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คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ



ประกาศสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำานวยการสำาหรับฝึกอบรมข้าราชการตำารวจในสถานีตำารวจ

	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 มีนโยบ�ยในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รตำ�รวจต�มส�ยง�นในทุก

ระดบั	โดยเนน้ภ�วะผู้นำ�ใหม้อีดุมก�รณด์ว้ยก�รสร้�งวฒันธรรมขององคก์รทีด่ใีนก�รปฏบิตัหิน�้ทีอ่ย�่ง

มืออ�ชีพ	 มีคว�มภ�คภูมิใจในอ�ชีพตำ�รวจ	 ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่�นิยมในคว�มเป็นอยู่ท่ีเรียบง่�ย	

ประหยัดต�มหลักปรัชญ�	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ผู้บังคับบัญช�ต้องเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัช�	และใหม้กี�รทำ�ง�นเปน็ทมีและมเีอกภ�พ	สำ�หรบัง�นอำ�นวยก�รเนน้พฒัน�ระบบง�น

ฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�มเข้มแข็งและสนับสนุนบุคล�กรที่ปฏิบัติง�นฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�ม 

เจริญก้�วหน้�ในส�ยง�น

	 ดังนั้น	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 จึงได้จัดทำ�	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับ 

ฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ”	 ฉบับปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 พร้อมท้ังดำ�เนินก�รฝึกอบรม 

หวัหน�้ง�นและข�้ร�ชก�รตำ�รวจทีป่ฏบิตัหิน�้ทีง่�นอำ�นวยก�รในสถ�นตีำ�รวจ	ให้มคีว�มพร้อมทีจ่ะไป

ทำ�ก�รฝึกอบรมหรือสอนง�นให้กับข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่คว�ม	“เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ 

เพื่อคว�มผ�สุกของประช�ชน”

	 ฉะนั้น	 จึงให้ทุกหน่วยใช้	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจในสถ�นตีำ�รวจ”	นี	้เป็นคูม่อืหลักสำ�หรบัใชใ้นก�รฝกึอบรมข�้ร�ชก�รตำ�รวจในสงักดัทกุคน	ตัง้แต่

วันประก�ศนี้เป็นต้นไป

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่		๒๔		มกร�คม		พ.ศ.๒๕๕๗

	 	 พลตำ�รวจเอก

	 	 	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)

	 	 	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



คำานำา

	 นโยบ�ยก�รบริห�รร�ชก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๗		
ไดก้ำ�หนดวสิยัทศันแ์ละก�รปฏบิติัง�นของข�้ร�ชก�รตำ�รวจใหเ้ปน็ตำ�รวจมอือ�ชพี	เพือ่คว�มผ�สกุของ
ประช�ชน	 โดยมุ่งพัฒน�และเสริมสร้�งให้ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพที่ประช�ชนเช่ือมั่น
ศรัทธ�	ยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล	และเป็นที่พึ่งของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง	 โดยจะเน้นก�รปลูกฝัง
อุดมก�รณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ	 มีภ�วะผู้นำ�	 และฝึกอบรมผู้บริห�รแต่ละระดับให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รง�นต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เป็นที่ยอมรับ	 ศรัทธ�	 
เชื่อถือจ�กประช�ชน
	 เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยข้�งต้น	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจึงได้มีคำ�สั่งที่	๖๐๐/๒๕๕๖		
ลงวันที่	 ๑๑	ตุล�คม	๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถ�นีตำ�รวจ	 และ	 คำ�สั่งที่	 ๖๒๕/๒๕๕๖	 ลงวันที่	 ๒๐	 ตุล�คม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรและโครงก�รฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้�ง�นอำ�นวยก�ร	 และ
ข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้�ท่ีง�นอำ�นวยก�รทุกระดับ	 เพ่ือจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	
สำ�หรับก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจให้เป็นม�ตรฐ�น	มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้�ที่ง�น
อำ�นวยก�รมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถในหน้�ที่	และมีแนวท�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ในง�นอำ�นวยก�รที่เป็นไป
ในทศิท�งเดยีวกันในทุกสถ�นตีำ�รวจ		โดยได้มอบหม�ยให้	กองบัญช�ก�รศึกษ�	จดัทำ�โครงก�รสัมมน�
วิทย�กรและก�รจัดทำ�คูม่อืก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	ใหก้บัข�้ร�ชก�รตำ�รวจผู้จะทำ�หน�้ท่ีเปน็วทิย�กร
ของกองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล	ตำ�รวจภูธรภ�ค	๑	–	๙	และศูนย์ปฏิบัติก�รตำ�รวจจังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้	ระหว่�งวันที่	๑๘	–	๒๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๖		ณ	ภูเข�ง�ม	(พ�โนร�ม�)	รีสอร์ท	ตำ�บลส�ริก�	
อำ�เภอเมือง	จังหวัดนครน�ยก		
	 จ�กก�รจัดสัมมน�วิทย�กรของหน่วยง�นดังกล่�ว	 ได้มีก�รระดมคว�มคิด	 จนได้ข้อยุติ
เนือ้ห�ก�รบรรย�ยในประเดน็ทีห่นว่ยง�นระดับสถ�นตีำ�รวจจะต้องใชใ้นก�รปฏบิติัง�นเปน็ปกตปิระจำ�
ของง�นอำ�นวยก�ร	โดยแบ่งเป็น	๑๑	หัวข้อ	(๑๑	เล่ม)	ได้แก่	ง�นธุรก�รและพัฒน�กำ�ลังพล,	ง�นศูนย์
ปฏิบัติก�รสถ�นีตำ�รวจ,	ง�นกำ�ลังพล,	ง�นวินัย,	ง�นสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่น,	ง�นยุทธศ�สตร์,	
ง�นงบประม�ณ,	ง�นพัสดุ,	ง�นก�รเงิน,	ระบบก�รควบคุมก�รเงินของหน่วยง�นย่อย	และก�รจัดว�ง
ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รติดต�มประเมินผล	 	พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ย	และ
เอกส�รก�รนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกล�ง	 สำ�หรับวิทย�กรของทุกหน่วยง�น	 แต่อย่�งไรก็ดี	 เนื้อห�ของ 
แต่ละง�นที่อ้�งอิงกฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	คำ�สั่ง	และมติคณะรัฐมนตรี	ไม่ส�ม�รถนำ�ม�รวบรวม
ไว้ในคู่มอืก�รบรรย�ยไดท้ัง้หมด	วทิย�กรผูบ้รรย�ยส�ม�รถสบืคน้เพิม่เตมิไดจ้�กตำ�ร�	หรอืท�งอนิเทอรเ์น็ต
ของส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
	 คูม่อืก�รบรรย�ยนีจ้ะชว่ยใหว้ทิย�กร	ผูเ้ข�้รบัก�รฝกึอบรม	และผูท้ีส่นใจทกุท�่น	ส�ม�รถ
ทำ�คว�มเข�้ใจ	และนำ�ไปเปน็แนวท�งก�รปฏบิตังิ�นได้อย�่งถูกตอ้ง	เปน็ตำ�รวจมอือ�ชพีไดอ้ย�่งแทจ้รงิ

	 	 	 	 	 	 พลตำ�รวจเอก
	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)
	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



สารบัญ 
 

เรื่อง           หนา 
การพัสดุคืออะไร ๑ 
วงจรกระบวนการพัสดุ ๓ 
การควบคุมและการตรวจสอบพัสดุประจําป     ๙ 
องคประกอบของการพัสดุ  ๑๖ 
ท่ีราชพัสดุ  ๑๘ 
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การพัสดุคืออะไร 

การดําเนินการทางพัสดุอยูภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ          
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฯ 

คํานิยาม/ความหมาย 

     การพัสดุ หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา 
การจางออกแบบและควบคุม การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอ่ืนๆ 
ท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้  
     พัสดุ หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีกําหนดไวในหนังสือ    
การจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณหรือการจําแนกประเภท
รายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 
     การซ้ือ หมายความวา การซ้ือพัสดุทุกชนิดท่ีมีการติดต้ังทดลองและบริการ          
ท่ีเก่ียวเนื่องอ่ืนๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
     การจาง ใหหมายรวมถึง การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยและการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการ ตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ การจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน และการจางแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 
     เงินงบประมาณ หมายความวา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติมและเงิน ซึ่งสวนราชการไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ใหไมตองสงคลัง ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ แตไมรวมถึงเงินกู และเงินชวยเหลือตาม
ระเบียบนี้ 
     หัวหนาสวนราชการ  

- สําหรับราชการบริหารสวนกลาง หมายความวาอธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการ    
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนนิติบุคคล (ดังนั้นหัวหนาสวนราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
คือ ผบ.ตร. และตามระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑ การปฏิบัติราชการของผูบัญชาการในฐานะ
เปนอธิบดีหรือแทน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ประกอบคําสั่ง 
ตร. ท่ี ๗๓๑/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๘ ธ.ค.๕๕ เรื่อง การมอบอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุในสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ) 

- สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายความวา ผูวาราชการจังหวัด 
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     หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือท่ีมีฐานะ
เทียบกองซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับพัสดุตามท่ีองคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนดหรือขาราชการอื่น  
ซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากหัวหนาสวนราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุแลวแตกรณี (ใหดูเรื่องการแบง
สวนราชการท่ีมีหนาท่ียกตัวอยางเชน ผบก.อก.ภ.๔ ยอมเปนหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุใหกับ บช.ภ.๔) 
     เจาหนาท่ีพัสดุ หมายความวา เจาหนาท่ีซึ่งดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการพัสดุ       
หรือผูไดรับแตงต้ังจากหัวหนาท่ีสวนราชการใหมีหนาท่ีหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัสดุตามระเบียบนี้ 
(กรณีระดับสถานีตํารวจท่ีมีความขาดแคลนเจาหนาท่ีอํานวยการสายการพัสดุ จะใหเจาหนาท่ีตํารวจ
นายใดมาทําหนาท่ีพัสดุ จึงตองออกคําสั่งแตงต้ังใหเจาหนาท่ีนายนั้นเปนเจาหนาท่ีพัสดุดวย) 

กิจกรรมท่ีไมอยูในบังคับท่ีจะตองจัดหาพัสดุ 
- การประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนตตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และการประกันภัยประเภท ๓ ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ.๒๕๓๕ ไมอยูในบังคับ ท่ีจะตองจัดหาพัสดุตามนัยระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ 

- คาสาธารณูปโภค 
- การเชาใชบริการระบบ internet พรอมกับการติดต้ังอุปกรณ ตองจัดหาตามระเบียบ

พัสดุฯ 
- การเชาใชบริการระบบ internet ท่ีไมมีการติดต้ังอุปกรณ ไมตองดําเนินการจัดหา

ตามระเบียบพัสดุฯ 
- การจัดซ้ือของท่ีระลึกมอบใหชาวตางประเทศ กรณีเดินทางไปราชการตางประเทศ

ชั่วคราวหรือชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทย ตองดําเนินการตามระเบียบฯ 
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วงจรกระบวนการพัสดุ 

 
วงจรพัสดุ บางตําราอาจจะทําใหมากข้ึน เปน ๘ หรือ ๑๐ ข้ันตอน หรือนอยกวานี้ก็

ไดแลวแตจะใสความละเอียดลงไป แตหลักๆ ก็คงเปนแบบนี้ 

ความตองการของหนวย การจัดหาทุกประเภทตองมีความจําเปนท่ีจะใชวัสดุครุภัณฑ            
ท่ีดิน ส่ิงกอสรางเสียกอน โดยแตละหนวยตองกําหนดความตองการ คุณลักษณะของส่ิงของท่ี
ตองการใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการเสียกอน แตท้ังนี้ความตองการนั้นถูกจํากัดไวท่ีกรอบวัสดุ
ครุภัณฑของแตละหนวยงานตามท่ีสวนราชการกําหนด อาทิเชน หนวยงานระดับสถานีตํารวจมีผู
กํากับการเปนหัวหนาสถานีจะมีรถยนตไดกี่กัน มีปนก่ีกระบอก โตะเกาอ้ี คอมพิวเตอร ใชกระดาษ 
วัสดุสํานักงานไดเทาไหร หากไมมีกรอบของวัสดุครุภัณฑ ตางหนวยก็จะเสนอความตองการไม
เหมาะสม ปญหาคือ บางหนวยไมไดสํารวจกรอบครุภัณฑท่ีมีอยูไวลวงหนาเม่ือมีการจัดทําคําขอ
งบประมาณก็จะลอกขอมูลเกาแกไขเล็กนอย หรือบางครั้งหนวยไมไดทําเอง แตหนวยเหนือเปน
คนจัดทําในภาพรวม ก็จะไมมีวัสดุครุภัณฑใชตามความเปนจริง ฉะนั้น ถามีการวางแผน       
การปฏิบัติราชการประจําป ในดานงานพัสดุ ความตองการของหนวย จะเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดใน
กระบวนการบริหารพัสดุ และตองทําลวงหนากอนท่ีจะขอตั้งงบประมาณประจําป  
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งบประมาณ มาจากงบประมาณรายจางประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมหรือ
เงินท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังฯ แตไมรวมเงินกู เงินชวยเหลือ เริ่มจากการ
ต้ังคําขอจากความตองการของหนวย แตจะไดรับการจัดสรรมาเปนจํานวนเทาใด หมวดไหนนั้นข้ึนอยู
กับการจัดสรรของหนวยเหนือ ตามปกติระดับสถานีตํารวจเม่ือตรวจสอบจาก พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจายประจําปฯ แลวมักจะไมทราบวาหนวยของตนเองไดอะไรเทาไหร เนื่องจากจะไดในภาพรวม
ตองรอใหหนวยจัดสรรเงินมาให เวนแตเปนรายการเฉพาะของหนวย แตกรณีหลังวงเงินนาจะเกิน
อํานาจของหัวหนาสถานี  

การจัดหา หลังจากไดทราบยอดเงินท่ีจะนํามาใชในการจัดหาแลว ใหสวนราชการรีบ
ดําเนินการ ใหเปนไปตามแผน และข้ันตอนฯ เพ่ือใหพรอมท่ีจะทําสัญญาไดทันทีเม่ือไดรับอนุมติทาง
การเงินแลว ประเด็นเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากตามเม่ือเราทราบวาไดรับวงเงินในการดําเนินการจัดหา
เปนจํานวนเทาใดนั้น สามารถดําเนินการจัดหาไดทันที แตจะลงนามผูกพันในสัญญาไดก็ตอเม่ือไดรับ
อนุมัติทางการเงินแลวเทานั้น โดยการจัดหาแบงออกเปน ๖ วิธี ไดแก 

- วิธีตกลงราคา ไดแก การซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
-  วิธีสอบราคา ไดแก การซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
-  วิธีประกวดราคา ไดแก การซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
- วิธีพิเศษ  
- การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ใหกระทําโดยมีเง่ือนไข ตามขอ ๒๓ ของระเบียบฯ 
- การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ใหกระทําตามเง่ือนไข ตามขอ ๒๔ ของระเบียบฯ 
- วิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซ้ือการจางจากสวนราชการการหนวยงานตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีตามขอ ๒๖ ของระเบียบนี้ 

- วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกินท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
(ต้ังแตราคา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป) ตรงนี้คงสงสัยวาทําไมถึงซํ้ากับวงเงินของการประกวดราคา   
ซ่ึงตามระเบียบไมไดยกเลิกการซ้ือหรือจางโดยวิธีการประกวดราคา แตระเบียบลาสุดการซ้ือหรือจาง    
ท่ีมีวงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหดําเนินการประมูลโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส เวนแตมีเหตุผล   
ความจําเปนอยางอ่ืนใหของอนุมัติจาก กวพ. เปนครั้งคราว 
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- จะเห็นไดวากระบวนวิธีการจัดซ้ือหรือจัดจางนั้นข้ึนอยูกับวงเงินและเง่ือนไข
พิเศษท่ีกําหนดไวในระเบียบ หากแตระดับสถานีตํารวจนั้น หัวหนาสถานีคงมีอํานาจในการจัดซ้ือ   
จัดจางโดยวิธีตกลงราคาเทานั้น เวนแตจะมีการแกไขเรื่องการมอบอํานาจใหเปนอยางอ่ืน 

 
วิธีการ/ข้ันตอน/แนวทางการซ้ือหรือจางโดยวิธีตกลงราคา 

(มูลคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสงของ/สงมอบงาน (ข้ึนอยูกับการกําหนดระยะเวลา) 

 

 

 

 

ขอ ๓๙ วรรคสอง ในกรณีจําเปนและเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจดาํเนินการตามปกติไดทัน 
ใหเจาหนาท่ีพัสดหุรือเจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบในการปฏิบตัิราชการน้ันดําเนินการไปกอน แลวรบีรายงานขอความเห็นชอบ
ตอ หน.สวนราชการ และเมื่อ หน.สวนราชการใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานแหงการ
ตรวจรับโดยอนุโลม 

ขอ ๓๕ วรรคหา วงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ จํานวน ๑ คน โดยใหปฏิบตัหินาท่ีเชนเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได 
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คําอธิบายประกอบ 
๑. การดําเนินการจัดซ้ือหรือจางตองดําเนินการโดยเจาหนาท่ีพัสดุ (โดยตําแหนง 

หรือไดรับการแตงต้ังจากผูมีอํานาจใหทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีพัสดุ)  
  ๒. หลังจากไดทราบยอดเงินที่จะนํามาใชในการจัดหาแลวใหสวนราชการรีบ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนและข้ันตอนของระเบียบ เพ่ือใหพรอมท่ีจะทําสัญญาทันทีเม่ือไดรับ
อนุมัติทางการเงินแลว การจัดหาสามารถกระทําไดทันทีแตจะลงนามผูกพันในสัญญาไดกอตอเม่ือ
ไดรับอนุมัติทางการเงินเทานั้น 

๓. รายงานการขอซ้ือหรือจาง ตามขอ ๒๗ ใหเจาหนาท่ีพัสดุทํารายงานเสนอหัวหนา 
หนวยราชการดังตอไปนี้ 

๓.๑ เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง 
๓.๒ รายละเอียดของพัสดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจาง 
๓.๓ ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (กําหนดโดยสํานัก

งบประมาณ) หรือราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ 
๓.๔ วงเงินที่จะซื้อหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณที่จะซื้อหรือจาง

ในครั้งนั้นท้ังหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะซื้อหรือจะจางในครั้งนั้น 
๓.๕ กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
๓.๖ วิธีท่ีจะซ้ือหรือจาง และเหตุผลท่ีตองซ้ือหรือจางโดยวิธีนั้น ในกรณีของ 

สถานีตํารวจในวงเงินอํานาจใหระบุไปวา ซ้ือหรือจางโดยวิธีตกลงราคา ตามวงเงิน 
๓.๗ ขอเสนออื่นๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับ 

หรือผูตรวจรับพัสดุ 
๔. การแบงซ้ือแบงจางโดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางในครั้งเดียวกันเพ่ือวงเงินตํ่ากวา

ท่ีกําหนดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือเพ่ือใหอํานาจสั่งซ้ือสั่งจางเปลี่ยนไป จะกระทํามิได เรื่องนี้ตองมีความ
ระมัดระวังหามกระทําโดยเด็ดขาดเวนแต การจัดซ้ือน้ํามัน 

๔.๑ การจัดทํารายงานขอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงาน
ขอซ้ือเสนอ ผูมีอํานาจในวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยใหถือวารายงานขอซ้ือเปนรายงานขอซ้ือ
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับการซ้ือแตละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจัดซ้ือ เม่ือการจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง
มีวงเงินสะสมครบหรือใกลจะครบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานขอซ้ือใหม 
 ๔.๒ การดําเนินการจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง 
 ๔.๒.๑  กรณีสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงใหเครดิต 

 การจัดซ้ือแตละครั้ง ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ เปนผูลงนามใน     
ใบสั่งจายท่ีสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงจัดเตรียมให ถาไมทราบรายละเอียดเก่ียวกับประเภท ปริมาณ 
และราคาใหเวนรายละเอียดไวกอน 
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 ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุสงมอบใบสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิงสวนหนึ่ง
ใหแกผูจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง 

                    ภายหลังการจัดซ้ือ ใหผูซ้ือเขียนขอความลงใน Sales Slip “ไดรับ
มอบน้ํามันเชื้อเพลิงตามรายการขางตนไวครบถวนถูกตองแลว” พรอมท้ังลงชื่อกํากับและสงมอบให
เจาหนาท่ีพัสดุ โดยใหถือวา เปนเอกสารการตรวจรับพัสดุ 

  ๔.๒.๒ กรณีสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงไมใหเครดิต ใหจัดซ้ือโดยเบิกจาย
จากเงินทดรองราชการ แลวใหสถานีบริการฯออกใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี โดยผูซ้ือเขียน
ขอความ “ไดรับมอบน้ํามันเชื้อเพลิงตามรายการขางตนไวครบถวนถูกตองแลว” พรอมท้ังลงชื่อกํากับ
และสงมอบใหเจาหนาท่ีพัสดุโดยใหถือวาเปนเอกสารการตรวจรับพัสดุ 

 ๔ .๓ การจัด ทําทะเ บียนควบคุมการจัด ซ้ือน้ํ า มันเชื้ อ เพลิ ง  การจัด ซ้ือ           
น้ํามันเชื้อเพลิง ตาม ๔.๒ ใหเจาหนาท่ีพัสดุบันทึกรายการในทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือน้ํามัน
เชื้อเพลิงตามแบบท่ีกําหนด โดยใหผูมีอํานาจกํากับดูแลและจัดทําใหเปนปจจุบัน 

 ๔.๔ การจัดทําบัตร Fleet card เปนการใชบัตรเครดิตเพ่ือเติมน้ํามันโดยเจาหนาท่ี
พัสดุตองดําเนินการขออนุมัติซื้อตามปกติ แลวติดตอกับธนาคารกรุงไทย เพ่ือทําบัตรเครดิต และจะใช
เติมไดเฉพาะปมน้ํามันขอ ปตท.เทานั้น โดยบัตรเครดิตจะระบุหมายเลยทะเบียนรถ และวงเงิน
แตละเดือนไว เม่ือถึงกําหนด หากใชไมหมดก็จะโดนตัดไปโดยปริยาย เปนการควบคุมการใชน้ํามันและ
ประหยัดงบประมาณตามการใชน้ํามันจริง 

 ๕. การจัดซ้ือแบบตกลงราคาตองดําเนินการบันทึกขอมูลลงในระบบ E-GP        
ดวย และการจายเงินนั้นทางราชการจะจายเงินเขาบัญชีตรงใหกับผูขายหรือผูรับจาง ในกรณีนี้
เจาหนาท่ีพัสดุตองจัดทําขอมูลหลักผูซื้อหรือผูชายในระบบ GFMIS ดวย รายละเอียดสามารถศึกษาได
จากเว็บไซดของกรมบัญชีกลาง 
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ตารางแสดงข้ันตอนการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางวิธีตกลงราคา 
 

หนวยขอ เจาหนาท่ีพัสดุ/หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ ผูมีอํานาจ 
๑.จัดทําบันทึกความตอง 
การ พรอมรายละเ อียด 
คุณลักษณะเฉพาะหรื อ
ขอบเขตการจางและรายชื่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 
๘.ตรวจรับสินคา/จัดทําใบ
กรรมการตรวจรับและใบ
เบิกพัสดุ เสนอผูมีอํานาจ
ทราบและบันทึกบัญชีวัสดุ 
ไ ว เ ป น ห ลั ก ฐ า น เ พ่ื อ
ประกอบการเบิกจายวัสดุ
และตรวจรับพัสดุคงเหลือ
สิ้นงวด 
๑๐.เม่ือผู มี อํานาจอนุมัติ
และรับทราบการตรวจรับ
ดั งกล า ว แล ว จะต อ งส ง
เอกสารท้ังหมดใหฝายคลัง
แ ล ะ พั ส ดุ เ พ่ื อ ทํ า ก า ร
เบิกจาย 

๒.ตรวจสอบความถูกตองของรายการ
และวงเงินท่ีจะใชโดยประมาณ 
๓.จัดทํารายงานขอซ้ือ/ขอจางพรอม
แตงต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(หรือ
ผูตรวจรับพัสดุ กรณีจัดซ้ือหรือจางไมเกิน
๑๐,๐๐๐ บาท)เสนอผู มี อํานาจผาน
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
๕.เจาหนาท่ีพัสดุติดตอตกลงราคากับ
ผูขายหรือผูรับจางโดยตรง แลวใหหัวหนา
เจาหนา ท่ีพัสดุออกใบสั่ ง ซ้ือหรือจาง
ภายในวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบ (กรณี
นี้สวนมากปฏิบัติเกินระเบียบฯ โดยนํามา
ข อ อ นุ มั ติ ซ้ื อ ห รื อ จ า ง อี ก ค รั้ ง ห นึ่ ง 
แมกระท่ัง พธ.เองก็ใชวิธีดังกลาว ท้ังท่ีๆ 
ใน ระ เ บี ยบ ให  หน . เ จ าหน า ท่ี พั ส ดุ
ดําเนินการซ้ือหรือจางภายในวงเงินท่ี
ไดรับความเห็นชอบแลวก็ตาม) 
๖.รับมอบสินคา จากผูขาย/ผูรับจาง 
๗.สงมอบแกคณะกรรมการตรวจรับ/
ผูตรวจรับพัสดุ 
๑๑.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
หลักฐานการตรวจรับ และสงเอกสาร
ท้ังหมดเพ่ือเบิกจายเงินตองานการเงิน 

๔.อนุมัติรายงาน 
๙.ทราบ/อนุ มั ติ
การเบิกจายพัสดุ 
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การซื้อการจางในกรณีจําเปนและเรงดวน ตามขอ ๓๙ วรรคสอง ซึ่งมักใชกันมากในระดับ  
สถานีตํารวจบางครั้งกระทําโดยเลินเลอหรือไมเขาใจระเบียบ การดําเนินการดังกลาวตองเขาองคประกอบ     
ของระเบียบทุกขอ กลาวคือตองเปนกรณีจําเปนและเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมายมากอน
และไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน ใหเจาหนาท่ีพัสดุหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการนั้นดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการและ          
เม่ือหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับ    
โดยอนุโลม 

ยกตัวอยางเชน ร.ต.ท.สมศักด์ิฯ นํารถยนตราชการเดินทางไปราชการ แลวปรากฏ
วาเครื่องยนตชํารุดไมสามารถขับตอไปได  หรือยางแตก หากไมซอมแซมรถยนตไมสามารถ
ใชร าชการ เดินทา งกลับหนวย ได  จะเปนไดวาเปนความจําเปนและเรงดวนเกิดข้ึนโดยไมได
คาดหมายมากอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน ก็สามารถดําเนินการซอมแซมเพ่ือใหรถยนต   
ใชราชการกลับหนวยได  
  กรณีเชนเดียวกัน ปรากฏวาเปนเครื่องปรับอากาศภายในรถยนตเสียหาย จะไมเขา
ขอดังกลาวเนื่องจากยังไมจําเปนเรงดวน สามารถนํารถยนตกลับหนวยเพ่ือดําเนินการซอมแซมได 
  กรณีเรงดวนอ่ืน เชน ทอประปาแตก สวมเต็ม สวมชํารุด กรณีเชนนี้ถือเปนการ
เรงดวนและมีความจําเปน 
 
การแจกจาย  หลังจากมีการจัดหาแลวเม่ือดําเนินการจัดซ้ือหรือจัดจางเรียบรอยแลว ไดรับอนุมัติ  
จากหัวหนาหนวยใหแจกจายไปตามหนวยงานท่ีขอใหทําการจัดหาตอไป 
 
การควบคุมและการตรวจสอบพัสดุประจําป  
การควบคุม พัสดุของสวนราชการไมวาจะไดมาดวยประการใด ใหอยูในความควบคุมของระเบียบนี้ 
เวนแตมีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืนและเม่ือเจาหนาท่ีพัสดุไดรับ
มอบแลวใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิดและแสดง
รายการตามตัวอยาง ท่ี กวพ. กําหนด โดยมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย 
(กรณีใหเจาหนาท่ีตรวจสอบกับระบบ GFMIS ใหดีดวยเนื่องจากปจจุบันการเขาตรวจของ เจาหนาท่ี 
สตง.จะดูจากบัญชีใน GFMIS เปนหลัก ท้ังนี้จะตองตรวจสอบทะเบียนของหลวงดวย เนื่องจากหลังจาก
การเปลี่ยนแปลงระบบการบันทึกในทะเบียนบางสวนไมปรากฏในระบบ GFMIS โดยดําเนินการคือ 

๑.๑ วัสดุใหลงบัญชีคุมวัสดุไว 
๑.๒ วัสดุท่ีสภาพคงทนแข็งแรง ใหลงทะเบียนคุมครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 



- 10 -
- 10 - 

 

๑.๓ ครุภัณฑใหลงทะเบียนคุมทรัพยสิน  
กรณีตามขอ ๑.๒ และ ๑.๓ ใหลงคุมในระบบ POLIS ดวย 

(๒) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตอง     
ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 

 

การเบิก-จายพัสดุ 
  ใหหัวหนาพัสดุ ซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานระดับแผนก หรือตํ่ากวาแผนกท่ีมีหนาท่ี
เก่ียวกับการควบคุมพัสดุ หรือซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากหัวหนาสวนราชการเปนผูสั่งจายแลวแตกรณี 
โดยผู จายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชีหรือ
ทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการ จายและเก็บใบเบิกไวเปนหลักฐานดวย กรณีนี้จะใชใบเบิก ๕ สี ซ่ึงรายละเอียด
การใชปรากฏอยูในปกของสมุดใบเบิก ๕ สี 
 

การตรวจสอบพัสดุประจําป  
กอนส้ินเดือนกันยายนทุกป  ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานซ่ึงมีพัสดุ

ไวจาย แตงต้ังเจาหนาท่ีในสวนราชการหรือหนวยงานนั้น ซ่ึงมิใชเจาหนาท่ีพัสดุคนหนึ่งหรือหลายคน
ตามความจําเปน เพ่ือตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคมปกอน จนถึง ๓๐ กันยายน
ปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น 

ในการตรวจสอบ ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของ
เดือนตุลาคม เปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม ถามีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชใน
ราชการตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงต้ังภายใน ๓๐ วันทําการ      
นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
     โดยหนวยมักจะตองแตงต้ังเปนรูปคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป                
ขอควรระวัง คือตองมีการตรวจกันอยางจริงจัง มิใชดําเนินการตรวจตามบัญชีอยางเดียว นานไปสะสม
จนหาหลักฐานไมพบจะทําใหมีปญหากับคนท่ีรับหนาท่ีถัดมา การตรวจสอบควรตองทําเปนตาราง
บัญชีแบบชัดเจน และในขณะนี้ พล.ต.ท.ปยะ สอนตระกูล ผบช.สกบ.ไดจัดทําระบบทะเบียนคุม
ครุภัณฑทางอิเล็กทรอนิกส ตนแบบโดยมีท้ังภาพถาย และทะเบียนคุม ยอดคงเหลือสามารถ
ตรวจสอบไดเปนปจจุบัน และหากไดผลดีอาจจะเสนอ ตร. เพื่อขยายผลการดําเนินการไปทุกหนวย
ใน ตร.ตอไป 
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     เม่ือผูแตงต้ังไดรับรายงานจากเจาหนาท่ีผูตรวจสอบแลวใหสงรายงานเสนอ
ตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาสวนราชการ ๑ ชุด กรณีของสถานีตํารวจใหเสนอถึง ผบช. เนื่องจาก ผบช.
ปฏิบัติหนาท่ีแทน ผบ.ตร. (ตามระเบียบ ก.ต.ช.ฯ อยูแลว) และสงรายงานไปยังสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ๑ ชุด  
     และเม่ือหัวหนาสวนราชการไดรับรายงานดังกลาวแลว และปรากฏวามีพัสดุชํารุด 
เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป ก็ใหแตงต้ังคณะกรรมการสอบ         
หาขอเท็จจริงข้ึนคณะหนึ่งสอบหาขอเท็จจริง เวนแตกรณีท่ีเห็นไดอยางชัดเจนวา เปนการเสื่อมสภาพ
มาจากการใชงานตามปกติ หรือ สูญไปโดยธรรมชาติ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการ         
ใหดําเนินการจําหนายตอไปได แตกรณีเห็นไดอยางชัดเจนนี้ไดอนุญาตโดยระเบียบใหพิจารณา
จําหนายไดทันที แตการตีความของผูเก่ียวของมักจะไมเหมือนกันและมีความขัดแยงกันอยูในท่ี        
มีความเห็นวาควรจะต้ังกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริงจะปลอดภัยตอตัวเจาหนาท่ีมากกวา 
     ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหหัวหนาสวนราชการ
ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของตอไป 

การจําหนาย  
๑. เปนกระบวนท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง มิฉะนั้นเม่ือยอนไปถึงกระบวนความ

ตองการของหนวยจัดทําคําของบประมาณข้ึนไป ปรากฏวาไมไดรับการพิจารณาจัดสรรใหเนื่องจาก
การพิจารณาจะพบวาหนวยยังมีพัสดุอยูในบัญชีหรือทะเบียนคุมพัสดุอยู ท้ังๆ ท่ีพัสดุนั้นชํารุดจนใช
ราชการไมได หรือใชแลวสิ้นเปลืองงบประมาณสวนอ่ืนมากๆ เชน รถยนตเกามาก เปลืองน้ํามันเครื่อง 
น้ํามันเชื้อเพลิง หรือคาซอมแซมใชแลวไมคุมกับทางราชการ และหนวยระดับสถานีตํารวจเองก็มิได
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

๒. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
 ๒.๑ ไมมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูและความชํานาญในการจําหนายพัสดุอยางเพียงพอใน 
สภ. หรือ สน. 
 ๒.๒ การควบคุมทางทะเบียนคุม ยังไมครบถวน 
 ๒.๓ การไมจําหนายพัสดุ ไมมีบทลงโทษ แตถาหากมีการตรวจสอบกันจริงจัง
แลวพบวาพัสดุ มีปญหา เจาหนาท่ีพัสดุตองเปนผูรับผิดชอบ ท้ังๆท่ีบางครั้งเปนเรื่องท่ีมีปญหากัน    
มาอยางยาวนาน กอนท่ีจะมาทําหนาท่ีเจาหนาท่ีพัสดุ 
 ๒.๔ การไมจําหนายพัสดุท่ีชํารุดไมสามารถใชราชการไดเปนเหตุใหไมสามารถ  
ต้ังงบประมาณเพ่ือขอทดแทนได เปนเหตุใหเกิดความเสียหายในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของหนวย 



- 12 -
- 12 - 

 

 ๒.๕ เจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาไมใหดําเนินการจําหนาย เนื่องจากเก็บไว      
ของบประมาณ มาถัวใชสวนอ่ืน เชน รถยนตท่ีเสื่อมสภาพไมสามารถใชการได แตยังนํามาคิดคํานวณ
ในการต้ังงบประมาณ คาซอมแซมหรือคาน้ํามัน 

๓. ระเบียบและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 ๓.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ขอ ๑๕๗ ถึง ๑๖๑ 
 ๓.๒  หนังสือ ตร.ท่ี ๐๐๐๘.๔๒๔/๗๕๓๒ ลง ๒๕ ก.ค.๔๖ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
การประเมินราคาครุภัณฑข้ันตํ่าท่ีจะขอจําหนาย 
 ๓.๓  หนังสือ ตร.ท่ี ๐๐๐๘.๒๒๔/๗๐๓๙ ลง ๓๑ ส.ค.๔๗ เรื่อง การถอดปรน
เครื่องมือสื่อสาร 
 ๓.๔ ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการของผูบัญชาการ       
ในฐานะอธิบดีหรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 ๔. การดําเนินการจําหนาย 
 ๔.๑ หลังจากการตรวจสอบ พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไป
จะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีพัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาสวนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งให
ดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 (๑) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายทอดตลาดแลว
ไมไดผลดี ใหนําวิธีท่ีกําหนดเก่ียวกับการซ้ือมาใชโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาซ้ือ
หรือไดมารวมกัน ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีการตกลงราคาโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได 
   การขายใหแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗(๗) แหงประมวลรัษฎากร ใหขายโดย    
วิธีตกลงราคา 
   (๒) แลกเปลี่ยน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนท่ีกําหนดไวในระเบียบ 
   (๓) โอน ใหโอนแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗(๗)          
แหงประมวลรัษฎากรท้ังนี้ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 
   (๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนด 
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  การดําเนินการโดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีหัวหนาสวนราชการ
สั่งการ และสําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาคจะตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ
เจาของงบประมาณกอนดวย 

๕. วิธีการจําหนาย 
 ๕.๑ เม่ือมีการตรวจสอบพัสดุประจําป หรือหัวหนาหนวยงานไดรับรายงานวา
พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีพัสดุเสนอ
รายงานตอหัวหนาสวนราชการ หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ (ระเบียบขอ ๑๕๗) หรือในกรณีที่พัสดุ
ของทางราชการเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป      
กอนมีการตรวจสอบพัสดุประจําป 
 ๕.๒ ใหมีการแตงต้ังกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง เพ่ือสอบสวนวามีพัสดุชํารุด
หรือหมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก มีพัสดุจํานวนก่ีรายการ 
แยกรายการและ ทําบัญชีใหชัดเจน เสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 
 ๕.๓ หากหัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดมอบอํานาจอนุมัติใหทําการจําหนาย    
ใหต้ังกรรมการประเมินราคาข้ันตํ่าตามหลักเกณฑของ ตร. แลวรายงานผลใหผูสั่งแตงต้ังทราบ      
(กรณีดังกลาวถาคาเสื่อมราคาประเมินแลวเหลือ ๑ บาทหรือเปนราคาตํ่ามากใหตรวจสอบราคา
ประเมิน โดยทําหนังสือสอบถามกับผูท่ีทําการคาขายครุภัณฑประเภทนั้น เพ่ือขอใหประเมินราคา 
แลวใหถือราคาผูประเมินสูงสุดเปนเกณฑ) 
 ๕ .๔  ให เจ าหน า ท่ี พัส ดุ เสนอขออนุ มั ติขายโดยวิ ธี การขายทอดตลาด            
พรอมประกาศขายทอดตลาดใหผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการขายทอดตลาด 
 ๕.๕ เม่ือดําเนินการขายทอดตลาดแลวใหรับเงินจากผูซ้ือ และสงมอบพัสดุให     
ผูซื้อแลวนําเงินสงเปนรายไดแผนดินตอไป 
 ๕.๖ ใหรายงานผลการขายทอดตลาดพรอมเอกสารขายทอดตลาดใหผูสั่ง    
แตงต้ังทราบ 
 ๕.๗ จากนั้นใหเจาหนาท่ีพัสดุลงจายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุม         
ท้ังนี่ เจาหนาท่ีตองดําเนินการจายออกจากทะเบียนคุมทางอิเล็กทรอนิกส และระบบ GFMIS        
ดวยทันที 
 ๕.๘ แลวแจงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาค แลวแตกรณีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันลงจายพัสดุนั้น 
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 ๖. การจําหนายพัสดุท่ีไดรับการชวยเหลือจากตางประเทศ 
 ๖.๑ ความแตกตาง คือ ตองเสนอขออนุมัติจําหนายจาก สํานักงานพัฒนาความ

รวมมือระหวางประเทศ (สพร.) พรอมแบบพิมพการอนุมัติจําหนายพัสดุ จํานวน ๓ ชุด รูปถายพัสดุ   
ท่ีจะจาํหนาย ถายรปูอยางนอย ๒ ดาน จํานวน ๒ รูป 

 ๖.๒ ประกาศขายทอดตลาดตองปดประกาศไมนอยกวา ๗ วันทําการ 
 ๖.๓ เงินท่ีไดจากการจําหนายตองนําสง สพร.  
 ๖.๔ รายงานผลการจําหนายให สพร. ทราบ  

 ๗. ขอควรระวัง 
 ๗.๑ การจําหนายตองดูหลักเกณฑและอายุของการใชงานดวย 

 ๗.๒ การจําหนายพัสดุท่ีมีระเบียบกฎหมายอ่ืนเก่ียวของตองดําเนินการให
ครบถวนดวยเชน เครื่องมือสื่อสาร ตองแจงให สส. ถอดปรน นําอุปกรณท่ียังใชงานไดเก็บรักษาไว
เปนอะไหล 

 

(หมายเหตุ ผูไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติราชการใน
ฐานะเปนอธิบดีหรือแทนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และให
ตรวจสอบของแตละ กองบัญชาการวาไดมอบอํานาจใหผูกํากับการ หรือ สารวัตรใหญ หรือหัวหนา 
สภ.หรือ สน. มีอํานาจจําหนายพัสดุตามวงเงินเทาใด) 
 

  เม่ือมีการจําหนายแลวยอมเปนเหตุใหขอต้ังงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดซ้ือพัสดุ
เพ่ือมาสนับสนุนการปฏิบัติราชการตอไป ก็จะเปนครบวงรอบการบริหารพัสดุ ไปเริ่มท่ีความตองการ
ของหนวยตอไป 
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติเรื่องการจําหนาย 
 

                                                                      

 
 
 
 
 
 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบพัสดุประจําป พัสดุชํารุดหรือเสียหายกอนการ
ตรวจสอบพัสดุประจําป 

ตั งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง/ผู้มีอํานาจ
สังอนมุตัิให้จําหนา่ยได้ 

ตั้งคณะกรรมการประเมินราคาข้ันต่ําตามเกณฑของ ตร. 

ขออนุมัติจําหนายโดยวิธีขายทอดตลาด พรอมท้ังประกาศขายทอดตลาด 

มอบของใหผูซื้อ รายงานผลการขาย รับเงินสงรายไดแผนดิน 

แจงหนวยใหลงจายจาก
ทะเบียนคุม 

รายงานใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินภมูิภาคแลวแตกรณี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันลงจาย 

แจงใหงานการเงินลง
จายออกจาก GFMIS 
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องคประกอบของการพัสดุ 
  เบื้องตนตนเปนวงรอบของการบริหารพัสดุ แตจะมาแยกองคประกอบท่ีเก่ียวของกับ        
การบริหารพัสดุ ซ่ึงขอแบงใหเขาใจงายโดยใชหลักของ ๔ M (MAN, MONEY, MATERIAL, METHOD) 
มาแยกใหเขาใจงายดังนี้ 
 

MAN ไดแกผูท่ีเก่ียวของกับการพัสดุ 
  ๑. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) มีปลัดกระทรวงการคลังเปนประธาน 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ผูแทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงาน 
ป.ป.ช. ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผูแทน
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังไมเกินหาคน   
เปนกรรมการ และใหเจาหนาท่ีกรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและเลขานุการ กับให กวพ.         
แตงต้ังผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน  
  ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตง ต้ัง มีวาระอยู ในตําแหนงคราวละสองป 
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได  
  โดยใหมีอํานาจตามระเบียบ ขอ ๑๒ อํานาจ อาทิเชน ตีความวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับ
การปฏิบัติ พิจารณายกเวนผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบ เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบ 
กําหนดแบบหรือตัวอยาง รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง และกําหนดแนวทางปฏิบัติ ฯลฯ 
  ๒. หัวหนาสวนราชการ 
   ๓. หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
  ๔. เจาหนาท่ีพัสดุ 
  ๕. คณะกรรมการตางๆ เชนคณะกรรมการรับหรือเปดซองสอบราคา เปนตน 
  ๖. ผู เสนองานหรือผู เสนอราคาในสวนนี้ตองตรวจสอบเรื่องผู เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกัน ตามระเบียบ ขอ ๕ ดวย และตองไมเปนผูท้ิงงาน 
 

กรณี ผูท่ีเก่ียวของนี้ความสําคัญอยูท่ีอํานาจและหนาท่ี โดยปกติแลวใหเปนอํานาจของหัวหนาสวน
ราชการระดับกรม ของตํารวจหัวหนาสวนราชการคือ ผบ.ตร. (รวมท้ัง ผบช.ตามระเบียบ ก.ต.ช.ฯ) 
หรือผูไดรับมอบอํานาจตามระเบียบ ขอ ๙ และเม่ือมีการมอบอํานาจ ตามขอ ๙ วรรคหนึ่ง ผูรับมอบ
อํานาจมีหนาท่ีตองรับมอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอ่ืนตอไปไมได ยกเวน
กรณีผูวาราชการจังหวัด หรือการมอบอํานาจและการมอบอํานาจตอตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 
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  ดังนั้นผูท่ีจะดําเนินการตามระเบียบการพัสดุตองมีท้ังอํานาจและหนาท่ี ซ่ึงไดมาโดย
ตําแหนงหรือการแตงต้ัง และการมอบอํานาจใหคํานึงถึงความเหมาะสมของตัวผูปฏิบัติดวยบทลงโทษ
ผูท่ีไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ อยูในขอ ๑๐ ของระเบียบซ่ึงมีโทษรุนแรง ไมวาจงใจหรือประมาทเลินเลอ
ไมปฏิบัติตามระเบียบ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจ หรือ
นอกเหนืออํานาจหนาท่ี รวมท้ังมีพฤติการณเอ้ืออํานวยแกผูเสนอราคาหรือเสนองาน ฯลฯ 

(๑) ถาการกระทํามีเจตนาทุจริต หรือเปนเหตุใหราชการเสียหายอยางรายแรง      
ใหดําเนินการลงโทษอยางตํ่าปลดออกจากราชการ 

(๒) ถาการกระทําเปนเหตุใหทางราชการเสียหายแตไมรายแรง ใหลงโทษอยางตํ่าตัด
เงินเดือน 

(๓) ถาการกระทําไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย ใหลงโทษภาคทัณฑหรือวา
กลาวตักเตือนโดยใหทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร 

 และยังไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความรับผิดในทางแพงตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชท่ีเก่ียวของหรือความรับผิดทางอาญา(ถามี) 

 

MONEY ในท่ีนี้ไดแกเงินงบประมาณไดรับจัดสรรและไดรับอนุมัติใหใชเงินแลวจากหนวยเหนือ 

MATERIAL พัสดุ ในหลักการถามีพัสดุท่ีผลิตในประเทศใหใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศ หรือเปนพัสดุท่ีมี
การผลิตในหลายยี่หอ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตองเปดกวางมิใหมีการลอคสเปคใหกับผูใดผูหนึ่ง
หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เวนแตมีเหตุผลและความจําเปน ตองมีการตรวจสอบราคากลางซ่ึงกําหนด
โดยสํานักงบประมาณ หรือหากไมมีตองมีการตรวจสอบราคาทองตลาดจากผูผลิตท้ังหลายมาประเมิน
ราคากลางราคาท่ีจัดซ้ือภายใน ๒ ปงบประมาณ และตองหม่ันตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงขอกําหนดตางๆ 
จากกรมบัญชีกลางหรือ สํานักงบประมาณอยูตลอดเวลา วิธีที่งายคือตรวจสอบหนังสือเวียนที่อยู
ในเว็บไซตของหนวยงานนั้นๆ 

METHOD วิธีการดําเนินการก็ไดแยกใหแลวขางตนซ่ึงแบงออกเปน ๖ วิธี ตามแตวงเงินของการจัดหา               
ย้ําวาเปนวงเงินของการจัดหา ตองระมัดระวังเนื่องจากเม่ือการเสนอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการ            
ไดระบุวาหาจัดหาในครั้งนี้อยูในอํานาจของผู ใดเปนผูอนุมัติ แมวาเ ม่ือผานวิธีการจัดหาแลว           
ไดวงเงินตํ่ากวาไมสามารถเปลี่ยนแปลงอํานาจการอนุมัติได เนื่องจากไดระบุไวในรายงาน           
เสนอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการแลว 
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ท่ีราชพัสดุ  
       กรณีเรื่องท่ีราชพัสดุมีมีความละเอียดเจาหนาท่ีควรดําเนินการดังตอไปนี้ 

๑. ตรวจสอบท่ีดินและสิ่งกอสรางของหนวยวาไดข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุไวเรียบรอย
หรือไม ปญหาท่ีเกิดคือบางครั้งใชอยางเดียวมานานหลายสิบป ไมเคยตรวจสอบหลักฐานการข้ึน
ทะเบียนวาถูกตองครบถวนหรือไม ยกตัวอยางท่ีเคยพบ คือ อาคารท่ีทําการของดาน ตม.เบตง 
(ปจจุบันเปน ตม.จว.ยะลา) เคยใชเปนท่ีทําการการ ตม.เบตง เม่ือป พ.ศ.๒๕๑๑ กรมศุลกากรไดขอใช
ท่ีรวมโดยจัดหางบประมาณสรางท่ีทําการแบงพ้ืนท่ีการใชอาคารหนวยละครึ่ง ดวยความไมเขาใจ
ระเบียบก็ไมไดไปข้ึนทะเบียนการขอใชท่ีราชพัสดุไว แตกรมศุลกากรกลับไปข้ึนบัญชีใชท่ีราชพัสดุ   
การตรวจสอบไมพบหลักฐานการขอใชของ ตม.เบตง ประกอบกับ ผบช.สตม.ในสมัยนั้นไมตองการ   
ใหมีปญหากับหนวยขางเคียง แมวาหนวยไดมีการคัดคานแลว แตเปนโชคดีท่ี รอง ผวจ.จังหวัดยะลา 
ซ่ึงเปนบุตรชายของ หน.ดาน ตม.เบตง เม่ือป ๒๕๑๑ ไดใหความกรุณาประสานขอใชท่ีบริเวณ      
ดานชายแดนไดพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน และคงจะไมโชคดีแบบนี้บอยๆ ทางสถานีตํารวจจึงควรสํารวจและ
ดําเนินการใหครบถวน 

๒. การใชท่ีราชพัสดุใหดูเรื่องอํานาจเปนสําคัญ 
๒.๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมธนารักษ 
๒.๒ ในสวนภูมิภาคใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด โดยธนารักษพ้ืนท่ี 

๓.  ภายใน ตร. การขอใชเปนอํานาจของผูบัญชาการ การอนุญาตใหใชตองเปนอํานาจ
ของ ตร. 

๔. สวนหนวยนอก ตร.ขอใชพ้ืนท่ีราชพัสดุของ หนวยครอบครองตองพิจารณา หาก
ไมขัดของตองขอรับความเห็นชอบจาก ตร. แลวตองให กรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดโดย 
ธนารักษพ้ืนท่ีแลวแตกรณีเปนผูอนุมัติ เรื่องนี้ไดมีหนังสือ ตร. ออกคําสั่งมาคลาดเคลื่อน แตยังไมมี
การแกไขถูกตอง โดยมีให ผบช.   ผูครอบครองพ้ืนท่ีพิจารณา แลวสงให ตร.ใหความเห็นชอบ และ
กลับมาให ผบช.เปนผูอนุมัติ ซ่ึงไมมีอํานาจ 

ตรงนี้เปนหลักใหญๆ ท่ีสถานีตํารวจควรไปตรวจสอบและดําเนินการใหครบถวน             
สวนรายละเอียดและวิธีการดําเนินการคงไมระบุไวในหนังสือฉบับนี้ 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของในการบริหารงานพัสดุ 
๑. พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒  
๒. พ.ร.บ.ท่ีราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ 
๓. พ.ร.บ.วาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ 
๔. พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๕. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
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๖. พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ 
๗. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

พ.ศ.๒๕๔๔ 
๘. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท

3 ภ.2
1.  พ.ต.ท.สมนึก  มุมทอง  

2.  พ.ต.ท.ฉลาด     โกรทินธาคม

สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2

สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2

4 ภ.3
1.  พ.ต.ท.ถาวร  พาภักดี

2.  พ.ต.ท.สุรัฐพงษ์  สุขตน

สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์

สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3

5 ภ.4
1.  พ.ต.อ.หญิง ศิริพร  หารวิชัย

2.  พ.ต.ท.หญิง เพ็ญพิสุทธ์ จันทรเสนา

ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4

รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4

6 ภ.5
1.  พ.ต.ท.ปริญญา นุชแจ้งบง

2.  พ.ต.ท.ธวัช  พิทักษ์กิตติกร

รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5

สว.ธร.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่

7 ภ.6
1.  พ.ต.ท.ภสุ  จันทร์สม

2.  พ.ต.ท.ภาสกร  เกิดโต

รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6

สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6

8 ภ.7
1.  พ.ต.อ.กันตพิชญ์  กฤตวงศ์วิมาน

2.  พ.ต.ท.สมชาย  เงินทองดี

ผกก.สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์     

รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7

9 ภ.8
1.  พ.ต.ท.วิโรจน์  บำารุง

2.  พ.ต.ท.มงคล  วงศ์คช

อาจารย์ (สบ 2) กอจ.ศฝร.ภ.8

รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8

10 ภ.9
1.  พ.ต.ท.ประวัติ  พรัดภู่

2.  พ.ต.ท.หญิง ชวนพิศ  พูนม่น

สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง

สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9

11 ศชต.
1.  ร.ต.ท.สุคนธ์  สินตรา

2.  ร.ต.ท.หญิง ยินดี  ถัดสีทัย

รอง สว.สส.สภ.กุสินารายณ์ จว.กาฬสินธุ์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธุ์



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
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