
 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ค ำน ำ 
 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการท างานด้านต่างๆ ของ 
การเคหะแห่งชาติ  โดยในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ การเคหะแห่งชาติ  
ได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทัง้กฎกระทรวง จ านวน  ๗ 
ฉบับ  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางท่ีในการจัดซื้อจัดจ้างเช่นเดียวกับทุกหน่วยงานภาครัฐ 

คู่มือฉบับนี้ ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง ได้สรุปรวบรวมข้ันตอน กระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุตั้งแต่ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าสัญญา การบริหารสัญญา การเบิกจ่ายพัสดุ ตลอดจนการ
จ าหน่ายพัสดุ ซ่ึงผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร
สัญญา และการบริหารพัสดุให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

      
               
                 ฝ่ำยพัสดุและบริกำรโครงกำรก่อสร้ำง 

                         ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

สำรบัญ 
 

                หน้ำ 
        ส่วนที่ ๑ ควำมรู้ทั่วไป ขั้นตอน วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุ  
  
  บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไป        ๑ 
 
            บทที่ ๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                ๗ 
 
           บทที่ ๓ การจัดท าเอกสารต้นเรื่อง       ๙ 
 
            บทที่ ๔ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง               ๑๑ 
 

บทที่ ๕ อ านาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง              ๑๕ 
 
บทที่ ๖ คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง             ๑๗ 
 
บทที่ ๗ ขั้นตอน วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                  ๑๘ 
 
บทที่ ๘ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง                       ๒๔ 
 
บทที่ ๙ การจัดท าสัญญา                                                      ๓๐ 
 
บทที่ ๑๐ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ                                            ๓๒ 
 
บทที่ ๑๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง:ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ           ๔๑ 
 
บทที่ ๑๒ การเบิกวัสดุคงคลัง                                                              ๔๒ 
 
บทที่ ๑๓ การจ าหน่ายพัสดุ                                                              ๔๓ 
 
บทที่ ๑๔ ผังแสดงกระบวนงานหลักฝ่ายพัสดุ             ๔๖ 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

           -๒- 
 

ส่วนที่ ๒ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
             พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  

 ส่วนที่ ๓ ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร 
    พัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
   

ส่วนที่ ๔ กฎกระทรวงเกีย่วกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
   พ.ศ. ๒๕๖๐      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
                ความรู้ทัว่ไป ขั้นตอน วิธีการการจัดซื้อจดัจ้าง และการบริหารพัสดุ 
     --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๑ ควำมรู้ทั่วไป 
 
                     การจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติและหน่วยงานของรัฐ ต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ    
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (๑๕ หมวด ๑๓๒ มาตรา) ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่  
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ (๒๒๓ ข้อ) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อีก ๗ ฉบับ ดังนี้ 
                     ๑. กฎกระทรวง ก าหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                     ๒. กฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                     ๓. กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                     ๔. กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ไม่ต้องท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                    ๕. กฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
พัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                   ๖. กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.๒๕๖๐ 
                   ๗. กฎกระทรวง ก าหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ    
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

           ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบกระทรวงการคลัง และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนด 
ความหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้ 
                   ๑. “กำรจัดซื้อจัดจ้ำง” หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดย การซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง     
                   ๒. “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา  และงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
                  ๓. “สินค้ำ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้งงาน
บริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น                                                  
                   ๔. “งำนบริกำร” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของ และการ 
รับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึง  การจ้าง
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขน ในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  งานจ้าง
ที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ 
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      ๕. “งำนก่อสร้ำง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่ง
ปลูกสร้างอ่ืนใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่อ
อาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวรวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของ
งานบริการต้องไม่สูงกว่า   มูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 
 ๖. “อำคำร” หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอย ได้ เช่น อาคาร     
ที่ท าการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ที่มลีักษณะท านองเดียวกัน รวมทั้ง
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ซึ่งสร้างข้ึนเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า หอถังน้ า ถนน 
ประปา ไฟฟ้า หรือสิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็น ส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์  หรือเครื่องเรือน 
                    ๗. “สำธำรณูปโภค” หมายความว่า งานอันเก่ียวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร 
การโทรคมนาคม การระบายน้ า การขนส่งทางท่อ ทางน้ า ทางบก ทางอากาศ หรือ ทางราง หรือการอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องซึ่งด าเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 
                    ๘. “งำนจ้ำงท่ีปรึกษำ” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อ 
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย 
หรือด้านอ่ืนที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 
                     ๙. “งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
                     ๑๐.  “กำรบริหำรพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย  การยืม การ
ตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ  
                      ๑๑. “รำคำกลำง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ   
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
        (๑) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
        (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
        (๓) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
        (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
        (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
        (๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
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       ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคา
ตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ค านึงถึงประโยชน์     
ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)    โดย
จะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 
 ๑๒.“เงินงบประมำณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้ 
โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงิน
คงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงินภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือและเงินอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 ๑๓. “หน่วยงำนของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ        
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา 
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ๑๔. “เจ้ำหน้ำที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุหรือ      
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของ
รัฐ 
 ๑๕. “คณะกรรมกำรนโยบำย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ     
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๖.“คณะกรรมกำรวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๗.“คณะกรรมกำรรำคำกลำง” หมายความว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ 
 ๑๘.“คณะกรรมกำร ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
 ๑๙.“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ       
ข้อร้องเรียน 
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 ๒๐. “หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ” 
   - ส าหรับราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการ  ที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
   - ส าหรับราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                  
   - ส าหรับราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนทีม่ีฐานะเทียบเท่า 
   - ส าหรับรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
   - ส าหรับองค์การมหาชน หมายถึง ผู้อ านวยการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
    
 ๒๑.“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาหรือยื่น
ข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่หน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการ
ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น 
ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจหรือสามารถใช้
อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย   ที่เข้ายื่น
ข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
 (๒)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดเป็นหุ้นส่วนใน 
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ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดอีกราย
หนึ่งหรือหลายราย ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
 ค าว่า “ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่” ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการ
นั้นหรือในอัตราอ่ืน ตามที่คณะกรรมการนโยบายเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภทหรือบาง
ขนาด 
 (๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล ราย
หนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัย
กลับกัน 
 การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว 
 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  ผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น ที่แท้จริงของ
ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัท
มหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกันให้ถือว่า   ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมี
ความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 
 ๒๒. “กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือ
หลายราย กระท าการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ 
ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย 
หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือถือว่ากระท าการใดโดยทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์    ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์
แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบหน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
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 ๒๓. “ผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ..คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ตามข้อ ๗๐ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีคัดเลือก ตามข้อ ๗๔ คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ตามข้อ ๑๑๔ คณะกรรมการจ้างที่
ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๑๒๐ คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ ๑๔๖ คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
คัดเลือก ตามข้อ ๑๔๙. และคณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
ตามข้อ ๑๕๕ 
  ๒๔. “วงเงินเล็กน้อย” หมายถึง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
                    ๒๕. “คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง”  ประกอบด้วย  
                              (๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                              (๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
       (๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
                              (๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
                              (๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ     
                      ๒๖. “วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง” กระท าได้ ๓ วิธี ประกอบด้วย 
                             (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มี ๓ วิธี ดังนี้  
                                ๑.๑ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) มี ๒ วิธี ดังนี ้
                                      ๑.๑.๑ วธิีการเสนอราคาโดยใบเสนอราคา 
                                      ๑.๑.๒ วธิีการเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  
                                ๑.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                                ๑.๓ วิธีสอบราคา 
                             (๒) วิธีคัดเลือก 
       (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ใน ๒ กรณี คือ  
                                 -วงเงินงบประมาณ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
                                -วงเงินงบประมาณเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 27. “ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e – catalog) หมายความว่าข้อมูล
รายละเอียดของสินค้าท่ีผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า ภาพ
สินค้า พร้อมค าบรรยายประกอบตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้หมายความรวมถึงงานบริการหรืองานจ้าง
ตามประเภทที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

     



 

 

 

 

 

 

      บทท่ี ๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 ก่อนเริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละปีงบประมาณ ช่วงประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี  
ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง จะมีบันทึกแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือจัดท าและส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปงีบประมาณ โดยฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้างเป็นผู้รวบรวม น าเสนอผู้ว่าการเพ่ืออนุมัติแผนการ
จัดซื้อ  จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ โดยแผนการจัดซื้อจัดจ้างจะประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
 (2)  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยประมาณ 
 (3)  ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อหรือจ้างโดยประมาณ 
 (4)  รายการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งให้จัดท าเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และให้ประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของการเคหะแห่งชาติ  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และ
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
                    หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายของ
กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีให้ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของ
การเคหะแห่งชาติ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศด้วย  
                         ตัวอย่าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ล าดับ
ที่ 

     ชื่อ
โครงการ 

รายการทีจ่ะจัดซื้อจัด
จ้าง 

 งบประมาณ 
   ๒๕๖๒ 

 ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

  ๑. งานจ้าง
บริหาร 
ชุมชน 

โครงการชุมชน 
บ้านเอื้ออาทรโครงการ
เทพารักษ์ ระยะเวลา
จ้าง ๑ ปี 
เร่ิมตั้งแต่วันที่....... 

๒,๐๐๐,๐๐๐             

  ๒. งานจ้างเหมา
บริการ 
ที่ขาด
อัตราก าลัง 

งานจ้างเหมา
ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่ง
จัดการทรัพย์สินวุฒิ
ปริญญาตรี จ านวน ๗ 
คน ระยะเวลาจ้าง ๑ ปี  
เร่ิมตั้งแต่วันที่....... 

๕๐๐,๐๐๐             

             
 
 



 

 

 

 

 

 

- ๘ - 
หมายเหตุ 

๑.  ระหว่างปีงบประมาณ งานซื้อหรือจ้างใดที่ไม่ได้ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีไว้ 
(งานนอกแผน)  หน่วยงานจะต้องมีบันทึกจากฝ่าย แจ้ง ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง 
เพ่ือขอน าเสนอผู้ว่าการ  อนุมติแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 

๒. ในกรณีชื่อโครงการไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือวงเงินงบประมาณสูงกว่าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจะต้องมีบันทึกจากฝ่ายแจ้งฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง เพื่อ
ขอน าเสนอผู้ว่าการ  อนุมติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นก่อนที่จะด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

                          บทท่ี ๓  การจัดท าเอกสารต้นเรือ่ง 
 
 การที่หน่วยงานจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใดนั้น กรณีทีว่งเงินงบประมาณเกินกว่า ๕ แสนบาท 
ต้องเป็นรายการที่ได้อนุมัติไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดในบทที่ ๒ ซึ่งในการจัดท าเอกสารต้นเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างนั้น มีความส าคัญยิ่ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยเอกสารอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
                     
 
 
 
 
 
 
  
   
 
  ๑. บันทึกอนุมัติงบประมาณ/โครงการ ประกอบด้วย เนื้อหาสาระส าคัญ เช่น ความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ เหตุผลความจ าเป็น ชื่องาน รายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
ผู้ตรวจรับพัสดุ (กรณีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ แสนบาท) วงเงินงบประมาณ รายละเอียดของงบ และน าเสนอ 
ผู้มีอ านาจอนุมัติงบประมาณ/โครงการ ดังนี้ 
                                        ตารางแสดงอ านาจอนุมัติงบประมาณของ กคช. 

วงเงินงบประมำณ            ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 

   ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท   ผู้อ านวยการกอง 

  ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท   ผู้อ านวยการฝ่าย 

  ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   ผู้ช่วยผู้ว่าการ/รองผู้ว่าการ 

  ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   ผู้ว่าการ 

  ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป   คณะกรรมการ กคช. 

 
                    ๒. รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) ประกอบด้วย เนื้อหา
สาระส าคัญอาทิเช่น  หลักการและเหตุผล, วัตถุประสงค์ของโครงการ, ขอบเขตรายละเอียดของงาน คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ , คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา, หลักเกณฑ์การยื่นข้อเสนอ, ระยะเวลาการส่งมอบ, 
เงื่อนไขการส่งมอบงาน, เงื่อนไขการจ่ายเงิน, เงื่อนไขการรับประกันฯลฯ 
           

 
 
  
เอกสารต้นเรื่อง 
 
 

 

บันทึกอนุมัติโครงการ
หรือใบ ปม.๐๑ 
 
 

 
   TOR 
  

  ราคากลาง 
(กรณีงบประมาณ 

 เกิน ๑ แสนบาท) 
 



 

 

 

 

 

 

- ๑๐ - 
 ๓. “ราคากลาง” กรณีท่ีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป
ต้องจัดท าราคากลาง (ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ) ตามรูปแบบที่ ป.ป.ช. ก าหนด  
โดยให้เลือกใช้ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 (๑) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
 (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
 (๓) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด 
 (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
 (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
 (๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
 ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) 
หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ค านึงถึงประโยชน์   ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)    โดยจะใช้
ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖)  
                        ตัวอย่าง การจัดท าราคากลาง ดังนี้ 

                              ตารางแสดงการค านวณวงเงินงบประมาณและราคากลาง 
 
   ชื่องาน/โครงการ...............................................................................................................  
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง.....................................................................................................  
   วงเงินงบประมาณ..............................................................................................................  
  วันที่ก าหนดราคากลาง................................................เป็นเงิน.............................................บาท 
  ที่มาของราคากลาง .................................................................................................... ........... 
                         (๑) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด 
      (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
      (๓) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด 
         (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
      (๕) ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
      (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
 

  ผู้จัดท าราคากลาง ..................................................................................................... 
 

          
 
 

    ชื่อ/รายละเอียดงาน 

วันที่อนุมัติเรื่อง/โครงการ 

ให้เลือกใช้ตามล าดับ ดังนี ้

      ระบุชือ่-สกลุ พรอ้มลงนามก ากับ 

         ชื่อเต็ม 

วงเงินราคากลางที่ค านวณได้ 



 

 

 

 

 

 

             บทท่ี ๔  วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
      ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๕๕) และ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ข้อ ๒๘) การจัดซื้อ  
จัดจ้าง กระท าได้ ๓ วิธี ดังนี้ 

 
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป มี ๓ วธิี  
                             ๑.๑ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (ระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ 
ข้อ ๓๐) คือ การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มี
มาตรฐาน และได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  e-catalog (รายการสินค้าใน e-catalog ปรากฏตาม
รายละเอียดท้ายบท) ซึ่งสามารถกระท าได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
 
 
 
                                        
 
 
                              
    
                      หมายเหตุ ตามหนังสือเวียนที่ ว.๐๔๐๕.๒/ว.๑๑๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ การซื้อหรือจ้าง
ทีม่ีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน หรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้ก าหนดไว้ในระบบ
ข้อมูลสินค้า (e-catalog) และมีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หากหน่วยงานประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาด
อีเล็กทรอนิกส์ (e-market) ก็สามารถด าเนินการได้            
 

   ๑.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ 
 ข้อ ๓๑) คือการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าและบริการที่ไม่ได้ก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) ของกรมบัญชีกลาง  

 
 
 
                                   

๑.๑.๑ วิธีเสนอราคาโดยใบเสนอราคา  ข้อ ๓๐(๑) 
    (วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน    
      ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ) 

๑.๑.๒. วิธีการเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๓๐(๒)  (วงเงนิตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป)  

ไม่มีรายการอยู่ใน e-catalog ของกรมบัญชีกลาง 
        (วงเงินตั้งแต ่๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ) 



 

 

 

 

 

 

- ๑๒ - 

           ๑.๓ วิธีสอบราคา (ระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ข้อ ๓๒) คือการจัดซื้อจัดจ้างครั้ง
หนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระท าได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้น 
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตฯ  (ระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ข้อ ๓๒) 

 
 
                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         พื้นที่มีข้อจ ากัดการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
        (วงเงิน > ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ) 



 

 

 

 

 

 

      - ๑๓ - 

๒. วิธีคัดเลือก  
                พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖(๑) ) การ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่ (๑) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธี
คัดเลือก 

         

                    

                    
            

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

(ข) พัสดุท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิตจ าหน่าย 
ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มฝีีมือโดยเฉพาะ หรือมีความ
ช านาญเป็นพิเศษ มีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจ านวนจ ากัด

(ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเหตุการณ์
ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะท าให้   
ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ

(ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่
จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

(จ) เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการ
โดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ

(ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับ
ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ

(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความช ารุด
เสียหายเสียก่อนจึงประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจัก 
เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

(ซ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง



 

 

 

 

 

 

     - ๑๔ - 

          ๓. วิธีเฉพาะเจาะจง 
       พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตรา ๕๖( ๒)  การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่ (๒) กรณดีังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

                             

    
 
 

(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ 
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดตอ่ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนท่ัวไป หรือวิธีคัดเลือก อาจก่อให้เกิดความล่าช้า และอาจท าให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง

(จ) พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เก่ียวพันกับพัสดุที่ได้ท าการ
จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
เพ่ิมเติม เพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของ
พัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัด
จ้างไว้ก่อนแล้ว

(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่าง
ประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง

(ซ) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง



 

 

 

 

 

 

                   เอกสารแนบท้ายบทที่ ๔ 
       รายการสินค้าในระบบข้อมูลสินค้าของกรมบญัชีกลาง 
           (Electronic Catalog: e-catalog) 
 

ล าดับที ่ รายการสินค้า ล าดับที ่ รายการสินค้า 
๑. ลวดเย็บกระดาษ    ๑๑.  เครื่องปรับอากาศ 
๒. คลิบด าหนีบกระดาษ ๑๒.  เครื่องท าน้ าเย็นแบบต่อท่อประปา 

     ๓. ไมโครโฟน     ๑๓. เครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม 
     ๔. ตู้ล็อกเกอร์     ๑๔. เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม 
     ๕. ตู้เก็บเอกสาร     ๑๕. เครื่องสแกนเนอร์ 
     ๖. โทรทัศน์     ๑๖. เครื่องพิมพ์ 
     ๗. ล าโพงห้องประชุม     ๑๗. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบ 

ตั้งโต๊ะ 
    ๘. เครื่องเย็บกระดาษ     ๑๘. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
    ๙. เครื่องถ่ายเอกสาร     ๑๙. เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 
  ๑๐. เครื่องขยายเสียง     ๒๐. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

          
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 

 

 

 

 

      บทท่ี ๕  อ านาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
       
 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ข้อ ๘๔ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างไว้ ดังนี้ 
 
๑. งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง) 

ล าดับที ่ วงเงินงบประมาณ ผู้มีอ านาจอนุมัติ วิธจีัดซ้ือจัดจ้าง 
   ๑. ๑.๑ ไม่เกิน  ๒๐๐ ล้านบาท 

------------------------------------ 
๑.๒ ตั้งแต่ ๒๐๐ ล้านบาท 
ขึ้นไป 

๑.๑ หัวหนา้หน่วยงานของรัฐ 
---------------------------------------------------- 
๑.๒ ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไป ๑ ขั้น 

    
  วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
  (ระเบียบฯ ข้อ ๘๔) 

   ๒. ๒.๑ ไม่เกิน  ๑๐๐ ล้านบาท 
------------------------------------ 
๒.๒ ตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท 
 

๒.๑ หัวหนา้หน่วยงานของรัฐ 
---------------------------------------------------- 
๒.๒ ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไป ๑ ขั้น 

    
 วิธีคัดเลือก 
  (ระเบียบฯ ข้อ ๘๕) 

  ๓. ๓.๑ ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 
------------------------------------ 
๓.๒ ตั้งแต ่ ๕๐ ล้านบาท 
 

๒.๑ หัวหนา้หน่วยงานของรัฐ 
---------------------------------------------------- 
๒.๒ ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไป ๑ ขั้น 

 วิธีเฉพาะเจาะจง 
  (ระเบียบฯ ข้อ ๘๖) 

 
 ๒.งานจ้างท่ีปรึกษา  

ล าดับที ่ วงเงินงบประมาณ ผู้มีอ านาจอนุมัติ             วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 
   ๑. ๑.๑ ไม่เกิน   ๑๐๐ ล้านบาท 

------------------------------------ 
๑.๒ ตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท 
ขึ้นไป 

๑.๑ หัวหนา้หน่วยงานของรัฐ 
-------------------------------------------------- 
๑.๒ ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไป ๑ ขั้น 

    วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป/ 
วิธีคัดเลือก/  วิธีเฉพาะเจาะจง 
      (ระเบียบฯ ข้อ ๑๒๗) 

 

๓.งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ล าดับที ่ วงเงินงบประมาณ ผู้มีอ านาจอนุมัติ             วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง 

   ๑. ๑.๑ ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 
------------------------------------- 
๑.๒ ตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป 

๑.๑ หัวหนา้หน่วยงานของรัฐ 
------------------------------------------------- 
๑.๒ ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไป ๑ ขั้น 

    วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป/ 
วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง/
วิธีประกวดแบบ 
     (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๘) 

       



 

 

 

 

 

 

- ๑๖ - 
  ส าหรับ การเคหะแห่งชาติ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผูว้่าการ ได้มอบอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ วงเงินงบประมาณ ผู้มีอ านาจอนุมัติ เลขที่ค าสั่ง 
   ๑. ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พ.บริหารฯ ๑๑, 

 ผช.ผว. และ รผว. 
 

ง.๑๘๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

   ๒. ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผอ.พค., ผอ.กต.,   
ผอ.ชช.๑- ชช.๔, 

ง.๑๙๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐,  
ง.๒๐๗-๒๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

  ๓. ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผอก.พด.พค., ผอ.สบด.
,หน.คตก., ผอ.กม,    
ผอ.ปบ.,ผอ.วช., ผอ.สท., 
ผอ.สผ., ผอ.ศพม., ผอ.
พก.๑-พก.๓,  ผอ.ทน., 
ผอ.บช, ผอ.บท., ผอ.สน.
, ผอ.บส.และรอง 
ผอ.บส.  
 

ง.๑๙๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐,  
ง.๒๐๙-๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

   ๔.  ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผอ.ทบ., ผอ.ตภ., ผอก.
บง.๑-บง.๔  

 ง.๒๒๔- ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที ่๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๐, ง.๐๑๘/๒๕๖๑ ลงวนัที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๑ 
 

   ๕.   ๕๐,๐๐๐ บาท ผอก.บข.๑-บข.๔ กต.,  
ผอก.ชน.๑-ชน.๔ ,
ผอก.วว.กต. 
 

ง.๐๑๖-๐๑๗, ง.๐๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที ๑๓ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๑,  

  ๖.   ๓๐,๐๐๐ บาท หน.สช. ง.๐๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
 

            



 

 

 

 

 

 

                        บทที่ ๖  คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้
ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 คณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อจัดจ้างพัสดุ (ข้อ ๒๕) 

๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
๓. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
๔. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
คณะกรรมการเกี่ยวกับการจ้างท่ีปรึกษา (ข้อ ๑๐๕) 

        ๑. คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
                      ๒. คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
                      ๓. คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
                    ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 

คณะกรรมการเกี่ยวกับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (ข้อ ๑๔๑) 
๑. คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
    โดยวธิีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
๒. คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
๓. คณะกรรการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๔. คณะกรรการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

โดยคณะกรรมการแต่ละคณะจะประกอบด้วย ประธานกรรมการ จ านวน ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน 
ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการ ลกูจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นส าคัญ และ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 
 ตามกฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ    
จัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕ 
ก าหนดไว้ว่า “ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง  
บุคคลใด เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้” 
 
      



 

 

 

 

 

 

      บทท่ี ๗  ขั้นตอน วธิีการจัดซื้อจดัจ้าง 
  
                 ๑. วิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส์ (e-market) คือการซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้ก าหนดไว้ในระบบ
ข้อมูลสินค้าตามวิธีการ (e-catalog) ที่กรมบัญชีกลางก าหนด ซ่ึงมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕ แสนบาทข้ึนไป
สามารถกระท าได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
   ๑.๑ การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 
๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท   
   ๑.๒ การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
วงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
            ขั้นตอนการจัดหา 

             
 

  
     
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

๑. เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา หากราคาต่ าสดุเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาจากผู้เสนอราคาล าดับแรก 
๒. กรณผีู้เสนอราคาต่ าสดุแต่เสนอสูงกว่างบประมาณ ให้ต่อรองราคา ซึง่ราคาที่ซื้อจ้าง 

สามารถเกินกว่างบประมาณได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
๓. กรณีมผีู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว จะยกเลิกหรือไม่ก็ได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม 

และประโยชน์ของหน่วยงาน  
๔. กรณีรายการที่จะจัดซื้อจัดจ้างไม่อยู่ในรายการแผนการจัดซื้อจดัจ้างประจ าปี หน่วยงานจะต้อง 

มีเอกสารแจ้งฝ่ายพสัดุเพื่อน าเสนอ ผู้ว่าการอนุมัติแผนการจัดซื้อจดัจ้างก่อน 

      
 

ขั้นตอนที่ ๑.
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจสอบโครงการกับ
แผนการจัดซ้ือจัดจา้ง  
ตรวจสอบรายการใน 
e-catalog  

ขั้นตอนที่ ๒. 
บันทึกรายละเอยีด
ข้อมูล วธิีการจัดหา 
ในระบบ e-GP  และ
จัดท ารายงานขอซื้อ
ขอจ้าง  (ครั้งที่ ๑)  

ขั้นตอนที่ ๓. 
น าเสนอผู้มีอ านาจ
อนุมัติการซ้ือหรือจา้ง
อนุมัติหลักการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสด ุ
 

ขั้นตอนที่ ๔.เผยแพร ่
ประกาศเชิญชวนใน
ระบบ e-GP ตาม
ระยะเวลาที่ระเบยีบ
ก าหนด(ขึ้นอยู่กบั
วงเงินงบประมาณ) 

 ขั้นตอนที่ ๕.
ผู้ประกอบการ  
ยื่นเสนอราคาในระบบ 
e-GP  

-วิธกีารเสนอราคาโดยใบ
เสนอราคา (เสนอราคาได้
เพียง ๑ ครั้ง 
-วิธกีารเสนอราคาโดยการ
ประมูล อิเล็กทรอนิกส์
เสนอราคาได้หลายครั้ง
ภายในเวลา ๓๐ นาท ี

ขั้นตอนที่ ๖ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดพิมพ์เอกสารการ
เสนอราคา  

ขั้นตอนที่ ๗. 
เจ้าหน้าที่พัสดุ
พิจารณาผู้ชนะการ
เสนอราคา  
 

ขั้นตอนที่ ๘  
จัดท ารายงานขอซื้อ
ขอจ้าง (ครั้งที่ ๒)
รายงานผล และ
น าเสนอผู้มีอ านาจ
อนุมัติการซ้ือจ้าง 



 

 

 

 

 

 

- ๑๙ - 

               ๒.วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คือการซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไมม่ีมาตรฐาน และไมไ่ด้ก าหนดไว้ในระบบ
ข้อมูลสินค้า (e-catalog) ของกรมบัญชีกลาง และมีวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕ แสนบาทขึ้นไป 
            ขั้นตอนการจัดหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
          
 
 
           
หมายเหตุ   ๑. การซื้อหรือจ้างท่ีมีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท จะเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือไม่กไ็ด ้
               ๒. ระยะเวลาที่ใช้ในการประกวดราคา ขึ้นอยู่กับวงเงินงบประมาณ 
               ๓. กรณีมีผูย้ืนข้อเสนอเพียงรายเดยีว ไมต่้องมีระยะเวลาการอุทธรณ์ 

ขั้นตอนที่ ๒. 
น าเสนอขออนุมัติ
เห็นชอบ  

ขั้นตอนที่ ๓ 
เผยแพร่ TOR 
เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๓ วันท า
การ ณ เว๊ปไซต์ของ
กรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงาน 

กรณีมี
ข้อคิดเห็น 

กรณีไม่มี 
ข้อคิดเห็น ขั้นตอนที่ ๔ 

รายงานขอซ้ือ 
ขอจ้าง (ครั้งที่ ๒) 
ขออนุมัติ
ประกวดราคา
และประกาศเชิญ
ชวน 

ปรับปรุง 
   

   ไม่ปรับปรุง 

 
เสนอเห็นชอบ 
      

เผยแพร่ ๓ วัน 

แจ้งผู้คิดเห็น 

ขั้นตอนที่ ๑. 
-เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ
ตรวจสอบ
โครงการกับ
แผนการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง และ 
จัดท ารายงาน 
ขอซ้ือขอจา้ง  
(ครั้งที่ ๑) 
น าเสนอขอ
อนุมัติ-เห็นชอบ
ร่าง TOR และ
แต่งต้ังคณะ 
กรรมการที่
เกี่ยวขอ้ง     
 

ขั้นตอนที่ ๕ 
ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่ ขาย
เอกสารผ่านระบบ 
e-GP (ระยะเวลา
การเผยแพร่ตาม
วงเงินงบประมาณ) 

ขั้นตอนที่ ๖ 
ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาจัดท า
ข้อเสนอ ยื่น
ข้อเสนอในระบบ 
e-GP พร้อมวาง
หลักประกันการ
เสนอราคา 
(เฉพาะโครงการ
ที่มีงบประมาณ
ตั้งแต่ ๕ ล้าน
บาทขึ้นไป) 

ขั้นตอนที่ ๗ 
เจ้าหน้าที่
จัดพิมพ์ข้อเสนอ 
เสนอ 
คณะกรรมการ
พิจารณา 
ตรวจสอบ
ข้อเสนอฯ 
 

ขั้นตอนที่ ๘ 
คณะกรรมการ
จัดท ารายงาน 
ขออนุมัติซื้อจ้าง 
ผ่านฝ่ายพัสด ุ
 (ครั้งที่ ๓) 
       

ขั้นตอนที่ ๙ 
ฝ่ายพัสดุ
น าเสนอขอ
อนุมัติซื้อจ้าง      

๕ แสนบาท -๕ ล้าน
บาท  เผยแพร่ไม่น้อย
กว่า  ๕ วันท ำกำร 
--------------------------
๕ ล้านบาท –  
 ๑๐ ล้านบาท 
 เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 
๑๐ วันท ำกำร 
-------------------------- 
๑๐ ล้านบาท –  
๕๐ ล้านบาท 
เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 
๑๒ วันท ำกำร 
-------------------------- 
๕๐  ล้านบาทข้ึนไป  
เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 
๒๐ วันท ำกำร 
 

อุทธรณ์ 
 

ไม่เห็นด้วย 

เห็นด้วย 

เสนอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ กรมบัญชกีลาง 

 เปลี่ยนแปลง 
 ผลการพิจารณา 

        

ขั้นตอนที่ ๑๐ 
ประกาศผล 
ผู้ชนะการ
เสนอราคา      

ไม่อุทธรณ์ 
 

ขั้นตอนที่ ๑๑ 
จัดท าสัญญา      

ขั้นตอนที่ ๑๑ 
รอการอุทธรณ์ 
(๗ วันท าการ)      

    รอผลการพจิารณา 



 

 

 

 

 

 

     - ๒๐ - 
   ตารางสรุประยะเวลาการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

 
หมายเหตุ  

๑. ระยะเวลาข้างต้น ไม่รวมการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ หรือ
รายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายละเอียดโครงการหรือวงเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างที่ขออนุมัติไว้ 

๒. ระยะเวลา *(XX) หมายถึงกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ และกคช.ไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์นั้น และส่งให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลางพิจารณา) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วงเงินงบประมำณ 

ขออนุมัติ
เห็นชอบ
ร่ำง
ประกำศ
และร่ำง 
TOR 

เผยแพร่ 
ร่ำง
ประกำศ
และร่ำง
TOR 

 
 
ปรับปรุง
แก้ไข 

 
 
ไม่ปรับปรุง
แก้ไข 

 
 
ประกำศ
เชิญชวน 

 
 
ยื่น
ข้อเสนอ 

 
คณะ 
กรรมกำร
พิจำรณำ 

 
 
น ำเสนอ 
ขออนุมัต ิ

 
 
อุทธรณ ์

 
รวมระยะ 
เวลำจัดหำ  
(ประมำณ) 

ตั้งแต่ ๕ แสนบำท 
แต่ไม่เกิน ๕ ลำ้นบำท 

๕ ๓ ๓ ๖ ๕ ๑ ๓ ๗    ๗  ๔๐ 

*(๖๒) 

๕ ล้ำนบำท< ๑๐ 
ล้ำนบำท 

๘   ๓  ๓ ๖  ๑๐  ๑ ๕ ๗    ๗  ๕๐  
*(๗๒) 

๑๐ ลำ้นบำท<๕๐ 
ล้ำนบำท 

 ๘     ๓    ๓ ๖  ๑๒   ๑ ๘ ๗    ๗  ๕๕ 

*(๗๗) 

๕๐ ลำ้นบำทขึ้นไป  ๘    ๓    ๓ ๖  ๒๐    ๑ ๑๐ ๗    ๗  ๖๕ 

*(๘๗) 



 

 

 

 

 

 

      - ๒๑ - 

               ๓. วิธีคดัเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕ แสนบาทข้ึนไป) 
                 ขั้นตอนการจัดหา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
        
 

ขั้นตอนที่ ๑ 
ฝ่ายพัสดุจัดท า
รายงาน 
ขอซ้ือขอจา้ง  
     (ครั้งที่ ๑) 
-ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็น 
-งบประมาณ 
-ราคากลาง 
-เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
 

ขั้นตอนที่ ๒ 
คณะกรรมการ
จัดท าหนังสือเชิญ
ผู้ประกอบการที่
มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขที่
ก าหนด จ านวน
ไม่น้อยกวา่ 
 ๓ ราย (ยกเว้น
วิธีเฉพาะเจาะจง) 
      
 

ขั้นตอนที่ ๓ 
คณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอ 
ตามวัน เวลา 
และสถานที่ที่
ก าหนด 
 

ขั้นตอนที่ ๔ 
บรรยายสรุป
ข้อเสนอ  
 
 

ขั้นตอนที่ ๕ 
 
คณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอ 
 
 

ขั้นตอนที่ ๖ 
 
คณะกรรมการ
จัดท ารายงานขอซื้อ
ขอจ้าง 
     (ครั้งที่ ๒) 
 
 

ขั้นตอนที่ ๗ 
ฝ่ายพัสดุ จัดท า
รายงานขอซ้ือ 
ขอจ้าง (ครั้งที่ ๓) 
น าเสนอรายงาน
ของ
คณะกรรมการ
เพื่อน าเสนอขอ
อนุมัติซื้อจ้าง  
 
 

ขั้นตอนที่ ๘ 
 
ประกาศผลผู้ชนะ
การเสนอราคา 
 
 

ไม่อุทธรณ์ 
 

อุทธรณ์ 
 

เห็นด้วย 
 

เปลี่ยนแปลง 
 ผลการ
พิจารณา 

        ไม่เห็นด้วย 
 

ส่งคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ 
กรมบัญชีกลาง 
 

ขั้นตอนที่ ๙ 
จัดท าสัญญา 
 
 

รอผลการ
พิจารณา 
 

ขั้นตอนที่ ๙ 
รออุทธรณ์ 
(๗ วันท าการ) 
 
 



 

 

 

 

 

 

         - ๒๒ - 

  ๔.วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินงบประมาณเล็กน้อย (ไม่เกิน ๕ แสนบาท) 
    ขั้นตอนการจัดหา  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

                                      

                                      

 
   
  หมายเหตุ   กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑ แสนบาท จะแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ เพียง ๑ ท่านได้   

       
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ ๑ 
ด าเนินการจัดหา 
โดยการติดต่อ
ผู้ประกอบการ
โดยตรง จ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๒ ราย 
เพ่ือเสนอราคา 
 
 

 
ขั้นตอนที่ ๒ 
พนักงานพัสดุ 
พิจารณาข้อเสนอ 
จากผู้เสนอราคาที่
เสนอถูกต้องตาม
คุณลักษณะที่
ก าหนดและราคา
เหมาะสมหรือ
ต่ าสุด 
      

 

ขั้นตอนที่ ๓ 
พนักงานพัสดุ 
จัดท ารายงานขอซื้อ
ขอจ้างเพ่ือน าเสนอ
ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
เพ่ือขออนุมัติซื้อ
หรือจ้าง พร้อมขอ
อนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ พร้อม
จัดท าใบสั่งซื้อหรือ
ใบสั่งจ้าง 
 

 

ขั้นตอนที่ ๔ 
น าเสนอขออนุมัติ
ซื้อหรือจ้าง 
 
 

 

ขั้นตอนที่ ๕ 
ประกาศผู้ชนะ 
การเสนอราคา 

                         

              

                                      

 

ขั้นตอนที่ ๖ 
จัดท าใบสั่งหรือ
สัญญา 

                                      



 

 

 

 

 

 

         - ๒๓ - 
  จากข้ันตอนการปฏิบัติงานในบทที่ ๗ นี้ พค. ไดป้ระมาณการระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึง
วันประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ไม่รวมระยะเวลาการอุทธรณ์ ๗ วัน ) ของแต่ละวิธีได ้ดังนี้ 
 

๑. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาที่ใช้ 

โดยประมาณ  
วงเงินงบประมาณเกิน ๕ แสนบาท  แตไ่ม่เกิน ๕ ล้านบาท        ๔๐ วันท าการ 
วงเงินงบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท  แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท        ๕๐ วันท าการ 
วงเงินงบประมาณเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท        ๕๕ วันท าการ 
วงเงินงบประมาณเกิน ๕๐ ล้านบาท        ๖๕ วันท าการ 

 
     ๒. วิธีคัดเลือก 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาที่ใช้ 
โดยประมาณ  

วงเงินงบประมาณเกิน ไม่เกิน ๑ ล้านบาท        ๒๕ วันท าการ 
วงเงินงบประมาณเกิน ๑ ล้านบาทขึ้นไป          ๓๐ วันท าการ 

    
  ๓. วิธีเฉพาะเจาะจง  กรณีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕ แสนบาทข้ึนไป 

  วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาที่ใช้ 
โดยประมาณ  

วงเงินงบประมาณเกิน ไม่เกิน ๑ ล้านบาท        ๒๕ วันท าการ 
วงเงินงบประมาณเกิน ๑ ล้านบาทขึ้นไป          ๓๐ วันท าการ 

   
  ๔. วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเล็กน้อย  กรณีวงเงินงบประมาณไม่เกิน ๕ แสนบาท 

  วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาที่ใช้ 
โดยประมาณ  

วงเงินงบประมาณเกิน ไม่เกิน ๒ แสนบาท        ๑๐ วันท าการ 
วงเงินงบประมาณเกิน ๒ แสนบาทขึ้นไป         ๑๒ วันท าการ 

  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

                                 บทท่ี ๘  งานจ้างที่ปรึกษา     
                        งานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 
งานจ้างที่ปรึกษา  

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๙ งานจ้าง 
ที่ปรึกษากระท าได้ ๓ วิธี ดังนี ้

๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติ 
ตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ ให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีลักษณะเป็นงาน
ประจ าของหน่วยงานรัฐ หรืองานทีม่ีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ปรึกษา ซึ่งสามารถท างานนั้นได้เป็นการ
ทั่วไป (มาตรา ๖๙ (๑) และมาตรา ๗๐(๑) ) 

๒. วิธีคัดเลือก ได้แก ่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ี 
หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๓ รายขึ้นไป เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาน้อยกว่า 
 ๓ ราย  ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (มาตรา ๖๙ (๒) และมาตรา ๗๐(๒) ) 
  ๒.๑ (๒) (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ
การคัดเลือก 
  ๒.๒  (๒) (ข) เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะด าเนินการโดย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
     ๒.๓ (๒) (ค) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้น จ านวนจ ากัด 
  ๒.๔ (๒) (ง) กรณีอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๓. วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่ง ให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา ให้กระท าได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
     ๓.๑  (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มี 
ผู้มายื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
     ๓.๒  (ข) งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
        ๓.๓  (ค) เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้ว เนื่องจาก
เหตุผลทางเทคนิค 
        ๓.๔ (ง) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ านวนจ ากัด และมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
           ๓.๕ (จ) เป็นงานที่มีท่ีปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว 
        ๓.๖ (ฉ) เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะ
เสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ 
        ๓.๗ (ช)  กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
      



 

 

 

 

 

 

- ๒๕ - 

๑. การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
  
                       ขั้นตอนการจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑ 
ฝ่ายพัสดุจัดท า
รายงาน 
ขอซ้ือขอจา้ง  
     (ครั้งที่ ๑) 
-ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็น 
-งบประมาณ 
-ราคากลาง 
-เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
 

ขั้นตอนที่ ๒ 
ประกาศเชิญขวน
ไม่น้อยกวา่ ๕ วัน
ท าการ 

ขั้นตอนที่ ๓ 
ในวันท าการวัน
ถัดไป ผู้ประสงค์
จะเสนอราคา 
ยื่นข้อเสนอ 
 

ขั้นตอนที่ ๔ 
คณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอ 

ขั้นตอนที่ ๕ 
คณะกรรมการจัดท ารายงานสรุปผลการพิจารณา
และน าเสนอขออนุมัติจ้างผ่านฝ่ายพัสดุ  (ครั้งที่ ๒) 
 
  
 

ขั้นตอนที่ ๖ 
ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา 

ขั้นตอนที่ ๗ 
รอการอุทธรณ์ 
(๗วันท าการ) 

   ไม่อุทธรณ ์

   อุทธรณ ์
    เห็นด้วย 

   ไม่เห็นด้วย 

เปลี่ยนแปลง 
ผลกำรพิจำรณำ 

ส่งคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 

     รอผล 
  กำรพิจำรณำ 

ขั้นตอนที่ ๘ 
จัดท าสัญญา 



 

 

 

 

 

 

     - ๒๖ - 
 

๒. การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง 
 
      ขั้นตอนการจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          หมายเหตุ  

๑. งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ให้เชิญที่ปรึกษาเพื่อ 
เสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ ราย 

๒. กรณีมผีู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ไม่ต้องมีระยะเวลาการอุทธรณ์ 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑ 
ฝ่ายพัสดุจัดท า
รายงาน 
ขอซ้ือขอจา้ง  
     (ครั้งที่ ๑) 
-ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็น 
-งบประมาณ 
-ราคากลาง 
-เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
 

ขั้นตอนที่ ๒ 
คณะกรรมการ
จัดท าหนังสือเชิญ
ที่ปรึกษา 
 

ขั้นตอนที่ ๓ 
คณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอ 
ตามวัน เวลา 
และสถานที่ที่
ก าหนด 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๔ 
คณะกรรมการ
จัดท ารายงาน 
สรุปผลการ
พิจารณาและ
น าเสนอ 
ขออนุมัติจ้าง 
ผ่านฝ่ายพัสด ุ
  (ครั้งที่ ๒) 
 
 

ขั้นตอนที่ ๕ 
ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา 

ขั้นตอนที่ ๖ 
รอการอุทธรณ์ 
(๗วันท าการ) 
 
 

   ไม่อุทธรณ ์

   อุทธรณ ์ จัดท ำสัญญำ 

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 

ส่งคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
กรมบัญชีกลำง 

    รอผกำรพิจำรณำ 

เปลี่บนแปลง 
ผลกำรพิจำรณำ 



 

 

 

 

 

 

               - ๒๗ - 

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 

     วธิีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระท าได้ ๔ วิธี ดังนี ้

๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (มาตรา ๘๐) ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการมี 
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นเสนอราคา ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน 

๒. วิธีคัดเลือก (มาตรา ๘๑) ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐ เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรง 
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขน้อยกว่า ๓ ราย  ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
  ๒.๑ (๑) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ
คัดเลือก 
  ๒.๒ (๒) เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก 
     ๒.๓ (๓) เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด เช่น รูปแบบสิ่งก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะก าหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้ 
  ๒.๔ (๔) กรณีอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
               ๓. วิธีเฉพาะเจาะจง (มาตรา ๘๒) เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ตามที่
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ ให้
กระท าได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
     ๓.๑ (๑)  ใชว้ิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มี 
ผู้มายื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
     ๓.๒  (๒) ให้ใช้งานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
        ๓.๓ (๓)  เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะ
เสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ 
        ๓.๔ (๔)  เป็นงานจ้างทีต่้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้ว เนื่องจาก
เหตุผลทางเทคนิค 
          ๓.๕ (๕)  กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

๓. วิธีประกวดแบบ (มาตรา ๘๓) เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงาน 
ของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอเพ่ือออกแบบ
งานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืนตามท่ี
ก าหนดในกฏกระทรวง 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

     - ๒๘ - 

๑. การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป/วิธปีระกวดแบบ 
  
           ขั้นตอนการจ้าง 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     
 
 
                                                
           หมายเหตุ ระยะเวลาในการเผยแพร่ประกาศ 

๑. วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ระยะเวลาเผยแพร่ประกาศเชญิชวนไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ 
๒. วิธีประกวดแบบ ระยะเวลาเผยแพร่ประกาศเชิญชวนไม่น้อยกว่า ๑๕ วันท าการ 

 
 

ขั้นตอนที่ ๑ 
ฝ่ายพัสดุจัดท า
รายงาน 
ขอซ้ือขอจา้ง  
     (ครั้งที่ ๑) 
-ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็น 
-งบประมาณ 
-ราคากลาง 
-เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
 

ขั้นตอนที่ ๒ 
ประกาศเชิญขวน 

ขั้นตอนที่ ๓ 
ในวันท าการ 
วันถัดไป ผู้
ประสงค์จะเสนอ
ราคา 
ยื่นข้อเสนอ 
 
 

ขั้นตอนที่ ๔ 
คณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอ 

ขั้นตอนที่ ๕ 
คณะกรรมการ
จัดท ารายงาน
สรุปผลการ
พิจารณาและ
น าเสนอขออนุมัติ
จ้างผ่านฝ่ายพัสดุ  
(ครั้งที่ ๒) 
 
  
 

ขั้นตอนที่ ๖ 
ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา 

ขั้นตอนที่ ๗ 
รอการอุทธรณ์ 
(๗วันท าการ) 

   ไม่อุทธรณ ์   อุทธรณ ์

ขั้นตอนที่ ๘ 

จัดท าสญัญา 

 ไมเ่ห็นด้วย  เห็นด้วย 

 เปลีย่นแปลงผล
การพิจารณา 
 

ส่งคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
              กรมบญัชีกลำง 

 รอผลกำรพิจำรณำ 



 

 

 

 

 

 

     - ๒๙ -  
๔. การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธคีดัเลือก/เฉพาะเจาะจง 

ขั้นตอนการจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑ 
ฝ่ายพัสดุจัดท า
รายงาน 
ขอซ้ือขอจา้ง  
     (ครั้งที่ ๑) 
-ระบุเหตุผล 
ความจ าเป็น 
-งบประมาณ 
-ราคากลาง 
-เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
 

ขั้นตอนที่ ๒ 
คณะกรรมการ
จัดท าหนังสือเชิญ
ที่ปรึกษา 
 

ขั้นตอนที่ ๓ 
คณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอ 
ตามวัน เวลา 
และสถานที่ที่
ก าหนด 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๔ 
คณะกรรมการ
จัดท ารายงาน 
สรุปผลการ
พิจารณาและ
น าเสนอ 
ขออนุมัติจ้าง 
ผ่านฝ่ายพัสด ุ
  (ครั้งที่ ๒) 
 
 

ขั้นตอนที่ ๕ 
ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา 

ขั้นตอนที่ ๖ 
รอการอุทธรณ์ 
(๗วันท าการ) 
 

   ไม่
อุทธรณ์ 

อุทธรณ ์

เห็นด้วย    ไม่ 
เห็นด้วย 

เปลี่ยนแปลง 
ผลการพิจารณา 

ขั้นตอนที่ ๗ 
จัดท าสญัญา 
 
 

ส่งคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ ์
              กรมบญัชีกลำง 

 รอผลกำรพิจำรณำ 



 

 

 

 

 

 

                                  บทท่ี ๙  การจดัท าสัญญา 
 
 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง  
แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ก าหนดรูปแบบสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ 
นโยบายก าหนด โดยความเห็นชอบของส านักอัยการสูงสุดไว้ จ านวน ๑๔ สัญญา ดังนี้ 

๑. แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 
๒. แบบสัญญาซื้อขาย 
๓. แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ 
๔. แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
๕. แบบสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
๖. แบบสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
๗. แบบสัญญาจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ 
๘. แบบสัญญาเช่ารถยนต์ 
๙. แบบสัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร 
๑๐. แบบสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
๑๑. แบบสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
๑๒. แบบสัญญาแลกเปลี่ยน 
๑๓. แบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
๑๔. แบบสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

              - ๓๑ - 
ขั้นตอนการจัดท าสัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ ๑ 
ออกหนังสือ 
สนองรับราคา 
ก าหนดวันลงนาม
ในสัญญา 

 

ขั้นตอนที่ ๒ 
ผู้ขายผู้รับจ้าง 
ลงนามในสัญญา 
พร้อมวาง
หลักประกันสัญญา 
ติดตราสาร ฯลฯ 

 

ขั้นตอนที่ ๔ 
เสนอสัญญาต่อ 
ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

 

ขั้นตอนที่ ๕ 
จัดส่งสัญญาให้
คณะกรรมการและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

ขั้นตอนที่ ๓ 
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ตรวจสอบ
หลักประกันสัญญา 
ฯลฯ 



 

 

 

 

 

 

       บทท่ี ๑๐  การบรหิารสัญญาและการตรวจรับพัสด ุ
              
                 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระส าคัญของการบริหารสัญญาและการตรวจรับ
พัสดุได้ ดังนี้ 

 
                 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      - 

ระเบียบข้อ ๑๗๕ (๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุ หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ใน
สัญญาหรือข้อตกลง(การตรวจรับพัสดุ ณ สถานทีอ่ืน ในกรณีท่ีไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง 
จะต้อง ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน) 
 

      ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน) 
 

ระเบียบข้อ ๑๗๕ (๒).ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับ
กรณีท่ีมีการทดลองหรือตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ 
สถานที่ของผู้ช านาญหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ (ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับจ านวน
ทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักการวิชาการสถิติ)    

ระเบียบข้อ ๑๗๕ (๓).ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด       
 

ระเบียบข้อ ๑๗๕ (๔)  เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือ    
ผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้ว
มอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ 
มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ  
     ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือทราบและสั่งการ  

 



 

 

 

 

 

 

๓๓ - 
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบข้อ ๑๗๕ (๕)  ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน 
หรือส่งมอบครบจ านวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่าง
อ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และให้รีบรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท า
การ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง   
ในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 
 

ระเบียบข้อ ๑๗๕ (๖)  การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาด
ส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้ง
ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ  

ระเบียบข้อ ๑๕๑ (๗). ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท าความเห็นแย้ง
ไว้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้
รับพัสดุนั้นไว้ จึงด าเนินการตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี 
 
 



 

 

 

 

 

 

      - ๓๔ - 
 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้าง มีดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ระเบียบฯ ข้อ 1๗๖ (๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์
แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนด
ในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุม
งาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณา สั่งการต่อไป 
 

       
 ระเบียบฯ ข้อ 1๗๖ (๓)  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงาน  ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลง
ให้ท างานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดท าบันทึกผลการออกตรวจ
งานจ้างนั้น ไว้เพ่ือเป็นหลักฐานด้วย 

 

ระเบียบฯ ข้อ 1๗๖ (๔) นอกจากการด าเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมี
กรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือหรือมีข้อตกลงมีข้อความ
คลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง ให้มีอ านาจสั่งเปลี่ ยนแปลงแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพ่ือให้เป็นไป
ตามรูปรายการละเอียด 

 

ระเบียบฯ ข้อ 1๗๖ (๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 

       
 

ระเบียบฯ ข้อ 1๗๖ (๕) โดยปกติ ให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันท าการ นับ
แต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไป
โดยเร็วที่สุด 

 



 

 

 

 

 

 

- ๓๕ - 
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้าง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบฯ ข้อ 1๗๖ (๖)   เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือ 
เฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 
 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการ 
เบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
        ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม
ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงาน
หัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 
 

      ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน) 
 

ระเบียบฯ ข้อ 1๗๖ (๗)   ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ยอมรับงานโดยท าความเห็น
แย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่ง
การให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้  จึงด าเนินการตาม (๖) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน) 
 



 

 

 

 

 

 

            - ๓๖ - 
หน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

ระเบียบ ข้อ  ๑๗๘(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือที่  ตกลง
ให้ท างานจ้างนั้น ๆ  ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญา
ทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และ
ตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญา ถ้า    
ผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่
กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจ
รับ พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และ
การตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที  
 

ระเบียบ ข้อ  ๑๗๘(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อก าหนดในสัญญา
มีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียด และข้อก าหนดในสัญญา  แต่เมื่อส าเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตาม
หลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือ
ข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว  
 
 

ระเบียบ ข้อ 1๗๘(๓)  จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม
เป็นรายวัน พร้อมทั้ง ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่าง
น้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือ ข้อตกลง หรือการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบ
ทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่า
เป็นเอกสารส าคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ ของผู้มีหน้าที ่ 
               การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และวัสดุที่ใช้ด้วย  
   



 

 

 

 

 

 

                                                 - ๓๗ - 
หน้าที่ของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   

 
 
 

ระเบียบ ข้อ 1๘๖(๔)  ในวันก าหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก าหนดส่ง
มอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา
หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง ทราบภายใน ๓ วันท าการ นับแต่
วันถึงก าหนดนั้นๆ  
   



 

 

 

 

 

 

          - ๓๘ - 
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างท่ีปรึกษา 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๙ (๑)   ก ากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
   

 

ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๙ (2)   ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ท าการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่
ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
  
   

 

ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๙ (๔) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตก
ลงแล้ว ให้รับงานจ้างที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่
ที่ปรึกษาน าผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็น
หลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ที่ปรึกษา 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพ่ือ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐและรายงาน
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
 ในกรณีที่ เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบมานั้น มีรายละเอียดไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง มีอ านาจสั่งการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอน
ซึ่งงานตามสัญญา แล้วให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือ
ทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 
 

ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๙ (๕)  ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าว
ท าความเห็นแย้งไว้แล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้    จึงด าเนินการตาม (๔) 
   

 

ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๙ (๓)   โดยปกติ ให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษาน าผลงาน
มาส่ง ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 
  
   

 



 

 

 

 

 

 

             - ๓๙ - 
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบฯ ข้อ ๑๘๐ (๑)   ตรวจให้ถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
   

 

ระเบียบฯ ข้อ ๑๘๐ (2)   ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ท าการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่
ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
  
   

 
ระเบียบฯ ข้อ ๑๘๐ (๓)   โดยปกติ ให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษาน าผลงาน
มาส่ง ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 
  
   

 
ระเบียบฯ ข้อ ๑๘๐ (๔)   ในกรณีที่ผลงานบกพร่อง หรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ อันเนื่องมาจากไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
สถาปัตยกรรม และหรือวิศวกรรม ต้องรีบแจ้งให้ผู้ ให้บริการด าเนินการแก้ไขให้เป็นที่
เรียบร้อยโดยเร็ว 
   

 
ระเบียบฯ ข้อ ๑๘๐ (๕) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือ
ข้อตกลงแล้ว ให้รับงานไว้และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้
ให้บริการน าผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็น
หลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพ่ือ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐและรายงาน
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง มีอ านาจสั่งการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอน
ซึ่งงานตามสัญญา หากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม มีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดงานนั้นชั่วคราวได้ หรือ
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือทราบหรือสั่งการ แล้วแต่
กรณ ี
 

ระเบียบฯ ข้อ ๑๘๐ (๖)  ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าว
ท าความเห็นแย้งไว้ แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้    จึงด าเนินการตาม (๕) 
   

 



 

 

 

 

 

 

      - ๔๐ - 
ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
               

ขั้นตอนที่ ๑ 
พค. จัดส่งส าเนาใบสั่ง
ซื้อ/จ้าง หรือส าเนา
สัญญาให้กับหน่วยงาน
และกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ

ขั้นตอนที่ ๒ 
ติดต่อผู้ขาย ผูร้ับจ้าง 
ลงนามรับใบสั่งซื้อ
(กรณีออกเป็นใบสั่ง
ซื้อ/ใบสั่งจ้าง) 
 
 

ขั้นตอนที่ ๓ 
ผู้ขาย ผู้รับจ้างลงนามรับ
ใบสั่งซ้ือ/จ้าง พร้อมวาง
หลักประกันใบสั่งซ้ือ 
(ถ้ามี) 

ขั้นตอนที่ ๔ 
ประสานงานกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง 
เพื่อแจ้งก าหนดวันส่งมอบต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
 

 

ขั้นตอนที่ ๕ 
มีหนังสือแจ้ง
คณะกรรมการเพื่อ
เตรียมการตรวจรับพัสด ุ
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๖ 
ตรวจรับพสัดุ ณ 
สถานท่ีท าการของผู้ใช้
พัสดุ หรือสถานท่ีที่
ก าหนดไว้ในใบสั่งซื้อ/
ใบสั่งจ้างหรือสญัญา 

ขั้นตอนที่ ๗ 
จัดท าใบตรวจรับ เสนอ
คณะกรรมการลงนาม 
จ านวน ๒ ฉบับ (ผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ  และ
เจ้าหน้าท่ีส าหรับเบิกจ่าย 
จ านวน ๑ ฉบับ) 

 

ขั้นตอนที่ ๘ 
บันทึกข้อมูล การบริหาร
สัญญาในระบบ e-GP 
(เฉพาะการจดัซื้อที่มี
วงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ 
๑ แสนบาทข้ึนไป) 
 

ขั้นตอนที่ ๙ 
จัดท าเอกสารตั้งหน้ี ตัด
งบประมาณใน ระบบ 
ERP พร้อมเสนอผู้มี
อ านาจ ลงนามใน
เอกสาร fi.doc ก่อนส่ง 
บช. เพื่อเบิกจ่ายเงิน 
 

เอกสารประกอบการส่งเบิกจา่ยเงิน 
 (กรณี พค.เบิกจ่าย) 
๑. ต้นฉบับแบบพิมพ์/บันทกึขออนุมัติซื้อ/
จ้าง หรือต้นฉบบัรายงานผลของคณะ 
กรรมการจัดจ้าง 
๒. ส าเนาสัญญาหรอืต้นฉบับของใบสั่งซ้ือ/
ใบสั่งจ้าง 
๓. ส าเนาหลักประกันใบสั่ง(ถ้ามี) พร้อม
รับรองส าเนา 
๔. ต้นฉบับหนังสือส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้ 
๕. ต้นฉบับแบบพิมพ์รายงานการตรวจรบั
พัสด ุ
๖. ต้นฉบับเอกสารการตั้งหนี้ (FI.DOC) 

การบันทึกขอ้มูลการบริหารสัญญาในระบบ 
E-GP เป็นการบันทึกข้อมูลต่อเนื่องจาก
กระบวนการจัดซ้ือจัดจา้ง การจัดท าสัญญา 
โดยใช้รหัสโครงการในระบบ E-GP รหัส
เดียวกันตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึงสิ้นสุดการบริหาร
สัญญา ทั้งนี้ กรณีที่หนว่ยงานเป็นผู้บริหาร
สัญญาหรือเบิกจา่ยเงินเอง พค. จะมบีันทึก
แจ้งรหัสโครงการของระบบ 
 e-GP ไปพร้อมกับใบสั่งหรือสัญญา 



 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๑๑  กระบวนการจัดซื้อจดัจ้าง : ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๔ ได้ 

ก าหนดให้กรมบัญชีกลาง มีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการ
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้
สาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ซึ่งในระบบดังกล่าว หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน จะต้องด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การบริหารสัญญา การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามข้ันตอนของระบบทุกประการ ซึ่งใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบนั้น กรมบัญชีกลางได้จัดท าคู่มือในการปฏิบัติไว้อย่างละเอียด โดยสามารถศึกษา 
ได้ที่ www.gprocurement.go.th    
           ผังแสดงการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP  
    
                                   
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
                              - ๔๒ - 

      

สร้ำงแผนกำรจัดซ้ือ 
จัดจ้ำงในระบบ e-GP 
(เฉพาะโครงการที่มีวงเงิน
งบประมาณเกินกว่า ๕ 
แสนบาท) 
หมำยเหต ุ   สิ่งที่ได้ 
๑. แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณของ กคช.  
    ๑.๑ แผนการจัดซ้ือจัดจา้ง
งานด้านพัสดุ 
    ๑.๒. แผนการจัดซ้ือจัดจา้ง
งานก่อสร้าง 
๒. รหัสแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
(รายโครงการ) 

น ารหัสแผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างของแต่ละโครงการ
มาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในระบบ e-GP 
หมำยเหต ุ 
   ๑. ได้รหัสโครงการ 
   ๒. กรณีการจัดซ้ือจัดจ้าง
โครงการใดมิได้อยู่ในแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง หนว่ยงานจะต้องมี
บันทึกแจ้ง พค. เพือ่ขออนุมัติ
เพิ่มแผนการจัดซ้ือจัดจา้งก่อน 
จึงจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป
ได้ 
   ๓. กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างที่มี
วงเงินงบประมาณต้ังแต่ ๑ แสน
บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท สามารถน ามา
สร้างโครงการเพื่อด าเนินการ
จัดหาได้เลย 

น ารหัสโครงการบันทึก
ข้อมูล ด าเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้าง ตามวิธีการและ
ขั้นตอนท่ีก าหนด เช่น การ
เผยแพรร่่าง TOR การ
ประกาศเชญิชวน การเสนอ
ราคา ในระบบ e-GP 
 

 

บันทึกรายละเอียดผลการ
ด าเนินการทุกขั้นตอน
ตามที่ระบบก าหนดใน
ระบบ e-GP 
 

ได้ผู้ขายผูร้ับจ้าง 
 

ประกาศผู้ชนะการ 
เสนอราคาในระบบ e-GP 

 

น าเสนอขออนุมัติ
ซื้อหรือจ้าง 

 

รออุทธรณ ์
๗ วันท าการ 

 

จัดท า
สัญญา 

 

สญ.พค.
บันทึกข้อมูล
รายละเอียด
ของสัญญา 
ในระบบ 
 e-GP 

 

ส่งสัญญาให้
คณะกรรม 
การและ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

หน่วยงาน
บริหาร
สัญญาใน
ระบบ e-GP 

 

ประเมินผลผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ ระบบจะท าการ
ประเมินโดยอัตโนมัติ จากประวัติ
การบริหารสัญญาในระบบ e-GP 

 



 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๑๒ กำรเบิกวัสดคุงคลัง 
 
     ปัจจุบัน กคช. มีวัสดุคงคลังทั้งสิ้น จ านวน ๑๐๒ รายการ ประกอบด้วย  

๑. วัสดุส านักงาน จ านวน ๗๘ รายการ 
๒. วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๗ รายการ 
๓. วัสดุงานบ้านงานสวน จ านวน ๑๑ รายการ 
๔.   วสัดุยานพาหนะ จ านวน ๖ รายการ  

โดยรายละเอียดวัสดุแต่ละประเภท ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบทนี้ และมีข้ันตอนการขอเบิก ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
    หมำยเหตุ ๑. ในการเบิก ต้องตัด stock พร้อมรับของในวันเดียวกัน  

   ๒.  สามารถเบิกได้ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ 
            
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ขั้นตอนที่  ๑ 
หน่วยเบิกจัดท าใบ
แจ้งความต้องการ
เบิก (กคช.สผ.
๑๐๗) โดยในแต่ละ
ใบเบิก ขอให้แยก
วัสดุแตล่ะประเภท 

 ขั้นตอนที่  ๒  
น าเสนอผูม้ีอ านาจ
อนุมัติในการ
เบิกจ่าย (ผอก. 
ขึ้นไป) 

 ขั้นตอนที่  ๓ 
ถือใบเบิกตัด 
stock รายการวัสดุ
ในระบบ ERP 
(SAP) 
ที่กองพัสดุ อาคาร 
๒ ช้ัน ๑  

 ขั้นตอนที่  ๔ 
น าใบเบิกท่ีตัด 
stock  แล้ว ไปรับ
ของที่ คลังพัสดุ 



 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายบทที่ 12 

                                                   รายการวัสดุคงคลัง 

ล าดับที่ รหัสวัสดุ ชื่อพัสดุ หน่วยนับ จ่าย/ครั้ง ราคา/หน่วย 

    วัสดุส ำนักงำน       
1 1001 ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา สีด า #1  ม้วน 3 37.71 
            
2 1002 เทปลบค าผิดจุกเหลือง เบอร์ 7580 โอลิมเปีย  ม้วน 5 26.35 
            
3 1003 ผ้าหมึกพลาสติกจุกเหลือง STANDARD 200 โอลิมเปีย กล่อง 2 122.66 
            
4 1004 ถ่านไฟฉายขนาดเล็ก 1.5 โวล์ท ก้อน 60 5.00 
            
5 1007 สมุดปกแข็งเล่มเล็ก หนาไม่ต่ ากว่า 60 แผ่น  เล่ม 6 7.80 
    ขนาด 7 3/4" x 12 3/4"        
            
6 1008 สมุดปกแข็งเล่มใหญ่ หนาไม่ต่ ากว่า 80 แผ่น เล่ม 6 43.36 
    ขนาด 10 1/4" x 15"       
            
7 1009 สมุดปกอ่อนเล่มเล็ก ไม่ต่ ากว่า 36 แผ่น เล่ม 12 5.56 
            
8 1010 สมุดส่งหนังสือ A5 ขนาด 6" x 8 1/2"  เล่ม 6 26.94 
            
9 1011 สมุดทะเบียนหนังสือรับ  เล่ม 6 41.49 
    ขนาดประมาณ 21.80 x 29.50 ซม.       

10 1012 สมุดทะเบียนหนังสือส่ง  เล่ม 6 36.36 
    ขนาดประมาณ 21.80 x 29.50 ซม.       
            

11 1013 กระดาษคาร์บอนสีด า มอก. 545 - 2528 กล่อง 6 108.84 
    ขนาด 8 1/4" x 13"  บรรจุ 100 แผ่น/กล่อง       
            

 



 

 

 

 

 

 

รายการวัสดุคงคลัง 

ล าดับที่ รหัสวัสดุ ชื่อพัสดุ หน่วยนับ จ่าย/ครั้ง ราคา/หน่วย 

12 1014 กระดาษคาร์บอนสีน้ าเงิน มอก. 545 - 2528 กล่อง 6 98.43 
    ขนาด 8 1/4" x 13"  บรรจุ 100 แผ่น/กล่อง       
            

13 1018 กระดาษเครื่องบวกเลข กว้าง 2 1/4" ม้วน 24 5.75 
            

14 1020 กระดาษถ่ายเอกสาร A3 หนา 80 แกรม อย่างดี  รีม 10 198.18 
    บรรจุ 500 แผ่น/รีม ขนาด 297 x 420 มม.       
            

15 1021 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม  รีม 30 90.98 
    ขนาด 210 x 297 มม. บรรจุ 500 แผ่น/รีม        
            

16 1022 กระดาษถ่ายเอกสาร F14 หนา 80 แกรม อย่างดี  รีม 20 133.08 
    ขนาด 8.5" x 13.5" บรรจุ 500 แผ่น/รีม        
            

17 1024 กระดาษโทรสาร 216 มม. x 30 ม. แกน 1" ม้วน 2 32.20 
            

18 1027 แฟ้มสันกว้าง สันหุ้มด้วยผ้า หนา 3" สีด า กว้าง 14" ยาว 11" แฟ้ม 24 40.40 
            

19 1028 แฟ้มแขวนพร้อมลิ้นแฟ้มเสียบ หนา 350 แกรม แฟ้ม 200 13.13 
    ขนาด 9 1/2" x14 3/4" แยกสี แยกห่อ ๆ ละ 25 แฟ้ม       
            

20 1029 แฟ้มหนีบปกแข็ง 10" x 14" สีด า พิมพ์ตรา กคช. สีขาว แฟ้ม 12 29.57 
    และค าว่าการเคหะแห่งชาติ       
            

21 1030 แฟ้มห่วงปกแข็งสีฟ้า ห่วงกว้าง 1 1/2" ชนิด 2 ห่วง แฟ้ม 12 43.71 
    ขนาด 10" x 14" พิมพ์ตรา กคช. สีขาวบนปก       
            



 

 

 

 

 

 

รายการวัสดุคงคลัง 

ล าดับที่ รหัสวัสดุ ชื่อพัสดุ หน่วยนับ จ่าย/ครั้ง ราคา/หน่วย 

22 1031 แฟ้มห่วงปกแข็งสีฟ้า ห่วงกว้าง 1" ชนิด 2 ห่วง  แฟ้ม 12 32.99 
    ขนาด 10" x 14" พิมพ์ตรา กคช. สีขาวบนปก       
      

23 1032 แฟ้มเจาะ 9 1/4" x 15" หนา 350แกรม พิมพ์ตรา กคช. แฟ้ม 200 12.50 
    และค าว่าการเคหะแห่งชาติ แยกสี แยกห่อ ๆ ละ 25 แฟ้ม       
            

24 1033 แฟ้มเจาะหยักกลาง 8 3/4" x 15" หนา 350 แกรม แฟ้ม 200 12.46 
    สันกว้าง 1" พิมพ์ตรา กคช. และค าว่าการเคหะแห่งชาติ        
    แยกสี แยกห่อ ๆ ละ 25 แฟ้ม       
            

25 1034 สมุดเสนอเซ็นขนาด 10 1/2" x 14 1/2" 16 แผ่น แฟ้ม 6 99.49 
            

26 1035 ซองจดหมายขาว DL.110 x 220 มม. หนา 80 แกรม ซอง 500 0.62 
    บรรจุกล่องละ 500 ซอง มัดละ 50 ซอง       
            

27 1036 ซองน้ าตาลขยายข้าง 1 3/4" หนา 120 แกรม  ซอง 200 3.65 
    ขนาด 229 x 324 มม. พิมพ์ตรา กคช.       
            

28 1037 ซองน้ าตาลขยายข้าง 2" หนา 120 แกรม  ซอง 200 6.25 
    กว้าง 11" ยาว 17" พิมพ์ตรา กคช.       
            

29 1038 ลิ้นแฟ้ม ขนาด 8 ซม. บรรจุ 50 ชุด/กล่อง กล่อง 2 40.98 
            

30 1039 ตาไก่พลาสติก บรรจุ 500 ตัว/กล่อง กล่อง 2 24.45 
            

31 1040 อินเด็กซ์เทป ขนาดบรรจุ 5 ฟุต สีอ่อนใส (ขาว) กล่อง 2 58.73 
            

32 1041 ปากกาเมจิกด า ปากสองด้าน ด้านหนึ่งปากแหลม ด้าม 6 8.95 
 



 

 

 

 

 

 

รายการวัสดุคงคลัง 

ล าดับที่ รหัสวัสดุ ชื่อพัสดุ หน่วยนับ จ่าย/ครั้ง ราคา/หน่วย 

33 1042 ปากกาเมจิกแดง ปากสองด้าน  ด้าม 6 9.00 
    ด้านหนึ่งปากแหลมอีกด้านหนึ่งปากตัด       
      

34 1043 ปากกาเมจิกน้ าเงิน ปากสองด้าน  ด้าม 6 9.00 
    ด้านหนึ่งปากแหลมอีกด้านหนึ่งปากตัด       
            

35 1044 ปากกาเมจิกเขียว ปากสองด้าน  ด้าม 6 8.89 
    ด้านหนึ่งปากแหลมอีกด้านหนึ่งปากตัด       
            

36 1045 ปากกาเขียนกระดานไวท์บอร์ด สีเขียว ด้าม 6 14.92 
            

37 1046 ปากกาเขียนกระดานไวท์บอร์ด สีด า ด้าม 6 14.03 
            

38 1047 ปากกาเขียนกระดานไวท์บอร์ด สีแดง ด้าม 6 14.05 
            

39 1048 ปากกาเขียนกระดานไวท์บอร์ด สีน้ าเงิน ด้าม 6 14.92 
            

40 1049 กระดาษกาวย่น กว้าง 1" ยาวไม่ต่ ากว่า 25 หลา ม้วน 6 25.50 
            

41 1050 เทปพีวีซีใส (สก๊อตซ์เทป) กว้าง 3/4" ยาว 36 หลา  ม้วน 6 17.00 
    (ม้วนใหญ่แกนเล็ก)       
            

42 1051 เทปผ้า กว้าง 2" ยาว 18 หลา (สีน้ าตาล น้ าเงิน ฟ้า เทา) ม้วน 6 130.51 
            

43 1052 เทปขุ่น ขนาด 18 มม. x 33 ม. หลา เบอร์ 810  ม้วน 6 64.50 
            

44 1053 กาวน้ า ขนาดบรรจุ 150 มล. ขวด 6 9.00 
            

 



 

 

 

 

 

 

รายการวัสดุคงคลัง 

ล าดับที่ รหัสวัสดุ ชื่อพัสดุ หน่วยนับ จ่าย/ครั้ง ราคา/หน่วย 

45 1054 กาวลาเท็กซ์ ขนาดบรรจุ 16 ออนซ์ ขวด 6 27.97 
            

46 1055 กาวแท่งขนาดจุ 8.2 กรัม/หลอด หลอด 12 24.49 
      
      

47 1056 ยางรัดวงเล็ก ขนาดบรรจุ 1/2 กก./ถุง ถุง 2 65.44 
            

48 1057 ยางรัดวงใหญ่ ขนาดบรรจุ 1/2 กก./ถุง ถุง 2 57.13 
            

49 1058 เชือกผูกของกลุ่มเล็ก สีขาว ยาว 50 หลา เบอร์ 30 กลุ่ม 6 21.95 
            

50 1059 เชือกผูกของพลาสติกสีต่าง ๆ ขนาดน้ าหนัก 1 ขีด/ม้วน ม้วน 12 32.96 
            

51 1060 ลวดเสียบกระดาษ บรรจุ 100 ตัว/กล่อง เบอร์ 1 กล่อง 24 9.46 
            

52 1061 คลิป ขนาด 3/4" หรือ 19 มม. กล่องละ 12 ตัว กล่อง 20 7.98 
            

53 1062 คลิป ขนาด 1 5/8" หรือ 40 มม. กล่องละ 12 ตัว กล่อง 10 26.80 
            

54 1063 คลิป ขนาด 2" หรือ 50 มม. กล่องละ 12 ตัว กล่อง 10 38.96 
            

55 1064 คลิป ขนาด 1" หรือ 25 มม. กล่องละ 12 ตัว กล่อง 10 12.47 
            

56 1065 เป็กกดกระดาษ บรรจุ 100 ตัว/กล่อง กล่อง 2 8.58 
            

57 1066 หมึกประทับตรา สีน้ าเงิน บรรจุ 28 ซีซี ขวด 2 7.00 
            

58 1067 หมึกประทับตรา สีแดง บรรจุ 28 ซีซี ขวด 2 6.87 
 
 



 

 

 

 

 

 

รายการวัสดุคงคลัง 

ล าดับที่ รหัสวัสดุ ชื่อพัสดุ หน่วยนับ จ่าย/ครั้ง ราคา/หน่วย 

59 1070 ลวดเย็บกระดาษ แม็กซ์ 10 ขนาดบรรจุ 1000 ตัว/กล่อง กล่อง 24 5.00 
            

60 1071 ลวดเย็บกระดาษ บี 8  ขนาดบรรจุ 1000 ตัว/กล่อง กล่อง 12 7.50 
            

61 1072 ใบมีดคัตเตอร์ ขนาดเล็ก รุ่น A100 (10 ใบ/กล่อง) กล่อง 5 12.51 
            

62 1073 แท่นหมึกประทับตรา สีน้ าเงิน #2 อัน 6 25.00 
            

63 1074 แท่นหมึกประทับตรา สีแดง #2 อัน 6 22.50 
            

64 1075 ที่แขวนตรายาง 1 ชั้น 10 ชอ่ง อัน 1 64.55 
            

65 1076 ตรายางวันที่ อัน 6 26.04 
            

66 1077 ตะแกรงวางเอกสาร กว้าง 28 x 38.6 x 8.6 ซม. อัน 3 68.32 
            

67 1078 ที่ก้ันหนังสือ ขนาดใหญ่ กว้าง 5 1/2" สูง 7 1/2" อัน 12 37.33 
            

68 1079 กระดาษหัวบันทึกใหญ่ ใช้กระดาษปอนด์สีขาว รีม 5 101.07 
    หนา 60 แกรม ขนาด 210x297 มม.       
            

69 1082 แบบฟอร์ม กคช.กค.8 (เบิกจ่ายเงินไม่ตัดงบ) เล่ม 3 71.87 
    เล่มละ 50 ชุด ใช้กระดาษแอร์เมล์ ปกสีน้ าตาล       
            

70 1083 แบบฟอร์ม กคช.กค.7 ใบยืมเงินทดรองจ่าย เล่ม 3 84.99 
    เล่มละ 50 ชุด ใช้กระดาษแอร์เมล์ ปกสีน้ าตาล       
            
            



 

 

 

 

 

 

 

รายการวัสดุคงคลัง 

ล าดับที่ รหัสวัสดุ ชื่อพัสดุ หน่วยนับ จ่าย/ครั้ง ราคา/หน่วย 

71 1086 แบบพิมพ์ใบเบิก/ส่งคืนพัสดุ กคช.สผ.107 ใช้กระดาษแอร์เมล์ เล่ม 2 55.41 
    ขนาด A4 เล่มละ 50 ชุด ๆ ละ 4 สี       
            

72 1087 แบบพิมพ์รายงาน กคช.บร.114 การรับรอง/รับงาน/การเช่า/ เล่ม 2 84.00 
    ใบจ่าย ขนาด 21 x 30 ซม. ใช้กระดาษแอร์เมล์ 50 ชุด/เล่ม       
      

73 1088 แบบพิมพ์ใบติดต่องานภายใน กคช.สผ.21  เล่ม 12 17.96 
    ใช้กระดาษปอนด์สีขาว หนา 60 แกรม เล่มละ 100 แผ่น       
            

74 1089 ปกรองเรื่องด่วนที่สุด สีชมพู  แผ่น 50 1.75 
    ขนาด 10 1/4" x 14" หนา 210 แกรม       
            

75 1090 ปกรองเรื่องด่วนมาก สีฟ้า   แผ่น 100 1.75 
    ขนาด 10 1/4" x 14" หนา 210 แกรม       
            

76 1091 ปกรองเรื่องด่วน สีเขียว  แผ่น 100 1.75 
    ขนาด 10 1/4" x 14" หนา 210 แกรม       
            

77 1092 ปกรองเรื่องปกติ สีเหลือง  แผ่น 200 1.75 
    ขนาด 10 1/4" x 14" หนา 210 แกรม       
            

78 1093 ตะกร้าพลาสติกก้นทึบ ขนาดไม่ต่ ากว่า  กว้าง 12" สูง 11" ใบ 3 61.69 
            
    วัสดุคอมพิวเตอร์       
1 1094 กระดาษต่อเนื่อง 9" x 11" 1 ชั้น ไม่มีเส้น อย่างดี  กล่อง 3 329.38 
    ขนาด 60 แกรม บรรจุ 2000 ชุด/กล่อง       
            



 

 

 

 

 

 

รายการวัสดุคงคลัง 

ล าดับที่ รหัสวัสดุ ชื่อพัสดุ หน่วยนับ จ่าย/ครั้ง ราคา/หน่วย 

2 1095 กระดาษต่อเนื่อง 9" x 11" 2 ชั้น ไม่มีเส้น อย่างดี  กล่อง 3 440.56 
    ขนาด 50 แกรม  บรรจุ 1000 ชุด/กล่อง       
      

3 1096 กระดาษต่อเนื่อง 9" x 11" 3 ชั้น ไม่มีเส้น อย่างดี  กล่อง 3 453.83 
    ขนาด 50 แกรม  บรรจุ 500 ชุด/กล่อง       
            
4 1101 กระดาษต่อเนื่อง 15" x 11" 2 ชั้น ไม่มีเส้น อย่างดี  กล่อง 3 892.00 
    ขนาด 50 แกรม บรรจุ 1000 ชุด/กล่อง       
            
5 1102 กระดาษต่อเนื่อง 15" x 11" 3 ชั้น ไม่มีเส้น อย่างดี  กล่อง 3 619.26 
    ขนาด 50 แกรม บรรจุ 500 ชุด/กล่อง       
            
6 1107 ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ รุ่น LQ 2180i พร้อมตลับ กล่อง 3 155.00 
    ความยาวไม่ต่ ากว่า  45 เมตร       
            
7 1155 กระดาษต่อเนื่อง 15" x 11" 1 ชั้น ไม่มีเส้น อย่างดี  กล่อง 3 705.00 
    ขนาด 60 แกรม บรรจุ 2000 ชุด/กล่อง       
            
    วัสดุงำนบ้ำนงำนสวน       
1 1112 ผ้าดิบ ชนิดหยาบหน้ากว้าง 1 หลา ยาว 1 หลา ผืน 10 30.00 
            
2 1113 ไม้กวาดดอกหญ้า ชนิดด้ามไม้ไผ่มีลาย  อัน 5 48.11 
    ถักด้วยเชือกไนล้อน และชันยา       
            
3 1114 ไม้กวาดทางมะพร้าวก าใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 3/4" ก า 5 22.78 
    ปลอกรัดด้วยหวาย หรือสังกะสี       
            

 



 

 

 

 

 

 

รายการวัสดุคงคลัง 

ล าดับที่ รหัสวัสดุ ชื่อพัสดุ หน่วยนับ จ่าย/ครั้ง ราคา/หน่วย 

4 1115 ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว อัน 5 58.34 
            
5 1116 แผ่นขัดสีเขียว ขนาด 4" x 6" บรรจุในซองพลาสติก แผ่น 12 14.59 
            
6 1117 น้ ายาขัดเคลือบเงาพ้ืน  ขนาดบรรจุ 1 กก./ขวด  ขวด 5 170.00 
            
7 1118 น้ ายาล้างห้องน้ า ขนาดบรรจุ 3,800 มล./ขวด ขวด 5 169.46 
            
8 1119 น้ ายาท าความสะอาดพ้ืนประจ าวัน ขวด 5 97.62 
    ขนาดบรรจุ 1800 มล./ขวด       
            
    วัสดุยำนพำหนะ       
1 1126 น้ ามันเครื่อง PTT SAE 40 ไม่ต่ ากว่า กป.ละ 5 ลิตร  กป. 6 354.63 
    (6 กป./หีบ)       
            
2 1127 น้ ามันหล่อลื่น PTT PERFORMA SAE 20 - W 50 กป. 6 461.17 
    บรรจุไม่น้อยกว่า กป.ละ 4 ลิตร (6 กป./หีบ)       
            
3 1129 น้ ามันเกียร์ PTT-GL5 เบอร์ 140  กป. 6 422.00 
    ขนาดบรรจุไม่ต่ ากว่ากป.ละ 5 ลิตร (6 กป./หีบ)       
            
4 1130 น้ ามันเบรค PTT BREKE FLUID บรรจุไม่ต่ ากว่า 1 ลิตร/กป.  กป. 6 160.00 
            
5 1152 ยาขัดเงา คาร์โก้ บรรจุ กป.ละ 454 กรัม กป. 3 79.31 
            
6 1153 น้ ากลั่นบริสุทธิ์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 1000 ซีซี ขวด 6 9.28 
            

 



 

 

 

 

 

 

                    บทท่ี ๑๓ กำรจ ำหน่ำยพัสด ุ 
 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้

ก าหนดวิธีการจ าหน่ายซากพัสดุไว้ใน ส่วนที่ ๕ ข้อ ๒๑๕ ดังนี้ 
๑. กำรก ำหนดวิธีกำรจ ำหน่ำยพัสดุ  

ข้อ ๒๑๕ (๑) ให้ด ำเนินกำรขำยโดยวิธีทอดตลำดกอ่น เว้นแต่ 
(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาขณะซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน  

๕ แสนบาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้อง
ทอดตลาดก่อนก็ได้ 

(ข) การขายให้แก่หน่วยงานหน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล...ให้ขาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ตให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจาก
เจ้าหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคล
ดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

 
 
                                              
 
 
 
 
 
 

๒. กำรประเมินรำคำทรัพย์สินก่อนจ ำหน่ำย (รำคำข้ันต่ ำ) 
ในกำรจ ำหน่ำยพัสดุ ทุกวิธี ต้องมีการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนจ าหน่าย(ราคาข้ันต่ า) ซึ่งควร 

ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ  และคณะกรรมการนั้น ต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ความช านาญในด้านนี้
อย่างน้อย ๑ ท่าน ซึ่งในการขายแต่ละวิธี ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ข้อ ๒๑๕ ได้ก าหนดไว้เฉพาะวิธีขายทอดตลาด ที่ได้ก าหนดไว้ว่า  
             “ กำรขำยโดยวิธีทอดตลำด ใหถ้ือปฏิบัตติำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ โดยให้ผู้ทีไ่ด้รบั
มอบหมำยท ำกำรประเมินรำคำทรัพย์สินก่อนกำรประกำศขำยทอดตลำด” ซึ่งในวธิีปฏิบตัิ พด.พค. จะด าเนินการ
ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนจ าหน่าย ในรปูของคณะกรรมการส าหรับการจ าหนา่ยพัสดทุั้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจงและวิธี
คัดเลือก  
     
 
      

รำคำขณะได้มำ 

ไม่เกิน ๕ แสนบำท 

เกิน ๕ แสนบำท 

      ขำยโดย 

 วิธีเฉพำะเจำะจง 

    ขำยโดย 

  วิธีทอดตลำด 



 

 

 

 

 

 

- ๔๔ - 

๓. ขั้นตอนและวิธีกำรจ ำหน่ำย 
การจ าหน่ายพัสดุนั้น สามารถกระท าได้ ๒ วิธีคือ วิธีเฉพาะเจาะจง (ส าหรับพัสดุที่มีราคา 

ขณะได้มาไม่เกิน ๕ แสนบาท) และ วิธีขายทอดตลาด (ส าหรับพัสดุที่มีราคาขณะได้มาเกินกว่า ๕ แสนบาท)  ซึ่งมี
ขั้นตอนการด าเนินการของแต่ละวิธี ดังนี้ 
    
     ๓.๑ วิธีเฉพำะเจำะจง (ราคาพัสดุที่จะจ าหน่ายมีราคาขณะได้มา ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)                                              
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑.จัดท าบันทึกเสนอ ผช.ผว. หรือ 
รผว.ท่ีก ากับดูแล เพื่อขออนุมัติแตง่ตั้ง
คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินก่อน
จ าหน่าย 

ขั้นตอนที่ ๓ 
คณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ด าเนินการ
พิจารณาประเมินราคา
ทรัพย์สิน (ราคาขั้นต่ า) 

ขั้นตอนที่ ๔       
คณะกรรมการประเมิน
ราคาทรัพยส์ิน และ 
น าเสนอขออนุมัต ิ
ราคาที่ได้ ต่อผู้มี
อ านาจอนุมัติ ผ่าน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

 
  ขั้นตอนที่ ๕ ผช.ผว. หรือ รผว.  
  อนุมัติราคาขั้นต่ า 

ขั้นตอนที่ ๖ ด าเนินการ
จ าหน่าย(ราคาที่จ าหน่าย
ต้องไม่ต่ ากว่าราคาขั้นต่ า) 

ขั้นตอนที่ ๗ น าส่งรายได้
จากการจ าหน่ายส่ง  รช.บช 
(ภายในวันท่ีจ าหน่าย) 

ขั้นตอนที่ ๙   กรณี
จ าหน่ายครภุณัฑ์ มี
บันทึกแจ้ง พด.พค. 
และ บช. เพื่อตัดบญัชี
ครุภณัฑ ์

ขั้นตอนที่ ๘ หน่วยงานจัดท ารายงานผลการ
จ าหน่ายเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ รับทราบ 

ขั้นตอนที่ ๒ หน่วยงาน
มีบันทึกแจ้ง
คณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งทราบ 



 

 

 

 

 

 

        - ๔๕ - 

๓.๒  วิธีขำยทอดตลำด  (ราคาพัสดุที่จะจ าหน่ายมีราคาขณะได้มาเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

      
 

ขั้นตอนที่ ๑. จัดท าบันทึกเสนอ ผช.ผว. 
หรือ รผว.ท่ีคมุสาย เพื่อขออนุมัตแิต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินก่อน
จ าหน่าย 

ขั้นตอนที่ ๓ 
คณะกรรมการประเมิน
ราคาทรัพยส์ิน และ 
น าเสนอขออนุมัต ิ
ราคาขั้นต่ า ต่อผู้มีอ านาจ
อนุมัติ ผ่าน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    ขั้นตอนที่ ๔  ผช.ผว. หรือ รผว.    
    ทีก่ ากับดูแล อนุมัติราคาขั้นต่ า 

 ขั้นตอนที่  ๕ จัดท าบันทึก
และจัดท าประกาศ 
เชิญชวน  พร้อมขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการขาย
โดยวิธีทอดตลาด เสนอ  
ผช.ผว.หรือ รผว.  
ทีก่ ากับดูแล 

 
ขั้นตอนที่ ๖ เผยแพร่
ประกาศ 

ขั้นตอนที่ ๗ เสนอราคา ตามวัน เวลา
และสถานท่ีท่ีก าหนดในประกาศ เพ่ือหา 
ผู้ชนะการเสนอราคา 

 ขั้นตอนที่ ๘ น าส่งรายได้
จากการจ าหน่ายส่ง  
รช.บช (ภายในวันท่ี
จ าหน่าย) 

ขั้นตอนที่ ๙ คณะกรรมการจดัท ารายงานผล
การขายเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ รบัทราบ ผ่าน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

ขั้นตอนที่ ๑๐  กรณีจ าหนา่ยครภุณัฑ์ มี
บันทึกแจ้ง พด.พค. และ บช. เพื่อตัดบัญชี
ครุภณัฑ ์

ขั้นตอนที่ ๒. บันทึกแจ้ง
คณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้ง 



 

 

 

 

 

 

       บทท่ี ๑๔ ผังแสดงกระบวนงานหลักของฝ่ายพัสดุ 
 
กระบวนงานที่ ๑ งานจัดหาพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   กระบวนงานที่ ๒ งานจ้างก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

เอกสารแจ้งความต้องการ 
จัดซื้อจัดจ้างด้านพัสด ุ

เอกสารแจ้งความ
ต้องการ 
จัดจ้างงานก่อสร้าง 

  กอง 
พด.พค. 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร 

ด าเนินการ
จัดหา 

ส่ง สญ.พค. 
จัดท าสญัญา 

ผู้ขาย/ 
ผู้รับจ้าง 

สัญญาพัสดุ

 

สัญญาก่อสร้าง 

  สัญญาจ้าง
ทั่วไป 

  สัญญาซื้อ
ขาย/เช่า/ งาน
จ้างเหมา
บริการงานขาด
อัตราก าลัง 

ส่งต้นเรื่องคืน 
พด.พค.พร้อม
สัญญา 

พด.พค.ส่งให้
เจ้าของ
โครงการเพื่อ
บริหารสัญญา
และเบิก
จ่ายเงิน 

  พด.พค.
บริหารสัญญา
และเบิก
จ่ายเงิน 

  กอง 
ปม.พค. 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร 

ด าเนินการ
จัดจ้าง 

ผู้รับจ้างงาน
ก่อสร้าง 

ส่งต้นเรื่อง พร้อม
สัญญา 
คืนหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ 

  เจ้าของ
โครงการ
บริหารสัญญา
และเบิก
จ่ายเงิน 

วม.พค. และ
คณะกรรมการ
พิจารณาราคากลาง
(จัดท าราคากลาง) 

             สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือนี้ โปรดติดต่อ 
  นางสิริกร  พัชรกุลวรรณ  ผอก.พด.พค.  (โทรศัพท์ ๑๖๒๓๘) 
                                        ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                           ส่วนที่ ๒ 
                พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
                                          พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
     --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                           ส่วนที่ ๓ 
        ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
                                          พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
                                           ส่วนที่ ๔ 
      กฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
                                          พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 


