
 

 

 

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 



คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
1.วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  ในการจัดหาพัสดุของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
1.2 เพ่ือใช้การควบคุม ติดตาม การด าเนินงานจัดหาพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
1.3 เพ่ือให้การบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

2.ขอบเขต 

2.1 การจ ัดซื ้อจ ัดจ ้างม ีกรอบการปฏิบ ัต ิงาน เป็นมาตรฐานเด ียวกัน ทุกหน่วยงานภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต้องด าเนินการเหมือนกัน โดยมี
ความสอดคล้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 

2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 (2) กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  พ.ศ.2560 

 (3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

3. ค ำจ ำกัดควำม 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 

และนิติกรรมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

พัสด ุหมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

สินค้ำ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่
ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้าด้วย 



งำนบริกำร หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับขนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่
ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

งำนจ้ำงที่ปรึกษำ หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพ่ือเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา หรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ 
การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้าน
อ่ืนที่อยู่ในภารกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ 

กำรบริหำรพัสดุ หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา 
และการจ าหน่ายพัสดุ 

รำคำกลำง หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นข้อเสนอไว้ 
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง 

เจ้ำหน้ำที่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

วิธีเฉพำะเจำะจง หมายความว่า การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

วิธีคัดเลือก หมายความว่า การเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด ซึ่งต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

 

วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding หมายความว่า การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูล
สินค้า (e-catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-marker) ตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. ก ากับและติดตาม การด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 



5. ผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบภำพรวม (วิธเีฉพำะเจำะจง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

1.กำรจัดท ำและประกำศแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

1.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ในการปฏิบัติงานนั้นจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 

1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 

(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 

(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 

(๔) รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 1.3 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตาม ข้อ 1.1 
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ 
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้  
เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ที่ไม่ต้องจัดท าแผน 

  (1) กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ 

  (๒) กรณีท่ีมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีความจ าเป็นต้องใช้
พัสดุโดยฉุกเฉิน หรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด 

  (3) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษา ที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน หรือท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 

  (4) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 

 1.4 หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐรีบ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนเพ่ือให้พร้อมที่จะท าสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อ
ได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว  

 1.5 ในกรณีที่มีความจ า เป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดท า รายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการตามข้อ 1.3  

 



2. กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน หรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ หรือแบบรูปรำยกำรงำน
ก่อสร้ำง 

 2.1 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึง
คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัด
จ้างตามวัตถุประสงค์นั้น มียี่ห้อเดียว หรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อ ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 

2.2 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  รับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน  
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
ข้อเสนอด้วย 

2.3 เพ่ือให้การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง มีมาตรฐาน และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใด มีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว
ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพ่ือความสะดวก จะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้ หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อ
หรือจ้างใด ยังไม่มีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้
กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการ
ในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ 
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าข้ึน  

2.4 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้
เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะด าเนินการจ้างตามความใน
ระเบียบหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้  

2.5 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

3. กำรจัดท ำและเปิดเผยรำคำกลำง  

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ ประกาศราคากลางและรายละเอียดการค านวณราคากลาง ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ
และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 
500,000 บาท ตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดรวม 7 ประเภทดังนี้  

3.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  

3.2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและรายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน  

3.3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ  

3.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา  



3.5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย   
หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย  

3.6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 3.7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่
มิใช่งานก่อสร้าง 

4. กำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง 

 4.1 ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอ
ซื้อหรือขอจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(2) ขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะ 

ซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 

(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่

ประมาณ 
ว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 

(5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(8) ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น การอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง การออก 

ประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 

 การซื้อหรือจ้างกรณีจ าเป็นเร่งด่วน อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ หรือกรณีมี
ความจ าเป็นต้องใช้ พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อย ตามที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง ซึ่งไม่อาจท ารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น จะท า
รายงานเฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 

วิธีเฉพำะเจำะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐ เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรง ในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกิน 100,000 บาท)  

หน้ำที่ของคณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างแล้ว ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการดังต่อไปนี้  



1. จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
รายใดรายหนึ่ง ให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรอง โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  

 (ก) กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกหรือวิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง หรือจากผู้อ่ืน
ข้อเสนอในการซื้อหรือจ้าง  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือวิธีคัดเลือกซึ่ งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี )  
ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่
ประมาณได้หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

 (ข) กรณีพัสดุนั้นมีผู้ประกอบการที่คุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว และกรณีที่เป็นพัสดุที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้โดยฉุกเฉิน เนื่องจากอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่ออันตราย และการด าเนินการ
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก อาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือเสียหายให้เชิญผู้ประกอบการที่มี
อาชีพขาย หรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นข้อเสนอ หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือ
ราคาที่ประมาณได ้หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้  

 (ค) กรณีจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติม หรือต่อเนื่องจากพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 
ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม ตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพ่ือขอให้มีการซื้อ 

หรือจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ต่ ากว่า หรือราคาเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม 
(ถ้ามี) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 

(ง) กรณีเป็นพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหน่วยงาน  

 (จ) กรณีเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศให้ด าเนินการโดยวิธี เจรจาตกลงราคา จ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง  ให้เชิญเจ้าของที่ดิน  
หรือสิ่ งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่ าราคาที่ เสนอนั้นยังสู งกว่าราคาในท้องตลาด 
หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้  

2. จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด  เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัด
จ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกิน 500 ,000 บาท) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลง
ราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง  แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่  ซื้อหรือจ้างได้ 
ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ส าหรับการซื้อหรือจ้างกรณีดังกล่าวข้างต้น ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้
ก่อนและไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน  ให้ เจ้าหน้าที่  หรือผู้ที่ รับผิดชอบในการปฏิบัติ งานนั้น  
ด าเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐ ให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าว เป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

 

 



กำรประกำศผลผู้ชนะกำรเสนอรำคำ 

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อ 
สั่งจ้างแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่  ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(e-mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุวิธีเฉพำะเจำะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"เจ้าหน้าท่ี" ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 

“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
 

ที่มาของ “เจ้าหน้าที่” 
1. โดยต าแหน่ง หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ 
2. โดยแต่งตั้ง หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุ 

 

หน้าที่เจ้าหน้าที ่
 1. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ (ข้อ 11) 
 2. จัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ (ข้อ 
13) 
 3. จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง (ข้อ 21) 
 4. จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ (ข้อ 22 และ
ข้อ 23) 
 5. จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ข้อ 34) 
 6. พิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และจัดท ารายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณารับราคา และถ้าไม่มีผู้เสนอราคาให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น (ข้อ 38) 
 7. ต่อรองราคากับผู้เสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีท่ีปรากฏว่าราคาของผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้ง เสนอยกเลิกการซื้อหรือจ้าง ในกรณีที่
ด าเนินการต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล (ข้อ 39) 
 8. จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารของผู้เสนอราคาจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่อ
ก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น (ข้อ 40 วรรคแรก) 
 9. จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณายกเลิกการซื้อหรือ
จ้างในครั้งนั้น หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ าในล าดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้ ในกรณีที่ผู้ชนะการ
เสนอราคา เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ หรือเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนด (ข้อ 40 วรรคสอง) 
 10. จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ข้อ 41) 
 11. จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ข้อ 43) 



 12. จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ข้อ 61) 
 13. รับซองสอบราคาโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมายื่น
โดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่
ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น (ข้อ 68 วรรคสอง) 
 14. รับซองข้อเสนอ ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่
รับซอง ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมายื่นโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และให้ส่งมอบซองเสนอราคา
ทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกครั้ง
นั้น (ข้อ 74 (2) โดยน าความข้อ 68 วรรคสองมาใช้โดยอนุโลม) 
 15. เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ข) (ข้อ 79 วรรคหนึ่ง) 
 16. ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดข้ึนโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจด าเนินการตามปกติ
ได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ (ข้อ 79 วรรคสอง) 
 17. จัดท ารายงานขอเช่าอสังหาริมทรัพย์ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ (ข้อ 
94) 
 18. ในการจ้างที่ปรึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่งหรือจะให้
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ข้อ 103) 
 19. จัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ (ข้อ 104) 
 20. จัดท าเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ข้อ 109) 
 21. รับซองข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีท่ีปรึกษามายื่นโดยตรง ให้
ออกใบรับให้แก่ท่ีปรึกษา และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับไว้ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น เพื่อด าเนินการต่อไป (ข้อ 113 
วรรคสอง) 
 22. ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง แล้วมอบให้
คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพ่ือด าเนินการต่อไป (ข้อ 119) 
 23. ในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ข้อ 103) 
 24. จัดท ารายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความ
เห็นชอบ (ข้อ 140) 
 25. รับซองข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอมายื่นโดยตรง 
ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับไว้ต่อ



คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือ
คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก หรือคณะกรรมการด าเนินการ
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา แล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการต่อไป (ข้อ 145 ข้อ 
149 (2) ข้อ 155 ประกอบข้อ 113 วรรคสอง) 
 26. จัดท าเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบพร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบ
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ข้อ 154) 
 27. ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น (ข้อ 155) 
 28. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุที่ได้รับมอบแล้ว และเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน (ข้อ 203) 
 29. จัดท ารายงานการจ าหน่ายพัสดุที่หมดความจ าเป็น หรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมาก เสนอหัวหน้าหน่วยงานขอรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ข้อ 
215) 
 30. ลงจ่ายพัสดุ ที่ได้จ าหน่ายหรือจ าหน่ายเป็นสูญ นับออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที (ข้อ 218) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี พรบ. การจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ความหมาย "หัวหน้าเจ้าหน้าที่" 
“หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด หรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 
ที่มาของ “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” 

1. โดยต าแหน่ง หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 

2. โดยแต่งตั้ง หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 
หน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วย (ข้อ 11 วรรคสาม และข้อ 13) 

2. พิจารณารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ที่เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ (ข้อ 22) 

3. พิจารณารายงานขอซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ (ข้อ 23) 

4. ประกาศเผยแพร่แผนประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น (ข้อ 35) 

5. พิจารณารายงานของเจ้าหน้าที่เสนอขอรับราคาของผู้เสนอราคา กรณีท่ีมีผู้เข้าเสนอราคาเพียงราย
เดียว ก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างในกรณีไม่มีผู้เข้า
เสนอราคา หรือยกเลิกเนื่องจากราคาของผู้เสนอราคารายต่ าสุดที่ชนะการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง และต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล (ข้อ 38 และข้อ 39) 

6. พิจารณารายงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในกรณีผู้เสนอราคารายที่ชนะ
การเสนอราคา เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามที่ก าหนด (ข้อ 40) 

7. พิจารณารายงานผลการพิจารณาและความเห็นของเจ้าหน้าที่ ก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความ
เห็นชอบ (ข้อ 41) 

8. ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน
ของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น (ข้อ 42 ข้อ 59 ข้อ 77) 

9. เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 47) 

https://th-th.facebook.com/COPProcurement/photos/a.841334732612024/1688213404590815/?type=3&eid=ARATRx8AyVsHzDtB9N2El6t9oesv5XI_dvtFupuY5xnJxKDTXmkf51HJGHzIBznj8niM1b7783DcPDYj&__xts__%5B0%5D=68.ARA9Q3YmkQGeN70-zzl5eOCsjrif_M5psqlwF9J4R2Q6C3AB0MelpdcBul9QY1wDBx5976ONCt_DS7N3ltWwGGo1bjYA7zaxHo4joBKNnGp7QNdvSgZmMpCGH2F_GQBf-3s_M2z6nbr55UdrGgsKdohUAP8N-oqF-ne54qHV5L3f1A2jGLMJAjUQDhGqmF_whXEMEY5e38v_H28in9KZYSYzZrEIep378I2ZljGjDIB7pATo9L5VfeK3mi1mubbA0GvV9Ul1celVosblkriNyMmWx74_SKIId1lsqhzHrgqMIVWeFo8C7HlNBMiS3xve-9H27UqGrq3oKkxSxT344Jvrog&__tn__=EHH-R
https://th-th.facebook.com/COPProcurement/photos/a.841334732612024/1688213404590815/?type=3&eid=ARATRx8AyVsHzDtB9N2El6t9oesv5XI_dvtFupuY5xnJxKDTXmkf51HJGHzIBznj8niM1b7783DcPDYj&__xts__%5B0%5D=68.ARA9Q3YmkQGeN70-zzl5eOCsjrif_M5psqlwF9J4R2Q6C3AB0MelpdcBul9QY1wDBx5976ONCt_DS7N3ltWwGGo1bjYA7zaxHo4joBKNnGp7QNdvSgZmMpCGH2F_GQBf-3s_M2z6nbr55UdrGgsKdohUAP8N-oqF-ne54qHV5L3f1A2jGLMJAjUQDhGqmF_whXEMEY5e38v_H28in9KZYSYzZrEIep378I2ZljGjDIB7pATo9L5VfeK3mi1mubbA0GvV9Ul1celVosblkriNyMmWx74_SKIId1lsqhzHrgqMIVWeFo8C7HlNBMiS3xve-9H27UqGrq3oKkxSxT344Jvrog&__tn__=EHH-R


10. ในกรณีที่มีผู้มีความเห็น พิจารณาร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พิจารณาสมควรปรับปรุงหรือไม่ และจัดท ารายงาน
พร้อมเสนอความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ และแจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกราย
ทราบเป็นหนังสือ (ข้อ 57) 

11. ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 48 และมาตรา 62) 

12. พิจารณารายงานผลการพิจารณาและความเห็นของเจ้าหน้าที่ ก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้
ความเห็นชอบ (ข้อ 55 (4) ข้อ 70 ข้อ 78 (2)) 

13. พิจารณารายงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีท่ีมี 
ผู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีก าหนดเพียงรายเดียว 
หรือไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนด ก่อนเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วิธี e-bidding ข้อ 56 วิธีคัดเลือก ข้อ 75) 

14. พิจารณารายงานของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีต่อรองราคา 
และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกราย เพื่อมาเสนอราคาใหม่ แล้วไม่ได้ผล และคณะกรรมการเสนอราคาความเห็นต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้อ
งาน (ข้อ 57 และข้อ 58) 

15. พิจารณารายงานของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก กรณีด าเนินการตามระเบียบข้อ 
76 วรรคหนึ่ง แล้วไม่ได้ผล ซึ่งคณะกรรมการเสนอราคาความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือยกเลิกการ
จ้าง (ข้อ 76 วรรคสอง) 

16. สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง กรณีด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง 
(2)(ข) ครั้งหนึ่ง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท และภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ (ข้อ 79) 

17. พิจารณารายงานขอเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ (ข้อ 94) 

18. พิจารณารายงานขอจ้างที่ปรึกษา ที่เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความ
เห็นชอบ (ข้อ 104) 

19. พิจารณารายงานของคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป 
พร้อมความเห็น แล้วรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ (ข้อ 115 ข้อ 116 ข้อ 117) 

20. ประกาศผู้ผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ
หน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ที่
ปรึกษาท่ีเข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด (ข้อ 118 ข้อ 123 ข้อ 125) 

21. พิจารณารายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ของเจ้าหน้าที่เพ่ือเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ (ข้อ 140) 



22. พิจารณารายงานของคณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
ประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป พร้อมความเห็น แล้วรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อสั่งการ (ข้อ 147) 

23. ประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้ให้บริการที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตาม
แบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด (ข้อ 148 ข้อ 151 ข้อ 153 ข้อ 156) 

24. พิจารณารายงานของคณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
คัดเลือก พร้อมความเห็น แล้วรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อสั่งการ (ข้อ 150) 

25. ประกาศผลผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวคิดในขั้นตอนที่ 1 ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้ให้บริการที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-
mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด (ข้อ 148 ข้อ 151 ข้อ 153) 

26. รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุ กรณีไม่มีผู้ครอบครองพัสดุ 
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บันทึกอนุมัติขอใช้
งบประมาณ 

1.ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ กรอกรายละเอยีดในบันทึกอนุมัติขอใช้
งบประมาณ โดยแยกประเภทวสัดแุละครภุณัฑ์และระบุเหตผุล
ความจ าเป็น,ใช้เงินจัดสรรของส่วนของโครงการ/กิจกรรม 

2.หัวหนา้ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ลงนามในบันทึกอนุมัติขอใช้
งบประมาณให้เรยีบร้อย 

3.ส่งบันทึกอนุมัติขอใช้งบประมาณ ที่เจ้าหน้าท่ีแผนงานของ
โรงเรียน 

การบันทึกอนุมัติขอใช้งบประมาณ ถูกต้อง ผู้ใช้บริการพึงพอใจในการให้
ค าปรึกษาของแผนงานและ
งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ90 

ตรวจสอบพิจารณา
ตามแผน 

1.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณพจิารณาความถูกต้องตาม 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณประจ าปีของโครงการ/กิจกรรม 
ถ้าบันทึกอนุมัติขอใช้งบประมาณ ไม่ถูกต้อง ส่งคืนใหผู้้ขออนุมตัิ
ใช้งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม หากบันทึกถูกต้องฝา่ย
แผนงานและงบประมาณจดัสรรรายละเอียดวงเงินการขอใช้และ
เงินคงเหลือของโครงการ/กิจกรรม 

การพิจารณาตรวจสอบตามแผนถกูต้อง
ชัดเจน 

ใช้เวลาด าเนินการภายใน 2 วันท า
การ 

พิจารณาอนุมัต ิ 1.ผู้อ านวยการพิจารณาอนุมตัิขอใช้งบประมาณ ถ้าพิจารณา
อนุมัติ ส่งบันทึกคืนให้เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ

2.ถ้าพิจารณาไม่อนุมตัิส่งคืนเจ้าหน้าท่ีแผนงาน เพื่อ
ประสานงานเจ้าของโครงการ/กิจกรรม เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข 
แล้วน าเสนอใหม่อีกครั้ง 

 
 

การพิจารณารวดเร็ว มคีวามยตุิธรรมโปร่งใส ใช้เวลาด าเนินการภายใน 1 วัน 
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จัดท ารายงานการขอ
ซื้อขอจ้าง 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุตรวจรายละเอยีดพสัดุที่โครงการ/กจิกรรม ขอ
อนุมัติขอซื้อ-ขอจ้างตามงบประมาณประจ าปี เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ-ตรวจ
การจ้าง/ผู้ควบคุมงาน  

การตรวจรายละเอยีดพัสดุถูกต้องรวดเร็ว ใช้เวลาด าเนินการภายใน 1 วัน 

ด าเนินการจัดซื้อ-จัด
จ้าง/ควบคุมการจ้าง 

1.เจ้าหน้าท่ีพัสด/ุกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง/ควบคมุงาน 
ตรวจสอบราคาจาก บริษัท ร้านคา้ หรือแหล่งท่ีมีอาชีพขาย/
จัดท า วัสดุ ครุภณัฑ์ ท่ีมีคณุภาพและราคามาตรฐาน ก็ให้
ด าเนินการสั่งซื้อ สั่งจ้างได ้

2.ถ้าหากเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ทีไ่ด้ด าเนินการสอบราคาจาก
บริษัทร้านค้า หรือแหล่งที่มีอาชีพขาย/จัดท า วัสดุ ครภุัณฑ์แล้ว 
ให้ร้านค้าจัดส่ง 

ซื้อ-จ้างจากร้านค้าท่ีจ าหน่าย/ผลติสินค้าท่ี
มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน 

ใช้เวลาด าเนินการภายใน  7 วัน
หรือตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ตรวจรับพสัดุ ตรวจ
การจ้าง ตรวจรับงาน 

การจัดซื้อ 

1.เมื่อผู้ค้าจดัหาพัสดุให้ที่โรงเรียน เจ้าหน้าที่พัสดรุ่วมกับ
กรรมการตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับให้ถูกต้องตามใบสั่ง
ซื้อหรือใบส่งของภายใน 3 วันท าการ 
    หากพัสดุมีความช ารุด บกพร่องไม่ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ/ใบส่ง
ของ/พัสดุไม่ไดม้าตรฐาน ตามที่ก าหนด ให้ส่งคืนทันทีและให้
ผู้ค้ามาเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามทีก่ าหนด โดยใหผู้้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมประสานกบัร้านค้า 

2.พัสดุทีผู่้รบัผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจดัซื้อด าเนินการจดัซื้อ
แล้ว ให้น าพัสดุให้กรรมการตรวจรับ ตรวจตามรายละเอียดที่ขอ
ซื้อ หรือตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ทันทีท่ีพัสดุมาถึงโรงเรียน 

การสั่งจ้าง 
1.เมื่อผู้รับจ้างท างานท่ีโรงเรยีนสั่งจ้างท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้
ผู้รับจ้างส่งใบส่งมอบงาน กรรมการจ้างตรวจพิจารณางานของผู้
รับจ้างให้ตรงตามที่ก าหนดไว้ในใบสั่งจ้าง/ใบส่งของ 
 

 

พัสดุที่โรงเรียนจดัซื้อ-จัดจ้าง มีคณุภาพ ตาม
มาตรฐานถูกต้องโปร่งใส 

ใช้เวลาด าเนินการภายใน 3วัน 

 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการ วิธีมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ ์

จัดท าเอกสาร
หลักฐานขออนุมัติ

จ่ายเงิน 

1.เจ้าหน้าท่ีพัสดุน าใบเสร็จ/ใบส่งของ รวมกันเป็นชุดกับบันทึก
ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจา้ง ใบตรวจรบั/ใบตรวจการจ้าง เพื่อเบิก
เงิน โดยจัดเรียงเอกสาร ดังนี ้
การจัดซื้อ 

1) บันทึกขออนุญาตจัดซื้อ  
2) ใบเสนอราคา 
3) ใบสั่งซื้อ  
4) ใบเสร็จ/ใบส่งของ 

5) ใบตรวจรับพสัดุ  
6) รายงานผลการตรวจรับพัสดุและอนุมัตจิ่ายเงิน 

การจัดจ้าง 
1) บันทึกขออนุญาตจัดจ้าง  
2) ใบเสนอราคา 

3) ใบสั่งจ้าง  
4) ใบส่งมอบงาน  
5) ใบเสร็จ/ใบส่งของ 

6) ใบตรวจการจ้าง 
7) รายงานผลการตรวจรับพัสดุและอนุมัติจ่ายเงิน  

เอกสารถูกต้องรวดเร็ว 

เรียบร้อยโปร่งใส 

ใช้เวลาด าเนินการภายใน 1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ ์

ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 

ส่งชุดบันทึกขออนุญาตจัดซื้อ-จดัจ้าง ใหเ้จ้าหน้าท่ีการเงิน
ตรวจสอบ ความถูกต้องของใบเสรจ็/ใบส่งของ จ านวนเงินที่ขอ
เบิก การหักเงินภาษี ณ ท่ีจ่าย เมือ่เอกสารถูกต้อง ลงช่ือแล้ว
น าเสนอขออนุมัติจ่ายเงิน ถ้าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องส่งคืน
เจ้าหน้าท่ีพัสดุโรงเรียน ปรับปรุงแก้ไข 

 
 

เอกสารถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อยโปร่งใส ใช้เวลาด าเนินการภายใน 2 วัน 

ลงนามอนุมัติจา่ยเงิน ผู้อ านวยการโรงเรยีนลงนามอนมุตัิจ่ายเงินในชุดเบิกเงินของการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 

เอกสารถูกต้อง รวดเร็ว เรียนร้อย โปร่งใส ใช้เวลาด าเนินการภายใน 2 วัน 

จ่ายเงินผู้ค้า/ผูร้ับจ้าง เจ้าหน้าท่ีการเงินรับเอกสารชุดเบกิเงินที่ผู้อ านวยการอนุมตัิแล้ว
น าชุดเบิกเงินตัวจริงด าเนินการจ่ายเงินแก่ผู้ค้า ผูร้ับจ้าง ภายใน 
15 วัน  

เอกสารถูกต้อง รวดเร็ว เรียบร้อย โปร่งใส ใช้เวลาด าเนินการภายใน 15วัน 

ลงบัญชี/ทะเบยีน เจ้าหน้าท่ีพัสดุน าใบตรวจรับและใบเบิกพัสดุ มาออกหมายเลข
โดยเจา้หน้าท่ีพัสดุเป็นผูล้งบัญชทีรัพย์สิน 

 

เอกสารถูกต้อง รวดเร็ว เรียบร้อย โปร่งใส ใช้เวลาด าเนินการภายใน 3 วัน 

เบิกพัสด ุ 1.ผู้รับผดิชอบโครงการ/กิจกรรม เบิกพัสดุ ที่ผ่านการตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว จากเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน ลงช่ือเบิกในใบเบิก
พัสดุ  
  

เอกสารถูกต้องรวดเร็ว เรียบร้อย โปร่งใส ใช้เวลาด าเนินการภายใน 1 วัน 



เอกสารอ้างอิง 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

(2560) กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง. 

กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

(2560) กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง. 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

(2560) กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




