหลักความเป็นอิสระในการเลือกที่จะเข้าทาการพัสดุซึ่งเป็นไปด้วยความสมัครใจ
2) หลั กการปฏิบั ติ อันเท่าเทียมกันต่อผู้เสนอราคา (égalité de traitement des
candidats) ฝ่ ายปกครองผู้ มีอานาจในการจัดทาการพั ส ดุจะต้องไม่กระทาการเลื อกปฏิ บัติ (non
discrimination) หรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคาหรือผู้ที่ประสงค์จะเข้าทาการพัสดุกับฝ่ายปกครอง
ดังกล่าว
3) หลั ก ความโปร่ ง ใสของวิ ธี ด าเนิ น การ (transparence des procédures)
กล่าวคือ การจัดทาพัสดุต้องเป็นการดาเนินการที่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีหลักเกณฑ์ การเข้าถึง
ข้อมูล และ วิธีปฏิบัติที่เปิดเผยได้
การพัสดุมักจัดทาเป็นสัญญา จึงมีผู้เห็นว่าการพัสดุเป็นสัญญา (contrats) ที่เกี่ยวกับ
การจัดหาทรัพย์สิน (biens) หรือบริการ (services) ซึ่งฝ่ายปกครองเป็นผู้ควบคุมในด้านของราคา
(moyennant un prix) ทั้งนี้ ในทางวิชาการ มีนักกฎหมายฝรั่งเศสเห็นว่าการพัสดุอาจแบ่งได้เป็น
ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้12

11 หลักพื้นฐานทั้งสามประการนี้ เป็นหลักการที่เกิดจากข้อตกลงตามสนธิสัญญาแห่งสหภาพยุโรป

(Traité
de l’Union Européenne) ซึ่งปรากฏอยู่ในสนธิสัญญาแห่งสหภาพยุโรป ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 (Traité
sur l’Union Européenne (Maastricht, 7 février 1992)) โดยมีการวางข้อกาหนดให้รัฐภาคีต้องดาเนินการใน
ด้านการพัสดุ (marchés publics) ของแต่ละรัฐโดยคานึงถึงหลักพื้นฐานทั้งสามประการดังกล่าว
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) การพั ส ดุที่เกี่ย วกับ งานก่อสร้างทางมหาชน (marchés de travaux publics)
เป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองมอบหมายให้วิสาหกิจของเอกชน (entrepreneur privé) ดาเนินการก่อสร้าง
(construction) หรือซ่อมแซมอาคาร (immeuble) หรือทางานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ouvrage
immobilier) โดยเป็นงานก่อสร้างที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
2) การพั ส ดุ ในการจั ด หา (marchés de fournitures) เป็ น การด าเนิ น การซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มา (acquisition) ซึ่งทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ (biens mobiliers)
3) การพัสดุด้านการขนส่ง (marchés de transport) การพัสดุในลักษณะนี้มักจะ
กาหนด ชื่อเรียกเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในด้านการขนส่ง เช่น การพัสดุขนส่งระหว่างบริษัท
เดินเรือทางทะเลโดยขนส่งบุคคลหรือทรัพย์สิน ทางมหาชน (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
ุม่ งห ม าย ใน การท าสั ญ ญ าป ระกั น ภั ย ให้ แ ก่ บุ ค ค ล ท างม ห าช น (contrats d’assurances
despersonnes publiques)13
ประมวลกฎหมายการพัสดุจะกาหนดหลักเกณฑ์สาคัญเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีอานาจ
ในการจัดให้มีการประกวดราคา (pouvoir adjudicateur)ซึ่งอานาจดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการเสนอ
ราคา (condidature)โดยหากมีกรณีที่กฎหมายกาหนดให้การพัสดุใดต้องดาเนินการเรียกให้ มีการ
เสนอราคาแล้วฝ่ายปกครอง(administration)ผู้มีอานาจในการจัดทาการพัสดุที่มีความประสงค์จะ
จัดหาคู่สัญญาเพื่อเข้าทาการพัสดุกับตนจะต้องดาเนินการในลักษณะของการประกาศจัดซื้อจัดจ้างซึ่ง
ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายการพัสดุนอกจากนี้การจัดทา
การพัสดุทุกครั้งจะต้องค้นหาหลักการประนีประนอมที่มีเหตุผลโดยคานึงถึงความมีประสิทธิภาพความ
รวดเร็ว และเสรีภาพในการเลือกคู่สัญญารวมทั้งต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ทั้ งนี้ เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ให้ มี ก ารใช้ อ านาจตามอาเภอใจและก่ อ ให้ เกิ ด การทุ จ ริต ประพฤติ มิ ช อบซึ่ งจะ
ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม 14 (intérêt général)โดยข้ อ ความคิ ด พื้ น ฐานของ
กฎหมายมหาชน(notion fondamental5du droit public)นั้นเป็นหลักกฎหมายที่ใช้กาหนดหน้าที่
ของฝ่ายปกครองซึ่งหน้าที่ของฝ่ายปกครองมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญคือการปฏิบัติและดาเนินการที่จัก
ต้องคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม(intérêt général)15
13

François LLORENS,«Les tribulations des marchés publics d’assurance»,Revue française
de droitadministratif, No1,2000,p.29.
14
ประโยชน์ ส่ ว นรวมเป็ น แนวคิ ด พื้ น ฐานของกฎหมายมหาชน (notion fondamentaledu droit
public) ซึ่งเกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่จะต้องคานึงถึงและแสดงออกโดยมีวัตถุประสงค์ขั้น
สุดท้าย(finalité)นี้เสมอกล่าวคือความมุ่งหมายอันเป็นขั้นสุดท้ายที่ฝ่ายปกครองจะต้องพิจารณาและปฏิบัติอยู่เสมอ
คือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
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
บทบาทสาคั ญ มากที่ จ ะท าให้ อ งค์ กรประสบผลส าเร็จ เป็ น สิ่ งที่ ผู้ บ ริห ารต้ อ งให้ ค วามสาคั ญ และ
ตระหนั กถึงประโยชน์ ของส่ วนรวม หากการบริห ารงานพั ส ดุไม่มี ป ระสิ ท ธิภ าพย่อมส่ งผลต่ อการ
ดาเนินงานขององค์กร จึงต้องมีการกาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่มีความรู้
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและที่สาคัญต้องสามารถเป็นผู้นารู้จักวิธีการบริหารจัดการเป็นผู้รัก
การเรียนรู้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า
การศึกษาสภาพการบริหารงานพัสดุ เพื่อปรับปรุ งการบริห ารงานให้ดี โดยพัฒ นาให้ เหมาะสมกับ
สภาพการบริหาร งานแต่ละสถานศึกษา โดยผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ความสามารถและความสนใจ
ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติงานด้านพัสดุ

บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ปฏิบัติหน้าที่ใน ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตาแน่งประเภท ทั่วไป ระดับ ปฏิบัติงานโดยมี
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งคือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้
ความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ
งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวช
สถิติ หรืองานบริการทั่วไป ตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้างๆ
ภายใต้การกากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง การ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) ด้านการปฏิบัติการ
(2) ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่างๆ เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและ
บัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ งานบริการทั่วไปธุรการ เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดาเนินไปได้
โดยสะดวก
(3) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(4) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ
ปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 2
(2) ด้านการบริการ
(1) ให้ คาแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้ง
ภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่ออานวยความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน
บริหารงานทั่วไป
(2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายใน
และ ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใน ต าแหน่ ง เจ้ า หน้ าที่ พั ส ดุ กองทุ น ส่ งเสริ ม และพั ฒ นากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีหน้าความรับผิดชอบตามหน้าที่คือ
1) ด าเนิ น การจั ด หาพั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ให้ แ ก่ ก องทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

42

2) จัดทารายงานการขอซื้อ ขอจ้าง พร้อมจัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เสนอต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
3) สืบราคาพัสดุ และต่อรองราคาจากบริษัท ห้างร้าน หรือผู้ประกอบการ
4) จัดทาเงื่อนไข ข้อตกลง ข้อสัญญา ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง
5) คุมทะเบียนรายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัดุ
6) ดาเนินการในการจัดซื้อ และตรวจรับพัสดุ
7) ดาเนินการในการเบิกจ่ายพัสดุต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของโครงการ หรือผู้รับผิดชอบงาน
ต่างๆ
8) สารวจครุภัณฑ์ของชมรม และสโมสรนักศึกษา เป็นประจาทุกปี เพื่อสอบทานความถูกต้อง
ของครุภัณฑ์ และจัดทารายงานผลการสารวจต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
9) ด าเนิ น การด้ านการเบิ ก จ่ ายงบประมาณ การจัด จ้ างเหมาบุ ค คลเพื่ อ ปฏิ บั ติ งาน โดย
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10) ปฏิบั ติห น้ าที่ ที่ป รึกษาฝ่ายวิช าการ ในกองทุนส่ งเสริมและพั ฒ นากิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุโครงการของนักศึกษา
การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาโครงการ เอกสารเกี่ยวกับการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง
11) ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการเบิกจ่ายโครงการ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
โครงการในส่วนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12) ประสานชมรม สโมสรนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ในการเร่งรัด ติดตาม การ
เบิกจ่ายโครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย และภายในกาหนดระยะเวลาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
13) ประสานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14) จั ด ท าร่ า งค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เกี่ ย วกั บ การแต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการทาลายพัสดุครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือสั่งการ
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3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.2.1 ขั้นตอนการทาเอกสารขอซื้อ/จ้างเหมาบริการ/เช่า งานพัสดุกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา
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จาก (Flow chart) ขั้น ตอนการท าเอกสารขอซื้อ/จ้างเหมาบริก าร/เช่า งานพัส ดุ กองทุ น
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มีขั้นตอนการดาเนินการดังต่อไปนี้
การดาเนินการจัดหาพัสดุมีขั้นตอนกระบวนการจัดหาพัสดุ ดังนี้
1. การเตรียมการจัดหาพัสดุ
2. การขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุ
3. การให้ความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ
4. การดาเนินการจัดหาพัสดุ
5. การขออนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง
6. การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
7. การจัดทาสัญญา
8. การดาเนินการตามสัญญา
9. การตรวจรับพัสดุ
10. การเบิกจ่ายพัสดุ
11. การจัดทาบันทึกรายงานผลการดาเนินการ
1. การจัดทาและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเตรียมการจัดหาพัสดุเป็นขั้นตอนแรกของการดาเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่งมีขั้นตอนและ
วิธีการดาเนินการ ดังนี้
1) ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
2) ตรวจสอบรายการรายจ่ายตามรายการที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หรือที่กระทรวงการคลังกาหนดอนุญาตให้จ่ายได้ หรือเป็นรายการที่
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังอนุญาตให้จ่ายได้ และผู้มีอานาจได้อนุมัติให้เบิกจ่ายในรายการนั้น
ๆ แล้ว
3) ประสานงานและตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติการจัดสรรตามโครงการที่
ได้รับการอนุมัติแล้ว
4) ตรวจสอบวงเงินเพื่อที่จะดาเนินการกาหนดวิธีการจัดหาพัสดุ ซึ่งได้รวมภาษีไว้แล้วทุก
ประเภท
5) ศึกษาราคากลาง ราคามาตรฐานของพัสดุ (ถ้ามี)
6) ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการพัสดุ
7) การจัดหาพัสดุ แยกประเภทในการจัดหา ดังนี้
(7.1) การจัดหาพัสดุใหม่ เป็นการจัดหาพัสดุที่จาเป็นต้องจัดหาให้สาหรับ หน่วยงาน
ที่จัดตั้งใหม่ หรือหน่วยงานที่ยังไม่เคยได้รับหรือมีพัสตุดังกล่าวไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
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(7.2) การจัดหาพัสดุทดแทน เป็นการจัดหาพัสดุเพื่อการทดแทนพัสดุเดิมที่สิ้นเปลือง
หมดไป ชารุด หรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ พัสดุเดิมสูญหาย ถูกทาลาย
(7.3) การจัดหาพัสดุสารอง เป็นการจัดหาพั สดุเพื่อสารองไว้เพื่อการทดแทนพัสดุที่
ใช้อยู่ปัจจุบันไม่ให้ขาดความต่อเนื่องของการใช้งาน
8) ศึ ก ษาและตรวจสอบรายชื่ อ ผู้ ทิ้ งงานจากบั ญ ชี ร ายชื่อ ผู้ ทิ้ งงานที่ ได้ มี ก ารแจ้ ง เวีย นให้
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐทราบ
9) ศึกษา ตรวจสอบ วางแผนการจัดหาและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
10) ดาเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนการจัดหา แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มี
ผลผู ก พั น กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ เมื่ อ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณจากส านั ก งบประมาณ เว้ น แต่
การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินทดรองราชการ
11) สารวจความต้องการใช้พัสดุตลอดจนรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุของหน่วยงานที่
ต้องการใช้พัสตุนั้นจากการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่กาหนดตามแผนงาน งาน โครงการ
ของหน่วยงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณ
12) แจ้ งให้ ห น่ ว ยงานผู้ ต้ อ งการใช้ พั ส ดุ เพื่ อ ก าหนดความต้ อ งการของรู ป แบบ รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการจัดหา หรือ การจัดทาขอบเขตรายละเอียดการดาเนินการ
ของโครงการต่างๆ (TOR)
- หากเป็ นรายการพัส ดุ ให้ ใส่รายละเอียดของลั กษณะสิ นค้านั้นๆ เช่น ราคาต่อ
หน่วย หน่วยนับ โดยใช้แบบฟอร์มขอจัดซื้อ/จ้าง (ตัวอย่างเอกสาร ตามภาคผนวก ก)
- หากเป็นรายการจ้างเหมาบริการ ให้ระบุงานจ้างเหมา (TOR) ให้ชัดเจน
13) เมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้ต้องการใช้พัสดุ ด าเนินการจัดทาเอกสาร เกี่ยวกับรูปแบบ
รายการ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการจัดหา หรือ การจัดทาขอบเขตการดาเนินงาน ของ
โครงการต่างๆ (TOR) หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน โดยต้องส่งเอการต่อหน่วยงาน
ธุรการหรือสารบรรณ ก่อน 15 วันดาเนินการ
14) จั ด ท าร่ า งค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น การจั ด หาพั ส ดุ ใ น
แต่ละวิธี
- ให้ ผู้ รับ ผิ ดชอบโครงการ หรือชมรมเจ้าของเรื่อง เสนอรายชื่อบุคคล หรือคณะ
บุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ หรือตรวจงาน จานวน 1 คน
15) จัดทาร่างรายงานขอรับความเห็นชอบในการดาเนินการจัดหาพัสดุ
2. การขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุ
การขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุเป็นขั้นตอนที่สองของการดาเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่ง
เป็นขั้นตอนก่อนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ ดังนี้
1) การจัดทารายงานเพื่อขอความเห็นชอบ
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(1.1) กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไป ก่อนดาเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อ
ที่ดิน และหรือสิ่ง ปลู กสร้าง เจ้ าหน้าที่พัสดุจัดทาขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหั วหน้าหน่วยงานของรัฐ
(อธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบอานาจ) โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้1
(1) เหตุผลและความจําเป็นที่ชื่อหรือจ้าง
เหตุผล ให้ระบุสาเหตุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น พัสดุไม่มีใช้ หรือไม่พอใช้ หรือ ต้อง
บารุงรักษา
ความจาเป็น ให้ระบุถึงความจาเป็นที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น
(1) เพื่อให้หน่วยงานมีพัสดุสาหรับไว้ใช้ในหน่วยงาน
(2) เพื่อการทดแทนพัสดุเดิมที่สิ้นเปลืองหมดไป ช ารุด หรือเสื่อมสภาพจาก
การใช้งานตามปกติ พัสดุสูญหาย หรือถูกทาลาย
(3) เพื่ อ ส ารองไว้ เพื่ อ การทดแทนพั ส ดุ ที่ ใช้ อ ยู่ ปั จ จุ บั น ไม่ ให้ ข าดความ
ต่อเนื่องจากการใช้งาน
(2) ขอบเขตของงาน หรือ รายละเอี ยดคุ ณ ลั กษณะเฉพาะของพั ส ดุ ห รือ แบบรู ป
รายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(1) การจัดซื้อ ให้ระบุรายการหรือจานวนวัสดุ ครุภัณฑ์ และ คุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ต้องการจะซื้อ
(2) การจัดจ้าง ให้ระบุรายการ รายละเอียดของงาน และจานวนที่ต้องการ
จะจัดจ้าง หรือรายการที่ต้องการจ้างเหมา เช่น ซ่อมครุภัณฑ์ที่ต้องการจะซื้อ
เพื่อประโยชน์ในการจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่
จะทาการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน ก่อนทาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของ
พัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้2
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(1) การจัดซื้อวัส ดุ ให้ระบุ ราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อ
วัสดุครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี
(2) การจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้ระบุราคามาตรฐานของทางราชการ หรือ ราคาที่
เคยซื้อครุภัณฑ์ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี
(3) การจ้างก่อสร้างอาคาร ให้ระบุราคากลางที่คณะกรรมการราคากลางได้
คิดคานวณไว
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้
ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
1
2

ข้อ 22 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 59
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(5) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(1) การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้กาหนดวันส่งมอบวัส ดุ ภายใน....วัน เช่น
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นต้น
(2) การจัดจ้าง ให้กาหนดวันส่งมอบงาน ภายใน....วัน เช่น ภายใน 7 วันทา
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
ความจาเป็นที่มีเงื่อนไขกาหนด
- วิธีกรณีพิเศษ เป็นการซื้อหรือจ้างครั้ งหนึ่งซึ่งไม่ได้กาหนดวงเงินในการ
จัดซื้อหรือจัดจ้าง แต่มีเงื่อนไขกาหนด
- วิ ธี ป ระมู ล ด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น การซื้ อ หรื อ จ้ า งครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง
มีราคาเกิน 2,000,000 บาท
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 55

“มาตรา 55 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทาได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดน้อยกว่าสามราย
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96
วรรคสอง”
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ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ด าเนิ น การโดย
พิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญ โดยให้คานึงถึง
เกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย ดังต่อไปนี้4
(1) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
(2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
(3) บริการหลังการขาย
(4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
(6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่กาหนดให้มีการยื่น
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก
(7) เกณฑ์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยังได้กาหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ดังนี้5
ในการพิ จารณาคั ด เลื อกข้ อ เสนอโดยวิธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปหรือวิ ธี
คั ด เลื อ กให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ด าเนิ น การโดยพิ จ ารณาถึ ง ประโยชน์ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ และ
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) การซื้ อ หรื อ จ้ า งที่ มี ก ารก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ เป็ น
มาตรฐาน และมีคุณภาพดีเพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรั ฐ
แล้ว กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่าสุดเป็นผู้ชนะการ
ซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
(2) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ
จ าเป็ น ต้อ งคั ด เลื อ กพั ส ดุ มีคุ ณ ภาพดี ตามความต้อ งการใช้ ง านของหน่ ว ยงานของรัฐ นั้ น และเป็ น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุดกรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์
อื่นในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวม
สูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้
เกณฑ์อื่นประกอบและจาเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา ให้ใช้เกณฑ์ราคา
(3) การซื้ อ หรือ จ้ างที่ มี ก ารก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่ จ ะต้ อ งค านึ งถึ ง
เทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุ
ให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกาหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอ
ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มี
4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 65
5 ข้อ 83 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออื่นผ่านเกณฑ์ขั้นต่าตามที่หน่วยงานของรัฐกาหนด แล้วให้ดาเนินการตาม (1) หรือ (2)
ต่อไป
ในกรณี ที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกาหนดแนวทางในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเพิ่มเติมตามความจาเป็นและเหมาะสมก็ได้
(8) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็นในการซื้อ
หรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน
1.2) กรณีจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง ก่อนดาเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งปลูก
สร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ
(2) รายละเอียดของที่ดิน หรือส่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่
ต้องการ
(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
(4) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้ง หลังสุด
ประมาณ 3 ราย
(5) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น
(6) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
(7) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็นในการซื้อ
2) เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
3) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอมาจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้
3. การให้ความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ
การให้ความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุเป็นขั้นตอนที่สามของการดาเนินการจัดหาพัสดุซึ่งเป็น
หน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอานาจ มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ ดังนี้
1) พิจารณารายงานที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่นาเสนอ
2) หากไม่ เห็ น ชอบตามรายงาน ให้ แ จ้ ง หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ด าเนิ น การมาใหม่ แ ละ
ส่งเรื่องคืนเพื่อแก้ไข
3) หากเห็นชอบตามรายงาน
(1) ลงนามให้ความเห็นชอบในการดาเนินงานต่อไปได้
(2) ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 กาหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการดาเนินการซื้อหรือจ้าง
พร้อมกับกาหนดระยะเวลาสาหรับการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย แล้วแต่กรณีซึ่งคณะกรรมการ
ตามระเบียบดังกล่าว มีดังนี้6
(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
(3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
(4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 กาหนดให้ อ งค์ ค ณะของคณะกรรมการซื้ อ หรือจ้ างแต่ล ะคณะประกอบด้ว ย
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น โดยให้คานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสาคัญ
ในกรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่น
ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจานวนกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐ
ข้อควรพิจารณา
1) การแต่งตั้งเป็นอานาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และแต่งตั้งเป็นครั้งๆ
และไม่มีรูปแบบ
2) คณะกรรมการซื้ อ หรื อ จ้ า งทุ ก คณะ ควรแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช านาญการหรื อ
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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ต้องอยู่ ด้วยทุกครั้ง หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ให้ หั วหน้าหน่ วยงานของรัฐ
แต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอก
ฉันท์
กรรมการของคณะใดไม่เห็ นด้ว ยกับ มติของคณะกรรมการ ให้ ทาบั นทึ ก
ความเห็นแย้งไว้ด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย กั บ ผู้ ยื่ น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของ
ประธานกรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หากประธานหรื อ กรรมการทราบว่าตนเป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้เสี ยกั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอหรื อ
คู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือ
กรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้นและให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อ
สั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
เพื่ อเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารแข่งขั น กั น อย่ างเป็ น ธรรม ให้ ผู้ มี ห น้ าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ล ะรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่ว มกั น หรื อ ไม่ห ากปรากฏว่ามีผู้ ยื่ น ข้อ เสนอเป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ว มกั น ให้ ผู้ มี ห น้ าที่ ต รวจสอบ
คุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น
4) ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่ วยงานของ
รัฐภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้ามีเหตุที่ทาให้ การรายงานล่าช้า ให้ เสนอหั วหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจาเป็น
5) เมื่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ แ ก่ อ ธิ ก ารบดี หรื อ ผู้ ได้ รั บ มอบหมายจากหั ว หน้ า
หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ แ ก่ รองอธิก ารบดี หรือ ผู้ ช่ ว ยอธิก ารบดี ได้ ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานขอซื้ อ
ขอจ้าง ตามข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และได้พิจารณารายงาน
6) ผู้ มีอานาจได้ อนุ มัติ สั่ งหรือหรือสั่ งจ้างแล้ ว ให้ หั วหน้าเจ้าหน้าที่ “ประกาศผลผู้ช นะ
การซื้อหรือจ้าง” และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนทเศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน
ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โดยเปิดเผย
ณ สถานที่เปิดประกาศของหน่วยงานของนั้น และจัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบเป็นหนังสือ และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
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4. การดาเนินการจัดหาพัสดุ
การด าเนิ น การจั ดหาพั ส ดุ เป็ นขั้ นตอนที่ สี่ ข องการดาเนิ ก ารจัดหาพั ส ดุ ซึ่งมีขั้น ตอนและ
วิธีการดาเนินการ ดังนี้
1) หั วหน้ าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือถึงผู้ขายหรือรับจ้าง
(ถ้ามี) แล้วแต่กรณี
2) ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เสนอราคาพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
3) เจ้าหน้ าพั สดุ ที่ได้รับ มอบหมาย พิจารณาดาเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และทาการ
คั ด เลื อ กผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ งตรงตามเงื่อ นไข ประกาศของหน่ ว ยงานของรัฐ ซึ่ งเสนอราคาที่
เหมาะสมยอมรับได้ ให้ จัดทารายงานเสนอความเห็ นต่อหั วหน้า หน่วยงานของรัฐ โดยผ่ านหั วหน้า
เจ้าหน้าที่
5. การขออนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง
การขออนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นขั้นตอนที่ห้าของการดาเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็ นขั้นตอน
ที่เจ้าหน้าที่พัสดุได้ดาเนินการตามกระบวนการจัดหาพัสดุตามวิธีการที่หัวหน้า หน่วยงานของรัฐหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายอานาจให้ความเห็นชอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการดังนี้
1) เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จัดทารายการเสนอความเห็นต่อหัวหน้า หน่วยงานของรัฐโดย
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
2) หัวหน้าเจ้าที่พิจารณาเสนอความเห็น
3) นารายงานผลการดาเนินการจัดหาพัสดุเสนอต่อผู้ที่มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง
6. การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
การอนุ มัติสั่ งซื้อสั่งจ้ าง เป็ น ขั้นตอนที่ ห กของการดาเนินการจัดหาพั ส ดุ ซึ่งเป็ นขั้นตอนที่
เจ้าหน้าที่พัสดุได้ดาเนินการตามกระบวนการจัดหาพั สดุตามวิธีการที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่
ได้ รั บ มอบอานาจให้ ความเห็ น ชอบ และได้ ผ ลการดาเนิ น การจัด หาพั ส ดุ จนเป็ นที่ ย อมรับ ราคาที่
เหมาะสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ ดังนี้
1) ผู้มีอานาจพิจารณารายงานผลการดาเนินการจัดหาพัสดุ ที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ความเห็น
ตามกระบวนการจัดหา หากเห็นชอบตามรายงาน
2) วงเงินอยู่ในอานาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ
3) เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้ดาเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างได้แล้ว จึ งดาเนินการจัดทา
สัญญาต่อไป
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อานาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง
การสั่ งซื้ อ หรื อ สั่ งจ้ างครั้งหนึ่ ง เป็ น อ านาจของผู้ ด ารงต าแหน่ งและภายในวงเงิน
ดังต่อไปนี้7
1) การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็นอานาจ
ของผู้ดารงตาแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท
(2) ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 200,000,000 บาท
2) การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให้เป็นอานาจของผู้ดารงตาแหน่ง
และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100,000,000 บาท
(2) ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 100,000,000 บาท
3) การสั่ งซื้ อหรื อสั่ งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ ง ให้ เป็น อานาจของผู้ ด ารง
ตาแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50,000,000 บาท
(2) ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 50,000,000 บาท
หมายเหตุ ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเป็นผู้ดารงตาแหน่งใดนั้น ให้เป็นไปตาม
บัญชีแนบท้ายของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภ าครัฐ
พ.ศ. 25608
วิธีการซื้อหรือจ้าง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ.2560 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้กาหนดวิธีการซื้อ
หรือจ้าง สามารถกระทาได้ 3 วิธี ดังนี้
1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการ
ทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป สามารถกระทาได้ 3 วิธี ดังนี้
(1) วิ ธี ต ลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e – market) คื อ การซื้ อ หรื อ จ้ า งที่ มี
รายละเอียด คือ การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้า
หรืองานบริการที่มีมาตรฐานและได้กาหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ดาเนินการใน

7 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 84-86
8 ดู บั ญ ชี แ นบท้ า ย

ก าหนดประเภทของผู้ มี อ านาจเหนื อ ขึ้ น ไปหนึ่ ง ชั้ น ตามความในระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ระบบตลาดอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Market : e - market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ซึ่งสามารถกระทาได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
(1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คื อ การซื้อหรือจ้างครั้ง
หนึ่งซึ่งมี วงเงินเกิ น 500,000บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(2) การเสนอราคาโดยการประมูล อิเล็ กทรอนิ กส์ คือ
การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท
(2) วีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คื อ การซื้อหรือจ้างครั้ง
หนึ่ ง ซึ่ ง มี ว งเงิ น เกิ น 500,000 บาท และเป็ น สิ น ค้ า หรื อ งานบริ ก ารที่ ไม่ ได้ ก าหนดรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า(e - catalog) โดยให้ดาเนินการในระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชี ฃกลางกาหนด
(3) วิ ธีส อบราคา คื อ การซื้ อ หรือ จ้า งครั้งหนึ่ ง ซึ่ งมี ว งเงิ น เกิ น
500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กระทาได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี
ข้อจากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทาให้ไม่สามารถดาเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ระบบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจาเป็นที่ไม่อาจดาเนินการ
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอ
จ้างด้วย
2) วี ธีคั ด เลื อ ก ได้ แ ก่ การที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เชิ ญ ชวนเฉพาะผู้ ป ระกอบการที่ มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้น
แต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดน้อยกว่าสามราย
3) วิ ธี เฉพาะเจาะจง ได้ แ ก่ การที่ ห น่ ว ยงานของรัฐ เชิ ญ ชวนผู้ ป ระกอบการที่ มี
คุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามา
เจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง
4) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เลื อ กใช้ วิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปก่ อ น
เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก
(1) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มี ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ
การคัดเลือก
(2) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมี คุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้อง
ผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมี ความชานาญเป็น
พิเศษ หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมี จานวนจากัด
(3) มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัส ดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจ
คาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทาให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
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(4) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมี ข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็ นต้อง
ระบุียี่ห้อเป็นการเฉพาะ
(5) เป็ น พั ส ดุ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งซื้ อ โดยตรงจากต่ างประเทศ หรือ ด าเนิ น การโดยผ่ า น
องค์การระหว่างประเทศ
(6) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับหรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็ นความลับของsน่วยงาน
ของรัฐ หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
(7) เป็ น งานจ้ า งซ่ อ มพั ส ดุ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งถอดตรวจ ให้ ท ราบความช ารุ ด เสี ย หาย
เสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่ องยนต์ เครื่องไฟฟ้า
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
(8) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วีธีเฉพาะเจาะจง
(1) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้
ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มี การผลิตจาหน่ายก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไป และมี
วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(3) การจัดซื้อจัดจ้างพั สดุที่มี ผู้ประกอบการซึ่งมี คุณ สมบัติโดยตรงเพียงรายเดี ยว
หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจาหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(4) มีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติ ภัยหรือภัยธรรมชาติ
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติ ดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทาให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง
(5) พัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างเป็ นพัสดุที่เกี่ยวพันกับ พัสดุที่ได้ทาการจัดซื้อจัด
จ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจาเป็ นต้องทาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรื อต่อเนื่องใน
การใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของพัสดุที่ทาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทาการจัดซื้อ
จัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
(6) เป็ น พั ส ดุ ที่ จ ะขายทอดตลาดโดยหน่ ว ยงานของรัฐ องค์ ก ารระหว่างประเทศ
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(7) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(8) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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7. การทาสัญญา หรือข้อตกลง (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)
การจัดทาสัญญาเป็นขั้นตอนที่เจ็ดของการดาเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่ งเป็นตอนต่อจากการที่
เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐได้ดาเนินการจัดทารายงานเพื่อเสนอขอจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และได้ดาเนินการตามขั้นตอน
การจัดหาพัสดุจนได้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้ทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว
เมื่อได้ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างแล้ ว ให้ผู้รับจ้าง หรือผู้ขายที่เป็นผู้ชนะเข้าสนองรับ
ราคาและนัดทาสัญญาซื้อ หรือจ้าง (กรณีไม่มีผู้คัดค้านผลการพิจารณา) โดยจัดทาสัญญาตามแบบ
สัญญาที่กรมบัญชีกลางกาหนด หรือตามแบบสัญญาที่หน่วยงานของรัฐกาหนด หรือตามแบบสัญญา
ที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ กาหนดไว้ และหากมีหลักประกันในสัญญา ในตรวจสอบหลักประกัน
สัญญาด้วย และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในสัญญาจัดซื้อ จัด
จ้าง ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ ดังนี้
1) การตรวจสอบสัญญา
เมื่อหน่ วยงานของรัฐ ได้ดาเนินการหาพัสดุ ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะลงนามใน
สั ญ ญา เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจะต้ อ งตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานต่ างๆ ที่ ใช้ ป ระกอบกั น สั ญ ญา
ตลอดจนรูปแบบของสัญญาให้ถูกต้อง ดังนี้
1.1) รูปแบบของสัญญา หน่วยงานของรัฐต้องทาสัญญา ดังนี้
(1) ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(2) ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบของสานักงานอัยการสูงสุด
(3) การทาสัญญารายใดถ้าจาเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจาก
แบบสัญญาตามวรรคหนึ่งโดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทาให้หน่วยงานของ
รัฐเสียเปรียบ ก็ให้กระทาได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรี ยบหรือไม่รัดกุม
พอ ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
(4) ในกรณีที่ไม่อาจทาสัญญาตามแบบสัญญาได้ และจาเป็นต้องร่างสัญญา
ขึ้นใหม่ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่การทา
สัญญาตามแบบที่สานักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว ก็ให้กระทาได้
(5) ในกรณี จ าเป็ น ต้ อ งท าสั ญ ญาเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ ให้ ท าเป็ น
ภาษาอั ง กฤษและต้ อ งจั ด ท าข้ อ สรุ ป สาระส าคั ญ แห่ ง สั ญ ญาเป็ น ภาษาไทยตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณ ะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิ จ จานุ เ บกษา เว้ น แต่ ก ารท าสั ญ ญ าเป็ น
ภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
1.2) หน่วยงานของรัฐอาจจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทาตามแบบสัญญาตาม
มาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก็ได้ เฉพาะใน
กรณี ดังต่อไปนี้
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(1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งโดยวิ ธี เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรื อ (ฉ) หรื อ การจ้ า งที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข)
(2) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
(3) กรณี ที่ คู่สัญ ญาสามารถส่ งมอบพั ส ดุได้ครบถ้ว นภายในห้ าวัน ทาการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
(4) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
(5) กรณี อื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจ จา
เบกษาในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง จะไม่ทาข้อตกลงเป็น
หนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะ
กาหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกันตามขนาดหรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้
2) การลงนามในสัญญาเป็นอานาจของบุคคล ดังต่อไปนี้
2.1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
2.2) ผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
3) การแก้ไขสัญญา
การแก้ไขสั ญ ญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภ ายในขอบข่ายแห่ งวัตถุประสงค์เดิ มของ
สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงนั้ น โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งพิ จ ารณาเปรีย บเที ย บคุ ณ ภาพของพั ส ดุ หรื อ
รายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทาการแก้ไข
นั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย
4) ให้หน่วยงานของรัฐส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้าน
บาทขึ้นไป ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันทาสัญญา
หรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
8. การดาเนินการตามสัญญา
การดาเนิ น การตามสั ญ ญา เป็ นขั้นตอนที่แปดของการด าเนิน การจัดหาพั ส ดุ ซึ่งเป็ นการ
บริหารสัญญา และติดตามผลการดาเนินการให้เป็นไปตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้ มีขั้นตอนและวิธีการ
ดาเนินการ ดังนี้
1) สั ญ ญา หรื อ ข้ อ ตกลงเมื่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ มี ก ารได้ ล งนามในสั ญ ญาแล้ ว จะแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงรายการมีได้
2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้มีก ารลงนามแล้ว จะกระทาได้แต่
เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้9
(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า
(2) ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทาให้
หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์
(3) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์
หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อน
เมื่อผู้มีอานาจอนุมัติสั่ งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญ ญาหรือ
ข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น
3) การงด หรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่
ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาได้ตามจานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้10
(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
(4) เหตุอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทาการ
ตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
4) การบอกเลิกสัญญา
สัญญาหรือข้อตกลงเมื่อหน่วยงานของรัฐได้มีการได้ลงนามในสัญญาแล้ว การบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลงใดที่หน่วยงานของรัฐ ลงนามแล้ว จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้นไม่ได้ เว้นแต่กรณี
ดังนี้ ซึ่งเป็นอานาจการพิจารณาเป็นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ11
(1) เหตุตามที่กฎหมายกาหนด
(2) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทางานให้แล้วเสร็จ
ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(3) เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง

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) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอานาจพิจารณาได้
เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไข
ข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป
5) ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
6) ติดตามผลการดาเนินงานให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง
7) ติดตามการควบคุมงานจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
8) กรณี ที่ผู้ ขายหรือผู้รับ จ้าง ไม่สามารถส่งมอบพัส ดุได้ภ ายในกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ใน
สัญญาหรือข้อตกลง ให้แจ้งการเรียกค่าปรับ เมื่อผู้ขายหรือผู้ส่งมอบพั สดุให้มีการแจ้งสงวนสิทธิ์ การ
เรียกค่าปรับด้วย
9) กรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรือท้างานให้แล้ว
เสร็จได้ภายในระยะเวลที่กาหนดได้ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ
บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงได้
10) เมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว ให้ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
สัญญา หรือข้อตกลง เช่น การประกันความชารุดข้อบกพร่อง การบริการหลังการขาย เป็นต้น
11) ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างต่อเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้
ผู้ตรวจรับหรือคณะกรรมการเพื่อดาเนินการต่อไป
9. การตรวจรับพัสดุ
การตรวจรั บ พั ส ดุ เป็ น ขั้ น ตอนที่ เก้ าของการด าเนิ น การจั ด หาพั ส ดุ ซึ่ งเป็ น ขั้น ตอนที่ ต่ อ
จากการดาเนินการตามสัญญาครบถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กาหนดมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้12
1) การตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจรับ ณ ที่ทาการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่ งกาหนดไว้ใน
สัญญาหรือข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงกาหนดไว้ว่า
ต้องตรวจรับพัสดุ ณ ที่ใด จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สาหรับกรณีที่มีการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชานาญการหรือผู้ ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
พัสดุนั้นมาให้คาปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชานาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้

12 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 6
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3) ในกรณีจาเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชา
สถิติ
4) ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขาย หรือ ผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่ง และให้ดาเนินการตรวจรับพัสดุให้
เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
5) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทา ใบ
ตรวจรับ
6) คณะกรรมการตรวจรับลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ
- มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ
- เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1 ฉบับเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
7) ในกรณี ที่ เห็ น ว่าพั ส ดุ ที่ ส่ งมอบ มี รายละเอี ย ดไม่ เป็ น ไปตามข้อ ก าหนดในสั ญ ญาหรื อ
ข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ
8) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรือส่งมอบครบจานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจานวนที่
ถูกต้อง และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ทราบภายใน 3 วันทาการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างในจานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
9) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดย
ปกติ ใ ห้ รี บ รายงานหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ แจ้ ง ให้ ผู้ ข ายหรื อ ผู้ รั บ จ้ า งทราบภายใน
3 วันทาการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ
10) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทาความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ
ข้อสังเกต
1) ในการรับมอบพัสดุหรืองานจ้างตามสัญญา ถ้าปรากฏว่าผู้รับจ้าง หรือผู้ขาย ผิดนัด และ
จะต้องถูกปรับตามสัญญา หน่วยงานของรัฐคู่สัญญาจะต้องบอกสงวนสิทธิเรี ยกค่าปรับไว้เป็นลาย
ลักษณ์ อักษรในขณะรับมอบพัสดุ
2) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างผิดสัญญา และจะต้องถูกปรับ แต่ยังมี ข้อโต้แย้งหรือมีเหตุที่
จะขอต่ออายุสัญญา หรือขอลดเงินค่าปรับ และเรื่องกาลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ให้
หน่วยงานของรัฐ ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างดาเนินการขอเบิกจ่ายเงินในส่วนที่ไม่ปั ญหาให้แก่ผู้ขาย หรือผู้รับ
จ้างไปก่อนได้ เมื่อได้วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการปรับหรืองดปรับแล้ว ก็ให้เบิกจ่ายเงินเพิ่มเติมต่อไป
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10. การเบิกจ่ายพัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือหน่วยงานพัสดุ เมื่ อได้ตรวจรับพัสดุเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งมอบของหรืองาน
จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และส่งมอบพัสดุให้ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือเจ้าของเรื่องที่ขอซื้ อขอจ้าง เพื่อ
นาพัสดุไปดาเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1) เมื่อได้รับของแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการตรวจรับพัสดุดังกล่าว โดยเขียนใบเบิกจ่าย
พัสดุ (ใบเบิกวัสดุ/ใบเบิกครุภัณฑ์) โดยพิมพ์หรือเขียนชื่อรายการของวัสดุหรือครุภัณฑ์ให้ต รงกับใบส่ง
ของและกรณี ที่ เป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ยี่ ห้ อ รุ่ น และหมายเลขเครื่ อ ง ให้ พิ ม พ์ ห รือ เขี ย นยี่ ห้ อ รุ่ น และ
หมายเลขเครื่องในใบเบิกด้วย พร้อมระบุสถานที่ ห้อง ที่ตั้งของครุภัณฑ์นั้น ๆ พร้อมกับให้ผู้รับผิดชอบ
และผู้เบิกลงนามในใบเบิกให้สมบูรณ์
2) ผู้เบิกพัสดุต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบโครงการที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก
3) ถ้าเป็นการซื้อ/จ้าง พัสดุที่มีอุปกรณ์ประกอบ (ต้องแนบรายละเอียดอุปกรณ์ประกอบ) ถ้า
เป็นการตรวจจ้างงานจ้างที่มีครุภัณฑ์มาด้วย (ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทาเอกสารแนบท้าย โดยระบุรายการ
ยี่ห้อ ขนาด รุ่น หมายเลขเครื่อง)
4) การเบิกจ่ายพัสดุ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ ก่อนให้ผู้
เบิกจ่ายเซ็นใบเบิกแล้วส่งงานพัสดุกลางเพื่อออกหมายเลขครุภัณฑ์
11. การจัดทาบันทึกรายงานผลการดาเนินการ
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึก
รายงานผลการพิจารณา รายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร หลักฐาน
ประกอบ ตามรายการดังต่อไปนี้13
(1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
(2) เอกสารเกี่ ย วกั บ การรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี )
(3) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
(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
การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดาเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เอกสารที่จัดทาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาได้
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3.2.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายการจัดซื้อ/จ้างเหมาบริการ/เช่า งานพัสดุกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา
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การดาเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นขั้นตอนของการดาเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอน สุดท้าย
ในการดาเนินการจัดหาพัสดุ ต่อจากการดาเนินการตรวจรับพัสดุตามสัญญาครบถูกต้อง ครบถ้วนตาม
รูปแบบรายการตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนด มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องดาเนินการรวบรวมหลักฐาน อันเป็นเอกสารแห่งหนี้ที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินการจัดหาพัสดุ โดยมีหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย คือ
1.1 ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ รวบรวมหลักฐนการใช้จ่ายเงิน หลักฐานแห่งหนี้ ส่งให้
เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ เพื่อจัดทาเรื่องเบิกจ่ายโครงการ ไม่เกิน 5 วันทาการ นับจากวันที่ตรวจรับ
พัสดุ
1.2 ใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญรับเงิน/ใบกากับภาษี /บิลเงินสด/สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน โดยใช้ตรายางประทับ ประทับในหลักฐานการเบิกจ่ายเงินนั้น
1.3 รูปภาพประกอบการเบิกจ่าย งานจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ค่าจ้างเหมาจัดทาพานบายศรีสู่ขวัญ ค่าจ้างเหมาแต่งหน้าและทาผม เป็นต้น โดยแนบรูปในขณะทา
การจ้าง และรูปแบบลักษณะงานจ้าง
2. เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หากเห็นว่า
2.1 เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ให้คืนเอกสารให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการแก้ไขให้
ถูกต้อง
2.2 เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ให้เสนอเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ทั้งหมด พร้อมผลการ
ตรวจรับพัสดุเสนอต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่
2.3 เอกสารในการขอซื้อจ้างในโครงการ ให้แนบเอกสารแยกเป็นคนละชุด
3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่รับทราบผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและ
เสนอพิจารณาอนุมัติเบิกจ่าย
4. งานสารบรรณหน่วยงานจะออกเลขส่งใบอนุมัติเบิกจ่าย
5. หัวหน้าหน่วยงาน ผู้มีอานาจลงนามพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติขอเบิกจ่าย
6. เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานลงบันทึกการคุมยอดอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
7. ดาเนินการบันทึกการปฏิบัติการ และวางฎีกาเบิกจ่ายต่อกองคลัง และดาเนินการเบิกจ่าย
ตามระบบ
8. เสร็จสิ้นการดาเนินการเบิกจ่าย

บทที่ 4
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ส ดุ กองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานกิจกรรมนักศึกษา สานักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหา อุปสรรคแนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการปฏิบัติงานจริง
และการติดตาม รวบรวมผลการดาเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยสรุปไว้ดังนี้
4.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ในการดาเนินการด้านพัสดุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อันเป็นการดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการดาเนินการที่จะต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกทั้งต้อง
ปฏิ บั ติ ให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง รวมทั้ ง มติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ของมหหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
พัสดุจะต้องให้ความสาคัญอย่างยิ่ง และต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ในการนี้ผู้เขียนเอง
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิท ยาลัยอุบลราชธานี
ย่อมมองเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงใคร่ขอเสนอปัญหาอุปสรรคในบางประเด็นและแนวทางการแก้ไข
และพัฒนา ดังนี้
1) ปัญหาด้านข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ กล่าวคือ ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551 เป็นระเบียบ
ที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ.ศ. 2533 ซึ่ ง เป็ น ข้ อ บั ง คั บ ที่ อ อกก่ อ น
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทาให้มีความล่าสมัย ไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ และระเบียบดังกล่าว ก็ไม่ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการพัสดุไว้เลย หากเพียงแต่
ก าหนดให้ ให้ ป ฏิ บั ต ตามระเบี ย บราชการ ในกรณี ที่ ระเบี ย บไม่ ได้ ก าหนดไว้ ซึ่ งหากพิ จ ารณาด้ ว ย
หลักเกณฑ์การดาเนินการแล้ว ทุกหน่วยงานของรัฐที่ออกระเบียบใช้เอง เช่น ในกรณีของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หากต้องการใช้จ่ ายเงินรายได้ ควรออกระเบียบที่อิงหลักเกณฑ์ หรือมีมาตรฐนไม่ต่ากว่า
พระราชบั ญญั ติจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2) ปั ญ หาด้ า นปริ ม าณของจ านวนโครงการ และระยะเวลา กล่ า วคื อ ในรอบ
ปี งบประมาณ จะมีช มรมต่ างๆ และสโมสรนักศึ กษา มหาวิท ยาลั ย อุบ ลราชธานี จัด โครงการอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งส่วนมากจะมีห้วงการจัดกิจกรรมในเวลาเดียวกัน หรือระยะเวลาใกล้เคียงกัน ทาให้ปริมาณ
โครงการ และการจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณมาก ทาให้เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่พัสดุมีระยะเวลา
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ในการดาเนินการ บริหารจัดการในการซื้อจ้างพัสดุน้อยมาก ทาให้เกิดปัญหาคือไม่สามารถปฏิบัติตาม
ระยะ หรือเงื่อนไข ตามที่กฎหมายกาหนดได้ หรือไม่สามารถเบิกจ่ายโครงการได้ตามกาหนดระยะเวลา
3) ปั ญ หาด้านผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการ กล่ าวคื อ นัก ศึกษาที่เป็ นประธานชมรม หรือ
นักศึกษาผู้ที่รับผิดชอบโครงการ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลให้คาแนะนาชมรมต่างๆ ขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดทาโครงการ และไม่เข้าใจระเบียบในการจัดทาโครงการ หรือจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ทาให้
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทาความเข้าใจ และอธิ บายขั้นตอนการดาเนินการซ้าไปซ้ามาบ่อยครั้ง หรือมีการ
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการบ่อยครั้ง ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการโครงการ
4) ปัญหาด้านบุคลากร กล่าวคือ เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
มีไม่เพียงพอ และยังขาดทักษะ และความชานาญในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 เนื่ อ งจากเป็ น กฎหมายที่ ต ราบั งคั บ ใช้ ในระยะเวลาไม่ น าน ท าให้
เจ้าหน้าที่ยังยึดติดแนวปฏิบัติเดิมอยู่
5) ปัญหาด้านองค์ความรู้ กล่าวคือ ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง ยั งขาดความรู้ ความเข้ าใจในเขตนารมณ์ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ างภาครั ฐ
พ.ศ.2560 และขาดความร้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ที่ออกตามพระราช
บั ญ ญั ต ดั งกล่ าว เช่ น ในแผนการจั ด ซื้ อ จัด จ้างประจ าปี การประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือ ข่ า ย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง กรรมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่ การมอบอานาจ การแต่งตั้งหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ หรือระเบียบใดๆ ที่เคยใช้ หากขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก็เป็นอันถูกบกเลิกโดยผลของกฎหมาย และไม่อาจใช้บังคับได้
4.2 แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
1) ดาเนิ นการแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่ งเสริมและ
พัฒ นากิจ กรรมนั กศึกษา มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551 ให้ มีความเป็นปัจจุบัน และทันต่อ
สภาพการณ์บังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งดาเนินการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบั ญญั ติการจัดซื้อจั ดจ้ างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎ ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน
2) จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณ แผนการดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างให้
ถูกต้องตามขั้นตอน จัดทาผังและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เช่น กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน กาหนด
ระยะเวลาการดาเนิ นการ กาหนดวันที่แน่นอนในการดาเนินาร กาหนดผู้ รับผิดชอบโครงการ และ
ผู้ติดตามกากับการดาเนินการให้ถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไข และระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
3) จัดอบรมสัมมนา ให้ความรู้นักศึกษาที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ หรือประธานชมรม
ต่างๆ หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คาแนะนา เสริมทักษะความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
องค์ความรู้พ้นฐานในการดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อปฏิบัติให้
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ถูก ต้ อ งตามเงื่อ นไข หรื อ ระยะเวลา ของพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ซื้ อ จัด จ้ างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 และระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ าด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จัด จ้ างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560
4) เพิ่มอัตราบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โดยตรง หรือจัดอบรม
สั ม มนา เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ส ดุ หรื อ บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ ง ในการพั ฒ นาทั ก ษะ
และความช านาญในการปฏิ บั ติ งานตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 และระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 ให้ มีความพร้อ มในการปฏิบั ติห น้ าที่ ทั้ งยังต้ องสร้ างองค์ค วามรู้ ความเข้าใจ และการ
ตระหนั ก รู้ เกี่ ย วกั บ เจตนารมณ์ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ พ.ศ.2560 ให้ ผู้ บ ริห าร
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ กับกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัตดังกล่าว
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