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ค าน า 

  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารงานพัสดุ ของส านักงานบริหารการพัสดุ เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือ
เป็นประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัสดุโดยได้จัดท าวิธีและ
กระบวนการบริหารงานพัสดุแสดงรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ระยะเวลาที่ใช้ด าเนินงาน  เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรและเป็นเครื่องมือในปฏิบัติงาน ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่าง
ถูกต้องและบรรลุตามเป้าหมายข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ เพื่อยึดถือปฏิบัติส าหรับองค์กรและบุคคลทุกคนเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  กฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  และประกาศที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ รวมทั้ง
ข้อบังคับองค์การสะพานปลาเกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ อย่างทั่วถึง เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ ดังนั้น ส านักงานบริหารการพัสดุ องค์การสะพานปลา  หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ เล่มนี้คงเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานที่สามารถน าวิธีการดังกล่าวมาใช้ได้เกิดประโยชน์
คุ้มค่า โปร่งใส แข่งขันอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างอ
ย่างสูงสุด โดยอาศัยคู่มือปฏิบัติงานพัสดุเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป  
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๑ 

คู่มือการปฏิบัติงานพสัดุ 

๑. วัตถุประสงค์ 

            ๑.๑ ส านักงานบริหารการพัสดุ  ฝ่ายบัญชีการเงิน องค์การสะพานปลา มีการจัดท าคู่มือ                
การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง) ของหน่วยงาน เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  แก่หน่วยงาน 
ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ คุ้มค่า โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 

๑.๓ เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ เพ่ือลดโอกาสและความผิดพลาด อันเป็นความเสี่ยง ในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงานพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนงาน การจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้ง ท าให้ ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกในการรับบริการ 

๑.๔ เพ่ือให้การจัดหาพัสดุที่มีประโยชน์ใช้สอยเหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จัดหาด้วยต้นทุน
และแหล่งขายที่เหมาะสมและเพ่ือให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งความคุ้มค่าสูงสุดของหน่วยงานเกิดผลงานที่ได้
มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการ 

 

๒. ขอบเขต  

จัดซื้อ จัดหาพัสดุ  การควบคุม  การเก็บ การบันทึก  การเบิกจ่าย การยืม  การตรวจสอบ               
การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ   การจัดหายานพาหนะ  การช าระภาษีรถยนต์ขององค์การ            
สะพานปลา และการให้บริการทางด้านพัสดุแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
ให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวงและ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 



      ๒ 

๓. ค าจ ากัดความ 

๓.๑  *การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง 
เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๓.๒ *พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ หรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

 ๓.๓ *สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 

 ๓.๔ *งานบริการ หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐงานจ้างที่
ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 ๓.๕ *งานก่อสร้าง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน
ใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่ออาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

 ๓.๖ *อาคาร หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท าการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 
ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า      ท่อถังน้ า ถนน ประปา 
ไฟฟ้า หรือสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน 

 ๓.๗ *สาธารณูปโภค หมายความว่า งานอันเก่ียวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การ
โทรคมนาคม การระบายน้ า การขนส่งทางท่อ ทางน้ า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ซ่ึงด าเนนิการในระดับพ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน หรอืเหนือพ้ืนดิน  

 ๓.๘ *งานจ้างที่ปรึกษา หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ 
การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืน
ที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

 ๓.๙ *งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 

* พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



      ๓ 

๓.๑๐ *การบริหารพัสดุ หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การ
บ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 

 ๓.๑๑ *ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น
เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

๑. ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
๒. ราคาที่ได้มาตรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
๓. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
๔. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
๕. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
๖. ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 

ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อนในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม(๒)
หรือ(๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (๑) (๒)และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้
ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

๓.๑๒ *เงินงบประมาณ หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้
โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษี
อากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  ๓.๑๓ *หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วย
ธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภาหน่วยงานอิสระ
ของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๓.๑๔ *เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน ของรัฐ 

๓.๑๕ *คณะกรรมการนโยบาย หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

 

* พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



     ๔ 

๓.๑๖ *คณะกรรมการวินิจฉัย หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 

๓.๑๗  *คณะกรรมการราคากลาง หมายว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

๓.๑๘  *คณะกรรมการ ค.ป.ท. หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

๓.๑๙  *คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ           
ข้อร้องเรียน 

๓.๒๐ *รฐัมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติดังนี้ 

๓.๒๑ **หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ได้แก่                
รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่า 

๓.๒๒ **หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ / ** ระเบยีบกระทรวงการคลัง วา่ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ              
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 



      ๕ 

๔. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

๔.๑ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  มีอ านาจหน้าที่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบฯ แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือปฏิบัติงานตามระเบียบฯ รวมทั้ง
ก าหนดเวลา และขยายเวลาในการด าเนินงานของคณะกรรมการ, มีอ านาจในการสั่งซื้อหรือจ้าง โดยเห็นชอบ 
อนุมัติ หรือยกเลิกเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กฎกระทรวงและประกาศที่เก่ียวข้อง  

๔.๒ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  มีอ านาจหน้าที่ รับผิดชอบควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
พัสดุ พิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้างน าเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างโดย
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐,ระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและประกาศที่เก่ียวข้อง 

๔.๓ เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้
มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐,ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและประกาศที่
เกี่ยวข้อง โดยที่มาของเจ้าหน้าที่ คือ 

๑.โดยต าแหน่ง หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ 
๒.โดยแต่งตั้ง หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การบริหารพัสดุ 

หน้าที่เจ้าหน้าที่ มีดังนี ้

๑. จัดท าแผนการจัดซื้ อจัดจ้ างประจ าปี เสนอหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐให้ ความเห็นชอบ               
(ระเบียบข้อ ๑๑) 

๒. จัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ 
(ระเบียบข้อ ๑๓) 

๓. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง (ระเบียบข้อ ๒๑) 

๔. จัดท ารายงานขอซื้ อหรือขอจ้ างเสนอหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็ นชอบ                             
(ระเบียบข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓) 

 
 
 
 



     ๖ 
 
๕. จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ระเบียบข้อ ๓๔) 
๖. พิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์และจัดท ารายงานเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณารับราคาและถ้าไม่มีผู้เสนอราคาให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น  (ระเบียบข้อ ๓๘) 

๗. ต่อรองราคากับผู้เสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของ ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งเสนอยกเลิกการซื้อหรือจ้าง ในกรณีที่
ด าเนินการต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล (ระเบียบข้อ ๓๙) 

๘. จัดพิมพ์ ใบเสนอราคาและเอกสารของผู้ เสนอราคาจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์และ                 
ลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น (ระเบียบข้อ ๔๐ วรรคแรก) 

๙. จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณายกเลิกการซื้อหรือ
จ้างในครั้งนั้นหรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ าในล าดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้ในกรณีท่ีผู้ชนะการเสนอ
ราคา เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้  หรือ เสนอแคตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด (ระเบียบข้อ ๔๐ วรรคสอง) 

๑๐. จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ระเบียบข้อ ๔๑) 

๑๑ จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ระเบียบข้อ ๔๓) 

๑๒ จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ระเบียบข้อ ๖๑) 

๑๓.รับซองสอบราคาโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซองในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมายื่น
โดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอและให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่
ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกครั้งนั้น (ระเบียบข้อ ๗๔ (๒) โดยน าความข้อ 
๖๘ วรรคสองมาใช้โดยอนุโลม ) 

๑๔. เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรงส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างตาม
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) (ระเบียบข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง) 

๑๕. ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจด าเนินการตามปกติ
ได้ทันให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั่นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ (ระเบียบข้อ ๗๙ วรรคสอง) 

 
 
 
 
 



     ๗ 
 
๑๖. จัดท ารายงานขอเช่าอสังหาริมทรัพย์ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 

(ระเบียบข้อ ๙๔) 
๑๗. ในการจ้างที่ปรึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้

เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ระเบียบข้อ ๑๐๓) 

๑๘. จัดท ารายงานขอจ้างที่ ปรึกษาเสนอหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ             
(ระเบียบข้อ ๑๐๔) 

๑๙. จัดท าเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ระเบียบข้อ ๑๐๙) 

๒๐. รับซองข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ปรึกษามายื่นโดยตรงให้
ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษาและให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ ได้รับไว้ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น เพ่ือด าเนิน การต่อไป (ระเบียบข้อ 
๑๑๓ วรรคสอง) 

๒๑. ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ที่ปรึกษากระทรวงการคลังแล้วมอบให้
คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพ่ือด าเนินการต่อไป (ระเบียบข้อ ๑๑๙) 

๒๒. ในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ระเบียบข้อ ๑๐๓) 

๒๓. จัดท ารายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ (ระเบียบข้อ ๑๔๐)  

๒๔. รับซองข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอมายื่นโดยตรง
ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอและให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปหรือคณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก หรือ
คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาแล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการ
ต่อไป (ระเบียบข้อ ๑๒๕ ข้อ ๑๔๙ (๒) ข้อ ๑๕๕ ประกอบข้อ ๑๑๓ วรรคสอง) 

๒๕. จัดท าเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบพร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบ
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ระเบียบข้อ ๑๕๔) 

 
 
 
 
 
 



     ๘ 
 
๒๖. ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบใน

ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐและให้ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น (ระเบียบข้อ ๑๕๕) 

๒๗. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุที่ได้รับมอบแล้วและเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน (ระเบียบข้อ ๒๐๓) 

๒๘.จัดท ารายงานการจ าหน่ายพัสดุที่หมดความจ าเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
มากเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ระเบียบ               
ข้อ ๒๑๕) 

๒๙. ลงจ่ ายพัสดุ  ที่ ได้จ าหน่ ายหรือจ าหน่ ายเป็ นสูญนับออกจากบั ญชีหรือทะเบียนทันที                
(ระเบียบข้อ ๒๑๘) 

** คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง                  
เพ่ือด าเนินการซื้อหรือจ้างในแต่ละครั้งแต่ละคณะ ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ /คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา /คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก /
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง /คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้แต่ละคณะรายงานผล                   
การพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้าให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ** ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ 
 
 
 



     ๙ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  (ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                 
พ.ศ. ๒๕๖๐) จ าแนก ดังนี้ 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า  การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยการ ซื้อ จ้าง 
เช่า แลกเปลี่ยน   

๒. พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง 

๓. สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่นใดรวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย 
๔. งานบริการ หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของ การรับขนตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
๕. งานก่อสร้าง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค สิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด การ

ซ่อมแซม ต่อเติมปรับปรุงรื้อถอน ได้แก่ 
๕.๑ อาคาร สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น 

 อาคารที่ท าการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะ
ท านองเดียวกัน 

 สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ซึ่งสร้างข้ึนเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อ
ระบายน้ า หอถังน้ า ถนน ประปา ไฟฟ้า 

 สิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือ เครื่อง
เรือน 

๕.๒ สาธารณูปโภค งานอันเกี่ยวกับ การประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม 
การระบายน้ า การขนส่งทางท่อ ทางน้ า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ซ่ึงด าเนนิการในระดับพ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน หรอืเหนือพ้ืนดิน 
๕.๓ การปรับปรุง รื้อถอน ต่อเติม ซ่อมแซม (ว๑๑๒) มีดังนี้ 

๕.๓.๑  การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไข การกระท า และหรือการด าเนินการอ่ืนใด เพื่อให้
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วคงสภาพเดิมหรือให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น 

๕.๓.๒ การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการด าเนินการอ่ืนใด เพื่อน าส่วนประกอบอันเป็น
โครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดออกไป 

๕.๓.๓ การต่อเตมิ หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ลดหรือขยาย ซึ่งลักษณะ
ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ าหนัก เนื้อท่ีของโครงสร้างหรือส่วนต่าง ๆ ของสิ่งก่อสร้างซึ่งได้
ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม 

 
 
 
 
 
 



    ๑๐ 
 
๕.๓.๔ การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การด าเนินการและหรือ การเปลี่ยนแปลง

ส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้คงสภาพและหรือใช้งานได้
ตามปกติดังเดิม 
 ทั้งนี้ กรณีตามข้อ ๕.๓.๑ - ๕.๓.๔ ต้องมีแบบรูปรายการก่อสร้างท่ีผ่านการรับรองจากผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลา 

 ๖. งานจ้างที่ปรึกษาหมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ 
การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืน
ที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

๗. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หมายความว่า 
งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ๑๑ 
แผนผังการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
* พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การจัดซื้อจัดจ้าง 

     ซ้ือ    เช่า แลกเปลี่ยน   จ้าง 

            พัสดุ 

     สินค้า งานบริการ

บริการ 

   งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้าง 
งานก่อสร้าง 

 

วัสดุ              

ครุภัณฑ์              

ที่ดิน                        

สิ่งปลูกสร้าง 

ทรัพย์สินอ่ืนใด 

งานก่อสร้างอาคาร 

งานก่อสร้าง

สาธารณูปโภค         

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนใด 

การซ่อมแซม ต่อ

เติมปรับปรุงร้ือ

ถอน 

งานจ้างบริการ       

งานจ้างเหมา

บริการ          

งานจ้างท าของ           

การรับขน

ตามปพพ. 

 

งานจ้างบริการจากบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น

ผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่

หน่วยงานของรัฐในด้าน

วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผัง

เมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ 

การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การ

ศึกษาวิจัย หรือด้านอื่น 

งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือ
แนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้าน
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง 
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การ
คลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สาธารณสุข 
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือ
ด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของ
หน่วยงานของรัฐ 

 

อาคาร 

สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้า
อยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท า
การ โรงพยาบาล สนามกีฬา หรือ
สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะ
ท านองเดียว 
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้น 
ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า หอ
ถังน้ า ถนน ประปา ไฟฟ้า 
สิ่งอ่ืน ๆ ซึง่เป็นส่วนประกอบของ

ตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ 

ลิฟท์ หรือ เครื่องเรือน 

 

สาธารณูปโภค งานอันเกี่ยวกับ 

การประปา 
การไฟฟ้า 
การสื่อสาร 
การโทรคมนาคม 

การระบายน้ า 
การขนส่งทางท่อ ทางน้ า ทางบก 
ทางอากาศหรือทางราง หรือการอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งด าเนินการในระดับ
พ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 

การปรับปรุง รื้อถอน ต่อเติม ซ่อมแซม 

การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไข การกระท าและหรอื

การด าเนินการอืน่ใด เพื่อให้สิง่ก่อสร้างซึ่งไดก้่อสร้าง

ไว้แล้วคงสภาพเดิมหรือใหม้ีสภาพที่ดียิ่งขึ้น 

การร้ือถอน หมายถงึ การรื้อหรือการด าเนินการอืน่ใด 

เพื่อน าส่วนประกอบอนัเปน็โครงสร้างของ

สิ่งก่อสร้างหรือสิง่ก่อสร้างทั้งหมดออกไป 

การต่อเติม หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มเติม ลดหรือขยาย ซ่ึงลักษณะขอบเขต แบบ 

รูปทรง สัดส่วน น้ าหนัก เน้ือที่ของโครงสร้างหรือ

ส่วนต่าง ๆ ของสิ่งก่อสร้างซ่ึงได้ก่อสร้างไว้แล้วให้

ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม 

การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การด าเนินการ

และหรือ การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็น

โครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้

คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติดังเดิม 

ทั้งน้ี กรณีตามข้อข้างต้น ต้องมีแบบรูปรายการ
ก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจ าเป็นต้องมี
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลา 
 

 



     ๑๒ 
 

แผนภาพ อ านาจในการสั่งซื้อหรอืสั่งจ้าง 

 

   หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                                 ผูม้ีอ านาจเหนือชั้นไปหนึ่งชั้น เกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

   หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                                 ผูม้ีอ านาจเหนือชั้นไปหนึ่งชั้น เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  

   หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                                 ผูม้ีอ านาจเหนือชั้นไปหนึ่งชั้น เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

       วิธีคัดเลือก

ราคา  

     วิธีเฉพาะเจาะจง

ราคา
 

 
 



   คกก.ตรวจรับ 

       ๑๓ 
                                     ผังรวมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                                                                     -  ขอบเขตtor, ราคากลาง,กรอบระยะเวลา,วิธีจัดซื้อหรือจัดจา้ง(ตามวงเงินงบประมาณ) 

                                                                                                     -  แต่งต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นตามพรบ.+ ระเบียบฯ จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

 

                                           

                                  

 

 

   

 
 

 

 

      

                                                                          
 

 

 

 

ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

จัดหาตามวิธีที่ได้เห็นชอบ 
 

อนุมัติ

ชอบ 
ไม่อนุมัติ/ด าเนินการแล้วไม่ได้ผล 

จัดท าสัญญา/แก้ไข

สัญญา 

การบริหารสัญญา 

ขอความเห็นชอบและอนุมัติ

จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

ยกเลิก / ด าเนนิการใหม่/เปลี่ยนวิธี 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ขออนุมัติจ่ายเงิน คืนแก้ไขให้ถูกต้อง 

ส่งคืนหน่วยงานที่ขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ผออ.อนุมัติ 

ยกเลิก / 

ด าเนินการ

ใหม ่

พิจารณาแก้ไข / เลิกสัญญา / งดลด
ค่าปรับ / ขยายสัญญา 

จัดท าแผน/โครงการท่ีต้องจัดซื้อ/จัดจา้ง วงเงินท่ีจัดซื้อ/จดัจ้าง 

           ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 

ขอความเห็นชอบหลักการจัดซื้อ

จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการ 

 การจัดซื้อหรือจัดจ้าง (ประกาศเชญิชวนท่ัวไป/คดัเลือก/เฉพาะเจาะจง) 

 

ตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงาน/ยื่นค าขอให้จัดซื้อหรือจัดจ้าง

พร้อมจัดท าราคากลางกรอกข้อมุลตามแบบฟอร์มราคากลางท่ีก าหนด 

สกง./สบช. ตรวจสอบก่อนเบิกจ่ายเงิน 

 ก าหนดความต้องการและจัดท ารายละเอียด 



     ๑๔  
      

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ มีดังนี้ 
๑. ก าหนดความต้องการและจัดท ารายละเอียดระบุเหตุผลความจ าเป็นให้ชัดเจนว่าต้องการซื้อ/จ้างเพ่ือให้
หน่วยงานใช้ประโยชน์อย่างไร โดยไม่เป็นการล็อคสเป็คของสินค้าที่จะซื้อหรือจ้าง 
๒. ตรวจสอบงบประมาณวงเงินที่จะซื้อ/จ้าง เป็นจ านวนเงิน.........บาท และยื่นค าขอให้จัดซื้อจัดจ้างพร้อม
จัดท าราคากลางกรอกข้อมูลใส่แบบฟอร์มราคากลางที่ได้ก าหนดไว้ ให้ด าเนินการท าราคากลางตามพรบ.ม. 
๔ โดยเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการราคาที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ด าเนินการ 
๓. การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  (พรบ.ม.๑๑+ระเบียบข้อ ๑๑-๑๓) เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบ
วงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณา
งบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 
๔. จัดท าราคากลางของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยราคากลางของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ใช้หลักเกณฑ์
ตาม (พรบ.ม.๔)  งานก่อสร้าง (ประกาศคณะกรรมการราคากลาง) ดังนั้นหลักเกณฑ์  ตาม พรบ. ม.๔ ใช้
ดังนี้ 

๑. ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด 
๒. ราคาที่ได้มาตรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
๓. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
๔. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
๕. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
๖. ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 

ในกรณีที่มีราคาตาม ๑ ให้ใช้ราคาตามข้อ ๑ ก่อนในกรณีท่ีไม่มีราคาตามข้อ ๑ แต่มีราคาตาม 
ข้อ๒ หรือข้อ ๓ ให้ใช้ราคาตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตามข้อ  ๒ หรือข้อ ๓ ให้ค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตามข้อ ๑  ข้อ ๒ และข้อ  ๓ ให้ใช้ราคาตาม
ข้อ ๔ ข้อ  ๕ หรือข้อ ๖ โดยจะใช้ราคาใดตามข้อ ๔  ข้อ๕ หรือข้อ ๖ ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นส าคัญ 
      โดยมอบให้เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการราคาที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เป็นผู้ด าเนินการพร้อมจัดท าราคากลางข้างต้นตามพรบ.ม. ๔  พร้อมให้จัดท าแบบฟอร์มตารางแสดงวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานนั้นๆ ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพ่ือประกอบ
หลักฐานการจัดท าราคากลาง แนบมาพร้อมกับราคากลาง เพ่ือน าเสนอหัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ  อนุมัติ
ราคากลางพร้อมแบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้จัดท าไว้ประกอบการด าเนินงานต่อไป               
อนึ่งการใช้แบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินดังกล่าวให้พิจารณาดูจากการจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นงานเกี่ยวกับ
ประเภทอะไร ต้องใช้แบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินใดให้เหมาะสมกับเนื้อหาของงาน ตามที่กรมบัญชีกลาง
ได้ก าหนดไว้ 

     ๕.  การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
     พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ 
     แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามข้อ ๒๓  



   ๑๕ 
๖. ในการร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง (ม.๙)   ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือSpec ของพัสดุ 

- การซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง (ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง) 
  - การจ้างก่อสร้าง (ข้อ ๒๑ วรรคสาม) 
  - งานจ้างที่ปรึกษา (ข้อ ๑๐๓) 
  - งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (ข้อ ๑๓๙) 
 อนึ่ง ข้อแนะน า การจัดท าร่างTOR หรือรายละเอียด Spec  

(๑) ถ้าเป็นการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเล็กน้อย เช่น วัสดุส านักงาน ควรมอบให้บุคคลใด
บุคคลหนี่งรับผิดชอบจัดท า TOR เจ้าของงบประมาณ ควรเป็นผู้รับผิดชอบยกร่าง TOR เพราะจะ
ตรงกับความต้องการ ของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ นั้น ๆ 

(๒) แนวทางปฏิบัติ โดยให้เจ้าของงบประมาณ ท าบันทึกแจ้งความประสงค์ต้องการพัสดุ พร้อมให้ระบุ
ชื่อบุคคลผู้ท าหน้าที่ในการก าหนดลักษณะพัสดุ แจ้งไว้ในบันทึกขออนุมัติหลักการ (บันทึกขอ
อนุมัติ ของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณนั้น ๆ) 

(๓) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบแล้ว ก็แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ  
     ๗. จัดท าเอกสารการซื้อหรือจ้าง  

๘. จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอ
ความ เห็ น ช อบ  โด ย เส น อผ่ าน หั วห น้ า เจ้ าห น้ าที่  ต าม ร ายก ารที่ ร ะ เบี ย บ ฯ  พั ส ดุ ภ าค รั ฐ                        
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดไว้  ได้แก่ 

 ๑ การซื้อหรือจ้าง (ข้อ ๒๒) 
   ๒ การซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ข้อ ๒๓) 
   ๓ งานจ้างที่ปรึกษา (ข้อ ๑๐๔) 
   ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (ข้อ ๑๔๐) 
๙. แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ ในการด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ 
  - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  - คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
  - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
  - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ถ้ามีเหตุที่ท าให้รายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้
ตามความจ าเป็น  
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๑๐. การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐อาจจะกระท า
ได้โดยวิธี  ดังต่อไปนี้   
 ๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
  - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
  - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  - วิธีสอบราคา 
 ๒. วิธีคัดเลือก  
 ๓. วิธีเฉพาะเจาะจง 
๑๑. การจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับองค์การสะพานปลาและ
ระเบียบองค์การสะพานปลาว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐  หากเป็นวงเงินเล็กน้อย สามารถ
ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ต้องลงระบบ e-GP 

 กรณีท่ีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป และต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ในส่วนวงเงินเกินอ านาจ
ตามที่ ได้มอบหมายไว้นั้น  ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงิน  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มอบเจ้าหน้าที่พัสดุ ของสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือ ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนกลาง ประกอบการด าเนินการเพ่ือใช้ในการกรอกข้อมูลผ่านระบบ e-
GP  ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด โดยมีการประสานงานเพ่ือขอรายละเอียดการจัดซื้อ โดยมีหรือจัดจ้างกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต้นเรื่อง) ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดที่ทางเจ้าหน้าที่
พัสดุ ส่วนกลาง ต้องน ามาใช้กรอกข้อมูลลงระบบ  e-GP ดังนี้ 

๑.กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล/เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/ 
      ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล ์ ของบุคคลธรรมดา รวมทั้งรายละเอียดอื่นใดที่เป็นสาระส าคัญใน 
      การเสนอราคาต้องมีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

๒. นิติบุคคล ประกอบด้วย  ชื่อ ห้าง/ร้าน/บริษัท/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ที่อยู่/เบอร์ 
         โทรศัพท์/อีเมล์ รวมทั้งรายละเอียดอื่นใดที่เป็นสาระส าคัญในการเสนอราคาต้องมีให้ 
         ครบถ้วนสมบูรณ์ 

๓. ข้อมูลที่ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการ 
        ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล/เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/ 
        อีเมล์ เพื่อประกอบการลงระบบ e-GP 

ในส่วนที่จัดซื้อหรือจัดจ้างที่เป็นวิธีอ่ืน  และเกินอ านาจหน้าที่วงเงินที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ 
       พัสดุ ส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยจัดท าลงระบบ e-GP และประสานกับ 
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต้นเรื่อง) เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 

๑๒. ด าเนินการซื้อหรือจ้าง   
๑. จัดซื้อจัดจ้าง (ซื้อ/จ้าง/เช่า/แลกเปลี่ยน) (พรบ.หมวด ๖+ระเบียบหมวด ๒) 

  ๒. จ้างที่ปรึกษา (พรบ.หมวด ๗+ระเบียบหมวด ๓) 
  ๓. จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (พรบ.หมวด ๘+ระเบียบหมวด ๔) 
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๑๓. ท าสัญญา พรบ.หมวด ๙ + ระเบี ยบหมวด ๕  หน่ วยงานของรัฐต้องท าสัญญาตามแบบ                        
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานั้น                      
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 
  ๑.การท าสัญญา (มาตรา ๙๓) 
  ๒. การท าข้อตกลงเป็นหนังสือ (มาตรา ๙๖) 

 ๓. การไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ (มาตรา ๙๖ วรรคสอง) 
     ๑๔. บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
   ๑. บริหารสัญญา พรบ.หมวด ๑๐+ระเบยีบหมวด ๖ 

         - การบริหารสัญญา (มาตรา ๑๐๐) 
         - การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท าการ (มาตรา ๑๐๒) 
        - การบอกเลิกสัญญา (มาตรา ๑๐๓) 
 ๒. ตรวจรับพัสดุ  
         - การลงโทษผู้ทิ้งงาน (พรบ.หมวด ๑๒ +ระเบียบหมวด ๘) 

      ๑๕. การบริหารพัสดุ  (พรบ.หมวด ๑๓ +ระเบียบหมวด ๙) 
       ๑. การเก็บ การบันทึก (ข้อ ๒๐๓) (การเก็บและการบันทึก ลงบัญชีหรือทะเบียน                           

      การเก็บรักษา)  การเบิกจ่าย (ข้อ ๒๐๔ – ๒๐๖) 
   ๒ การยืม ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด (ข้อ ๒๐๗ - ๒๑๑) 

   ๓. การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ (การบ ารุงรักษา (ข้อ ๒๑๒) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี   
      ข้อ ๒๑๓ - ๒๑๔) 

   ๔. การจ าหน่ายพัสดุ (ขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือท าลาย) (ข้อ ๒๑๕ – ๒๑๖)                            
           - การจ าหน่ายเป็นสูญ (ข้อ ๒๑๗) 
           - การลงจ่ายออกจากบัญชีลงทะเบียน (ข้อ ๒๑๘ – ๒๑๙) 
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๕.  วิธีการซื้อหรือจ้าง  
การซื้อหรือจ้าง  กระท าได้ ๓ วิธี ดังนี้ 
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
๒. วิธีคัดเลือก 
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง 

 ๑ . วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 หน่วยงานของรัฐเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดเข้ายื่น
ข้อเสนอ กระท าได้ ๓ วิธี ดังนี้ 

 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วงเงินเกิน ๕ แสนบาท และเป็นสินค้าไม่ซับซ้อนหรือ
เป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐานและได้ก าหนดไว้ในระบบ e-Catalog 

 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน ๕ แสนบาท และเป็นสินค้าไม่ได้
ก าหนดในระบบ e-Catalog 

 วิธีสอบราคา วงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท 
 วิธีสอบราคา ภายใต้เงื่อนไข  กรณีหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบ e-market หรือระบบ e-bidding ได้ 

๒. วิธีคัดเลือก 
หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๓ 

ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่  มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามก าหนด น้อยกว่า ๓ ราย 
มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน   เว้นแต่ 

ภายใต้เงื่อนไขมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) - (ซ) ดังนี้ 
(ก) ด าเนินการด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่ได้ผล 
(ข) คุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ/ซับซ้อน/ต้องใช้ฝีมือเฉพาะ/มีความช านาญพิเศษ/มีทักษะสูง/จ านวน

จ ากัด 
(ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
(ง) ลักษณะการใช้งาน/จ ากัดทางเทคนิคต้องระบุยี่ห้อ 
(จ) จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ 
(ฉ) ใช้ในราชการลับ 
(ช) จ าเป็นต้องถอดตรวจก่อนเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย 
(ซ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๕๖ วรรค ๓ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติใน
ต่างประเทศจะท าการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ก่อนก็ได้ 

๓.วิธีเฉพาะเจาะจง 
เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด รายใดรายหนึ่ง ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามา
เจ รจาต่ อรองราคากั บห น่ วย งานข องรั ฐ /รวมทั้ งก ารจั ดซื้ อ จั ด จ้ างพั สดุ ว ง เงิน เล็ กน้ อย                      
(ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) 
ภายใต้เงื่อนไข มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) – (ซ) ดังนี้ 

(ก) ด าเนินการด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก/ใช้วิธีคัดเลือกแล้วไม่ได้ผล 
(ข) ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(ค) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเพียงรายเดียว 
(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน 
(จ) เกี่ยวพันกับพัสดุที่ซื้อไว้ก่อนแล้ว 
(ฉ) เป็นพัสดุจะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ 
(ช) ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างที่ต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
(ซ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๖ วรรค ๓ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติใน
ต่างประเทศจะท าการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปก่อนก็ได้ 
หมายเหตุ  หลักการให้เลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน  ข้อยกเว้น พิจารณาแล้วเข้าเงื่อนไขวิธี

อ่ืนมาตรา ๕๖ วรรค ๓ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐในต่างประเทศ 
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๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)   วงเงินเกิน ๕ แสนบาท และเป็นสินค้า                 
ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐานและได้ก าหนดไว้ในระบบ e-catalog                   
เสนอราคา กระท าได้ ๒ วิธี คือ 

๑. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท 
๒. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท 

แผนผังกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
 

                                                                                                                                             -  เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 
                                                                                                                                     - คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 
                                                                                               -   เจ้าหน้าที่พัสด ุ
        

                                                                                         
                                                                                                                    - เจ้าหน้าที่พัสด ุ

  

 
                                                                                                 -หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ
                                                                                                                           -ประกาศเผยแพร่ไม่นอ้ยกว่า ๓ วนัท าการ 
                                                                                                                          - ก าหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจาก 
                                                                                                                             วันสดุท้ายของการประกาศเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสนอราคา 

จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง (พรบ.มาตรา ๑๑ + ระเบียบ ฯ ข้อ ๑๑)  

          

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง 

 

          e-Market แบบใบเสนอราคา ข้อ ๓๐(๑)   e-Market แบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ข้อ ๓๐(๒) 

ไม่อนุมัติ/ด าเนินการแลว้ไม่ได้ผล 

           จัดท าร่างขอบเขตของงาน  (ข้อ ๒๑) 
 

                   จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้าง 
                 ด้วยวิธี e-market (ข้อ ๓๔) 

ff 

จัดท าประกาศเผยแพร่ในระบบe-GP/เว๊ปไซส์ของ
หน่วยงานและปดิประกาศท่ีหนว่ยงาน (ข้อ ๓๕) 

เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้างานของรัฐ 
(ข้อ ๒๒) 

ff 

กรณีวงเงินเกิน 

๕ ล้านบาท 

กรณีวงเงินเกิน ๕แสนบาท                                       

แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท 



คกก.ตรวจรับ 

      ๒1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

สพด.ท าหนังสือตกลงซื้อ/จ้าง แจ้งหน่วยงานที่

ได้รับคัดเลือกจัดท าสัญญา/บันทึกข้อตกลง 

ผู้ประกอบการเข้าระบบ e-GP เพื่อเสนอราคาตามวันเวลาที่

ก าหนดโดยเสนอราคาได้เพียงครัง้เดยีว ข้อ ๓๗(๑) 

ผู้ประกอบการเข้าระบบ e-GP เพื่อเสนอราคาตามวัน/เวลาที่

ก าหนดโดยเสนอราคากี่ครัง้ก็ได้ภายในเวลา ๓๐ นาที ข้อ ๓๗ (๒) 

สิ้นสดุการเสนอราคาใหเ้จ้าหน้าทีพ่ิจารณาผู้ชนะการเสนอ

ราคาจากผู้ท่ีเสนอราคาต่ าสดุ  (ข้อ ๓๘) 

หัวหน้าเจา้หน้าท่ีแจง้ผลการพิจารณาทาง e-mail และ

ประกาศผลผู้ชนะ (ข้อ ๔๒) 

หัวหน้าหนว่ยงานของรฐัและผูม้ีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง

เห็นชอบผลการพิจารณา 

เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเสนอต่อ

หัวหน้าหนว่ยงานของรฐัผ่านหัวหนา้เจา้หน้าที่ (ข้อ ๔๑) 

ลงนามในสญัญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือ

ข้อตกลงภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา(มาตรา ๖๖) 

และระเบยีบฯ ข้อ ๑๖๑ 

   สบช/สกง.ตรวจสอบก่อนเบิกจ่ายเงิน 

การบริหารสัญญา 

ถูกต้อง 

ขออนุมัติจ่ายเงิน 

ไม่ถูกต้อง 

คืนแก้ไขให้ถูกต้อง 

พิจารณาแก้ไข / เลิกสัญญา / งด
ลดค่าปรับ / ขยายสัญญา 

จัดท าสัญญา / 
แก้ไขสัญญา 
 

พิจารณาแก้ไข / 
เลิกสัญญา / งด
ลดค่าปรับ / 
ขยายสัญญา 

ผออ.อนุมัติ 

ยกเลิก / 

ด าเนินการ

ใหม ่



       ๒2 

ขั้นตอนและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) มีดังนี้ 
๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี

และประกาศเผยแพร่( พรบ.มาตรา ๑๑ + ระเบียบฯข้อ ๑๑)  ซึ่งวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการซื้อ
หรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มี
มาตรฐาน และได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

๒. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ อ านาจหน้าที่ คือ
ต้องจัดท าราคากลาง โดยด าเนินการจัดท า ”ราคากลาง” ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ 
(พรบ.มาตรา ๔)  ตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ 
หรือค าจ ากัดความ “ราคากลาง” ในคู่มือพัสดุฉบับนี้ และในหัวข้อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ ที่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือพัสดุ  (ข้อ ๔) จัดท าราคากลางของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง  

๓.คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ จัดท าร่างขอบเขต
ของงาน (ระเบียบฯ ข้อ ๒๑) โดยการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในที่จะจัดซื้อหรือ
จ้างมีมาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงาน 

๔. ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี (e-market) (ระเบียบฯ ข้อ ๓๔) 
๕. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ ๒๒) 
๖. น าเสนอหั วหน้าหน่ วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบรายงานขอซื้ อขอจ้าง                         

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้าง ตามระเบียบข้อ ๒๒ แล้ว 
๗. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าประกาศเอกสารเผยแพร่ลงในระบบ e-GP และทาง  เว็ป

ไซด์ของหน่วยงาน เป็นเวลาติดต่อไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ พร้อมปิดประกาศโดยเปิดเผย                 
ที่หน่วยงาน (ระเบียบฯ ข้อ ๓๕) 

๘. การเสนอราคา กระท าได้ ๒ วิธี ดังนี ้
๘.๑ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท 

 e-market แบบใบเสนอราคา (ระเบียบฯ ข้อ ๓๐(๑)) 
 e-GP ผู้ประกอบการเข้าระบบ e-GP เพ่ือเสนอราคาตามวันและเวลาที่ก าหนดโดย
เสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว (ระเบียบฯ ข้อ ๓๗ (๑)) 

๘.๒ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท 
 e-market แบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบฯ ข้อ ๓๐(๒) 
 e-GP ผู้ประกอบการเข้าระบบ e-GP เพ่ือเสนอราคาตามวันและเวลาที่ก าหนด โดย

เสนอราคากี่ครั้งก็ได้ภายใน ๓๐ นาที (ระเบียบฯ ข้อ ๓๗ (๒)) 
สิ้นสุดการเสนอราคาให้เจ้าหน้าที่พิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาจากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด

(ระเบียบฯ ข้อ ๓๘) หน่วยงานจะคัดเลือกผู้เสนอราคา และจัดท าประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสามารถ
กระท าได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

      ๑. การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) ได้แก่ การ
จัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 



     ๒3 
 
      ๒. การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) ได้แก่ การจัดหาพัสดุ

ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๙.เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณา พร้อมเสนอความเห็นต่อหัวหน้างานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ (ระเบียบฯ ข้อ ๔๑) 

๑๐. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง เห็นชอบผลการพิจารณา 
๑๑. หัวหน้าที่เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และท าการประกาศผลผู้ชนะ

(ระเบียบฯ ข้อ ๔๒) 
๑๒.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือข้อตกลงทั้งนี้ ภายหลัง

จากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา  มาครา ๖๖ (ระเบียบฯข้อ๑๖๑) 
๑๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อ านาจหน้าที่คือ ด าเนินการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงือน

ไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  ตามท่ีไดล้งนามไว้ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 
๑๔. กรณีที่มีการพิจารณาแก้ไข / เลิกสัญญา / งดลดค่าปรับ / ขยายสัญญา  มอบให้             

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นผู้พิจารณาการบริหารสัญญา เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วต้องส่งเรื่อง
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อนุมัติ 
  ๑๕. กรณีเป็นไปตามข้อตกลง ให้ทางคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับให้
ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงไว้ เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว จัดท ารายงานผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ เพื่อน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

๑๖. ก่อนท าการเบิกจ่ายหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
ท ารายงานตรวจอีกครั้งหนึ่งก่อน ส่งเรื่องเพ่ือให้สกง./สบช.ตรวจสอบก่อนน าเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐขออนุมัติเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป 
     หมายเหตุ การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือ

เป็นการลดขั้นตอน เพ่ิมความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้างและเพ่ิมความโปร่งใสและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
มากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  เพ่ือให้ผู้ค้ากับภาครัฐเข้าใจขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลลักษณะสินค้า (Specification)  ลงใน
ระบบ e-catalog ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ได้อย่างถูกต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
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๑. ผู้ค้าต้องลงทะเบียนกับภาครัฐ ในระบบ e-GP (www.gprocurement.go.th) 
๒. เข้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
๓. คลิกท่ีการจัดการ e – catalog  เพ่ือบันทึกข้อมูลสินค้าและบริการในระบบ e-catalog 
๔. หน่วยงานของรัฐที่มีความต้องการจัดซื้อสินค้าด้วยวิธี e-market จะจัดท าประกาศ (RFQ) โดย

ระบุข้อมูลที่ส าคัญๆ เช่น คุณสมบัติของสินค้า จ านวนสินค้า คุณสมบัติของผู้ค้า ฯลฯ เป็นต้น 
๕. ระบบจะตรวจสอบความต้องการของหน่วยงานของรัฐกับข้อมูลสินค้าในระบบ e-market เพ่ือให้

ผู้ค้าที่มีคุณสมบัติตามประกาศเท่านั้นที่สามารถเสนอราคามายังหน่วยงานของรัฐ 
๖. เมื่อพ้นระยะเวลาเสนอราคาหน่วยงานของรัฐจึงตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอราคาและประกาศผู้ชนะ

ต่อไป 
๗. ประกาศจะถูกเปิดเผยหน้าเว็บไซต์ (www.gprocurement.go.th) ให้ผู้ค้าและประชาชนทั่วไป

รับทราบ ทั้งนี้ กรณีผู้ค้าสนใจ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือไม่ได้ลงสินค้าในระบบ e-catalog  ตาม
ประกาศสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเวลาเสนอราคาและเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการ
นั้นได้ 

๘. ผู้ค้าต้องเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ซึ่งจะมีการน าเทคโนโลยี OTP มาช่วยยืนยันตัวตน 
หน่วยงานจะคัดเลือกผู้เสนอราคา และจัดท าประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสามารถกระท าได้ ๒ 
ลักษณะ ดังนี้ 

๑. การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) ได้แก่ การจัดหาพัสดุ
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

๒. การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้ง
หนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

อนึ่ง การก าหนดสินค้าส าหรับด าเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ตาม
ระเบียบกรระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓๐  ได้
ก าหนดให้การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองาน
บริการที่มีมาตรฐานและได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่ง
สินค้าจัดซื้อจัดจ้างจะถูกก าหนดไว้ในระบบ  e-catalog  

  
ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ  
๑. หน่วยงานของรัฐสามารถจัดซื้อสินค้าและบริการได้ถูกต้องในราคาที่ยุติธรรม 
๒. เพ่ิมความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
๓. ผู้ค้าภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างได้สะดวกและเท่าเทียมกัน

รวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นมาตรฐานมากยิ่งข้ึน 
๔. สร้างความเป็นสากลให้กับผู้ประกอบการของไทยให้มีการด าเนินงานด้านธุรกิจอย่างเป็นระบบ 

 
 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


น าร่างประกาศเอกสาร

เผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพื่อรับฟัง

ความคิดเห็น   

      ๒๕ 
               

๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินเกิน ๕ แสนบาท และเป็นสินค้า
ไม่ได้ก าหนดในระบบ e-Catalog 

แผนผังกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  (e-bidding) 

                                                                                                 
                                                                                                        -  เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 
-                                                                                                          - คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 
                                                                         - เจ้าหนา้ที่พัสด ุ
                                             

                                                          
                                                               -  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

                                                                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                              
                - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ  
               -  ประกาศเผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ                                                                                                                                 - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
               -  ก าหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจาก  
                 วันสุดท้ายของการประกาศเผยแพร ่
 
 
                                                                                                                                                                                         

                                                       
 
 
 
 

                                                                                                        หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท ารายงาน                                      
  
 
                                                                                                                                         - หากมผีู้เสนอความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบผู้มี 
                                                                                                                                                                                               ความเห็นทุกรายทราบเป็นหนงัสอื         
                                                                                                                                                                                             - กรณีปรับปรงุ หัวหน้าท ารายงานพร้อมความเห็นรวมทัง้ร่าง 
                                                                                                                                                                                               เอกสารที่แก้ไข เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ+น าร่างประกาศอกีครั้ง 
                                                                                                                                                                                                           

 

  

                  

        

 

 

คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็น

ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ข้อ ๕๕(๔) 

    จัดท าร่างขอบเขตของงาน  (ข้อ ๒๑) 

         จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding (ข้อ๔๓) 

๔๓๔๓๔๓) 

 จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ ๒๒) 

 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐใหค้วามเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง 

ปรับปรุง  ไม่ปรับปรุง 

      ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 

 

 ไม่น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟังความคิดเหน็                            

(ข้อ ๔๕)  (วงเงนิไม่เกนิ ๕ ล้านบาท) 

 

น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา

รับฟังความคิดเห็น (ข้อ ๔๕+ข้อ๔๖) 

 

มีผู้เสนอความคิดเห็น 

 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบให้น าประกาศเผยแพร่ 

 หัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาข้อ ๔๘ 

  ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารฯและจัดเตรียมเอกสารฯเพื่อย่ืน
ข้อเสนอผ่านระบบ e-GP  ข้อ๕๑  

 

 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ด าเนินการพิจารณาผล ข้อ ๕๕ 

 

 ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP โดยเสนอราคาได้
เพียงคร้ังเดียว  ข้อ ๕๔ 

 

 ก าหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ก่อนถึงวัน
เสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ ข้อ ๕๒ 

 

วงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท อยูใ่นดุลย

พินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

            จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

 (พรบ.มาตรา ๑๑ + ระเบียบ ฯ ข้อ ๑๑)  



คกก.ตรวจรับ 

๒๖ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าหนว่ยงานของรฐัและผูม้ีอ านาจ

อนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา  

ข้อ ๕๙ 

ประกวดผู้ชนะการเสนอ

ราคา(ข้อ ๕๙) 

 ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนดหรือข้อตกลง
ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการ
พิจารณา (มาตรา ๖๖)และระเบียบฯข้อ ๑๖๑ 
 

 

   สบช/สกง.ตรวจสอบก่อนเบิกจ่ายเงิน 

การบริหารสัญญา 

ถูกต้อง 

ขออนุมัติจ่ายเงิน 

ไม่ถูกต้อง 

คืนแก้ไขให้ถูกต้อง 

พิจารณาแก้ไข / เลิกสัญญา / งด
ลดค่าปรับ / ขยายสัญญา 

จัดท าสัญญา / 
แก้ไขสัญญา 
 

พิจารณา
แก้ไข / เลิก
สัญญา / งด
ลดค่าปรับ / 
ขยายสัญญา 

ผออ.อนุมัติ 

ยกเลิก / 

ด าเนินการ

ใหม ่

สพด.ท าหนังสือตกลงซื้อ/จ้าง แจ้งหน่วยงานที่

ได้รับคัดเลือกจัดท าสัญญา/บันทึกข้อตกลง 



       ๒๗ 

            
ขั้นตอนและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  มีดังนี้ 
๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและ

ประกาศเผยแพร่( พรบ.มาตรา ๑๑ + ระเบียบฯข้อ ๑๑) 
๒. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ อ านาจหน้าที่ คือต้อง

จัดท าราคากลาง โดยด าเนินการจัดท า ”ราคากลาง” ให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีได้ก าหนด
ไว้ (พรบ.มาตรา ๔)  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือค าจ ากัดความ “ราคากลาง” ในคู่ มือพัสดุฉบับนี้  และในหัวข้อ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือพัสดุ   (ข้อ ๔) จัดท า
ราคากลางของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง  

๓. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ จัดท าร่างขอบเขต 
 ของงาน (ระเบียบฯ ข้อ ๒๑) โดยการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในที่จะจัดซื้อหรือจ้าง 
 มีมาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงาน 

 4. รวมทั้งจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระเบียบฯ ข้อ ๔๓) 
     ๕.  เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ระเบียบฯ   

                 ข้อ ๒๒)  เพ่ือขอความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้าง 
       ๖. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุน าร่างประกาศเอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซด์ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 

       มี ๒ กรณี คือ วงเงินเกิน ๕ ล้านบาท และ วงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินไม่เกิน ๕ 
       ล้านบาทจะไม่น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟังความคิดเห็น แล้วแต่ดุลยพินิจของหัวหน้า 
       หน่วยงานของรัฐ  

    ๗. กรณีน าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟังความคิดเห็น (วงเงินเกิน ๕ ล้านบาท) 
                 (ระเบียบฯ ข้อ ๔๕ + ข้อ ๔๖) 

        ๗.๑ หากมีผู้เสนอความคิดเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบผู้มีความเห็นทุกรายทราบเป็น 
                 หนังสือ (ระเบียบฯ ข้อ ๔๗ (๑)) 

 กรณีปรับปรุงร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา ตามที่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
(ระเบียบฯข้อ ๔๗ (๑)) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท ารายงานพร้อมความเห็นรวมทั้งร่าง
เอกสารที่แก้ไข เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบพร้อมให้น าประกาศเผยแพร่
อีกครั้ง แล้วด าเนินการตามข้ันตอน ข้อ ๙ ต่อไป 

 กรณีไม่ปรับปรุง (ระเบียบฯ ข้อ ๔๗ (๒)) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท ารายงานเพ่ือเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบให้น าประกาศเผยแพร่และด าเนินการตามขั้นตอน 
ข้อ ๙ ต่อไป  

 ๗.๒ ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท ารายงานเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
 ของรัฐเห็นชอบให้น าประกาศเผยแพร่และด าเนินการตามข้ันตอนข้อ ๙ ต่อไป 
 



     ๒๘ 
 
๘. กรณีไม่น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟังความคิดเห็น (วงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท) 

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบให้น าประกาศและเอกสารประกวดราคาทั้งนี้ แล้วแต่ดุลยพินิจของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ระเบียบฯ ข้อ ๔๕) 

๙. หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศ/เอกสารประกวดราคา (ระเบียบฯข้อ ๔๘) 
๑๐. ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาและจัดเตรียมเอกสารฯ เพ่ือยื่นข้อเสนอผ่าน

ระบบ e-GP (ระเบียบฯข้อ ๕๑) ให้ค านึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดท าเอกสารเพ่ือ
ยื่นข้อเสนอด้วยโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

 (๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ 

 (๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการ 

 (๓) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันท าการ 

          (๔) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 
๒๐ วันท าการ 

๑๑. ก าหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ก่อนถึงวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ 
วันท าการ (ระเบียบฯ ข้อ ๕๒) 

๑๒. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว (ระเบียบฯ                        
ข้อ ๕๔) 

๑๓. คณะกรรมการพิจารณาผล ด าเนินการพิจารณาผล จัดท ารายงานผลการพิจารณาพร้อม
ความเห็นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ (ระเบียบฯ ข้อ ๕๕) 

    ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นขอเสนอหลายรายและผ่านการคัดเลือก ๒ รายขึ้นไป 
มีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว  ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว คณะกรรมการ เสนอหัวหน้า
หน่วยงานผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือยกเลิก แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผล เห็นว่ามีเหตุผล
สมควรด าเนินการต่อไป เสนอสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือต่อรองราคา ตามมาตรา ๕๗ หรือข้อ ๕๘ 

 กรณีไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หาก
หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าการ e-bidding ใหม่อาจไม่ให้ได้ผลดี 

 

 

 

 



๒๙ 

จะสั่ งให้ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ ง (๑) (ก)หรือเจาะจง                     
ตาม  ๕๖ (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ 

๑๔. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง เห็นชอบผลการพิจาณา 
๑๕. ท าการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
๑๖. ลงนามในสัญญาแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือข้อตกลง ทั้งนี้ภายหลังจาก

พ้นระยะเวลาอุทธรณ์มีการการพิจาณา 
๑๗. การตรวจรับพัสดุ มอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่คือ ด าเนินการ

ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงือนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ตามที่ได้ลงนามไว้ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับ
จ้าง 

๑๙. กรณีที่มีการพิจารณาแก้ไข / เลิกสัญญา / งดลดค่าปรับ / ขยายสัญญา มอบให้             
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นผู้พิจารณาการบริหารสัญญา เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วต้องส่งเรื่อง
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อนุมัติ 

๑๙. กรณีเป็นไปตามข้อตกลง ให้ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหลักฐานที่ตกลงไว้ เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว จัดท ารายงานผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือ
น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

๒๐. ก่อนท าการเบิกจ่ายหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
ท ารายงานตรวจอีกครั้งหนึ่งก่อน ส่งเรื่องเพ่ือให้สกง./สบช.ตรวจสอบก่อนน าเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐขออนุมัติเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



น าร่างประกาศเอกสาร/เผยแพร่ลง

เว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น   

     ๓๐ 
๓) วิธีสอบราคา วงเงินเกิน ๕ แสนบาท  แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท 

    แผนภาพ กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา 
 

                                                                                                 
                                                                                                        -  เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 
-                                                                                                          - คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 
                                                                         - เจ้าหนา้ที่พัสด ุ
                                             
                                                          
                                                               -  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

                                                                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                              
 
 
                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 

                                                       
 
 
 
 
 

                                                                                               หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท ารายงาน                                      
           
                                                                                               
                                                                                                                                         - หากมผีู้เสนอความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบผู้มี 
                                                                                                                                                                                               ความเห็นทุกรายทราบเป็นหนงัสอื         
                                                                                                                                                                                             - กรณีปรับปรงุ หัวหน้าท ารายงานพร้อมความเห็นรวมทัง้ร่าง 
                                                                                                                                                                                               เอกสารที่แก้ไข เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ+น าร่างประกาศอกีครั้ง 
                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

        

 

    จัดท าร่างขอบเขตของงาน  (ข้อ ๒๑) 

         จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding (ข้อ๖๑) 

๔๓๔๓๔๓) 

 จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ ๒๒) 

 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐใหค้วามเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง 

ปรับปรุง

ปรับปรุง 

 ไม่ปรับปรุง

(ระเบียบ
ข้อ 
๑๐๔) 

      ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 

 

 ไม่น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟังความคิดเห็น                            
(ข้อ  ๖๒) 

 
น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟัง

ความคิดเห็น (ข้อ ๔๖+ขอ้๔๗)    อนุโลม 

 

มีผู้เสนอความคิดเห็น 

 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบให้น าประกาศเผยแพร่ 

 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาข้อ 
๔๘ ไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ (ข้อ ๖๓) 

 

ก าหนดวัน เวลา ย่ืนข้อเสนอและการเปิดซองข้อเสนอ (ข้อ ๖๑)
ก าหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนถึงวันเสนอราคา 
(ถ้ามี) ข้อ ๖๖ 
 ก าหนดวั 

 

 คณะกรรมการฯ ด าเนินการพิจารณาผล(  ข้อ ๗๐) ให้น า
ความในข้อ ๕๕ (๒) –(๔) มาใช้โดยอนุโลม 

 

รับเอกสารสอบราคา ตามวันเวลาท่ีก าหนด ข้อ ๖๘ 
 

เป็นดุลยพินิจของ

หน่วยงาน 

            จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

 (พรบ.มาตรา ๑๑ + ระเบียบ ฯ ข้อ ๑๑)  



คกก.ตรวจรับ 

        ๓๑ 

 

 

 

 

                  

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าหนว่ยงานของรฐัและผูม้ีอ านาจ

อนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา  

ข้อ ๘๕ 

 คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็น

ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ตาม ข้อ ๗๐ 

 

ประกวดผู้ชนะการเสนอ

ราคา(ข้อ ๗๒) 

 ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนดหรือข้อตกลง
ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการ
พิจารณา (มาตรา ๖๖)และระเบียบฯข้อ ๑๖๑ 
 

 

   สบช/สกง.ตรวจสอบก่อนเบิกจ่ายเงิน 

การบริหารสัญญา 

ถูกต้อง 

ขออนุมัติจ่ายเงิน 

ไม่ถูกต้อง 

คืนแก้ไขให้ถูกต้อง 

พิจารณาแก้ไข / เลิกสัญญา / งด
ลดค่าปรับ / ขยายสัญญา 

จัดท าสัญญา / 
แก้ไขสัญญา 
 

พิจารณา
แก้ไข / เลิก
สัญญา / งด
ลดค่าปรับ / 
ขยายสัญญา 

ผออ.อนุมัติ 

ยกเลิก / 

ด าเนินการ

ใหม ่

สพด.ท าหนังสือตกลงซื้อ/จ้าง แจ้งหน่วยงานที่

ได้รับคัดเลือกจัดท าสัญญา/บันทึกข้อตกลง 



       ๓๒ 

ขั้นตอนและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา มีดังนี้ 
๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและ

ประกาศเผยแพร่( พรบ.มาตรา ๑๑ + ระเบียบฯข้อ ๑๑) 
๒. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ อ านาจหน้าที่ คือต้อง

จัดท าราคากลาง โดยด าเนินการจัดท า ”ราคากลาง” ให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีได้ก าหนด
ไว้ (พรบ.มาตรา ๔)  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือค าจ ากัดความ “ราคากลาง” ในคู่ มือพัสดุฉบับนี้  และในหัวข้อ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือพัสดุ  (ข้อ ๔) จัดท า
ราคากลางของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง  

๓. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ จัดท าร่างขอบเขตของ
งาน (ระเบียบฯ ข้อ ๒๑) โดยการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในที่จะจัดซื้อหรือจ้าง
มีมาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงาน 

๔. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาตามแบบที่คณะกรรมการ 
นโยบายก าหนด (ระเบียบข้อ ๖๑) ก าหนดวัน เวลา การยื่นข้อเสนอในเอกสารซื้อ             
หรือจ้างและประกาศเชิญชวน 

๕. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ระเบียบฯ 
ข้อ ๒๒)  เพ่ือขอความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้าง 

๖.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้าง 
๗.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุน าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
๘. กรณีน าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคารับฟังความคิดเห็น ให้น าความในข้อ ๔๖ และข้อ 

๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ๘.๑ หากมีผู้เสนอความคิดเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบผู้มีความเห็นทุกรายทราบเป็น
หนังสือ  

 กรณีปรับปรุงร่างประกาศ/เอกสารวิธีสอบราคา ตามที่มีผู้เสนอความคิดเห็น  ให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท ารายงานพร้อมความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไข เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเห็นชอบพร้อมให้น าประกาศเผยแพร่อีกครั้ง แล้วด าเนินการตาม
ขั้นตอน ข้อ ๑๐ ต่อไป 

 กรณีไม่ปรับปรุง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท ารายงานเพ่ือเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นชอบให้น าประกาศเผยแพร่และด าเนินการตามข้ันตอน ข้อ ๑๐ต่อไป  

      ๘.๒ ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท ารายงานเพ่ือเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเห็นชอบให้น าประกาศเผยแพร่และด าเนินการตามข้ันตอนข้อ ๙ ต่อไป 
๙. กรณีไม่น าร่างประกาศ/ร่างเอกสารวิธีสอบราคาซื้อหรือจ้างรับฟังความคิดเห็นเป็น  

                    ดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ระเบียบฯ ข้อ ๖๒) 
๑๐. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบให้น าประกาศเผยแพร่หลังจากท่ีได้น าร่างประกาศ/เอกสาร 

เผยแพร่เพือ่รับฟังความคิดเห็นแล้ว ตามข้อ ๘.๑ และ ๘.๒ 



     ๓๓ 
 
๑๑. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา ไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ  

         ระเบียบข้อ ๖๓) 
๑๒. ก าหนดวัน เวลายื่นข้อเสนอ และการเปิดซองข้อเสนอ (ระเบียบข้อ ๖๑) ก าหนดวัน 

                   เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนถึงวันเสนอราคา (ถ้ามี) (ระเบียบข้อ ๖๖) 
๑๓. รับเอกสารสอบราคาตาม/วันเวลาที่ก าหนด (ระเบียบข้อ ๖๘) 
๑๔. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ด าเนินการพิจารณาผล (ระเบียบข้อ ๗๐) ให้น า

ความในข้อ ๕๕    (๒) – (๔) มาใช้โดยอนุโลม 
๑๕. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา จัดท ารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ ตามระเบียบข้อ ๗๐ 
๑๖.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุม้ติซื้อหรือจ้าง เห็นชอบผลการพิจารณา (ระเบียบ

ข้อ ๘๕) 
๑๗. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ระเบียบข้อ ๗๒) 
๑๘. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดหรือข้อตกลงภายหลังจากพ้น

ระยะเวลาอุทธรณ์ในและการพิจารณา (พรบ.มาตรา ๖๖)และระเบียบข้อ ๑๖๑) 
๑๙. การตรวจรับพัสดุ  มอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่คือ ด าเนินการตรวจ

รับพัสดุให้เป็นไปตามเงือนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  ตามที่ได้ลงนามไว้ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 
๒๐. กรณีท่ีมีการพิจารณาแก้ไข / เลิกสัญญา / งดลดค่าปรับ / ขยายสัญญามอบให้คณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุ เป็นผู้พิจารณาการบริหารสัญญา เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วต้องส่ง เรื่อง ผ่านหัวหน้า 
เจ้าหน้าที่เพ่ือน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อนุมัติ 

๒๑. กรณีเป็นไปตามข้อตกลง ให้ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับให้ถูกต้องครบถว้นตาม 
หลักฐานที่ตกลงไว้ เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว จัดท ารายงานผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือน าเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

 ๒๒. ก่อนท าการเบิกจ่ายหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท า 
รายงานตรวจอีกครั้งหนึ่งก่อน ส่งเรื่องเพ่ือให้สกง./สบช.ตรวจสอบก่อนน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐขออนุมัติเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
   ๓๔ 
 

๔) วิธีคัดเลือก วงเงินเกิน ๕ แสนบาท  แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท 
แผนผังกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยคัดเลือก 

 
 

                                                                                                                              - เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 
                                                                                    - คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 
                                                                                    -เจ้าหน้าที่พัสดุ 
                                                                                    
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                  จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง  

       (พรบ.มาตรา ๑๑ + ระเบียบ ฯ ข้อ ๑๑) 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก                                             

จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ (ข้อ ๗๔ 

(๑)) 

        จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ ๒๒) 

        เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้าง 

       โดยวิธีคัดเลือก (ข้อ ๗๔ ประกอบ ๒๒) 

ff 

คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอและด าเนินการ

พิจารณาผล (ข้อ ๗๔ (๔) 

เชิญชวนไปยังผู้ประกอบการท่ี

มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขไม่

น้อยกว่า ๓ราย 

ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอตาม

วันเวลาที่ก าหนด (๓๔ (๔) 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอ

ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ ๗๖) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง

เห็นชอบผลการพิจารณา ข้อ ๗๗(อนุโลมข้อ ๔๒) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ข้อ ๗๗ (อนุโลมข้อ  ๔๒) 

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนดหรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์

ผลการคัดเลือก (มาตรา ๖๖) และระเบียบฯ ข้อ ๑๖๑ 

ยกเว้น กรณีจัดหาตามเงื่อนไขตาม ม.๕๖ (๑) (ค)ไม่ต้อง

รอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (ม.๖๖ วรรคสอง) 



คกก.ตรวจรับ 

      ๓๕ 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพด.จัดท าหนังสือตกลงซื้อ/จ้างแจ้งผู้ขายจัดสง่

สินคา้ /ผู้รับจ้างจัดท าสัญญา 

   สบช/สกง.ตรวจสอบก่อนเบิกจ่ายเงิน 

การบริหารสัญญา 

ถูกต้อง 

ขออนุมัติจ่ายเงิน 

ไม่ถูกต้อง 

คืนแก้ไขให้ถูกต้อง 

พิจารณาแก้ไข / เลิกสัญญา / งด
ลดค่าปรับ / ขยายสัญญา 

จัดท าสัญญา / 
แก้ไขสัญญา 
 

พิจารณา
แก้ไข / เลิก
สัญญา / งด
ลดค่าปรับ / 
ขยายสัญญา 

ผออ.อนุมัติ 

ยกเลิก / 

ด าเนินการ

ใหม ่



       ๓๖ 

ขั้นตอนและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานของรัฐ จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

           ประจ าปีและประกาศเผยแพร่ แต่ถ้าในกรณีซ้ือ/จ้าง ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องใช้พัสดุนั้น 
           อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ หรือ การซื้อพัสดุที่ใช้ในราชการลับไม่ต้อง  
           จัดท าแผน (กรณีซ้ือ/จ้างตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) (ฉ) ไม่ต้องจัดท าแผน (พรบ.มาตรา ๑๑) 

๒.คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ อ านาจหน้าที่ 
    คือต้องจัดท าราคากลางโดยด าเนินการจัดท า ”ราคากลาง” ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ 

ก าหนดไว้ (พรบ.มาตรา ๔)  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 
๒๕๖๐ หรือค าจ ากัดความ “ราคากลาง” ในคู่มือพัสดุฉบับนี้ และในหัวข้อกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ ที่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือพัสดุ  (ข้อ ๔) จัดท าราคากลางของพัสดุที่จะจัดซื้อ/
จัดจ้าง  

๓.คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ จัดท าร่างขอบเขต
ของงาน (ระเบียบฯ ข้อ ๒๑) โดยการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในที่จะจัดซื้อหรือ
จ้างมีมาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงาน 

๔. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
๕. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า ๓ ราย 
๖.ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอตามวันเวลาที่หน่วยงานของรัฐได้

ก าหนด 
๗.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก เปิดซองข้อเสนอตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง 

ๆ และด าเนินการพิจารณาผล 
๘.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกรายงานผล การพิจารณาและเสนอความเห็นต่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
๙. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา 
๑๐. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ

หน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งปิดประกาศท่ีหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่าน
ทาง e-mail 

๑๑. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือข้อตกลงภายหลังจากพ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์ผลการคัดเลือก  
ยกเว้น กรณีจัดหาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่อาจ 
คาดหมายได้ 

i. ๑๒. การตรวจรับพัสดุ  มอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ คือ  
ด าเนินการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงือนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  ตามที่ได้ลงนามไว้ทั้งผู้
ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 
 



    ๓๗ 
 

 ๑๓. กรณีที่มีการพิจารณาแก้ไข / เลิกสัญญา / งดลดค่าปรับ / ขยายสัญญา   คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ เป็นผู้พิจารณาการบริหารสัญญา เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วต้องส่งเรื่องผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพ่ือน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อนุมัติ 

    ๑๔. กรณีเป็นไปตามข้อตกลง ให้ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงไว้ เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว จัดท ารายงานผ่านหัวหน้า 

              เจ้าหน้าที่ เพื่อน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
    15. ก่อนท าการเบิกจ่ายหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท า

รายงานตรวจอีกครั้งหนึ่งก่อน ส่งเรื่องเพ่ือให้สกง./สบช.ตรวจสอบก่อนน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐขออนุมัติเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    ๓8 
 
๕) วิธีเฉพาะเจาะจง 

แผนผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง       

          

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                -  คณะกรรมการ/เจา้หน้าที่พัสด/ุผุ้ที่ได้รับมอบหมาย 

                                                                                                       - เจ้าหน้าที่พัสด ุ

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     -กรณีตาม ม.๕๖ (๒)(ข)ให้เจ้าหน้าที ่
                                                                                                                                                      พสัดุด าเนนิการ (เหมอืนวิธีตกลงราคาเดิม) 
 

 

 

 

 

 

 

       

กรณีตาม ม๕๖(๒)(ก)(ค)(ง)(จ)(ฉ)(ช) คณะกรรมการซือ้
หรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จดัท าหนังสือเชญิชวนส่งไป
ยังผู้ประกอบการท่ีมีคณุสมบัติตามท่ีก าหนด (ข้อ ๗๘ (๑)) 

กรณีตาม ม.๕๖ (๒)(ข) (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) 
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากบัผู้ประกอบการท่ีมีอาชพีหรือ
รับจ้างนั้นโดยตรง (ข้อ ๗๙) 

 

การเชญิชวน / เจรจาต่อรอง 

ยกเว้น กรณีซื้อ/จ้างตามมาตรา

๕๖ (๒) (ข)(ง)หรือ (ฉ)ไม่ต้อง

จัดท าแผน (พรบ.มาตรา ๑๑) 
               จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง  
     (พรบ.มาตรา ๑๑ + ระเบยีบฯ ข้อ ๑๑) 

         จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ ๒๑) 

     หัวหน้าหน่วยงานของรฐัให้ความเห็นชอบ 
                  รายงานขอซื้อขอจ้าง 

    จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
                     (ข้อ ๗๘ ประกอบ ๒๒) 

กรณีตาม ม๕๖(๒)(ก)(ค)(ง)(จ)(ฉ)(ช) คณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดท าหนังสือเชิญชวนสง่ไป
ยังผู้ประกอบการท่ีมีคณุสมบัติตามท่ีก าหนด (ข้อ ๗๘ (๑)) 

คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพจิารณาข้อเสนอ/
ต่อรองราคา ตามความเหมาะสมแล้วแตก่รณี 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่อหวัหน้าหนว่ยงานของรฐั (อนุโลมข้อ ๕๕(๔) 
ประกอบ ข้อ ๗๘(๒) 

หัวหน้าเจา้หน้าท่ีซื้อหรือจ้างภายในวงเงนิท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหนา้หน่วยงานของรัฐ (ข้อ ๗๙) 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ

จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ ๘๑) 



คกก.ตรวจรับ 

       ๓9 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพด.จัดท าหนังสือตกลงซื้อ/จ้างแจ้งผู้ขายจัดสง่

สินคา้ /ผู้รับจ้างจัดท าสัญญา 

   สบช/สกง.ตรวจสอบก่อนเบิกจ่ายเงิน 

การบริหารสัญญา 

ถูกต้อง 

ขออนุมัติจ่ายเงิน 

ไม่ถูกต้อง 

คืนแก้ไขให้ถูกต้อง 

พิจารณาแก้ไข / เลิกสัญญา / งด
ลดค่าปรับ / ขยายสัญญา 

จัดท าสัญญา / 
แก้ไขสัญญา 
 

พิจารณา
แก้ไข / เลิก
สัญญา / งด
ลดค่าปรับ / 
ขยายสัญญา 

ผออ.อนุมัติ 

ยกเลิก / 

ด าเนินการ

ใหม ่

ลงนามในสญัญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด หรือข้อตกลง (มาตรา ๖๖) และระเบยีบฯ                 

ข้อ ๑๖๑ 
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ขั้นตอนและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีดังนี้ 
๑.เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานของรัฐ จัดท าแบบจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี     (พรบ.

มาตรา ๑๑ + ระเบียบฯ ข้อ ๑๑) และประกาศเผยแพร่ยกเว้นกรณีซื้อ/จ้าง ที่มีวงเงินไม่เกินตามที่ก าหนดใน
กระทรวง หรือมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน หรือมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน หรือเป็นพัสดุที่จะ
ขายทอดตลาด ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) (ฉ) แล้วแต่กรณี  

๒.คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ อ านาจหน้าที่ คือต้องจัดท า
ราคากลาง โดยด าเนินการจดัท า ”ราคากลาง” ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ (พรบ.มาตรา ๔)  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ หรือค าจ ากัดความ “ราคา
กลาง” ในคู่มือพัสดุฉบับนี้ และในหัวข้อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่ได้ก าหนดไว้ใน
คู่มือพัสดุ  (ข้อ ๔) จัดท าราคากลางของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง  

๓.คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ จัดท าร่างขอบเขตของงาน 
(ระเบียบฯ ข้อ ๒๑) โดยการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในที่จะจัดซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน
และเป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงาน 

๔.เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตามระเบียบข้อ ๗๘ ประกอบ ๒๒) 
น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามระเบียบข้อ ๒๒ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่
พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้ 

 กรณี ใช้ประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือวิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือข้อเสนอไม่ได้มีการคิดราคา หรือมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียว ไม่มีพัสดุอื่น ที่
จะใช้ทดแทนได้ หรือมีความจ าเป็นโดยฉุกเฉิน เนื่องมาจากเกิดอุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ/เกิด
โรคติดต่ออันตราย หรือเป็นพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว หรือเป็นพัสดุที่ขาย
ทอดตลาดโดยหน่วยงาน หรือหน่วยงานของต่างประเทศ หรือเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง หรือกรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงจัดท า
หนังสือเชิญชวนส่งไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด ตามมาตรา ๕๖ (๒) 
(ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) แล้วแต่กรณี 

 คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณาข้อเสนอ/ต่อรองราคา ตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี 

 คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ 

 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจขออนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการคัดเลือก 
          ๕.ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๖.ลงนามในสัญญาลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือข้อตกลง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ไม่จ าต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 
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  ขั้นตอนและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในวงเงินไม่เกินตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง   มีขั้นตอนดังนี้ 
๑.เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานของรัฐ จัดท าแบบจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี(พรบ.
มาตรา ๑๑ + ระเบียบฯ ข้อ ๑๑) และประกาศเผยแพร่ยกเว้นกรณีซื้อ/จ้าง ที่มีวงเงินไม่เกินตามที่
ก าหนดในกระทรวง หรือมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน หรือมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดย
ฉุกเฉิน หรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) (ฉ) แล้วแต่กรณี 
๒. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ อ านาจหน้าที่ คือต้องจัดท า

ราคากลาง โดยด าเนินการจดัท า ”ราคากลาง” ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ (พรบ.มาตรา ๔)  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ หรือค าจ ากัดความ “ราคา
กลาง” ในคู่มือพัสดุฉบับนี้ และในหัวข้อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่ได้ก าหนดไว้ใน
คู่มือพัสดุ  (ข้อ ๔) จัดท าราคากลางของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง  

๓.คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ จัดท าร่างขอบเขตของงาน 
(ระเบียบฯ ข้อ ๒๑) โดยการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในที่จะจัดซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน
และเป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงาน 

๔.เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตามระเบียบข้อ ๗๘ ประกอบ ๒๒) 
น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามระเบียบข้อ ๒๒ แล้ว ให้
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด าเนินการเชิญชวน/เจรจาต่อรอง 

๕.การเชิญชวนเจรจาต่อรอง ดังนี้ 
 กรณีท่ีจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท) มาตรา ๕๖ (๒) (ข) เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ ที่มีอาชีพหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง (ระเบียบข้อ ๗๙)  (กรณีตามพรบ.มาตรา ๕๖(๒)(ข)ให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการ
เหมือนวิธีตกลงราคาตามเดิม)  

 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้างานของรัฐ 
(ระเบียบข้อ ๗๙) 

          ๖.ประกาศผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ระเบียบข้อ ๘๑) 
๗. ลงนามในสัญญาลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือข้อตกลง                  

(พรบ.มาตรา ๖๖) และระเบียบข้อ ๑๖๑ วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่จ าต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (มาตรา ๖๖) 
๘. การตรวจรับพัสดุ  มอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่คือ ด าเนินการตรวจรับ

พัสดุให้เป็นไปตามเงือนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  ตามที่ได้ลงนามไว้ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 
๙. กรณีท่ีมีการพิจารณาแก้ไข / เลิกสัญญา / งดลดค่าปรับ / ขยายสัญญา มอบให้             

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นผู้พิจารณาการบริหารสัญญา เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วต้องส่งเรื่องผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพ่ือน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อนุมัติ 

 
 



 
    4๒ 

 
๑๐. กรณีเป็นไปตามข้อตกลง ให้ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนตาม

หลักฐานที่ตกลงไว้ เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว จัดท ารายงานผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อน าเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

๑๑. ก่อนท าการเบิกจ่ายหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท ารายงาน
ตรวจอีกครั้งหนึ่งก่อน ส่งเรื่องเพ่ือให้สกง./สบช.ตรวจสอบก่อนน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐขออนุมัติ
เบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป 
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 ๖) เอกสารอ้างอิง  

  ๖.๑ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๖.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ 

    ๖.๓ กฎกระทรวง ก าหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๖.๔ กฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนละก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๖.๕ กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่
ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๖.6 กฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ใดด าเนินงานผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๖.7 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนเคยเป็นที่ปรึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ 
   ๖.8  กฎกระทรวง ก าหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๖.๙  อ่ืน ๆ  ตามประกาศ/กฎกระทรวง  กรมบัญชีกลาง  ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 


