
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เริ่มใช้บังคับวันที่ 23 สิงหาคม 2560



การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้ได้มา                   
ซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า  
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่ 
ก าหนดในกฎกระทรวง 



พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่  
ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง   
รวมทั้งการด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง



สินค้า หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ      
ทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงงานบริการที่ รวมอยู่ในสินค้านั้น  
ด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่า 
“สินค้า” นั้น 



วัสดุ มี 3 ประเภท ดังนี้

ก. ประเภทวัสดุคงทน 

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่        
อ้างอิงจาก 1. หนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559



ตัวอย่าง สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
ก.ประเภทวัสดุคงทน

1. ไม้ต่างๆ

2. แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล

3. เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก

4. เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก

5. ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก

6. ไม้บรรทัดเหล็ก

7. กรรไกร

8. หม้อ

9. กระทะ

10. กะละมัง

11. ตะหลิว

12. กรอบรูป

13. มีด

14. ค้อน

15. ไขควง

16. คีม

17. ชะแลง

18. จอบ

19. สิ่ว

20. เสียม



ตัวอย่าง สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
ก.ประเภทวัสดุคงทน(ต่อ)

21. เลื่อย

22. ขวาน

23. กบไสไม้

24. เทปวัดระยะ

25. เคียว

26. ประแจ

27. หนังสือ

28. แปรงลบกระดานด า

29. ถัง

30. ถาด

31. แก้วน้ า

32. เก้าอีพ้ลาสติก



ตัวอย่าง สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

1. กระดาษ

2. หมึก

3. ดินสอ

4. ปากกา

5. ยางลบ

6. น้ ายาลบค าผิด

7. เทปกาว

8. ซองเอกสาร

9. ลวดเย็บกระดาษ

10. กาว

11. ชอล์ค

12. น้ ามันเบรก

13. ผงซักฟอก

14. สบู่

15. น้ ายาดับกลิ่น

16. ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์

17. อาหารสัตว์

18. พืชและสัตว์

19. ปุ๋ย

20. ส าลี และผ้าพันแผล



ตัวอย่าง สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง(ต่อ)

21. เวชภัณฑ์

22. แอลกฮอล์

23. ฟิล์มเอ็กซเรย์

24. เคมีภัณฑ์

25. น้ ามันทาไม้

26. ทินเนอร์

27. สี

28. ปูนซีเมนต์

29. ทราย

30. อิฐหรือซีเมนต์บล็อก

31. กระเบื้อง

32. สังกะสี

33. ตะปู

34. เหล็กเส้น

35. น้ าหมึกปริ้นท์

36. ตลับผงหมึก

37. ยางรถยนต์

38. เทปพันสายไฟ

39. สายไฟฟ้า

40. หลอดไฟฟ้า

41. พู่กัน

42. ฟิวส์

43. น้ ามันเช้ือเพลิง

44. แก๊สหุงต้ม

45. น๊อตและสกรู

46. หลอดไฟ

47. สมุด



ตัวอย่าง  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

1. ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา

2. ท่อต่างๆ

3. ดอกล าโพง

4. หน่วยประมวลผล

5. ฮาร์ดดิสกไ์ดนร์

6. ซีดีรอมไดรฟ์

7. แผงวงจร

8. เบาะรถยนต์

9. เครื่องยนต์

10. ชุดเกียร์รถยนต์

11. เบรก

12. ครัช

13. พวงมาลัย

14. สายพานใบพัด

15. หม้อน้ า

16. หัวเทียน

17. แบตเตอรี่

18. จานจ่าย

19. ล้อ

20. ถังน้ ามัน

21. ไฟหน้า

22. ไฟเบรก



ตัวอย่าง  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

อุปกรณ์อิเล็กทอนิกส์



ตัวอย่าง  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

อุปกรณ์อิเล็กทอนิกส์



ตัวอย่าง  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

อุปกรณ์อิเล็กทอนิกส์



ตัวอย่าง  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

อุปกรณ์อิเล็กทอนิกส์



ตัวอย่าง  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

แผงวงจรอเิล็กทอนิกส์



ตัวอย่าง  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

อะไหล่เครื่องกล



ครุภัณฑ์ ได้แก่

สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งาน
ยืนนาน เมื่อช ารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม



ตัวอย่าง สิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ

1. รถยนต์นั่ง

2. รถยนต์โดยสาร

3. รถเข็น

4. รถยกของ

5. รถปั้นจั่น

6. รถบรรทุก

7. รถไถ

8. รถแทรคเตอร์

9. เครื่องท าลายเอกสาร

10. เครื่องแสกนเนอร์

11. เครื่องคอมพิวเตอร์

12. จอคอมพิวเตอร์

13. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

14. เครื่องส ารองไฟ

15. กล้องส่องทางไกล

16. โต๊ะ

17. โต๊ะท างาน

18. โต๊ะรับแขก

19. โต๊ะหมู่บูชา

20. เก้าอี้



ตัวอย่าง สิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ(ต่อ)
21. ตู้โชว์

22. ตู้เก็บของ

23. ตู้เก็บเอกสาร

24. ตู้นิรภัย

25. ชั้นเก็บเอกสาร

26. เครื่องดูดฝุ่น

27. เครื่องขัดพื้น

28. เครื่องค านวณ

29. เครื่องชุมสายโทรศัพท์

30. ตู้โทรศัพท์

31. เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน

32. เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่

33. เตาไมโครเวฟ

34. เครื่องกรองอากาศ

35. โทรทัศน์

36. ล าโพง

37. เครื่องสัญญาณเตือนภัย

38. จักรเย็บผ้า

39. เครื่องพ่นสี

40. เครื่องกลึง



ตัวอย่าง สิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ(ต่อ)

41. เครื่องเจาะ

42. เครื่องผสมคอนกรีต

43. ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์

44. เครื่องสีข้าวโพด

45. เครื่องตัดวัชพืช

46. เครื่องหว่านปุ๋ย

47. เครื่องหยอดหรือว่านเมล็ดพันธุ์

48. เครื่องกรอฟัน

49. เครื่องให้ออกซิเจน

50. เครื่องเอ๊กซเรย์

51. เครื่องวัดความดันโลหิต

52. เครื่องตรวจเม็ดเลือด

53. โคมไฟฟ้า

54. กระดานด า

55. เคาน์เตอร์

56. เครื่องพิมพ์ดีด

57. เครื่องอัดส าเนา

58. เครื่องถ่ายเอกสาร

59. เครื่องเจียระไน

60. เครื่องทอผ้า

61. เครื่องตัดโลหะ

62. เครื่องสูบน้ า

63. แท่นกลึง

64. เครื่องคว้าน

65. ถังเก็บเชื้อเพลิง

66. เครื่องปั๊มและตัดโลหะ

67. แท่นพิมพ์เครื่องพิมพ์แบบ

68. จักรอุตสาหกรรม

69. พัดลม

70. กล้องถ่ายรูป



ปัญหาที่พบบ่อย

ล ำดบัท่ี รำยกำรปัญหำ วิธีกำรแกไ้ข/แนวทำงแกไ้ข

1 จัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุผิดพลาด รายการ จ านวน ไม่ตรงตาม
ความต้องการ

ในการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ต้องระบุรายการ จ านวน และหน่วยนับ ให้
ครบถ้วน ชัดเจน

2 วัสดุท่ีได้รับอนุมัติให้จัดซื้อแล้ว ภายหลังมีความประสงค์ 
ขอยกเลิกหรือเปลี่ยนเป็นรายการอื่น

ต้องขออนุมัติยกเลิกหรือเปลี่ยนรายการก่อน 
จึงสามารด าเนินการจัดซื้อได้ และหากมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมต้องขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ิมด้วย

3 วัสดุที่ซื้อมาไม่ตรงกับรายการที่อนุมัติไว้ ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุก่อน 
และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงตรวจรับ และเบิก
จ่ายเงินได้



THANK  YOU


