ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ที่

1

ประเด็น

สรุปเนื้อหา
การจัดซื้อจัดจ้ าง

หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความ
แผนจัดซื้อ/จ้าง เห็นชอบ และให้ประกาศเผยแพร่ แผนดังกล่าวในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

ข้ อ

11

2

การซื้อหรื อจ้าง การแบ่งซื้อหรื อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรื อจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อ
หรื อจ้างหรื ออานาจในการสัง่ ซื้อสัง่ จ้างเปลี่ ยนแปลงไป จะกระทามิได้

20

3

กระบวนการซื้อ การซื้อหรื อจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
หรื อจะให้เจ้าหน้าที่หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทาร่ างขอบเขต
หรื อจ้าง
ของงานหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรื อจ้าง รวมทั้ง
กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย *ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

21

4 รายงานขอซื้อ/จ้าง

ในการซื้อหรื อจ้างแต่ละวิธี ให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั ทารายงานขอซื้อหรื อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการดังนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็ นที่ตอ้ งซื้อหรื อจ้าง
(๒) ขอบเขตของงานหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรื อแบบรู ปรายการ
งานก่อสร้างที่จะซื้อหรื อจ้าง แล้วแต่กรณี
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรื อจ้าง
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรื อจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน
ที่ประมาณว่าจะซื้อหรื อจ้างในครั้งนั้น
(๕) กาหนดเวลาที่ตอ้ งการใช้พสั ดุน้ นั หรื อให้งานนั้นแล้วเสร็ จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรื อจ้างและเหตุผลที่ตอ้ งซื้อหรื อจ้างโดยวิธีน้ นั
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการซื้อ
หรื อจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสื อเชิญชวน

5 รายงานขอซื้อ/จ้าง การซื้อหรื อจ้างกรณี จาเป็ นเร่ งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรื อกรณี มีความจาเป็ นต้องใช้พสั ดุน้ นั โดยฉุ กเฉิ น มาตรา ๕๖
วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หรื อกรณี การซื้อหรื อจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึ่งไม่อาจทารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรื อผูท้ ี่
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานนั้นจะทารายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่เห็นว่าจาเป็ นก็ได้

22
วรรคหนึ่ง

22
วรรคสอง

ที่

ประเด็น

สรุปเนื้อหา

ข้ อ

6

คณะกรรมการ ในการดาเนิ นการซื้อหรื อจ้างแต่ละครั้ง ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ซื้อหรื อจ้าง ซื้อหรื อจ้างขึ้น เพื่อปฏิบตั ิการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
(๓) คณะกรรมการซื้อหรื อจ้างโดยวิธีคดั เลือก
(๔) คณะกรรมการซื้อหรื อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

25

7

คณะกรรมการ คณะกรรมการซื้อหรื อจ้างตามข้อ ๒๕ แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ซื้อหรื อจ้าง ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรื อพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่น
โดยให้คานึ งถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งเป็ นสาคัญ
**ในการซื้อหรื อจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผูท้ ี่เป็ นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิ กส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรื อกรรมการซื้อหรื อจ้างโดยวิธีคดั เลือก
เป็ นกรรมการตรวจรับพัสดุ

26

8

วิธีซ้ือหรื อจ้าง กรณี ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ให้เชิญผูป้ ระกอบการที่มีอาชีพขาย
เฉพาะเจาะจง หรื อรับจ้างนั้นโดยตรงมายืน่ เสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสู งกว่าราคาในท้องถิ่ น
หรื อราคาที่ประมาณได้ หรื อราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ตอ่ รองราคาลงเท่าที่จะทาได้

78 (ข)

9

วิธีซ้ือหรื อจ้าง กรณี ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
เฉพาะเจาะจง ผูป้ ระกอบการที่มีอาชีพขายหรื อรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่ซ้ือหรื อจ้างได้
วงเงินไม่เกิน 5 แสน ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔

10

วิธีซ้ือหรื อจ้าง การซื้อหรื อจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
79
เฉพาะเจาะจง และไม่อาจดาเนินการตามปกติได้ทนั ให้เจ้าหน้าที่หรื อผูท้ ี่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานนั้นดาเนิ น วรรคสอง
วงเงินไม่เกิน 5 แสน การไปก่อนแล้วรี บรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็ นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

11 การบริ หารสัญญา เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ
และการตรวจรับ ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างนาพัสดุน้ นั มาส่ ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทา
ใบตรวจรับโดยลงชื่ อไว้เป็ นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง ๑ ฉบับ และ
พัสดุ
เจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับเพื่อดาเนิ นการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

79
วรรคหนึ่ง

175(4)

ที่

ประเด็น

สรุปเนื้อหา

ข้ อ

12 การบริ หารสัญญา ในกรณี ที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างส่ งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรื อส่ งมอบครบจานวน
175(5)
และการตรวจรับ แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรื อข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจานวน
ที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบตั ิตาม (๔) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ
เพื่อแจ้งให้ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างทราบภายใน ๓ วันทาการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ท้งั นี้ ไม่ตดั สิ ทธิ์
หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างในจานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้องนั้น
13 การบริ หารสัญญา การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็ นชุดหรื อหน่วย ถ้าขาดส่ วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
และการตรวจรับ ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุน้ นั และ
พัสดุ
โดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างทราบภายใน ๓ วัน
ทาการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ

175(6)

การบริหารพัสดุ
14

การเก็บและ
การบันทึก

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดาเนิ นการ ดังต่อไปนี้
(๑) ลงบัญชีหรื อทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็ นชนิ ด และแสดงรายการ
ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรื อทะเบียนไว้
ประกอบรายการด้วย
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี
หรื อทะเบียน

203 (1) (2)

15 การเบิกจ่ายพัสดุ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หวั หน้างานที่ตอ้ งใช้พสั ดุน้ นั
เป็ นผูเ้ บิก

204

16 การเบิกจ่ายพัสดุ การจ่ายพัสดุ ให้หวั หน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ ยวกับการควบคุมพัสดุหรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็ นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็ นผูส้ งั่ จ่ายพัสดุ

205

17

การยืม

การให้ยมื หรื อนาพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
จะกระทามิได้

207

18

การยืม

การยืมพัสดุประเภทใช้คงรู ป ให้ผยู้ มื ทาหลักฐานการยืมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แสดงเหตุผลและกาหนดวันส่ งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผูใ้ ห้ยมื
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมตั ิ
จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุน้ นั แต่ถา้ ยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
จะต้องได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

208 (1) (2)

ที่

ประเด็น

19

การยืม

20

สรุปเนื้อหา

ข้ อ

ผูย้ มื พัสดุประเภทใช้คงรู ปจะต้องนาพัสดุน้ นั มาส่ งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรี ยบร้อย
209
หากเกิดชารุ ดเสี ยหาย หรื อใช้การไม่ได้ หรื อสู ญหายไป ให้ผยู ้ มื จัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
โดยเสี ยค่าใช้จ่ายของตนเอง หรื อชดใช้เป็ นพัสดุประเภท ชนิ ด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อย่างเดียวกัน หรื อชดใช้เป็ นเงินตามราคาที่เป็ นอยูใ่ นขณะยืม

การบารุ งรักษา ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผคู ้ วบคุมดูแลพัสดุที่อยูใ่ นความครอบครองให้อยูใ่ นสภาพ
ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทาแผนการซ่อมบารุ งที่เหมาะสมและระยะเวลาในการ
ซ่อมบารุ งด้วย
ในกรณี ที่พสั ดุเกิดการชารุ ด ให้หน่วยงานของรัฐดาเนิ นการซ่อมแซมให้กลับมาอยูใ่ นสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ ว
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21 การตรวจสอบพัสดุ ภายในเดือนสุ ดท้ายก่อนสิ้นปี งบประมาณของทุกปี ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐ
หรื อหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซ่ ึงมิใช่เป็ นเจ้าหน้าที่
ประจาปี
ตามความจาเป็ น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปี ที่ผา่ นมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่
คงเหลืออยูเ่ พียงวันสิ้นงวดนั้น
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22 การตรวจสอบพัสดุ ข้อ ๒๑๔ เมื่อผูแ้ ต่งตั้งได้รับรายงานจากผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ ๒๑๓
และปรากฏว่ามีพสั ดุชารุ ด เสื่ อมสภาพ หรื อสู ญไป หรื อไม่จาเป็ นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
ประจาปี
ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ งขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นาความในข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗
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มาใช้บงั คับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็ นการเสื่ อมสภาพเนื่องมาจากการ
ใช้งานตามปกติหรื อสู ญไปตามธรรมชาติให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสัง่ การให้ดาเนิ นการ
จาหน่ายต่อไปได้
23 การจาหน่ายพัสดุ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจาเป็ นหรื อหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณา
สัง่ ให้ดาเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ขาย ให้ดาเนิ นการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถา้ ขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี
ให้นาวิธีที่กาหนดเกี่ ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม
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