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คำนำ
“คู ่ม ือ การจัด ซื ้อ จัด จ้า ง” ฉบับ นี ้จัด ท าขึ ้น เพื ่อ เป็น แนวปฏิบ ัต ิใ ห้ผู ้ที ่เ กี ่ย วข้อ งทุก ส่ว นของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สู ง (องค์การมหาชน) ได้เ ข้า ใจและใช้เ ป็น คู่มือ ในการปฏิบัติง านให้เป็นไปตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอน และระยะเวลาใน
การดาเนิน งานในแต่ล ะวิธีข องการจัด ซื้อ จัดจ้า ง ตลอดถึง รายละเอีย ดของวิธีก ารปฏิบัติแ ละแบบฟอร์ม ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถดาเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

กลุ่มงานพัสดุ สานักอานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
มีนาคม ๒๕๖๑
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สำรบัญ
หน้ำ
คานิยาม/ความหมาย
วิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)
รายงานขอซื้อขอจ้าง
การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผังการจัดซื้อจัดจ้าง (ภาพโดยรวม)
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1 การจัดหาโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market)
1.2 การจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หลักประกันการเสนอราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ผังขั้นตอนการจัดจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
1.3 การจัดหาโดยวิธีสอบราคา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
แนวทางการปฏิบัติงานจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผังขั้นตอนการจัดจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
กรณีจัดซื้อจัดจ้างจาเป็นเร่งด่วน
กรณีสารองเงินจ่าย
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีสารองเงินจ่าย
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-3กรณียืมเงิน
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณียืมเงิน (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)
ผังขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน กรณียืมเงิน (วงเงินเกิน 100,000 บาท)
การจัดหา กรณีการจัดจ้างบริการ (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ผังขั้นตอนการจัดจ้างบริการ
การจัดหาน้ามันเชื้อเพลิง (ส่วนกลาง)
การจัดหาน้ามันเชื้อเพลิง (ใช้ในพื้นที่)
การจัดซื้อของที่ระลึก กระเช้าของขวัญ
การจ้างที่ปรึกษา
วิธีการจ้างที่ปรึกษา
ผังขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา (ผังโดยรวม)
ขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา และการแต่งตั้งคณะกรรมการ
การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผังขั้นตอน การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
ผังขั้นตอน การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผังขั้นตอน การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ผังขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (ผังโดยรวม)
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผังขั้นตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
ผังขั้นตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผังขั้นตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ
ผังขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ
การทาสัญญาและหลักประกัน
แบบสัญญา และหลักประกันสัญญา
หลักประกันผลงาน
การคืนปลักประกัน
การคิดค่าปรับตามสัญญา
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-4การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการทาสัญญา
แนวทางการปฏิบัติเรื่อง การประกาศเผยแพร่สาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับงานซื้อหรือจ้าง
- ผังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
- ผังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง
ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา
ตรวจรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
- ผังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษา/ออกแบบหรือควบคุมงาน
การบริหารพัสดุ
การตรวจสอบพัสดุประจาปี
การจาหน่ายพัสดุ
ขั้นตอนการปฏิบัติสาหรับการจาหน่ายพัสดุ
ผังขั้นตอนการจาหน่ายพัสดุ
การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ภาคผนวก
มติครม. กฎหมายและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง หนังสือตอบข้อหารือ
แบบฟอร์ม
แบบแจ้งความประสงค์ บ.๑
แบบแจ้งความประสงค์ บ.2
แบบแจ้งความประสงค์ บ.3
แบบแจ้งความประสงค์ บ.4
แบบแจ้งความประสงค์ บ.5
แบบแจ้งความประสงค์ บ.6
แบบแจ้งความประสงค์ บ.7
แบบสารองเงินจ่าย/ยืมเงิน 1
แบบสารองเงินจ่าย/ยืมเงิน 2
แบบ ว.๑๑๙
แบบข้อมูลผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา
แบบข้อมูลผู้ประกอบการนิติบุคคล
แบบข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการ
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คานิยาม/ความหมาย
พระราชบัญ ญัติก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา ๔
ให้ความหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง หมายความว่ า การด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ไ ด้ มาซึ่ ง พั ส ดุ โ ดยการซื้อ จ้ า ง เช่ า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

ซื้อ

จ้าง

เช่า

แลกเปลี่ยน

- อาคารสานักงาน
- ต้องไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้อง
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- ครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์
- รถยนต์
- วัสดุกับวัสดุ
ฯลฯ
ฯลฯ
พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่น ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

สินค้า
งาน
บริการ

งานจ้าง
ก่อสร้าง

พัสดุ
งานจ้างที่
ปรึกษา

งานจ้าง
ออกแบบฯ

กลุ่มงานพัสดุ

-2สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
งำนบริกำร หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทาของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้ าง
ลูก จ้า งของสถาบัน การรับ ขนในการเดิน ทางไปราชการหรือ ไปปฏิบัติงานของสถาบัน งานจ้า งที่ปรึกษา
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
งานจ้าง
บริการ

งานจ้าง
เหมาบริการ

งานจ้างทา
ของ

การรับขน
ตามกม. แพ่ง
และพาณิชย์

งำนก่อสร้ำง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้าง
อื่นใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทาอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกันต่ออาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่า ของงาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น
งานก่อสร้าง
อาคาร

ประปา ไฟฟ้า สื่อสาร
การโทรคมนาคม การระบายน้า
การขนส่งทางท่อ ทางน้า ทางบก
ทางอากาศ ทางอากาศ หรือทางราง

อาคารสานักงาน
โรงเรือน โรงคัดบรรจุ
โรงเก็บวัสดุ รั้ว

สาธารณูปโภค

การปรับปรุง
ซ่อมแซม

กลุ่มงานพัสดุ

-3อาคาร หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารสานักงาน
โรงเรือน โรงคัดบรรจุ โรงเก็บวัสดุ หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น
ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้า หอถังน้า ถนน ประปา
ไฟฟ้า หรือสิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน
สาธารณู ป โภค หมายความว่ า งานอั น เกี่ ย วกั บ การประปา การไฟฟ้ า การสื่ อ สาร การ
โทรคมนาคม การระบายน้า การขนส่งทางท่อ ทางน้า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึง่ ดาเนินการในระดับพืน้ ดิน ใต้พน้ื ดิน หรือเหนือพืน้ ดิน
งานจ้างที่ปรึกษา หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้
คาปรึกษาหรือแนะนาแก่สถาบันในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน
การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ใน
ภารกิจของสถาบัน
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
การบริ ห ารพั ส ดุ หมายความว่ า การเก็ บ การบั น ทึ ก การเบิ ก จ่ า ย การยื ม การตรวจสอบ
การบารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ
ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น
เสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง โดยดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
ให้ใช้ (1) ก่อน

(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด

ถ้าไม่มี (1) ให้ใช้ (2) หรือ (3) โดยให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสาคัญ
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณ
ที่กรมบัญชีกลางจัดทา
หรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด

ถ้าไม่มี (1) (2)และ(3) ให้ใช้ (4) หรือ (5) หรือ (6) โดยให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสาคัญ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบ
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด
วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ
ราคาจากท้องตลาด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560
หมวด ๑ ข้อความทั่วไป ส่วนที่ ๑ ให้คานิยาม ดังนี้
หน่ ว ยงานของรั ฐ หมายถึ ง ราชการส่ ว นกลาง ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน
กลุ่มงานพัสดุ

-4หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
องค์การมหาชน หมายถึง ผู้อานวยการ หรือผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกาหนด หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
หลักการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. คุ้มค่า หมายถึง มีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีราคาที่เหมาะสม
และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
๒. โปร่งใส หมายถึง ต้องกระทาโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีระยะเวลา
เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดาเนินงานชัดเจน
๓. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง การวางแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห าร พั ส ดุ
ล่วงหน้า เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีกาหนดเวลาที่เหมาะสม มีการ
ประเมินผล และเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
๔. ตรวจสอบได้ หมายถึง การเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ

วิธีปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2๔ สิงหาคม 2560
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (มาตรา 54 – ๕๕) กระทาได้ ๓ วิธี ดังต่อไปนี้
หมวด 6
การจัดซื้อจัดจ้าง

1.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ขั้นตอนแรกก่อนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในแต่ละวิธี
1. เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายในการปฏิ บั ติ ง านนั้ น จั ด ท าแผนการจั ด ซื้ อ จั ดจ้ า งประจ าปี (เฉพาะวงเงิ น มากกว่า
๕๐๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งแผนประกอบด้วย
กลุ่มงานพัสดุ

-5(1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ (จากการสืบราคา หากไม่ทราบให้ใช้วงเงิน ที่ได้รับ
ตามแผนปฏิบัติการ)
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) รายการอื่นที่กรมบัญชีกลางกาหนด
2. เสนอผู้อานวยการสถาบันให้ความเห็นชอบ (ระเบียบฯ ข้อ 11 วรรคหนึ่ง)
3. เมื่อผู้ อานวยการสถาบั น ให้ ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีแล้ ว ให้ หั ว หน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว 3 ช่องทาง ได้แก่
(1) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
(2) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสถาบัน
(3) ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของสถาบัน
4. หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีแล้ว ให้รีบดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแผนและขั้นตอน เพื่อให้พร้อมที่จะทาสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว (หากไม่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ จะดาเนินการไม่ได้)

กลุ่มงานพัสดุ

-6๑. การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อ 11) (ทั้งนี้แล้วแต่วิธีการจัดหา)
วิธีดาเนินการ (ข้อ ๑๑ – ๑๓)
- จัดทารายละเอียดตามที่กาหนด
- ผู้อานวยการสถาบันเห็นชอบ
- เผยแพร่แผนตามช่องทางที่กาหนด ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง ๒) เว็บไซต์ของสถาบัน ๓) ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของสถาบัน (หากไม่ประกาศ
เผยแพร่แผนในระบบ จะดาเนินการไม่ได้)
กรณีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑. เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. เจ้าหน้าที่/ผู้ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน
จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี เสนอผู้อานวยการสถาบัน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ประกอบด้วย :
๑. ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
๒. วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
๓. ระยะเวลาที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
๔. รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๓. ผู้อานวยการสถาบันให้ความเห็นชอบแผนฯ
๔. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว 3 ช่องทาง ได้แก่

1) ระบบของกรมบัญชีกลาง (E-GP)
2) ระบบของสถาบัน (Website ของสถาบัน)
3) ปิดประกาศ ณ ที่ปิดประกาศของสถาบัน
ยกเว้นไม่ต้องทาแผน และประกาศเผยแพร่ มาตรา 11 (1) (2) (3) และ (4)
ซื้อ/จ้างวิธีคัดเลือก
- จ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นไม่
อ า จ ค า ด ห ม า ย ไ ด้
(มาตรา ๕๖ (๑) (ค)
- ใช้ ใ นราชการลั บ /
ความมั่นคง
(มาตรา ๕๖ (๑)(ฉ)

ซื้อ/จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
- พั สดุ ผลิ ต จ าหน่ าย
ก่อสร้าง /บริการทั่วไป วงเงิน
ไม่ เกิ น ๕ แสนบาท (มาตรา
๕๖ (๒) (ข)
- มี ความจ าเป็ นฉุ กเฉิ น
เนื่องจาก เหตุ อุบั ติ ภัย ภัย
ธรรมชาติ
(มาตรา ๕๖ (๒) (ง)
- พัสดุที่จะขายทอดตลาด
(มาตรา ๕๖ (๒) (ฉ)

การจ้างที่ปรึกษา
- มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน
๕ แสนบาท
(มาตรา ๗๐ (๓) (ข))
- จาเป็นเร่งด่วน/
ความมั่ น คงของชาติ
หากล่าช้าจะเสียหาย
(มาตรา ๗๐ (๓) (ฉ))

งานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง
- จ าเป็ น เร่ง ด่ ว นหรื อ
เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คง
ของชาติ หากล่าช้าจะ
เสียหาย
(มาตรา ๘๒ (๓)

กลุ่มงานพัสดุ

-7สรุป การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และการประกาศเผยแพร่ (มาตรา 11 และข้อ 11-13)
สถาบันได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ

1.เจ้าหน้าที่/ผู้ได้รับมอบหมายในการ
ปฏิบัติงาน
2.ผู้อานวยการสถาบัน

3.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

กรณีต้องเปลี่ยนแปลงแผนให้เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายปฏิ บั ติ ง านนั้ น ท ารายงาน+เหตุ ผ ล
เสนอ ผอ.สถาบัน เพื่อขอความเห็นชอบ แล้วให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุประกาศต่อไป

ทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีเสนอ ผอ.สถาบัน
ประกอบด้วย : ชื่อโครงการ/วงเงินที่จะจัดซื้อจัด
จ้าง/ระยะเวลาที่จะจัดซื้อจัดจ้าง/อื่นๆ

เห็นชอบ

ประกาศเผยแพร่ทั้ง 3 ช่องทาง
1. ระบบของกรมบัญชีกลาง (E-GP)
2. ระบบของสถาบัน (Website สถาบัน)
3. ปิดประกาศ ณ ที่ปิดประกาศของสถาบัน

ดาเนินการตามแผนและขั้นตอนของระเบียบ
พร้อมทาสัญญา/ข้อตกลง เมื่อได้รบั อนุมัติแล้ว

กลุ่มงานพัสดุ

-82. จัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) หรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง ผู้อานวยการสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุรวมทั้งหลักเกณฑ์ ดังนี้
ผู้อานวยการสถาบันแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จัดทาร่างขอบเขตของงาน หรือคุณลักษณะเฉพาะงานซื้อ/จ้างทั่วไป
และกาหนดเกณฑ์การพิจารณา
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง จะกาหนดเป็นการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าของเรื่อง (สานัก) ตามประเภทของพัสดุที่จะจัดหา ดังนี้
๑. การจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1.4 รายละเอียดของพัสดุ/ขอเสนอทางด้าน
เทคนิค(ถ้ามี)
1.5 งบประมาณ
1.6 ระยะเวลาในการดาเนินการ
1.7 กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ข้อเสนอ (ราคา/คุณภาพ+ราคา)
1.8 รายละเอียดอื่นๆ

d

2. การจัดทาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ประกอบไปด้วยเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้
2.1 ขนาด
2.2 จานวน
2.3 การรับประกัน
2.4 การส่งมอบ
2.5 คุณลักษณะของผู้รับจ้าง
(กรณีงานจ้าง)

หมำยเหตุ
๑. ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ ไ ม่ ใ ช่ ง านก่ อ สร้ า ง หากพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า ง มี ป ระกาศก าหนดมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) แล้ว ให้กาหนดตาม มอก. หรือ ระบุเลข มอก. หรือ ถ้ายังไม่มีประกาศ มอก. แต่มีผู้ได้รับการ
จดทะเบี ย นผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ว้กั บ กระทรวงอุ ต สาหกรรม (กอ.) แล้ ว ให้ ก าหนดให้ ส อดคล้ อ งกั บรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อที่ กอ. จัดทาขึ้น
๒. การกาหนดคุณลักษณะของพัสดุให้คานึงคุณภาพ เทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างและห้ามมิ
ให้กาหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับ ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่
พัสดุที่จ- ะจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียว หรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้

กรณีงานก่อสร้าง ให้ผอ.สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือจะดาเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผอ.สถาบัน
กาหนดตามความจาเป็นและเหมาะสม
กลุ่มงานพัสดุ

-9๓. รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง การจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างดาเนินการ ดังนี้
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง เสนอผู้อานวยการสถาบัน
เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านผู้อานวยการสานักอานวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ตามรายการดังต่อไปนี้

-

ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธีนอกจากการซื้อที่ดินและสิ่งปลู กสร้าง
ข้อ ๒๓ และการซื้อหรือจ้างในกรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนตามข้อ ๗๙
วรรคสอง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ จั ด ท ารายงานขอซื้ อ หรื อ ขอจ้ า ง
ตามรายการ ดังนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มี
วงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น /
วงเงินที่สืบราคาได้
(๕) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การแต่งตั้ง
๘.๑ ผู้ตรวจรับพัสดุ (กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๘.๒ ผู้ ค วบคุ ม รั บ ผิ ด ชอบและคณะกรรมการตรวจการ
ปฏิบัติงาน (กรณีจัดทาเอง)
๘.๓ คณะกรรมการต่าง ๆ
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(กรณีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
- แบบตามภาคผนวก
- กรณีตามข้อ ๒๒ ว. ๒ : ทารายงานเฉพาะรายการที่เห็นว่า
จาเป็น

กลุ่มงานพัสดุ

-104. การแต่ งตั้ ง คณะกรรมการต่ า งๆ ในการจัด ซื้อหรื อจ้า ง ให้ ผู้ อานวยการสถาบันเป็นผู้ แต่งตั้ง
แบ่งตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
๔.๑ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่งตั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (กรณี e-bidding)
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๔.๒ วิธีคัดเลือก วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่งตั้ง
- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๔.๓ วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
- กรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ข้อกาหนดในการแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 4 มีดังนี้
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

• คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบทา
ร่าง TOR/Spec แบบรูปรายการฯ
• คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(กรณี e-bidding)
• คณะกรรมการพิ จ ารณาผล
สอบราคา (กรณีสอบราคา)
• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
• ผู้ ค ว บ คุ ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ
คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน
(กรณีจัดทาเอง)

• คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบทา
ร่าง TOR/Spec แบบรูปรายการฯ
• คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีคัดเลือก
• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
• ผู้ ค ว บ คุ ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ
คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน
(กรณีจัดทาเอง)

• คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบทา
ร่าง TOR/Spec แบบรูปรายการฯ
• คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง
• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
• ผู้ ค วบคุ ม รั บ ผิ ด ชอบ แล ะ
คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน
(กรณีจัดทาเอง)

หมายเหตุ - คณะกรรมการพิจารณาผล ห้ามเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเดียวกัน
- คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ห้ามเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเดียวกัน
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน
ซึง่ แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของสถาบัน โดยให้คานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
สาคัญ
ในกรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของสถาบันจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จานวน
กรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นต้องไม่มากกว่าจานวนกรรมการตามระเบียบฯ ข้อ ๒๖ วรรคหนึ่ง
การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงาน
ซื้อหรือจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
กลุ่มงานพัสดุ

-11องค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้
- ประธาน ๑ คน
- กรรมการอื่นอย่างน้อย ๒ คน
ยกเว้น งานจ้างที่ปรึกษา กรรมการอย่างน้อย ๔ คน
- แต่งตั้งจากข้าราชการ ลู กจ้ างประจา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลั ย พนักงานของรั ฐ
พนักงานหน่วยงานรัฐ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นสาคัญ
ในกรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของสถาบันจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จานวน
กรรมการที่เป็นบุคคลอื่นจะต้องไม่มากกว่าจานวนกรรมการขอสถาบัน
การประชุมของคณะกรรมการ
องค์ประชุม : ประธาน + กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและประธานจะต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง
มติกรรมการ : ถือเสียงข้างมาก ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีก ๑ เสียง
ยกเว้น
: คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้มติเอกฉันท์
การไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง กับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา
- ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและกรรมการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
- หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือ
จ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตน
ได้รับแต่งตั้งนั้น และให้รายงานผอ.สถาบันทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
หน้าที่ของกรรมการ รายงานผลการดาเนินงานต่อผอ.สถาบัน ทราบ

กลุ่มงานพัสดุ
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การจัดซื้อจัดจ้าง (ภาพโดยรวม)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยการ
จัดซื้อหรือจ้างมีกระบวนการ ดังนี้
จัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง + แต่งตั้งคณะกรรมการ

วิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e – market)

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีสอบราคา

จัดทารายงานผลการพิจารณา

อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

แจ้งผลการพิจารณาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทา ๓ ช่องทาง
(ประกาศผลผู้ชนะ)

ทาสัญญา

การบริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ

การบริหารพัสดุ (การเก็บ บันทึก และเบิกจ่าย)

กลุ่มงานพัสดุ
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามพ.ร.บ. มาตรา 55 และ ระเบียบฯ หมวดที่ ๖ ข้อ 28)
กาหนดไว้ 3 วิธี
๑. ประกาศเชิญชวนทั่วไป
๒. วิธีคัดเลือก
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ระเบียบฯ ข้อ 29) ได้แก่ การที่หน่วยงานเชิญชวนผู้ประกอบการ
ทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ กระทาได้ 3 วิธี ดังนี้
1.๑ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market)
๑.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
๑.3 วิธีสอบราคา
๑.๑ วิธี ต ลาดอิเ ล็กทรอนิกส์ (e-market) (ระเบียบฯ ข้อ 30) คือ การซื้อหรือจ้างที่ มี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กาหนด
ไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ดาเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e –
market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด กระทาได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1.1.1 การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน
500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
1.1.2 การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
วงเงินเกิน 5,000,000 บาท
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสาหรับการซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
๑) กลุ่มงานพัสดุสานักอานวยการแจ้งให้สานักต่างๆ รวบรวมความต้องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์
ตามรายการที่กระทรวงการคลังกาหนด ไตรมาสละ ๑ ครั้ง
๒) สานักต่างๆ รวบรวมพัสดุ ขออนุมัติหลักการ และแจ้งความประสงค์ไปที่กลุ่มงานพัสดุ
สานักอานวยการ ตามแบบ บ.๒
๓) เจ้าหน้าที่พัสดุ /ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และ
ประกาศ ๓ ช่องทาง
๔) คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดทาร่างขอบเขตของงาน (ข้อ ๒๑)
๕) เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง ใบคาขอเสนอราคา ร่างประกาศ และร่าง
เอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e – market ในระบบ e-GP และ จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศ
และร่างเอกสารฯ เสนอผู้อานวยการสถาบัน ให้ความเห็นชอบ ผ่านผู้อานวยการสานักอานวยการ และหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ
๖) เมื่อผู้อานวยการสถาบั นให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ดาเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อ หรือจ้าง ด้วยวิธี e – market ทางเว็บไซต์สถาบัน/กรมบัญชีกลาง
และปิดประกาศที่สถาบันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
๖.๑ การเสนอราคาโดยวิธี e – market ให้ ก าหนดเป็ น วันถั ด จากวั น สุ ดท้ า ยของ
ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง (มี ๒ วิธี ๑) ใบเสนอราคา ๒) ประมูลอิเล็กทรอนิกส์)
๖.๒ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาผลการเสนอราคา
กลุ่มงานพัสดุ

-14๖.๓ เมื่อได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสาร
การเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์จานวน 1 ชุด และลงลายมือชื่อกากับไว้
ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น
๖.๔ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ต่อผู้อานวยการสถาบัน ผ่านผู้อานวยการสานักอานวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๗) เมื่อผู้อานวยการสถาบันให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
แล้ ว ให้ หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ป ระกาศผลผู้ ช นะการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของสถาบัน และให้ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของสถาบัน และแจ้ง ให้
ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e – mail)
๘) เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาหนังสือถึงผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อสนองรับราคาและนัดทาสัญญา
พร้อมวางหลักประกันสัญญา
๙) เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ จั ด ท าร่ า งสั ญ ญา โดยให้ นิ ติ ก รตรวจสอบรู ป แบบสั ญ ญาตามที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
๑๐) แจ้งคู่สัญญาลงนามสัญญาตามแบบ หลังพ้นกาหนดอุทธรณ์
๑๑) คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาและส่งมอบพัสดุ
๑๒) เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทาการตรวจรับโดยเร็ว พร้อมสรุปผล
การตรวจรับ เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่านผู้อานวยการสานักอานวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๓) เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างและคิดค่าปรับ (ถ้ามี) และจัดทาขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๔) เจ้าหน้าที่พัสดุส่งกลุ่มงานคลังเบิกจ่ายเงิน และลงบัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุกรณีเป็นครุภัณฑ์

การพิจารณาผลการเสนอราคา
กรณีมีผู้
เสนอราคา
หลายราย

ให้เสนอความเห็นให้
ซื้อ/จ้าง จากรายที่
เสนอราคาต่าสุด กรณี
มีผู้เสนอราคาต่าสุด
เท่ากันหลายราย ให้
พิจารณาผูท้ ี่เสนอ
ราคาในลาดับแรก

กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว

พิจารณาแล้ว
เห็นว่า มีความ
เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อ
สถาบัน ให้เสนอ
ต่อผู้อานวยการ
สถาบัน เพื่อ
พิจารณารับราคา

พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ไม่มีความ
เหมาะสมและไม่
เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ

กรณีไม่มีผู้
เสนอราคา

ให้เจ้าหน้าที่เสนอ
ความเห็นต่อผอ.
สถาบัน ผ่าน ผอ.สอ.
และหน.จนท. พัสดุ
เพื่อพิจารณายกเลิก
และดาเนินการใหม่
หรือใช้วิธีคัดเลือก ตาม
มาตรา ๕๖ (๑) (ก)
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก)

กลุ่มงานพัสดุ
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ผังขั้นตอนการจัดซื้อ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e –market)
(วงเงินเกิน 500,000 บาท)
กลุ่มงานพัสดุสานักอานวยการแจ้งให้สานักต่างๆ รวบรวม
ความต้องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ตามรายการที่กระทรวงการคลัง
กาหนด ไตรมาสละ ๑ ครั้ง
คกก./เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ทไี่ ด้รบั มอบหมาย
จัดทาร่างขอบเขตของงาน (ข้อ ๒๑)
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง ใบคาขอเสนอราคา
ร่างประกาศ และร่างเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e – market
ในระบบ e-GP และ จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศและ
ร่างเอกสารฯ เสนอผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.สอ. และหน.เจ้าหน้าที่พสั ดุ

สานักต่างๆ รวบรวมพัสดุและขออนุมัติหลักการ ยกเว้นกรณีที่มี
ความชัดเจนแล้ว เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้แจ้งความประสงค์ตาม
แบบ บ. ๒ ไปที่กลุ่มงานพัสดุ สานักอานวยการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ e-GP (พ.ร.บ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)
และประกาศ ๓ ช่องทาง

ท

ผอ.สถาบันให้ความเห็นชอบแล้ว

เจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการ
ผอ.สถาบันให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและ
อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

1. หั วหน้ าเจ้ าหน้ าที่ พั สดุ ประกาศผลผู้ ชนะในระบบเครื อข่ าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของสถาบัน และปิดประกาศ ณ
สถานที่ปิดประกาศของสถาบั น และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุ กราย
ทราบผ่านทาง e- mail
2. ทาหนังสือถึงผู้ชนะเพื่อสนองรับราคา และนัดทาสัญญาพร้อม
วางหลักประกัน
3. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาร่างสัญญา โดยให้นิติกรตรวจสอบรูปแบบ
สัญญาฯ
4. แจ้งคู่สัญญาลงนามสัญญาตามแบบ และเมื่อพ้นกาหนดอุทธรณ์

คู่สัญญำ ทำตำมสัญญำและส่งมอบพัสดุ

1. เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e –market
ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง/ของสถาบัน
และปิดประกาศที่สถาบันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
2. การเสนอราคาโดยวิธี e –market ให้กาหนดเป็นวันถัดจาก
วันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง
3. เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาผล
การเสนอราคา
๔. เมื่อได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและ
เอกสารการเสนอราคาของผู้ เสนอราคารายนั้ นจากระบบ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ชุด และลงลายมือชื่อกากับไว้
ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น
๕. รายงานผลการพิจารณาและความเห็ นพร้อมเอกสารทั้ งหมด
เสนอผู้ อ านวยการสถาบั น ผ่ า นหั ว หน้า เจ้ า หน้า ที่พั ส ดุ เพื่ อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทาการตรวจรับ พร้อม
สรุปผลการตรวจรับ เสนอผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.สานัก
อานวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้ำหน้ำที่พัสดุแจ้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุตรวจรับ
โดยเร็ว

กลุ่มงานพัสดุ
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(ต่อ)
ผังขั้นตอนการจัดซื้อ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e –market)

๑. เจ้ำหน้ำที่พัสดุตรวจสอบเอกสำรของ คณะกรรรมกำรตรวจรับ
พัสดุ สรุปผลกำรซื้อและเอกสำร กรณีส่งมอบเกินกำหนดคิดค่ำปรับ
ในอัตรำร้อยละ ๐.๒ กรณีซื้อ
๒. จัดทำขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน ผ่ำน หัวหน้ำกลุ่มงำนพัสดุ

เจ้ำหน้ำทีพ่ ัสดุลงบัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุกรณี
เป็นครุภัณฑ์

ส่งกลุม่ งำนคลัง ดำเนินกำรเบิกจ่ำย

เบิกจ่ำยพัสดุ

- หัวหน้ำที่ใช้ของ = ผู้เบิก
- หัวหน้ำหน่วยพัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมำย = ผู้สั่งจ่ำย
พัสดุ

กลุ่มงานพัสดุ

-17-

สรุป ขั้นตอนการดาเนินการด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง

(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)
จัดทาร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมาย

จัดทาเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธี e - market
(ข้อ 34) พร้อมประกาศเชิญชวน

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 22)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
จัดทาประกาศและเอกสารซื้อ/จ้างเผยแพร่
ในระบบ e-GP /เว็บไซต์ของหน่วยงาน
และปิดประกาศที่หน่วยงาน (ข้อ 35)
กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท
แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
- ประกาศเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
- กาหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของ
การประกาศเผยแพร่

กรณีวงเงินเกิน
5 ล้านบาท

การเสนอราคา

E-market แบบใบเสนอราคา ข้อ 30 (1)

E-market แบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 30 (๒)

ผู้ประกอบการเข้าระบบ e- GP
เพื่อเสนอราคาตามวัน/เวลาที่กาหนด
โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว ข้อ 37 (1)

ผู้ประกอบการเข้าระบบ e – GP เพื่อเสนอราคา
ตามวัน/เวลาทีก่ าหนด โดยเสนอราคากี่ครัง้ ก็ได้
ภายในเวลา 30 นาที ข้อ 37 (2)

Z#X(2)

สิ้นสุดการเสนอราคาให้เจ้าหน้าที่พจิ ารณาผู้ชนะ
การเสนอราคาจากผูท้ ี่เสนอราคาต่าสุด (ข้อ 38)

เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็น
เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ข้อ 41)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผูม้ ีอานาจอนุมตั ิซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการพิจารณา

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด หรือข้อตกลง ภายหลัง จากพ้นระยะเวลา
อุทธรณ์ผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

หัวหน้าเจ้าหน้าทีแ่ จ้งผลการพิจารณาทาง
e-mail และประกาศผลผู้ชนะ (ข้อ 42)

๑.๒
วิธีประกวดราคาอิ
คณะกรรมการตรวจรั
บพัสดุ เล็กทรอนิกส์ (e – bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงิน
นการตรวจรั
เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงบั
ญชีณ
/ทะเบี
นควบคุมพัสดุ
เกิน 500,000 บาทดาเนิและเป็
นสิบนพัค้สดุาหรืองานบริการที่ไม่ได้กาหนดรายละเอี
ยดคุ
ลักยษณะเฉพาะของพั
สดุไว้
ระเบียบฯ ข้อ 175-180
ในระบบข้อมูลสินค้า (e – catalog) โดยให้ดาเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding :
e – bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
เบิกจ่ายเงิน บัติงานสาหรับการซื้อหรือจ้าง
เบิกจ่ายพัสดุ
ขั้นตอนการปฏิ
กลุ่มงานพัสดุ

-18๑) เจ้าของเรื่องขออนุมัติในหลักการ (กรณีแผนปฏิบัติการประจาปีไม่ชัดเจน) เพื่อเสนอ
ผู้อานวยการสถาบันอนุมตั ิ
๒) เจ้าของเรื่องแจ้งความประสงค์ตามแบบ บ.๗ แนบอนุมัติในหลักการ และรายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ พร้อมรายชื่อคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ
ราคากลาง ให้กลุ่มงานพัสดุ สานักอานวยการ
๓) เจ้ าหน้ าที่พัส ดุ จั ดทาขออนุมัติ ประกาศแผนจัด ซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เพื่อเสนอ
ผู้อานวยการสถาบันให้ความเห็นชอบ แล้วประกาศ ๓ ช่องทาง
๔) เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาขออนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
และราคากลาง รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว
๕) เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาร่างเอกสารซื้อหรือจ้า งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม
ประกาศเชิญชวน ตามตัว อย่ างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด และจัดทารายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบข้อ 22 พร้อมนาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง เสนอผู้อานวยการสถาบันเพื่อขอความเห็นชอบ
๖) ผู้อานวยการสถาบัน เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างและอาจให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง เพื่อให้การกาหนดขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเป็นไปด้วยความรอบคอบเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่
สถาบัน และไม่มีการกาหนดเงื่อนไขเป็นการขัด ขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์
ดังนี้
- การซื้อ หรือ จ้า ง ซึ่ง มีว งเงิน เกิน 500,000 บาท แต่ไ ม่เ กิน 5,000,000 บาท
ให้อยู่ในดุล พินิจ ของผู้อานวยการสถาบัน ที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
หรือไม่ก็ได้
- การซื้อหรือจ้าง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ให้สถาบันนาร่างประกาศและร่าง
เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
๗) ในกรณี ที่ ส ถาบั น น าร่ า งประกาศและร่ างเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ว ยวิ ธีป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการนาร่าง
เอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของสถาบัน เป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเห็นไปยังสถาบันโดยตรง โดยเปิดเผยตัว
กรณีมีผู้แสดงความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทา
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พิจารณาว่าสมควรปรับปรุง
แก้ไขหรือไม่ โดยดาเนินการ ดังนี้
- กรณีพิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างที่ได้ปรับปรุงแล้ว
เสนอผู้อานวยการสถาบันเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นาร่างประกาศและร่างเอกสาร
ซื้อหรือจ้างดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของสถาบันอีกครั้งหนึ่ง เป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็น
หนังสือ

กลุ่มงานพัสดุ

-19- กรณีพิจ ารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานพร้อมความเห็นเสนอผู้อานวยการสถาบันเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
๘) เมือ่ ดาเนินการตามข้อ ๖ – ๗ แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของสถาบันภายในกาหนด ดังนี้
ระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารฯ
- ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
- ไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
- ไม่น้อยกว่า 12 วันทาการ
- ไม่น้อยกว่า 20 วันทาการ

วงเงินที่จัดหา
เกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
เกิน 5 ล้าน แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
เกิน 10 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
เกิน 50 ล้านขึ้นไป

๙) การให้ห รือ ขายเอกสารประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ รวมทั้ ง เอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้ทาไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อให้
ผู้ประกอบการรับหรือขอซื้อเอกสารได้ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคา
1๐) ในวั น เสนอราคา ให้ ผู้ ป ระกอบการเข้ า ระบบและเสนอราคาในเวลาที่ กาหนด
โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว
1๑) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเสนอราคา ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดาเนินการ ดังนี้
- จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่ อกากับไว้ในใบเสนอราคาและ
เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือจ้างที่กาหนดให้มีการยื่นข้อเสนอ
ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหากให้พิมพ์ใบเสนอราคาหลังจากพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคหรือ
ข้อเสนออื่นตามข้อ ๘๓ (๓) แล้ว
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และ
พัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือการนาเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารที่กาหนดให้จัดส่งภายหลัง
จากวันเสนอราคา (ถ้ามี) แล้วคัดเลือกผู้ยื่ นข้อเสนอที่ไม่ มีผ ลประโยชน์ร่ว มกันและยื่นเอกสารเสนอราคา
ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่สถาบันกาหนดไว้
- คั ด เลื อ กพั ส ดุ ห รื อ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ถู ก ต้ อ ง และพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
ข้อเสนอตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยให้จัดเรียงลาดับผู้ที่เสนอราคา
ต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย หากผู้ยื่นเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทาสัญญาให้
พิจารณารายถัดไป
- จั ด ท ารายงานผลการพิ จ ารณาและความเห็ น พร้ อ มด้ ว ยเอกสารทั้ ง หมดเสนอ
ผู้อานวยการสถาบัน ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณา
ดังกล่าว อย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
ก. รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ข. รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
ค. รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กลุ่มงานพัสดุ

-20ง. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
จ. ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุก
ราย พร้อมเหตุสนับสนุนในการพิจารณา
1๒) เมื่อพิจารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมี
ผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพียงรายเดียว
ให้เสนอผู้อานวยการสถาบันผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุเพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น
แต่ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดาเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่อรอง
ราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น (ดาเนินการตามข้อ 57 หรือ 58 แล้วแต่กรณี) แล้วเสนอความเห็นต่อผู้อานวยการ
สถาบันต่อไป
กรณี ไ ม่ มี ผู้ เ สนอราคาหรื อ มี แ ต่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตรงตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนด ให้ เ สนอ
ผู้อานวยการสถาบัน ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุเพื่อยกเลิกและดาเนินการใหม่ แต่หากผู้อานวยการสถาบัน
พิจารณาแล้วเห็นว่า ดาเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดาเนินการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้
เว้นแต่ สถาบันจะดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น
ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่
กรณีพิจารณาเกณฑ์ราคาตามข้อ ๕๗ กรณีสถาบันเลือกใช้เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่า
มีผู้เสนอราคาต่าสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่าสุดของผู้ ที่เสนอราคาเข้าสู่ ร ะบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลาดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะจัดซื้อหรือจ้าง
ให้คณะกรรมการดาเนินการตามข้อ ๕๗ (๑) หรือ (๒) หรือ (๓)
กรณี ใ ช้ เ กณฑ์ อื่ น ประกอบตามข้ อ ๕๘ ในการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีสถาบันเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการดาเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
นั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่าสุดเท่าที่จะทาได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอม
ลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่
ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็น
ราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
1๓) เมื่อผู้อานวยการสถาบันให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และอนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ ผู้ เสนอราคาทุ กรายทราบ และให้ ประกาศผลผู้ ช นะการเสนอราคาในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของสถาบันตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของสถาบัน
๑๔) เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาหนังสือสนองรับราคาและนัดทาสัญญา
๑๕) เจ้ าหน้ าที่พัส ดุจั ดทาร่างสั ญญา โดยให้ นิติกรตรวจรูปแบบสั ญญาให้ เป็นไปตามที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
๑๖) แจ้งคูส่ ัญญาลงนามในสัญญาตามแบบหลังจากพ้นกาหนดอุทธรณ์
๑๗) คู่สัญญา ทาตามสัญญาส่งมอบของ
๑๘) เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทาการตรวจรับโดยเร็ว พร้อมสรุปผล
การตรวจรับ เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่านผู้อานวยการสานักอานวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่มงานพัสดุ

-21๑๙) เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างและคิดค่าปรับ (ถ้ามี) และจัดทาขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๒๐) เจ้าหน้าที่พัสดุส่งกลุ่มงานคลังเบิกจ่ายเงิน และลงบัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุกรณีเป็นครุภัณฑ์

หลักประกันการเสนอราคา

เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อ
หรื อจ้ าง ให้ ส ถาบั น ก าหนดหลั กประกั น การเสนอราคา ส าหรั บการจั ดซื้ อหรื อจ้ างด้ ว ยวิ ธี ประกวดรา คา
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีวงเงินซื้อหรือจ้างตั้งแต่ 5,000,000 บาท
การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา
มูลค่าหลักประกันการเสนอราคา
ร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น
เว้นแต่ การจัดหาที่สาคัญพิเศษ กาหนดสูงกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ก็ได้
กรณีหน่วยงานรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลักประกัน
หลักประกันการเสนอราคา (ข้อ 166) ให้มีหลักประกันการเสนอราคาในกรณีต่อไปนี้
กรณีที่ต้องมีหลักประกันการเสนอราคา
ชนิดหลักประกัน
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธี E-bidding วงเงิน 1.เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย-ลงวันที่ที่ใช้
ซื้อหรือจ้างเกินกว่า 5 ล้านบาท
เช็ค/ดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น
ไม่เกิน 3 วันทาการ (ลงวันที่ที่เอาเช็คมาจ่าย หรือ
ก่อนไม่เกิน 3 วันทาการ ไม่รับเช็ควันที่ล่วงหน้า)
3.พันธบัตรรัฐบาลไทย
4.หนังสือค้าประกัน บริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ตามรายชื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียน อนุโลมใช้ตามแบบของธนาคาร

เงื่อนไขเพิ่มเติม
วันเสนอราคา-ส่งในรูปแบบ PDF File และ
ให้หน่วยงานของรัฐกาหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
ส่งต้นฉบับมาให้หน่วยงานตรวจสอบความ
ถูกต้อง ตามวัน เวลาที่กาหนดวันใดวันหนึ่ง
ภายใน 5 วั น ท าการนั บ ถั ด จากวั น เสนอ
ราคา เว้นแต่ ไม่อาจดาเนินการในวันใดได้
ให้กาหนดมากกว่า 1 วันได้แต่ไม่เกิน 5 วัน
ทาการนับถัดจากวันเสนอราคา ต้องระบุไว้
เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจน

2.หนั งสื อ ค้ าประกั น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนาคาร
ภายในประเทศไทย

กลุ่มงานพัสดุ
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ผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
(วงเงินเกิน 500,000 บาท)
เจ้าของเรื่องขออนุมัติในหลักการ
กรณีแผนปฏิบัติการประจาปีไม่ชัดเจน
f จัดทาแผนจัดซื้อจัด
เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จ้างในระบบ e-GP (พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ/
เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รบั มอบหมาย จัดทาร่างขอบเขต
ของงาน (ข้อ ๒๑) หรือคุณลักษณะของพัสดุ ราคา
กลาง และกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ

เจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการ
1. นาร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของสถาบันเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเห็น
2. กรณีมีผู้แสดงความเห็น ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับกรรมการ
ร่าง TOR พิจารณาว่าสมควรแก้ไขหรือไม่
2.1 ปรับปรุง : นาร่างที่ปรับปรุงแล้วเสนอผอ.สถาบันให้ความ
เห็นชอบ แล้วประกาศอีก ๓ วัน และให้แจ้งผู้มีความเห็นทราบ
๒.๒ ไม่ปรับปรุง : ทารายงานเสนอผอ.สถาบันให้ความ
เห็นชอบและแจ้งผู้มคี วามเห็นทุกราย
3. กรณีไม่มผี ู้แสดงความเห็น ให้เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุดาเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของสถาบัน
4. การให้หรือขายเอกสารประกวดราคา ให้ทาพร้อมกับการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารเพือ่ ให้รับหรือซื้อได้ตั้งแต่วันที่
เริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศ
5. เมื่อถึงกาหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบและเสนอราคาภายในเวลาที่กาหนด โดย
เสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว
๖. เมื่อ สิ้นสุดการเสนอราคา ให้ คณะกรรมการพิจ ารณาผล
ดาเนินการ

เจ้าของเรื่องแจ้งความประสงค์ตามแบบ บ. ๗ แนบหนังสือ
อนุ มั ติ ใ นหลั ก การ/แผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี / วงเงิ น
งบประมาณ พร้ อ มรายชื่ อ คณะกรรมการก าหนดร่ า ง
ขอบเขตของงาน และราคากลาง ให้กลุ่มงานพัสดุ สานัก
อานวยการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ – จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างเอกสารซื้อหรือ
จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศเชิญชวน พร้อม
นาร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
เสนอ ผู้อานวยการสถาบัน ผ่าน ผู้อานวยการสานักอานวยการ
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ

ผอ.สถาบันให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างและอาจ
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน พร้อมร่าง
ประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ราคา ดาเนินการ
1. จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของทุก
รายจากระบบ จานวน 1 ชุด โดยให้คณะกรรมการทุกคนลง
ลายมือชื่อกากับ เว้นแต่ กรณีมีการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค
2. ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมและเอกสารหลักฐานต่างๆ
และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน
3. พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้อง โดยจัด
เรียงลาดับผู้เสนอราคาต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด
ไม่เกิน ๓ ราย
4. จัดทารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสาร
ทั้งหมด เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เพื่อให้ความเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ เสนอผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.
สานักอานวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อ ขอ
ความเห็นชอบ

กลุ่มงานพัสดุ

-23-

ผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
(ต่อ)
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งผลการพิจารณาผ่าน
ทาง e - mail ให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
และประกาศผลผูช้ นะทาง e-GP และ web
สถาบั น และปิ ด ประกาศ ณ สถานที่ ปิ ด
ประกาศของสถาบัน
2. ท าหนั ง สื อ สนองรั บ ราคา และนั ด ท า
สัญญาและวางหลักประกัน
3. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาร่างสัญญา
๔. แจ้งคู่สัญญา ลงนามในสัญญาตามแบบ
เมื่อพ้นกาหนดอุทธรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทาการตรวจรับ
พร้ อ มสรุ ปผลการตรวจรับ เสนอ ผอ.สถาบัน
ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

๑. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารของ คณะกรรรมการ
ตรวจรับพัสดุ สรุป ผลการซื้อ /จ้างและเอกสารของ
ผู้ควบคุมงาน (งานก่อสร้าง) กรณีส่งมอบเกินกาหนด
คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ กรณีซื้อ ร้อยละ ๐.๑
กรณีงานจ้าง
๒. จัดทาขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ผ่าน หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ผอ.สถาบั น ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานผลการ
พิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ผู้รับจ้ำง/ผู้ขำย ทำตำมสัญญำ ส่งมอบงำน

เจ้ำหน้ำที่พัสดุแจ้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับโดยเร็ว

ส่งกลุม่ งำนคลัง ดำเนินกำรเบิกจ่ำย

เจ้ำหน้ำทีพ่ ัสดุลงบัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุกรณี
เป็นครุภัณฑ์

เบิกจ่ำยพัสดุ

- หัวหน้ำที่ใช้ของ = ผู้เบิก
- หัวหน้ำหน่วยพัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมำย = ผู้สั่งจ่ำย
พัสดุ

กลุ่มงานพัสดุ

-24-

ผังขั้นตอนการจัดจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
(วงเงินเกิน 500,000 บาท)
เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดทาแผนจัดซื้อจัด
จ้างในระบบ e-GP (พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)

เจ้าหน้าที่พสั ดุขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าทีจ่ ัดทาแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง

คณะกรรมการฯ กาหนดราคากลาง ตามแบบ ปปช.

กลุ่มงานอาคารสถานที่ขออนุมัติใช้แบบรูปรายการ
และแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง

เจ้าหน้าที่พัสดุ – จัดทารายงานขอขอจ้าง ร่างเอกสารจ้ าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศเชิญชวน พร้อม
นาร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะ
จ้ าง เสนอ ผอ.สถาบั น ผ่ าน ผอ.ส านั กอ านวยการ และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ราคา ดาเนินการ
1. จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของทุก
รายจากระบบ จานวน 1 ชุด โดยให้คณะกรรมการทุกคนลง
ลายมือชื่อกากับ เว้นแต่มีการพิจาณาข้อเสนอทางเทคนิค
2. ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมและเอกสารหลักฐานต่างๆ
และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน
3. พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้อง โดยจัด
เรียงลาดับผู้เสนอราคาต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด
ไม่เกิน ๓ ราย
4. จัดทารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสาร
ทั้งหมด เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เพื่อให้ความเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ เสนอ ผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.
สานักอานวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อ ขอ
ความเห็นชอบ

ผอ.สถาบัน ให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างและอาจให้
มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน พร้อมร่าง
ประกาศและร่างเอกสารจ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการ
1. นาร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ในระบบ
เครือ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง และของสถาบั นเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเห็น
2. กรณีมีผู้แสดงความเห็น ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับกรรมการ
ร่าง TOR พิจารณาว่าสมควรแก้ไขหรือไม่
2.1 ปรับปรุง : นาร่างที่ปรับปรุงแล้วเสนอผอ.สถาบันให้ความ
เห็นชอบ แล้วประกาศอีก ๓ วัน และให้แจ้งผู้มีความเห็นทราบ
๒.๒ ไม่ปรับปรุง : ทารายงานเสนอผอ.สถาบันให้ความ
เห็นชอบและแจ้งผู้มีความเห็นทุกราย
3. กรณี ไ ม่ มี ผู้ แ สดงความคิ ดเห็ นให้ เจ้ าหน้ าที่ พั สดุ ด าเนิ นการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของสถาบัน
4. การให้ ห รือ ขายเอกสารประกวดราคา ให้ ทาพร้อ มกับ การ
เผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารเพื่ อ ให้ รั บ หรื อ ซื้ อ ได้ ตั้ ง แต่วันที่
เริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศ
5. เมื่อถึงกาหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบและเสนอราคาภายในเวลาที่กาหนด โดย
เสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว
๖. เมื่อ สิ้นสุดการเสนอราคา ให้ คณะกรรมการพิจ ารณาผล
ดาเนินการ

กลุ่มงานพัสดุ

-25-

ผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
(ต่อ)
ผอ.สถาบั น ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานผลการ
พิจารณาและอนุมัติสั่งจ้าง

ผู้รับจ้ำง ทำตำมสัญญำ ส่งมอบงำน

เจ้ำหน้ำที่พัสดุแจ้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับโดยเร็ว

1. เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผลการพิจารณาผ่าน
ทาง e - mail ให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
และประกาศผลผูช้ นะทาง e-GP และ web
สถาบั น และปิ ด ประกาศ ณ สถานที่ ปิ ด
ประกาศของสถาบัน
2. ท าหนั ง สื อ สนองรั บ ราคา และนั ด ท า
สัญญา และวางหลักประกัน
3. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาร่างสัญญาจ้าง โดย
ให้นิติกรตรวจรูปแบบสัญญา
4. แจ้งคู่สัญญา ลงนามในสัญญา เมื่อพ้น
ระยะอุทธรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทาการตรวจรับ
พร้อมสรุปผลการตรวจรับ เสนอ ผอ.สถาบัน ผ่าน
ผอ.สานักอานวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

๑. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารของคณะกรรรม
การตรวจรับพัสดุ สรุปผลการจ้างและเอกสารของผู้
ควบคุมงาน (งานก่อสร้าง) กรณีส่งมอบเกินกาหนด
คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑
๒. จัดทาขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ผ่าน หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ส่งกลุม่ งำนคลัง ดำเนินกำรเบิกจ่ำย

กลุ่มงานพัสดุ

-26-

สรุป ขั้นตอนการดาเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)
จัดทาร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จัดทาเอกสารซือ้ หรือจ้าง ด้วยวิธี e - bidding (ข้อ 43)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ
- พร้อมประกาศเชิญชวน

จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง พร้อมนาร่างขอบเขตของงาน
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 22)
วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

- ประกาศเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
- กาหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจาก
วันสุดท้ายของการประกาศเผยแพร่

ไม่นาร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา
รับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45 )

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
ให้นาประกาศเผยแพร่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศ และเอกสาร
ประกวดราคาไม่น้อยกว่า ๕ วันทาการ (ข้อ 48)
ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารฯ และจัดเตรียมเอกสารฯ
เพื่อยืน่ ข้อเสนอผ่านระบบ e - GP (ข้อ51)

นาร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่
ลงเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
(ข้อ 45)

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นาร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา
รับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45+ข้อ 46)

มีผู้เสนอความเห็น

ไม่มีผู้เสนอความเห็น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทารายงาน

ไม่ปรับปรุง
ข้อ ๔7 (2)

ปรับปรุง
ข้อ ๔7 (1)

- หากมีผู้เสนอความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบ
ผู้มีความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ (ข้อ 47 (1))
- กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทารายงานพร้อม
ความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไข เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ + นาร่างประกาศอีกครั้ง
(ข้อ 47 (1))

กาหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ามี)
ก่อนถึงวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ (ข้อ 52)
ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ

e- GP โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว (ข้อ ๕๔)
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดาเนินการ
พิจารณาผล (ข้อ 55)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
หรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
ผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

คณะกรรมการฯ จัดทารายงานผลการพิจารณา
พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ ตามข้อ 55 (4)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดาเนินการตรวจรับพัสดุ
ระเบียบฯ ข้อ 175-180

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผูม้ ีอานาจ
อนุมตั ิซื้อหรือจ้าง เห็นชอบผลการพิจารณา
(ข้อ 59)

เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงบัญชี/
ทะเบียนควบคุมพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(ข้อ 59)

เบิกจ่ายพัสดุ

เบิกจ่ายเงิน

กลุ่มงานพัสดุ

-27๑.๓ วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน
5,000,000 บาท
- ให้กระทาได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจากัดในการใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ทาให้ไม่สามารถดาเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้
- ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจาเป็นที่ไม่อาจดาเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22 ด้วย
(สถาบันไม่ได้ใช้วิธีสอบราคา เนื่องจากจะใช้เฉพาะหน่วยงานที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสาหรับการซื้อหรือจ้าง
๑) เจ้าของเรื่องจัดทาแบบแจ้งความประสงค์ขอซื้อขอจ้าง ตามแบบ บ. ๗ ผ่าน ผอ.เจ้าของ
เรื่อง ส่งให้สานักอานวยการ กลุ่มงานพัสดุ
๒) ให้ผู้อานวยการสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคลหนึ่ง
รับผิดชอบในการจัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
๓) เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง จั ดทาเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
พร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
สถาบันอาจนาร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้
- เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ – กรมบัญชีกลาง
– สถาบัน
- เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
- กรณีที่สถาบันนาร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา เผยแพร่เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น จากผู้ป ระกอบการให้นาความเรื่องการรับ ฟัง ความคิดเห็นวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
(e-bidding) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๔) ผู้อานวยการสถาบันให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างและร่างประกาศและเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
๕) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และสถาบัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
- การให้หรือขายเอกสารสอบราคา ให้ทาพร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา
- ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ของสถาบันให้สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- กาหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการขอรับเอกสารซื้อหรือจ้าง (เริ่มต้นได้ตั้งแต่วัน
ประกาศเผยแพร่ถึงวันสุดท้ายของการประกาศเผยแพร่)
- กาหนดวัน เวลา ในการยื่นข้อเสนอ (กาหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลา
เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ให้กาหนดเป็นวัน เวลาทาการ เพียงวันเดียว)
- เมื่อถึงกาหนดวันยื่นซองสอบราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกาหนดวัน
ยื่นซองสอบราคา
กลุ่มงานพัสดุ

-28- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
และส่งถึงสถาบันโดยยื่นโดยตรงต่อสถาบัน พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา
ว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
๖) เจ้าหน้าที่พัสดุลงรับโดยไม่เปิดซอง
- ระบุวันและเวลาที่รับซอง
- ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง
- ส่งมอบซองเสนอราคาและเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการ
สอบราคาโดยพลัน
๗) คณะกรรมการพิจารณาผลสอบราคา
๗.1 เปิดซองใบเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้วให้กรรมการทุก
คนลงลายมือชื่อกากับ
๗.2 ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี)
- คัดเลื อกผู้ ที่ยื่ น ข้ อ เสนอไม่มี ผ ลประโยชน์ร่ว มกัน และยื่นเอกสารเสนอราคา
ครบถ้วน
๗.3 พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม ข้อ 9.2 และ
- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา
- จัดเรียงลาดับผู้ที่เสนอราคาต่าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 2 ราย
๗.4 จัดทารายงานผลการพิจารณาเสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๘) เมื่อผู้อานวยการสถาบันให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ
สถานที่ปิดประกาศของสถาบัน

กลุ่มงานพัสดุ

-29-

ผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา
(วงเงินเกิน 500,000 บาท)
เจ้าของเรื่องขออนุมัติในหลักการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดทาแผนจัดซื้อจัด
จ้างในระบบ e-GP (พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)

คกก./เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ทไี่ ด้รบั มอบหมาย
จัดทาร่างขอบเขตของงาน (ข้อ ๒๑)

เจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการ
1. เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อ/จ้างด้วยวิธีสอบราคาใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และสถาบันเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
2. การให้หรือขายเอกสารสอบราคา ให้ทาพร้อมกับการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสาร
3. ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อ/จ้างของ
สถาบันให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
4. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการขอรับเอกสารซื้อ/จ้าง
(เริ่มต้นวันประกาศเผยแพร่ถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่)
5. กาหนดวัน เวลา ในการยื่นข้อเสนอ (กาหนดเป็นวันถัดจาก
วันสุดท้ายของระยะเวลาเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือ
จ้าง ให้กาหนดเป็นวัน เวลาทาการ เพียงวันเดียว)
6. กาหนดวันยื่นซองสอบราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือ
เปลี่ยนแปลงกาหนดวันยื่นซองสอบราคา
7. จนท.พัสดุลงรับโดยไม่เปิดซอง ระบุวัน เวลาที่รับซอง ออก
ใบรั บ ให้ แ ก่ ผู้ ยื่ น ซอง ส่ ง มอบซองเสนอราคาและเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา

ผอ.สถาบั น ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานผลการ
พิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ผอ.สถาบันอนุมัติในหลักการ

เจ้าของเรื่องแจ้งความประสงค์ขอซื้อขอจ้างตามแบบ บ. ๗
พร้อมแนบแผนปฏิบัติงานประจาปี/หนังสืออนุมัติในหลักการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
- จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง (ข้อ 61) ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
- จัดทาเอกสารซื้อ/จ้างพร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด

เสนอ ผอ.สถาบั น ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานและร่ า ง
ประกาศและเอกสารซื้อ/จ้าง

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
1. เปิดซองใบเสนอราคาและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ
2. ตรวจสอบและคัดเลือกผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและ
ยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน
3. พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้อง โดยจัด
เรียงลาดับผู้เสนอราคาต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่
เกิน 2 ราย
4. จัดทารายงานผลการพิจารณาเสนอ ผอ.สถาบัน ผ่า น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ต รวจสอบ เสนอผ่ า น หั ว หน้ า
เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อเสนอ ผอ.สถาบัน

กลุ่มงานพัสดุ

-30-

ผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา (ต่อ)
(ต่อ)
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ ประกาศผลผู้ชนะและปิด
ประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของสถาบัน
2. ทาหนังสือสนองรับราคา และนัดทาสัญญา
3. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาสัญญาซื้อ/จ้าง (ผ่าน
นิติกรตรวจสอบสัญญา)
4. แจ้งคู่สัญญา รับทราบเงื่อนไขตามสัญญา

๑. เจ้าหน้าที่พสั ดุตรวจสอบเอกสารของ คณะกรรรม
การตรวจรับพัสดุ สรุปผลการซื้อ/จ้างและเอกสาร
ของผู้ควบคุมงาน (งานก่อสร้าง) กรณีส่งมอบเกิน
กาหนด
คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ กรณีซื้อ ร้อยละ ๐.๑
กรณีงานจ้าง
๒. จัดทาขออนุมัตเิ บิกจ่ายเงิน ผ่าน หัวหน้ากลุ่มงาน
พัสดุ

ผู้รับจ้ำง/ผู้ขำย ทำตำมสัญญำ ส่งมอบงำน

เจ้ำหน้ำที่พัสดุแจ้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับโดยเร็ว

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุทำกำรตรวจรับ
พร้อมสรุปผลกำรตรวจรับ เสนอ ผอ.สถำบัน
ผ่ำน หัวหน้ำเจ้ำหน้ำทีพ่ ัสดุ

ส่งกลุม่ งำนคลัง ดำเนินกำรเบิกจ่ำย

เจ้าหน้าที่พัสดุลงบัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุกรณีเป็น
ครุภณ
ั ฑ์

เบิกจ่ำยพัสดุ

- หัวหน้ำที่ใช้ของ = ผู้เบิก
- หัวหน้ำหน่วยพัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมำย = ผู้สั่งจ่ำย
พัสดุ

กลุ่มงานพัสดุ
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สรุป ขั้นตอนการดาเนินการด้วยวิธีสอบราคา
- เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จัดทาร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)
จัดทาเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด (ข้อ 61)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 22)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
ดุลพินิจของ
หน่วยงาน
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นาร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่
ลงเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
(ข้อ (๖๒)

ไม่นาร่างประกาศ/เอกสารสอบราคา
รับฟังความคิดเห็น (ข้อ 62 )

นาร่างประกาศ/เอกสารสอบ
ราคา รับฟังความคิดเห็น
(ข้อ 4(+ข้อ 4) อนุโลม)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
ให้นาประกาศเผยแพร่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศ และเอกสาร
สอบราคา ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ (ข้อ ๖๓)
กาหนดวัน เวลายื่นข้อเสนอ
และการเปิดซองข้อเสนอ (ข้อ ๖๘)
กาหนดวัน เวลา ชีแ้ จงรายละเอียดเพิม่ เติมก่อนถึง
วันเสนอราคา (ถ้ามี) (ข้อ 66)

รับเอกสารสอบราคา ตามวันเวลาที่กาหนด (ข้อ ๖๘)

คณะกรรมการฯ ดาเนินการพิจารณาผล

(ข้อ 70) ให้นาความในข้อ 55 (2) - (๔)

มีผู้เสนอความเห็น

ไม่มีผู้เสนอความเห็น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทารายงาน

ไม่ปรับปรุง
ปรับปรุง
ข้
อ
๔7
(2)
ข้
๔7าที(1)
- หากมีผู้เสนอความเห็นให้หัวหน้าเจ้อาหน้
่แจ้งตอบ
ผู้มีความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
- กรณีปรับปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทารายงานพร้อม
ความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไข เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ + นาร่างประกาศอีกครั้ง

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดหรือ
ข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
ผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

มาใช้โดยอนุโลม

คณะกรรมการฯ จัดทารายงานผลการพิจารณา
พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ ตามข้อ 70
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผูม้ ีอานาจ อนุมัติ
ซื้อหรือจ้าง เห็นชอบผลการพิจารณา (ข้อ 85)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดาเนินการตรวจรับพัสดุ
ระเบียบฯ ข้อ 175-180
เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงบัญชี/ทะเบียน
ควบคุมพัสดุ
เบิกจ่ายพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(ข้อ 72)

เบิกจ่ายเงิน

กลุ่มงานพัสดุ

-322. วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานกาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กาหนดน้อยกว่า 3 ราย
การจั ดซื้อจั ดจ้ างให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เลื อ กใช้วิ ธีประกาศเชิญชวนทั่ว ไปก่ อ น เว้นแต่ ก รณี
ดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก
(ก) กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) กรณีพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือ ต้องผลิต
จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชานาญเป็นพิเศษ หรือมี
ทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจานวนจากัด
(ค) กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้
ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทาให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
(ง) กรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็นต้องระบุยี่ห้อ
เป็นการเฉพาะ
(จ) กรณีเป็นพัสดุที่จาเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดาเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ
(ฉ) กรณีเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ
หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
(ช) กรณีเป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จาเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชารุดเสียหายเสียก่อน จึง
จะประมาณค่ า ซ่ อ มได้ เช่ น งานจ้ า งซ่ อ มเครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ กล เครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งไฟฟ้ า หรื อ เครื่ อ ง
อิเล็กทรอนิกส์
(ซ) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสาหรับการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก
๑) เจ้ า ของเรื่ อ งขออนุ มั ติ ใ นหลั ก การ (กรณี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ไ ม่ ชั ด เจน) เพื่ อ เสนอ
ผู้อานวยการสถาบันอนุมตั ิ
๒) เจ้าของเรื่องแจ้งความประสงค์ตามแบบ บ.๗ แนบอนุมัติในหลักการ และรายละเอียดแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ พร้อมรายชื่อคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
ให้กลุ่มงานพัสดุ สานักอานวยการ
๓) เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาขออนุมัติประกาศแผนจัดซื้ อจัดจ้างในระบบ e-GP เพื่อเสนอผู้อานวยการ
สถาบันให้ความเห็นชอบ แล้วประกาศ ๓ ช่องทาง
๔) เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาขออนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
รับผิดชอบในการจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ จะซื้อหรือจ้าง และ
ราคากลาง รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
คณะกรรมการที่ได้รั บ การแต่งตั้ง จัดทาร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว
๕) เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบี ยบข้อ 22 พร้อมนาร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอีย ดคุณลั กษณะของพัส ดุที่จ ะซื้อหรือจ้าง เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่านผู้อานวยการส านั ก
อานวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ
กลุ่มงานพัสดุ

-33๖) เมื่ อ ผู้ อานวยการสถาบั น ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานขอซื้ อ หรื อ ขอจ้ า งตามข้ อ 22 แล้ว
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดาเนินการดังต่อไปนี้
๖.1 จัดทาหนังสือ เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ส ถาบัน กาหนด
ไม่น้อ ยกว่า 3 ราย ให้เ ข้ายื่น ข้อ เสนอ พร้อ มจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่ คณะกรรมการมีห นังสือ
เชิญชวน เว้นแต่ในงานนั้น มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดน้อยกว่า 3 ราย
๖.2 ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวน ยื่น ซองข้อเสนอตามวัน เวลา ที่สถาบันกาหนด
โดยต้องผนึกจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการฯ และยื่นโดยตรงต่อสถาบันที่เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุรับ
ซองข้อเสนอโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันเวลาที่รับซอง ออกใบรับและส่งมอบให้คณะกรรมการดาเนินการต่อ
๖.๓ เจ้าหน้าที่พัสดุรับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะรายที่ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น
พร้อมจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ ห้ามรับเพิ่มเติมเมื่อพ้นกาหนดเวลา
๖.4 ในวั น เปิ ด ซอง ให้ ค ณะกรรมการเปิ ด ซองผู้ ยื่น เสนอราคาทุ ก ราย ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดทาบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ แล้วให้กรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่อกากับเอกสารทุกแผ่น
หากปรากฏว่า มีผู้ยื่น ข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้ องตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการเสนอผอ.สถาบัน ผ่านผอ.สานักอานวยการ
และหน.เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง แต่หากเห็นสมควรให้ดาเนินการต่อให้ดาเนินการต่อรองราคา
หากราคาที่เสนอสูงกว่าวงเงิน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสือเชิญชวน
ให้เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น และจะดาเนินการใหม่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมาตรา 56วรรคหนึ่ง (2) (ก) ก็ได้
๖.๕ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนด พิจารณาคัดเลือก
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างของผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน แล้วให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ได้รับคัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่าสุด หรือได้คะแนนสูงสุด ตามเกณฑ์การพิจารณาผล
ที่สถาบันกาหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๖.๖ จัดทารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นและเอกสารทั้งหมด เสนอผู้อานวยการ
สถาบันให้ความเห็นชอบ ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ และหน.เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อเห็นชอบและอนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจ้างแล้ว ให้หน.เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผลผู้ชนะ ๓ ช่องทาง และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
๗) เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาหนังสือสนองรับราคาและนัดทาสัญญาพร้อมวางหลักประกัน
๘) เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาร่างสัญญา โดยให้นิติกรตรวจรูปแบบของร่างสัญญาตามแบบ
๙) คูส่ ัญญาลงนามในสัญญาตามแบบและเมื่อพ้นกาหนดระยะอุทธรณ์
๑๐) คู่สัญญาทาตามสัญญาและส่งมอบพัสดุ
๑๑) เจ้า หน้า ที่พัส ดุแ จ้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ ทาการตรวจรับ โดยเร็ว พร้อ มสรุป ผล
การตรวจรับ เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่านผู้อานวยการสานักอานวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๒) เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และคิดค่าปรับ (ถ้ามี) และจัดทาขออนุมัติ เบิกจ่ายเงิน ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๓) เจ้าหน้าที่พัสดุส่งกลุ่มงานคลังเบิกจ่ายเงิน และลงบัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุกรณีเป็นครุภัณฑ์
กลุ่มงานพัสดุ
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ผังขั้นตอนการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก
เจ้าของเรื่องขออนุมัติในหลักการ
กรณีแผนปฏิบัติการประจาปีไม่ชัดเจน
f จัดทาแผนจัดซื้อจัด
เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จ้างในระบบ e-GP (พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)

เจ้าของเรื่องแจ้งความประสงค์ตามแบบ บ. ๗ แนบหนังสือ
อนุ มั ติ ใ นหลั ก การ/แผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี / วงเงิ น
งบประมาณ พร้ อ มรายชื่ อ คณะกรรมการก าหนดร่ า ง
ขอบเขตของงาน และราคากลาง ให้กลุ่มงานพัสดุ สานัก
อานวยการ

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ/
เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดทาร่างขอบเขต
ของงาน (ข้อ ๒๑) หรือคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีคัดเลือก
พร้อมร่างขอบเขตของงาน (ข้อ ๒๑) หรือคุณลักษณะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง เสนอ ผอ.สถาบัน
ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ และหน.เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อ
ขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดาเนินการ
ดังนี้
1. จัดทาหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่สถาบันกาหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย พร้อมจัดทาบัญชี
รายชื่อผู้ประกอบการที่เชิญชวน ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ใน
งานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดน้อย
กว่า 3 ราย
2. ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นเสนอราคาตามวัน
เวลา ที่สถาบันกาหนด
3. รับซองข้อเสนอเฉพาะรายที่ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น
พร้อมจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ และห้ามรับเพิ่ม
4. เปิดซองผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย ตรวจสอบเอกสารพร้อม
จัดทาบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ +
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับเอกสารทุกแผ่น
5. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาให้ถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่กาหนด พิจารณาคัดเลือกแล้วให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ได้รับคัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่าสุด
หรือได้คะแนนสูงสุด
6. จัดทารายงานผลการพิจารณาเสนอผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.
สานักอานวยการ และหน.เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผอ.สถาบันให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
แล้ว

เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ เสนอ ผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.
ส านั ก อ านวยการ และหน.เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ เพื่ อ ให้
ความเห็นชอบรายงานและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ผอ.สถาบันให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา
และอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ประกาศผลผู้ชนะในระบบ
เครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญชี กลางและของ
สถาบัน และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของ
สถาบัน
2. แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบทาง e-mail ตาม
แบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
3. ทาหนังสือนัดทาสัญญา และวางหลักประกัน
4. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาร่างสัญญาซื้อ/จ้าง โดยให้
นิติกรตรวจรูปแบบสัญญา
5. คู่สัญญา ลงนามในสัญญา

กลุ่มงานพัสดุ
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ผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธคี ัดเลือก(ต่อ)
(ต่อ)
เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับโดยเร็ว

ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ทาตามสัญญาส่งมอบงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทาการตรวจรับ
พร้อมสรุปผลการตรวจรับ เสนอผอ.สถาบัน
ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

๑. เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุตรวจสอบเอกสารของ คณะกรรรมการตรวจรับ
พัสดุ สรุปผลการซื้อ/จ้างและเอกสารของผู้ควบคุมงาน (งาน
ก่อสร้าง) กรณีส่งมอบเกินกาหนด
คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ กรณีซื้อ ร้อยละ ๐.๑ กรณีงานจ้าง
๒. จัดทาขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ผ่าน หน.กลุ่มงานพัสดุ

ส่งกลุม่ งำนคลัง ดำเนินกำรเบิกจ่ำย

เจ้าหน้าที่พัสดุลงบัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุกรณีเป็น
ครุภณ
ั ฑ์

เบิกจ่ำยพัสดุ

- หัวหน้าที่ใช้ของ = ผู้เบิก
- หัวหน้าหน่วยพัสดุ/ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย = ผู้สั่งจ่ายพัสดุ
พัสดุ

กลุ่มงานพัสดุ
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สรุป ขั้นตอนการดาเนินการด้วยวิธีคัดเลือก
กรณีซอื้ /จ้าง
ตามมาตรา 56 (1) (ค) (ฉ)
ไม่ต้องจัดทาแผน
(พรบ. มาตรา 11)
จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)
จัดทาร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)
เชิญชวนไปยัง
ผู้ประกอบการทีม่ ีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข
ไม่น้อยกว่า 3 ราย

- เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รบั มอบหมาย

จัดทารายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
(ข้อ 74 ประกอบ 22) เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
จัดทาหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ (ข้อ 74 (1))
ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวน
ยื่นข้อเสนอตามวัน เวลา ที่กาหนด (74 (๒))

- การยื่นและรับซองข้อเสนอให้ดาเนินการ
ตามข้อ ๖๘ โดยอนุโลม

คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ และดาเนินการพิจารณาผล (ข้อ 74 (4))
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ข้อ 7๖
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผูม้ ีอานาจ อนุมัติซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการพิจารณา ข้อ 77 (อนุโลมข้อ 42)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อ 77 (อนุโลมข้อ 42)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดหรือ
ข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการคัดเลือก
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161
ยกเว้น กรณีจัดหาตามเงือ่ นไขตาม ม.56 (1) (ค)
ไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (ม. 66 วรรคสอง)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดาเนินการตรวจรับพัสดุ
ระเบียบฯ ข้อ 175-180
เบิกจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงบัญชี/
ทะเบียนควบคุมพัสดุ
เบิกจ่ายพัสดุ

กลุ่มงานพัสดุ
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3. วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
กับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความ
ในมาตรา 96 วรรคสอง
การจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(ก) กรณีใช้ทั้งวิธีป ระกาศเชิ ญชวนทั่ว ไปและวิธี คัด เลื อก หรือใช้วิธีคัดเลื อกแล้ ว แต่ ไม่ มี ผู้ ยื่น
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่ าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(ค) กรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นตัวแทนจาหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียว
ในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) กรณีมีความจาเป็น ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือ
เกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธี
คัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทาให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(จ) กรณีพัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทาการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน
แล้ว และมีความจาเป็นต้องทาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่า
ของพัสดุที่ทาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทาการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
(ฉ) กรณีเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ของต่างประเทศ
(ช) กรณีเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสาหรับการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- หลังจากผอ. สถาบันให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างแล้วให้ดาเนินการ ดังนี้
๑. ระเบี ย บฯ ข้อ ๗๘ : ให้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาเนินการตามกรณี
ดังต่อไปนี้
(ก) กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือวิธี
คัดเลือกแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกให้สืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างนั้นโดยตรง และจากผู้ยื่นข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี)
ทั้งนี้ หากเห็ น ว่า ผู้ ยื่ น ข้อเสนอรายที่เห็นสมควรซื้ อ หรื อจ้ างเสนอราคาสูง กว่ าราคาในท้ อ งตลาด หรือราคา
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(ข) กรณีพัสดุนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว และกรณีที่เป็นพัสดุที่มี
ความจาเป็นต้องใช้โดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตราย และการดาเนินการ
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือเสียหาย ตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง)
ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นข้อเสนอ หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคา
ในท้องถิ่น หรือราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
กลุ่มงานพัสดุ
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(ค) กรณีจาเป็นต้องทาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมหรือต่อเนื่องจากพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
ตามมาตรา 56 (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ
เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ต่ากว่าหรือราคาเดิม โดยคานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม
(ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน
(ง) กรณีเ ป็น พัส ดุที่ข ายทอดตลาดโดยสถาบัน องค์ก ารระหว่า งประเทศหรือ หน่ว ยงาน
ของต่างประเทศ ตามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ดาเนินการโดยเจรจาตกลงราคา
(จ) กรณีเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งวิธีตามมาตรา 56
(2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคา
ในท้องถิ่น หรือราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
- ทารายงานผลการพิจารณา
๒. ระเบียบ ข้อ ๗๙
กรณีมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเจรจาตกลง
ราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุซื้อหรือ จ้างได้ภ ายใน
วงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการสถาบัน
การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและ
ไม่อาจดาเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดาเนินการไปก่อ นแล้ว
รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อผู้อานวยการสถาบัน และเมื่อผู้อานวยการสถาบันให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่า
รายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสาหรับการซื้อหรือจ้าง (ตาม พรบ. มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) วงเงินไม่เกิน
500,000 บาท)
๑. เจ้าของเรื่องจัดทาแบบแจ้งความประสงค์ขอซื้อขอจ้าง ซึ่งมีรายละเอียด 8 ข้อ ตามแบบ บ.1 - บ.๔
แล้วแต่กรณี ผ่าน ผอ.เจ้าของเรื่อง ส่งให้สานักอานวยการ กลุ่มงานพัสดุ
๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบข้อ 22 เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่าน
ผู้อานวยการสานักอานวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ
๓. เมื่ อ ผู้ อ านวยการสถาบั น ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานขอซื้ อ หรื อ ขอจ้ า งแล้ ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
๓.1 ติดต่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่สถาบันกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เสนอราคา
หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
๓.๒ จัดทารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง พร้อมเอกสาร เสนอผู้อานวยการ
สถาบัน ผ่านผู้อานวยการสานักอานวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๔. ผู้อานวยการสถาบันอนุมัติ
๕. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือข้อตกลง
๖. เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้ประกอบการให้ดาเนินการตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือข้อตกลง
๗. ผู้ประกอบการส่งมอบของหรืองานตามกาหนด
๘. เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งคณะกรรมการตรวจรับหรือผู้ตรวจรับให้ตรวจรับโดยเร็ว
๙. เจ้าหน้าที่พัสดุส่งเรื่องให้กลุ่มงานคลังเบิกจ่ายเงิน

กลุ่มงานพัสดุ
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ผังขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)
(กรณีวงเงินไม่เกิน ๑00,000 บาท)
เจ้าของเรื่องขออนุมัติในหลักการ
(กรณีแผนปฏิบตั ิการไม่ชัดเจน)
เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทา
- จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
- ติดต่อร้านค้าให้เสนอราคา และเจรจาต่อรองราคา (ข้อ 79)
- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง
- จัดทาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งร้านค้ารับใบสั่งซื้อหรือจ้าง เพื่อส่ง
มอบตามระยะเวลาที่กาหนด

ผู้ ขา ย ส่ งม อบ ของต า ม ก า ห นด เ วล า ห า กเ กิ น
กาหนดเวลาคิดค่าปรับ ดังนี้
1) กรณีซื้อ คิดค่าปรับ ร้อยละ 0.2 ของราคาของที่ยัง
ไม่ส่งมอบ
2) กรณีจ้าง คิดค่าปรับร้อยละ 0.1 จากวงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง
แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท
เจ้าหน้าที่พัสดุลงบัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุกรณีเป็น
ครุภณ
ั ฑ์

ผอ.สถาบันอนุมัติในหลักการ

เจ้าของเรื่องแจ้งความประสงค์ขอซื้อขอจ้าง
ตามแบบ บ. ๑ - ๔ พร้อมแนบแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี/หนังสืออนุมตั ิในหลักการ

เสนอผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ และ
หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

-ประกาศผู้ชนะในเว็บไซต์ของสถาบัน และติดประกาศ
ที่สถาบัน
- จัดทาสัญญา หรือใบสั่งซื้อ/จ้าง หรือข้อตกลง

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับโดยเร็ว

เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน
ถูกต้องและดาเนินการขออนุมัตเิ บิกจ่าย

กลุ่มงานคลังดาเนินการเบิกจ่าย

แจ้งเจ้าของเรื่องเบิกวัสดุโดยเร็ว

- หัวหน้าที่ใช้ของ = ผู้เบิก
- หัวหน้าหน่วยพัสดุ/ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย = ผู้สั่งจ่ายพัสดุ
พัสดุ

กลุ่มงานพัสดุ
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ผังขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖ (๒) (ข)
(กรณีวงเงินเกิน ๑00,000 บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
เจ้าของเรื่องขออนุมัติในหลักการ
(กรณีแผนปฏิบตั ิการไม่ชัดเจน)
เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เสนอ ผอ. สถาบัน เพื่อให้
ความเห็นชอบ โดยจะต้องจัดทารายงานขอซื้อขอ
จ้างในระบบ e-GP

ผอ.สถาบันให้ความเห็นชอบ (ข้อ 24)

หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ
- ประกาศผู้ ช นะ ๓ ช่ อ งทาง ในระบบ e-GP ติ ด
ประกาศ ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของสถาบัน
- จัดทาร่างสัญญา หรือใบสั่งซื้อ/จ้าง หรือข้อตกลง

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งร้านค้ารับใบสั่งซื้อหรือจ้าง หรือ
นัดทาสัญญาพร้อมวางหลักประกัน (ถ้ามี) เพื่อส่ง
มอบตามระยะเวลาที่กาหนด

เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน
ถูกต้องและดาเนินการขออนุมัตเิ บิกจ่าย

เจ้าหน้าที่พัสดุลงบัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุกรณีเป็น
ครุภณ
ั ฑ์
แจ้งเจ้าของเรื่องเบิกวัสดุโดยเร็ว
- หัวหน้าที่ใช้ของ = ผู้เบิก
าหน่วยพัสดุาเนิ
/ผู้ทนไี่ ด้การด้
รับมอบหมาย
ผู้สั่งจ่ายพัสดุ
สรุป -ขัหั้นวหน้
ตอนการด
วยวิธ=ีเฉพาะเจาะจง
พัสดุ

ผอ.สถาบันอนุมัติในหลักการ
เจ้าของเรื่องแจ้งความประสงค์ขอซื้อขอจ้าง
ตามแบบ บ. ๑ – ๔ พร้อมแนบแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี/หนังสืออนุมตั ิในหลักการ/ตารางแสดง
ราคากลางของ ปปช.
เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อร้านค้าให้เสนอราคา และเจรจา
ต่อรองราคา (ข้อ 79) และจัดทา
- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง
- จัดทาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ในระบบ e-GP

เสนอผอ.สถาบัน ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
เพื่ออนุมัติ
ผู้ขายส่งมอบของตามกาหนดเวลา หากเกินกาหนดเวลา
คิดค่าปรับ ดังนี้
1) กรณีซื้อ คิดค่าปรับ ร้อยละ 0.2 ของราคาของที่ยัง
ไม่ส่งมอบ
2) กรณีจ้าง คิดค่าปรับร้อยละ 0.1 จากวงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับโดยเร็ว
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สรุปเรื่องรายงานผล
การตรวจรับตามสัญญา

กลุ่มงานคลังดาเนินการเบิกจ่าย

ยกเว้น กรณีซื้อ/จ้าง
ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง)
หรือ (ฉ) ไม่ต้องจัดทาแผน
( พรบ. มาตรา 11 )

กลุ่มงานพัสดุ

-41เจ้าหน้าที/่ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดทาแผนจัดซือ้ จัดจ้าง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)
จัดทาร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)

จัดทารายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อขอจ้าง (ข้อ 78 ประกอบ 22)

การเชิญชวน /
เจรจาต่อรอง

กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทาหนังสือเชิญชวนส่งไปยังผู้ประกอบการที่มีคณ
ุ สมบัติ
ตามทีก่ าหนด (ข้อ 78 (1))

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม่เกิน 500,000 บาท)
เจ้าหน้าที่ เจรจาตกลงราคากับผูป้ ระกอบการที่มอี าชีพ
หรือรับจ้างนัน้ โดยตรง (ข้อ 79)
กรณีตาม ม. 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่
พัสดุดาเนินการ
(เหมือนวิธตี กลงราคาเดิม)

คณะกรรมการฯ จัดทารายงานผลการพิจารณา
ข้อเสนอ/ต่อรองราคา ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(อนุโลมข้อ 55(4) ประกอบ ข้อ 78(2))

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ซือ้ หรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 79)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผูม้ ีอานาจ
อนุมตั ิซื้อหรือจ้าง เห็นชอบผลการพิจารณา (ข้อ 81)

ประกาศผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (ข้อ 81)
วิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่จาต้องรอให้พ้นระยะเวลา
อุทธรณ์ (มาตรา 66)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
หรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
ผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดาเนินการตรวจรับพัสดุ
ระเบียบฯ ข้อ 175-180
เบิกจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงบัญชี/
ทะเบียนควบคุมพัสดุ

แนวทางการปฏิบัติงานการจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เบิกจ่ายพัสดุ

กลุ่มงานพัสดุ
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การจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง คือ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีว งเงินไม่เกิน
500,000 บาท ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงกับผู้รับจ้างโดยตรง แล้วเสนอให้ผู้อานวยการสถาบัน หรือผู้ที่
ผู้อานวยการสถาบันมอบหมายมีอานาจอนุมัติลงนามใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง ตามอานาจวงเงิน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ผู้ปฏิบัติงาน (จนท./จ้างเหมาบริการ) เจ้าของเรื่อง ส่งเรื่องขอออกแบบงานปรับปรุง/ก่อสร้างไป
ยังกลุ่มงานอาคารและสถานที่เพื่อให้ออกแบบและคานวณปริมาณวัสดุ
๒. กลุ่มงานพัสดุ ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๓. กลุ่มงานอาคารและสถานที่ ออกแบบตามที่เจ้าของเรื่องต้องการ
๔. กลุ่มงานอาคารและสถานที่ ขออนุมัติแบบและแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางให้ผู้มีอานาจอนุมัติ
๕. คณะกรรมการกาหนดราคากลาง คานวณราคากลาง ตามแบบ ปร.6 ปร.5 และ ปร.4 (ก) ตาม
หลักเกณฑ์คานวณราคากลาง และขออนุมัติราคากลางไปยังผู้อานวยการสถาบันหรือผู้มีอานาจอนุมัติ
๖. เจ้าหน้าที่พัสดุขออนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุง/ก่อสร้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ
และ ผู้ควบคุมงาน โดยมีเอกสารประกอบการขออนุมัติจัดจ้าง ได้แก่
๖.๑ หนังสือเจ้าของเรื่องขอออกแบบงานปรับปรุง/ก่อสร้าง
๖.๒ แบบแปลนที่ได้รับการอนุมัติ
๖.๓ ราคากลาง
๖.๔ แผนปฏิบัติการประจาปี
มายังกลุ่มงานพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ เพื่อเสนอเรื่องขออนุมัติไปยังผู้อานวยการสถาบันหรือผู้มีอานาจอนุมัติ
๗. เจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง โดยมีเอกสารประกอบการเสนอราคา ได้แก่
๗.๑ แบบใบเสนอราคา
๗.๒ หลักฐานของผู้รับจ้าง (สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ,
สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน , สาเนาทะเบียนบ้าน)
๗.๓ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง
๗.๔ แบบแปลน
เสนอผู้อานาจลงนามใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง
๘. ผู้ รั บ จ้ า งลงนามใบสั่ ง จ้ า ง/สั ญ ญาจ้ า ง พร้ อ มทั้ ง ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง /ก่ อ สร้ า ง ตามก าหนด
ระยะเวลาในใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง
๙. ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง มีเอกสารประกอบดังนี้
๙.๑ หนังสือของส่งมอบงาน
๙.๒ ใบเสร็จรับเงิน
๙.๓ รูปถ่ายการดาเนินงาน
๙.๔ บันทึกประจาวัน (ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานลงนาม)
๑๐. ผู้ควบคุมงานรายงานการดาเนินงานของผู้รับจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ
กลุ่มงานพัสดุ
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๑๑. คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการ
พร้อมขออนุมัติรับงาน ส่งให้กลุ่มงานพัสดุ
๑๒. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP แล้วเสร็จ
๑๓. กลุ่มงานพัสดุส่งเอกสารขออนุมัติเบิกเงินให้กลุ่มงานคลังดาเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างต่อไป

กลุ่มงานพัสดุ
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ผังขั้นตอนการจัดจ้างก่อสร้าง โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
(กรณีวงเงินเกิน ๑00,000 บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
กลุ่มงานพัสดุแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่จดั ทาแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง

กลุ่มงานอาคารสถานที่ขออนุมัติใช้แบบรูป
รายการและแต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนด
ราคากลาง

เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทารายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ผ่าน
ผอ.สานักอานวยการ และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เสนอ ผอ. สถาบัน เพื่อให้ความเห็นชอบ โดย
จะต้องจัดทารายงานขอจ้างในระบบ e-GP

คณะกรรมการฯ กาหนดราคากลาง ตาม
แบบ ปปช.

ผอ.สถาบัน ให้ความเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อร้านค้าให้เสนอราคา และเจรจา
ต่อรองราคา พร้อมจัดทา
- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง
- จัดทาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ในระบบ e-GP

หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ
- ประกาศผู้ ช นะ 3 ช่ อ งทาง ในระบบ e-GP ติ ด
ประกาศ ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของสถาบัน
- จัดทาสัญญา หรือใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลง

เสนอผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ และ
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ เพื่ออนุมตั ิ

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้รับจ้างรับใบสัง่ จ้าง/นัดทาสัญญา
พร้อมวางหลักประกัน เพื่อส่งมอบงานตามระยะเวลา
ที่กาหนด

- ผู้ รั บ จ้ า งส่ ง มอบงานตามก าหนดเวลา หากเกิ น
กาหนดเวลาคิดค่าปรับ ร้อยละ 0.1 จากวงเงินที่จัดจ้าง
- ผู้ควบคุมงานรายงานผลการดาเนินงานของผู้รับจ้าง
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ

เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน
ถูกต้องและดาเนินการขออนุมัตเิ บิกจ่าย

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับโดยเร็ว
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สรุปเรื่องรายงานผล
การตรวจรับตามสัญญา

กลุ่มงานคลังดาเนินการเบิกจ่าย

กรณีจัดซื้อจัดจ้างจาเป็นเร่งด่วน ได้แก่
กลุ่มงานพัสดุ
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1. กรณี จาเป็ น เร่ ง ด่ ว นเกิ ด ขึ้ น โดยมิ ไ ด้ ค าดหมายไว้ ก่ อ น ตามระ เบี ย บ ฯ ข้ อ ๗๙ วรรคสอง
ต้องประกอบด้วยเงื่อนไข ดังนี้
การซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายไว้ก่อน และ
ไม่อาจดาเนินการขออนุมัติตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
ดาเนินการจัดหาไปก่อน แล้วรีบรายงานผู้มีอานาจอนุมัติ เมื่อผู้มีอานาจอนุมัติเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงาน
ดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ขั้นตอนการดาเนินการ
เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ในการ
ปฏิบัติงานขณะนั้น ติดต่อร้านค้า เจรจาต่อรองราคา และ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อได้รับพัสดุหรือดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
พั ส ดุ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ จั ด ท ารายงานและ
ประกาศผู้ ชนะ เสนอ ผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ

เพื่อขออนุมัติ

เมื่ อ ผอ.สถาบั น อนุ มั ติ แ ล้ ว ให้ ถื อ ว่ า รายงานนี้ เ ป็ น
หลักฐานการตรวจรับ

กลุ่มงานคลังดาเนินการเบิกจ่าย

2. กรณี สารองเงินจ่าย ต้องประกอบด้วยเงื่อนไข ดังนี้
กลุ่มงานพัสดุ
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2.1 กรณี จาเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายไว้ก่อน และจาเป็นต้องชาระเงินสด เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น ดาเนินการจัดหาไปก่อน แล้วรีบรายงานผู้มีอานาจอนุมัติเมื่อผู้มีอานาจอนุมัติ
เห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม (ระเบียบข้อ ๗๙)
2.2 กรณีที่จาเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด ซึ่งผู้ขายไม่ยินยอมรับชาระหนี้ด้วยเช็ค ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจ อนุมัติให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วจึงจะสามารถ สารองเงินจ่ายได้
ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีสารองเงินจ่าย
การจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีสารองเงินจ่าย สามารถใช้ได้ในกรณีที่จาเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด ซึ่งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ไม่ให้เครดิต ในการชาระค่าพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. สานักเสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุประจาสานัก หรือการแต่งตั้งเป็นครั้งคราว
๒. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการจัดหาพัสดุและติดต่อร้านค้าให้เสนอราคา จากนั้น
จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ (ตามแบบฟอร์ม) ผ่าน ผอ.สานักเจ้าของเรื่อง โดยส่งรายงานขอซื้อขอจ้างดังกล่าว
มายังสานักอานวยการ กลุ่มงานพัสดุ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจัดทารายงานผลและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
รวมทั้งจัดทาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เสนอ ผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ และหน.เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายงานขอซื้อขอจ้าง รายงานผลและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง รวมทั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
๔. เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ เพื่อให้เห็นชอบ/อนุมัติ รายงานขอซื้อขอจ้าง
และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
๕. ผอ.สถาบัน ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ
๖. ธุรการสานักอานวยการ ปิดประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา และส่งเรื่องที่ได้รับความเห็นชอบ/
อนุมัติแล้ว ให้สานักเจ้าของเรื่องผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการต่อ
๗. ผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ นาเอกสารหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งกลุ่มงานคลัง
เพื่อเบิกจ่ายเงิน

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีสารองเงินจ่าย
กลุ่มงานพัสดุ
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1. สานักเสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
พัสดุประจาสานัก หรือการแต่งตั้งเป็นครั้งคราว
๒. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการจัดหา
พัสดุ และติดต่อร้านค้าให้ เสนอราคา จากนั้นจัดทารายงาน
ขอซื้ อ /ขอจ้ า ง (ผ่ า น ผอ.ส านั ก เจ้ า ของเรื่ อ ง) พร้ อ มแนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และจัดทารายงานผลและขออนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจ้าง รวมทั้งจัดทาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เสนอ
ผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ และหน.เจ้าหน้าที่พัสดุ

๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
รายงานผลและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ

กรอกข้อความในเอกสารให้ครบถ้วน
ถูกต้องดังนี้ (ตามแบบฟอร์มแนบ)
1. เหตุผลและความจาเป็น
2. รายละเอียดของพัสดุ
3. ราคากลาง
4. วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง
5. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้
6 วิธีการจัดหา
7. หลักเกณฑ์การพิจารณา
8. ข้อเสนออื่น ๆ เช่น แต่งตั้งผูต้ รวจรับ
พัสดุ

๔. เสนอ ผอ.สถาบั น ผ่ า น ผอ.ส านั กอานวยการ เพื่ อ
เห็นชอบ/อนุมัติ รายงานขอซื้อขอจ้าง และรายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้าง
๕. ผอ.สถาบัน เห็นชอบ/อนุมัติ

6. ธุรการสานักอานวยการ ปิดประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการ
เสนอราคา และส่งเรื่องที่ได้รับความเห็นชอบ/อนุ มัติแล้ว ให้
ส านั ก เจ้ า ของเรื่ อ งผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ
ดาเนินการต่อ

7. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ นาเอกสารหลักฐานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ส่งกลุ่มงานคลังเพื่อเบิกจ่ายเงิน

กลุ่มงานพัสดุ
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3. กรณียืมเงิน ต้องประกอบด้วยเงื่อนไข ดังนี้
3.1 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สาหรับวัสดุเท่านั้น และผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องไม่เป็นผู้ที่
สถาบันเปิดเครคิตไว้แล้ว
3.2 กรณีที่จาเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสดซึ่งผู้ขายไม่ยินยอมรับชาระหนี้ด้วยเช็ค
ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีเงินยืม
การจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีเงินยืม สามารถใช้ได้ในกรณีที่จาเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด ซึ่งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ไม่ให้
เครดิต ในการชาระค่าพัสดุ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. สานักเสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุประจาสานัก หรือการแต่งตั้งเป็นครั้งคราว
๒. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการจัดหาพัสดุและติดต่อร้านค้าให้เสนอราคา จากนั้น
จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ (ตามแบบฟอร์ม) ผ่าน ผอ.สานักเจ้าของเรื่อง โดยส่งรายงานขอซื้อขอจ้างดังกล่าว
มายังสานักอานวยการ กลุ่มงานพัสดุ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจัดทารายงานผลและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
รวมทั้งจัดทาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เสนอ ผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ และหน.เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายงานขอซื้อขอจ้าง รายงานผลและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง รวมทั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
๔. เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ เพื่อให้เห็นชอบ/อนุมัติ รายงานขอซื้อขอจ้าง
และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
๕. ผอ.สถาบัน ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ
๖. ธุรการสานักอานวยการ ปิดประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา และส่งเรื่องที่ได้รับความเห็นชอบ/
อนุมัติแล้ว ให้สานักเจ้าของเรื่องผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการต่อ
๗. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ นาเอกสารหลักฐานต่างๆ แนบใบยืมเงิน ส่งกลุ่มงานคลัง

กลุ่มงานพัสดุ
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ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีเงินยืม (วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
1. สานักเสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
พัสดุประจาสานัก หรือการแต่งตั้งเป็นครั้งคราว
๒. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการ
จัดหาพัสดุ และติดต่อร้านค้าให้ เสนอราคา จากนั้นจั ดทา
รายงานขอซื้ อ ขอจ้ า ง (ผ่ า น ผอ.ส านั ก เจ้ า ของเรื่ อ ง)
พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจัดทารายงานผลและ
ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง รวมทั้งจัดทาประกาศผลผู้ชนะการ
เสนอราคา เสนอ ผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ
และหน.เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
รายงานผลและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ

กรอกข้อความในเอกสารให้ครบถ้วน
ถูกต้องดังนี้ (ตามแบบฟอร์มแนบ)
1. เหตุผลและความจาเป็น
2. รายละเอียดของพัสดุ
3. ราคากลาง
4. วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง
5. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้
6 วิธีการจัดหา
7. หลักเกณฑ์การพิจารณา
8. ข้อเสนออื่น ๆ เช่น แต่งตั้งผูต้ รวจรับ
พัสดุ

๔. เสนอ ผอ.สถาบั น ผ่ า น ผอ.ส านั กอานวยการ เพื่ อ
เห็นชอบ/อนุมัติ รายงานขอซื้อขอจ้าง และรายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้าง
๕. ผอ.สถาบัน เห็นชอบ/อนุมัติ

๕. ธุรการสานักอานวยการ ปิดประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการ
เสนอราคา และส่งเรื่องที่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว ให้
ส านั ก เจ้ า ของเรื่ อ งผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ
ดาเนินการต่อ

6. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ นาเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ตามข้อ ๔ แนบใบยืมเงิน ส่งกลุ่มงานคลัง

กลุ่มงานพัสดุ
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ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีเงินยืม (วงเงินเกิน 100,000 บาท)
1. เจ้าของเรื่องจัดทาแบบแจ้งความประสงค์ (บ.๒ หรือ บ.๔)
แล้วแต่กรณี พร้อมแนบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง และใบเสนอ
ราคา แบบแจ้งรายละเอียดผู้ประกอบการ ผ่าน ผอ.สานัก
เจ้าของเรื่อง ส่งให้สานักอานวยการ กลุ่มงานพัสดุ

2. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง,รายงานผลการ
พิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการ
เสนอราคา ในระบบ e - GP พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกาศ
ผลผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามระเบียบ

กรอกข้อความในเอกสารให้ครบถ้วน
ถูกต้องดังนี้ (ตามแบบฟอร์มแนบ)
1.เหตุผลและความจาเป็น
2.รายละเอียดของพัสดุ
3.ราคากลาง (ตามแบบ ปปช.)
4.วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง
5. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้
6 วิธีการจัดหา
7.หลักเกณฑ์การพิจารณา
8. ข้อเสนออื่น ๆ เช่น แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๔. เสนอ ผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ
เพื่อเห็นชอบ/อนุมัติ รายงานขอซื้อ/ขอจ้างและรายงาน
ผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
๕. ผอ.สถาบัน เห็นชอบ/อนุมัติ

๖. ธุ ร การส านั ก อ านวยการ ปิ ด ประกาศเผยแพร่ ผู้ชนะการ
เสนอราคา และส่ง เรื่อ งที่ไ ด้รับ ความเห็น ชอบ/อนุมัติแ ล้ว
ให้กลุ่มงานพัสดุ เพื่อออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

๗. เจ้าหน้าที่พัสดุออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ในระบบ e - GP
เสนอผอ.สถาบันลงนาม

๘. เสนอ ผอ.สถาบันลงนาม

๑๐. ส านั ก เจ้ า ของเรื่ อ ง น าเอกสารหลัก ฐานต่า งๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง แนบใบยืม ส่งกลุ่มงานคลัง

๙. ธุ ร การส านัก อ านวยการ ส่ ง เรื่ อ งพร้ อม
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คืนสานักเจ้าของเรื่อง

กลุ่มงานพัสดุ
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๔. การจั ด หา กรณี การจ้ า งบริ ก าร ซึ่งมีวงเงิน ไม่เ กิน 500,000 บาท ได้แก่ จ้างปฏิ บัติงานใน
โครงการ จ้างปฏิบัติงานในสานักงาน คนงานสนาม พนักงานขับรถ พนักงานทาความสะอาด
1. เจ้าของเรื่องขออนุมัติในหลักการเพื่อสรรหาและขอจ้าง
๒. ผอ.สถาบันอนุมัติหลักการ
๓. เจ้าของเรื่องดาเนินการสรรหาผู้รับจ้าง
๓.๑ ในกรณีผู้รับจ้างที่เคยจ้าง ให้สานักเจ้าของเรื่องทาการประเมิน เพื่อดาเนินการจัดจ้าง
๓.๒ ในกรณีผู้รับจ้างรายใหม่ ให้เจ้าของเรื่องทาการสรรหา
๔. เจ้าของเรื่องแจ้งความประสงค์ ขอจ้างตามแบบ บ.๒ พร้อมแนบแผนปฏิบัติงานประจาปี/หนังสือ
อนุมัติในหลักการ/ตารางแสดงราคากลางของปปช. ผ่าน ผอ.เจ้าของเรื่อง มายังสานักอานวยการ กลุ่มงานพัสดุ
๕. ขั้นตอนดาเนินงาน จัดทาเช่นเดียวกับการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๖. เอกสารที่ต้องเตรียมในการทาข้อตกลงจ้าง เพื่อแนบใบสมัคร
๖.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๖.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
๖.3 สาเนาหลักฐานการศึกษา
๖.๔ สาเนาหน้าบัญชีธนาคาร
๖.5 ใบเสนอราคา ตามแบบของสถาบัน
๖.6 สาเนาใบขับขี่ (เฉพาะ พขร.)
๖.๗ สาเนาใบเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
๖.๘ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
หมายเหตุ อย่างละ 2 ชุด และรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
** การส่งมอบงาน ให้จัดทารายงานการปฏิบัติงานประจาเดือน ส่งให้ธุรการแต่ละสานัก และส่งมายังกลุ่มงานพัสดุ
วันที่ 28 และไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
** การจ่ายเงินเดือน กลุ่มงานคลังจะดาเนินการโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือน
** การลาออก ให้จัดทาหนังสือบอกเลิกข้อตกลงล่วงหน้า 10 วันทาการ
อานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง (ข้อ ๘๔ – ๘๖)
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้อานวยการสถาบัน

ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

วิธีคัดเลือก

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กลุ่มงานพัสดุ
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ผังขั้นตอนการจัดจ้างบริการ
(กรณีวงเงินเกิน ๑00,000 บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
เจ้าของเรื่องขออนุมัติในหลักการ

เพื่อสรรหาและขอจ้าง

ผอ.สถาบันอนุมัติในหลักการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทารายงานขอจ้าง ผ่าน หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ เสนอ ผอ. สถาบัน เพื่อให้ความ
เห็นชอบ โดยจะต้องจัดทารายงานขอจ้างในระบบ
e-GP

เจ้าของเรื่องดาเนินการ
๑. สรรหาผู้รับจ้าง
๒. จัดทาแบบแจ้งความประสงค์ขอจ้างตามแบบ บ. ๒
พร้อมแนบแผนปฏิบัติงานประจาปี/หนังสือ อนุมัติ
ในหลักการ/ตารางแสดงราคากลางของปปช.

ผอ.สถาบันให้ความเห็นชอบ (ข้อ 24)

เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทารายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติสั่งจ้าง

เจ้าหน้าที่พสั ดุจัดทาข้อตกลงจ้าง

เสนอ ผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ
และหน.เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่ออนุมัติ

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้รับจ้าง เพื่อปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

กลุ่มงานคลังดาเนินการเบิกจ่าย

ผู้รับจ้างจัดทารายงานการปฏิบัติงานประจาเดือน และ
ให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุตรวจรับรายงานดังกล่าว
และให้ธุรการสานัก ส่งให้กลุ่มงานพัสดุ สานักอานวยการ
เพื่อจัดทาขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง
และดาเนินการขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงิน

กลุ่มงานพัสดุ
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๕. กรณีการจัดหาน้ามันเชื้อเพลิง (ส่วนกลาง)
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการ
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑. งานอาคารสถานที่ (ผู้ จั ดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง) ตามว. ๑๗๙ ขออนุมัติในหลั กการจัดซื้อน้ามัน
เชื้อเพลิงประจาปี
๒. ผู้จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง แจ้งความประสงค์ขอจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง (แนบขออนุมัติในหลักการ) ถึง
กลุ่มงานพัสดุ
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทารายงานขอซื้อเสนอผอ. สถาบัน และรายงานผลการพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อ
และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
๔. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงนามในใบสั่งจ่ายน้ามัน โดยมอบส่วนที่ให้ผู้จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง และ
ส่วนหนึ่งมอบเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๕. ภายหลังการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง ให้ผู้จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง เขียนข้อความในใบบันทึกรายการ
ขาย (Sale slip) ว่า “ได้รับมอบน้ามันเชื้อเพลิงตามรายการข้างต้นไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ” หรือข้อความ
ทานองเดียวกันพร้อมลงชื่อกากับ
๖. ผู้จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง ส่งมอบเอกสาร (ข้อ ๕) ให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมกับใบสั่งจ่ายน้ามันส่วนที่
เหลือ โดยให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุ
๗. กลุ่มงานพัสดุตรวจสอบเอกสาร (ข้อ ๖) เทียบกับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินเชื่อจากสถานีบริการ
น้ามันและจัดทาเอกสารเบิกจ่ายเงินต่อไป
๘. เมื่อจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงมีวงเงินสะสมครบหรือใกล้จะครบวงเงินที่ขออนุมัติ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทา
รายงานขอซื้อฉบับใหม่ต่อไป
๙. เจ้าหน้าที่พัสดุ บันทึกรายการในทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงตามแบบที่กาหนด และ
รายงานให้ผอ.สถาบัน ทราบทุก ๓ เดือน
๖. กรณีการจัดหาน้ามันเชื้อเพลิง (ใช้ในพื้นที่)
การจัดซื้อ กรณีสารองเงินจ่าย/ยืมเงิน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. สานักเสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุประจาสานัก หรือการแต่งตั้งเป็นครั้งคราว
๒. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ดาเนินการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จากนั้นจัดทารายงานขอซื้อ
ผ่าน ผอ.สานักเจ้าของเรื่อง โดยส่งรายงานขอซื้อดังกล่าว มายังสานักอานวยการ กลุ่มงานพัสดุ พร้อมแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (แผนการจัดซื้อ อนุมัติหลักการ) ใบราคาน้ามันปัจจุบัน และจัดทารายงานผลและขออนุมัติซื้อ รวมทั้งจัดทา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (ถ้าทราบร้านที่จัดซื้อแล้ว แต่ถ้ายังไม่ทราบให้จัดทาภายหลัง) เสนอ ผอ.สถาบัน
ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ และหน.เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายงานขอซื้อ รายงานผลและขออนุมัติซื้อ รวมทั้งประกาศผล
ผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
กลุ่มงานพัสดุ
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๔. เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ เพื่อให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ รายงานขอซื้อ
และรายงานผลการจัดซื้อดังกล่าว
๕. ผอ.สถาบัน ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ
๖. ธุรการสานักอานวยการ ปิดประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา และส่งเรื่องที่ได้รับ ความ
เห็นชอบ/อนุมัติแล้ว ให้สานักเจ้าของเรื่องผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการต่อ
๗. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ นาเอกสารหลักฐานในการจัดซื้อ ส่งกลุ่มงานคลั งเพื่อ
เบิกจ่ายเงิน
๗. กรณีการจัดซื้อของที่ระลึก กระเช้าของขวัญ
แนวทางการปฏิบัติในการดาเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการ
ปฏิบัติในการดาเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเล็กน้อยเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการดาเนินการ และมี
แนวทางปฏิ บั ติ เ ดี ย วกั น จึ ง ก าหนดกรณี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ซึ่ ง เป็ น รายการค่ า ใช้ จ่ า ยตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบกรทรวง
การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามตาราง ๑
โดยดาเนินการดังนี้
๑. ใช้กับกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความ
เห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเสนอต่อผอ.สถาบัน ภายใน ๕ วันทาการถัดไป
๓. เมื่อผอ.สถาบันให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานขอความเห็นชอบดังกล่าวเป็นหลักฐานใน
การตรวจรับโดยอนุโลม
ตาราง ๑
รายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ
ที่ต้องดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลาดับที่
รายการ
๑
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเตรี ย มการระหว่ า งการรั บ เสด็ จ หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การรั บ เสด็ จ ส่ ง เสด็ จ
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

กลุ่มงานพัสดุ
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ลาดับที่
๒

๓

๔

๕
๖

๗
๘

๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

รายการ
- ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้พวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สาหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงานการัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสต่างๆ
- ค่าหรีดหรือพวงมาลา
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ สัมมนา จัดงานและให้หมายความรวมถึงการประชุมราชการ
ทางไกลผ่านดาวเทียม ตามที่จาเป็น เช่น ค่าเช่าสถานที่อบรม ค่าเช่ารถ ค่ากระเป๋า ค่าเอกสารและ
อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าของที่ระลึกวิทยากร
- ค่าของขวัญหรื อของที่ร ะลึ ก ที่ม อบให้ ช าวต่างประเทศ กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว กรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย ในนามของหน่วยงานของรัฐเป็นส่วนรวม
- ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้กรณีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ หรือ
กรณีการเยี่ยมชมหน่วยงานของรัฐในนามของหน่วยงานของรัฐเป็นส่วนรวม
ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีหรือเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ ในนามของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นส่วนรวม เช่น กระเช้าของขวัญ กระเช้าผลไม้ กระเช้าดอกไม้ ของชาร่วย
ค่าโล่ ใบประกาศเกีย รติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึ ก
สาหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจา หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เกษียณอายุ หรือผู้ ให้ความ
ช่วยเหลือหรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ
ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกาจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหนะนาโรคร้ายมา
สู่คน และให้หมายความรวมถึงการกาจัดเชื้อโรคหรื อเชื้อราตามหน่วยงานของรัฐหรือบ้านพักที่ทาง
ราชการจัดไว้ให้
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารสาหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยโรคเรื้อนของสถานบริการของหน่วยงาน
ของรัฐหรือสาหรับผู้ถูกควบคุม คุมขัง กักขัง คุมความประพฤติ หรือผู้ที่ถูกใช้มาตรการอื่นใดอันมี
ลักษณะเป็นการจากัดสิทธิเสรีภาพซึ่งต้องหาว่ากระทาความผิด หรืออาหาร นม อาหารเสริมสาหรับ
เด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของทางราชการ หรือหน่วยงานของทางราชการ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเป็ น สมาชิ ก หรื อ การจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ จุ ล สาร วารสาร หนั ง สื อ พิ ม พ์ หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม
ค่าบริการในการกาจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของหน่วยงานของรัฐ ค่าบริการในการกาจัดสิ่งปฏิกูล
บ้านพักของทางราชการกรณีไม่มีผู้พักอาศัย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้พัส ดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการหรื อ
ปฏิบัติงานกรณีจาเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการีรับรองบุคคลภายนอก
ค่าน้าดื่ม
กลุ่มงานพัสดุ
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สาหรับรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ตามตาราง ๒ เป็นค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตาราง ๒
รายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ
ที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลาดับที่
รายการ
๑
ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าตอบแทน
วิทยากรทั้งภายในและภายนอก และค่าเช่าที่พัก สาหรับการจัดประชุมราชการและให้หมายความ
รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม การจัดสัมมนา การจัดงานทั้งในและนอกสถา นที่
ของหน่วยงานของรัฐ
๒
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน หรือเยี่ยมชม
หน่วยงานของรัฐ หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตามภารกิจปกติของบุคลากรภายใน
หน่วยงานของรัฐ การแถลงข่าวของหน่วยงานของรัฐ การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค
๓
ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือค่าบัตร
โดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีหน่วยงานของรัฐ
สั่งให้งดหรือเลื่อนการเดิน ทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ ทาให้ไม่สามารถ
เดินทางได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ
๔
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มิใช่ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงินเพื่อ ความ
สะดวกของส่วนราชการที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน
๕
ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
๖
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สาหรับรถยนต์ของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐตามระเบียบว่าด้วยรถราชการหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้มาโดยวิธีก ารซื้อ การยืม หรือรับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐนั้น การเช่า หรือรถส่วนตัวของข้าราชการหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐผู้เลือก
รับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจั ดหารถประจาตาแหน่งสาหรับข้าราชการผู้มีสิ ทธิได้รับรถ
ประจาตาแหน่งที่ได้จัดหามาใช้ในการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๗
ค่าพาหนะกรณีได้รับมอบหมายให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัด
รถยนต์ส่วนกลางได้
๘
ค่าตรวจสอบเพื่อการรับรองระบบการทางานหรือมาตรฐานการทางาน
๙
ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งหรือพัสดุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ ยกเว้น ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุ
หรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
๑๐
ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้ อเอชไอวีจากการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจปกติ และไม่ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ข้าราชการ ลูกจ้างประจาหรือพนักงาน
ของหน่วยงานของรัฐที่จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
กลุ่มงานพัสดุ
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ลาดับที่
๑๑
๑๒

๑๓
๑๔
๑๕

รายการ
ค่ารักษาพยาบาลสัตว์และค่าตรวจสุขภาพสัตว์ สาหรับหน่วยงานที่ภารกิจปกติในการดูแลสัตว์
ค่าสาธารณูปโภค เช่น
- ค่าไฟฟ้า ค่าน้า ค่าโทรศัพท์ ของหน่วยงานของรัฐและบ้านพักราชการ
- ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าฝากไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ ค่าดวงตราไปรษณีย์ หรือค่าเช่า
ตู้ไปรษณีย์
- ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกของส่วนราชการที่มิใช่
เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน
การบริจาคหรือการดาเนินการเพื่อการกุศล เช่น บัตรการกุศล
ค่าสมาชิกหรือค่าบารุงประจาปีของสถาบัน องค์กร หรือสโมสรต่าง ๆ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนในการจ้างให้บริการสันทนาการ หรือค่าตอบแทนอื่นในลักษณะ
เดียวกัน

ขั้นตอนการดาเนินการ
๑. เจ้าของเรื่องขออนุมัติในหลักการ
๒. เจ้าของเรื่องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการที่ขออนุมัติหลักการ เมื่อได้วัสดุแล้ว
๓. เจ้ า ของเรื่ อ งจั ด ท ารายงานขอความเห็ น ชอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ตามแบบ ว.๑๑๙ พร้ อ มแนบ
ใบเสร็จรับเงิน เสนอผอ.สถาบัน ผ่านผอ.สานักอานวยการ และหน. กลุ่มงานพัสดุ เพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
๔. ผอ.สถาบัน ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแล้ว นาเรื่องส่งกลุ่มงานคลังเพื่อเบิกจ่ายเงิน
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การจ้างที่ปรึกษา
ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4
การจ้างที่ปรึกษา หมายความว่า การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้คาปรึกษาหรือ
แนะนาแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐ
หรือของหน่วยงานของรัฐ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 101 การจ้างที่ปรึกษา เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คาปรึกษาหรือแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐ โดยที่ปรึกษา
ต้องเป็น ที่ปรึกษาที่ไ ด้ขึ้น ทะเบียนไว้กับศูน ย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีห นังสือรับรอง
จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้นหรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษา
ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
อานาจในการจ้างปรึกษา
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หมวด 3 งานจ้างที่ปรึกษา ข้อ 127 การสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ให้เป็นอานาจของผู้ ดารงตาแหน่งและ
ภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(1) ผู้อานวยการสถาบัน
ไม่เกิน 100,000,000 บาท
(2) ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 100,000,000 บาท
ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
ข้ อ 12๙ อั ต ราค่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามความเหมาะสมและประหยั ด โดยค านึ ง ถึ ง
องค์ประกอบต่างๆ เช่น ลักษณะงานที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงานของรัฐอื่นเคยจ้าง
จานวนคน – เดือน (man-months) เท่าที่จาเป็น ดัช นีค่าครองชีพ เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เ กินกว่า อัต รา
ค่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกาหนด (ถ้ามี) ด้วย
ค่าจ้างล่วงหน้า (ข้อ 130) ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนาหนังสือค้าประกันหรือหนังสือค้าประกัน
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ข องธนาคารในประเทศมาค้าประกัน เงิน ที่ไ ด้รับ ล่ว งหน้า ไปนั้น และให้ห น่ว ยงานของรัฐ คืน
หนังสือค้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่าย
ตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้กาหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน
และในสัญญาด้วย
สาหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามสัญญา
และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้
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การจ้างที่ปรึกษา มี 3 วิธี คือ
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีลักษณะเป็นงานประจาของสถาบัน หรืองานที่มี
มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ปรึกษาซึ่งทางานนั้นได้เป็นการทั่วไป โดยสถาบันประกาศเชิญชวนที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอตามที่กาหนด
2. วิธีคัด เลือ ก ใช้กับ กรณีที่ใ ช้วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่ว ไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่น ข้อ เสนอหรือ ข้อ เสนอไม่ไ ด้รับ
การคัด เลือ ก เป็น งานที่ซับ ซ้อ น หรือ เป็น กรณีที่เ ป็น งานจ้า งที่มี ที่ปรึกษาจานวนจากัด ให้สถาบันเชิญชวน
เฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานที่
มีที่ปรึกษาน้อยกว่า 3 ราย
3. วิธีเฉพาะเจาะจง ใช้กับกรณีที่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่ว ไปและวิธีคัดเลื อก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว
ไม่มีผู้ยื่น ข้อเสนอหรือข้อเสนอไม่ได้รับ การคัดเลือก หรือกรณีมีว งเงินค่าจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง หรือกรณีจ้างที่ปรึกษาเดิมทาต่อจากงานที่ได้ทาไว้แล้ว หรือกรณีเป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษา
ในงานที่จะจ้างนั้นจานวนจากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
หรือกรณีในงานนั้นมีที่ปรึกษาเพียงรายเดียว หรือกรณีเป็นงานที่มีความจาเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของชาติใ ห้ส ถาบั น เชิ ญ ชวนที่ป รึ ก ษาที่มี คุ ณ สมบัติ ต รงตามเงื่อนไขที่กาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ
หรือให้เข้าเจรจาต่อรองราคา
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ผังขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา (ผังโดยรวม)
ผอ.สถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามดุลพินิจ เพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการ (TOR)
จัดทาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (ข้อ 103)

เจ้าของเรื่องจัดทาหนังสือแจ้งความประสงค์มายังสานัก
อานวยการโดยแนบรายชื่อคณะกรรมการหรือผู้จัดทาร่างTOR

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอจ้างทีป่ รึกษา (ข้อ 104)
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษา (ข้อ ๑๐๕-๑๐๖)
วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
(ข้อ 109-118)
- เจ้ า หน้า ที่จั ดทาเอกสารพร้อ มประกาศเชิ ญ
ชวน
- เผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารจ้ า งในระบบ
เครือ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชีก ลางและ
สถาบั น เป็ นเวลาติ ด ต่ อ กั น ไม่ น ้ อ ยกว่ า 5
วั น ทาการ
-กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้าง
ให้ สตง. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ห้ามมิให้ร่น หรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงวัน
กาหนดยื่นซอง
- ยื่นซองข้อเสนอ
- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบผลประโยชน์
ร่วม พิจารณาคัดเลือกรายที่ต่าที่สุด และจัดทา
รายงานผลการพิจารณา
- มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือหลายราย
แต่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเพี ย งรายเดี ย ว ให้ เ สนอ
ผู้ อ านวยการยกเลิ ก หรื อ หากมี เ หตุ ส มควร
ดาเนินการต่อให้คณะกรรมการเจรจาต่อรอง
- รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง เสนอผอ.สถาบัน ให้ความ
เห็นชอบ

วิธีการคัดเลือก
(ข้อ 119-123)
- จัดทาหนังสือเชิญชวนไปยังผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข ไม่น้อยกว่า ๓ ราย
- ยื่นซองข้อเสนอ
- รั บ ซองเฉพาะรายที่ ค ณะกรรมการมี
หนังสือเชิญชวนพร้อมจัดทาบัญชีรายชื่อ
ที่ปรึกษา
- เปิดซองข้อเสนอ
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วม
- พิจารณาคัดเลือก
- จัดทารายงานผลการพิจารณา
- เสนอ ผอ.สถาบันให้ความเห็นชอบ

วิธีเฉพาะเจาะจง
(ข้อ 124-125)
- จั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ชวนไปยั ง ผู้ มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ให้เข้ายื่น
ซองข้อเสนอ
- พิจารณาข้อเสนอ
- จัดทารายงานผลการพิจารณา
- เสนอ ผอ.สถาบันให้ความเห็นชอบ

ประกาศผลผู้ชนะ ๓ ช่องทาง
และปิดประกาศโดยเปิดเผย

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดหรือ
ข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
ผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161
คณะกรรมการตรวจรับ
ดาเนินการตรวจรับ

เบิกจ่ายเงิน
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ขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา ทุกวิธี

1. การจัดทาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (ข้อ 103)
- ให้ผู้อานวยการสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง จัดทาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการสถาบันกาหนด
ตามความเหมาะสม
2. การจัดทารายงานขอจ้างที่ปรึกษา (ข้อ 104)
- ให้เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอผู้อานวยการสถาบัน โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ ตามรายการดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา
2. ของเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง
4. ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา
5. วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น
6. กาหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา
7. วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
9. ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จาเป็นในการจ้างที่ปรึกษา
การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่
- เมื่อผู้อานวยการสถาบันให้ความเห็นชอบรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการจ้างตามวิธีนั้น
ต่อไปได้
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ข้อ 105)
ให้ผู้อานวยการสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น เพื่อปฏิบั ติการตามระเบียบนี้
พร้อมกับกาหนดระยะเวลาในการพิจาณาของคณะกรรมการฯ
การจ้างที่ปรึกษาทุกเรื่องทาโดยคณะกรรมการ มี 4 คณะ ได้แก่
๑. คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
๒. คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
๓. คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา สามารถเป็นคณะกรรมการตรวจรับได้
- ให้คณะกรรมการดาเนินงานจ้างแต่ละคณะ : รายงานผลการพิจารณาต่อผอ.สถาบันภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ถ้ามีเหตุที่ทาให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอผอ.สถาบันพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจาเป็น
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ : ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๔ คน
ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสาคัญ
คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงาน
จ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
- การประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีส่ ว นได้เสี ยในเรื่ อ งซึ่ ง ที่ประชุ ม
พิจารณา ให้นาความตามข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา
1. การจัดทาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (ข้อ 103)
2. การจัดทารายงานขอจ้างที่ปรึกษา (ข้อ 104)
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ข้อ 105)
4. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป พร้อมประกาศเชิญชวน
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด (ข้อ 109)
การกาหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวน ให้กาหนดเป็นวันถัด
จากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา โดยกาหนดเป็นวัน เวลา ทาการเพียงวัน
เดียว
5. เมื่อผู้ อานวยการสถาบั น ให้ ความเห็ นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึ ก ษา ตามข้อ 104 แล้ ว ให้ หั ว หน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของสถาบัน และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของสถาบัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
5 วันทาการ โดยให้คานึงถึงระยะเวลาในการให้ที่ปรึกษาเตรียมการจัดทาเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย
การให้เอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กระทาไปพร้อมกัน
กับการเผยแพร่ประกาศ
6. ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
7. เมื่อถึงกาหนดวันยื่นข้อเสนอ ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกาหนดวันยื่นซองข้อเสนอ
8. ในการยื่ น ซองข้ อ เสนอ ที่ ป รึ ก ษาที่ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งผนึ ก ซองจ่ า หน้ า ถึ ง ประธาน คณะกรรมการ
ดาเนินงานจ้างที่ปรึกษา และยื่นโดยตรงต่อสถาบัน พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่น
ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง และออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา และส่งมอบ
ซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อดาเนินการต่อไป
การยื่นซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
9. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน ให้คณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ดาเนินการดังนี้
- เปิ ด ซอง ตรวจสอบเอกสาร แล้ ว ให้ ก รรมการทุ ก คนลงลายมื อ ชื่ อ ก ากั บ ในเอกสารทุ ก แผ่ น และ
ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน
- เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ถูกต้อง และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคา
ต่าสุด และจัดลาดับ ไม่เกิน ๓ ราย
- กรณีที่ปรึกษายื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุด ไม่เข้าทาสัญญาหรือข้อตกลงกับสถาบัน
ในเวลาที่กาหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่าสุดรายถัดไป
- กรณี ที่ มี ที่ ป รึ ก ษาผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ เสนอราคาต่าสุ ด เท่ า กั น หลายราย ให้ เ รี ย กที่ ป รึ ก ษาดั ง กล่ า ว
มาเสนอราคาใหม่ด้วยวิธีการยื่นซองข้อเสนอด้านราคาและพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่าสุด
- จัดทารายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้ อานวยการ
สถาบันผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยรายงานผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อย
ให้ประกอบด้วย
1. รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา
2. รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย
3. รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กลุ่มงานพัสดุ
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4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
5. ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย พร้อมเหตุผล
สนับสนุนในการพิจารณา
กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
- ให้เสนอผู้อานวยการสถาบันยกเลิก
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรที่จะดาเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการ
ต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อผู้อานวยการสถาบันต่อไป
กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
- ให้เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อพิจารณายกเลิก
- หากผู้อานวยการสถาบันเห็นว่า การจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดาเนินการจ้างโดย
วิธีคัดเลือกตามมาตรา 70 (2) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 70 (3) (ก) แล้ว แต่กรณีก็ได้ เว้น แต่
สถาบันจะดาเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทารายงาน
ขอจ้างตามระเบียบฯ
1. แจ้งที่ปรึกษารายที่เห็นสมควรจ้างนั้น เพื่อต่อรองราคา
กรณีที่ปรึกษารายที่สมควรจ้าง
2. เรียกที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกรายมา
เสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง
ต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน
3. เสนอความเห็นต่อผู้อานวยการสถาบัน เพื่อยกเลิก/
ดาเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่/
ดาเนินการจ้างด้วยวิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจงแล้วแต่
กรณีก็ได้
๑๐. เมื่อผอ.สถาบั นให้ความเห็ นชอบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่ งจ้างแล้ว ให้หน.เจ้ าหน้ าที่ พั สดุ
ประกาศผลผู้ชนะ ๓ ช่องทาง และแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทาง e-mail
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ผังขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผอ.สถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามดุลพินิจ เพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการ (TOR)
จัดทาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (ข้อ 103)

เจ้าของเรื่องจัดทาหนังสือแจ้งความประสงค์มายังสานัก
อานวยการโดยแนบรายชื่อคณะกรรมการหรือผู้จัดทาร่างTOR

ผอ.สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษา
(ข้อ ๑๐๕-๑๐๖)

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอจ้างทีป่ รึกษา (ข้อ 104)

(ข้อ 109-118)
คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา ดาเนินการ
- จัดทาเอกสารพร้อมประกาศเชิญชวน
- เผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารจ้ า งในระบบ
เครือ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชีก ลางและ
สถาบั น เป็ นเวลาติ ด ต่ อ กั น ไม่ น ้ อ ยกว่ า 5
วั น ทาการ
- ห้ามมิให้ร่น หรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงวัน
กาหนดยื่นซอง
- ผู้รับจ้างยื่นซองข้อเสนอ
- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบผลประโยชน์
ร่วม พิจารณาคัดเลือกรายที่ต่าที่สุด และจัดทา
รายงานผลการพิจารณา
- มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือหลายราย
แต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอผอ.
สถ า บั น ย ก เลิ ก ห รื อ ห า ก มี เ ห ตุ ส มคว ร
ดาเนินการต่อให้คณะกรรมการเจรจาต่อรอง
- รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง เสนอผอ.สถาบัน ให้ความ
เห็นชอบ

ผอ.สถาบันให้ความเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผลผู้ชนะ
และปิดประกาศโดยเปิดเผย ๓ ช่องทาง

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้รับจ้างเพื่อลงนามในสัญญา

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดหรือ
ข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
ผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

ที่ปรึกษาส่งมอบงานตามรายละเอียดทีก่ าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดาเนินการตรวจรับ
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ส่งให้กลุ่มงานคลังเพื่อเบิกจ่ายเงิน
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วิธีคัดเลือก ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา
1. ขั้นตอนเริ่มต้น
- จัดทา TOR
- ทารายงานขอจ้างที่ปรึกษา โดยเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานเสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
- ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง แล้วมอบให้
คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อดาเนินการต่อไป
2. ขั้นตอนการเชิญชวน ให้คณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาดาเนินการ ดังนี้
- ทาหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ และทาบัญชีรายชื่อ ผู้ยื่นซอง รับซอง
- เปิด ซองข้อ เสนอ และตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานต่า งๆ ของที ่ป รึก ษาผู ้ยื ่น ข้อ เสนอทุก ราย แล้ว ให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแผ่น
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอ แล้วคัดเลือก
ที่ป รึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ และข้อเสนอ
ด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่สถาบันกาหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา
- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งก็ได้
แต่จะให้ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้
- ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่สถาบันกาหนดไว้ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อ
ของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
3. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน ให้คณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ดาเนินการ ดังนี้
- คัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ จัดลาดับคะแนนและ
พิจารณาคัดเลือก ดังนี้
(ก) กรณีงานจ้างที่ปรึ กษาที่เป็ นไปตามมาตรฐานของสถาบัน หรืองานที่ซับซ้อนให้คัดเลื อกจากรายที่ ได้
คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด
(ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด
กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าทาสัญญาหรือข้อตกลงกับสถาบันในเวลาที่กาหนด ให้คณะกรรมการพิจารณา
ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากที่สุดลาดับถัดไปตาม (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี
กรณีได้คะแนนเท่ากันหลายราย ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่ด้วยวิธีการยื่นซองข้อเสนอด้าน
ราคา และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่าสุด
- จัดทารายงานผลการพิจารณา (นาวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม)
 กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
- ให้เสนอผู้อานวยการสถาบันยกเลิก
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรที่จะดาเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการ
ต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อผู้อานวยการสถาบันต่อไป
 กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
- ให้เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อพิจารณายกเลิก
กลุ่มงานพัสดุ
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- หากผู้ อ านวยการสถาบั นเห็ นว่ า การจ้ างโดยวิ ธี คั ดเลื อกใหม่ อาจไม่ ได้ ผลดี จะสั่ งให้ ด าเนิ นการจ้ างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 70 (3) (ก) ก็ได้ เว้นแต่ สถาบันจะดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุ อื่น ให้เริ่ม
กระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทารายงานขอจ้างตามระเบียบฯ
 กรณีราคาสูงกว่าวงเงิน
- แจ้งที่ปรึกษารายที่เห็นสมควรจ้างนั้น เพื่อต่อรองราคา
- เรียกที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่
- เสนอความเห็นต่อผอ.สถาบัน เพื่อยกเลิก/ดาเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่/ดาเนินการจ้างโดยวิธี
คัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ได้
๔. เมื่อผอ.สถาบันให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้างแล้ว
ให้หน.เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผลผู้ชนะ ๓ ช่องทาง และแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบ ผ่านทาง e-mail
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษา
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์
ด้านคุณภาพทั้ง 6 เกณฑ์แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้าหนัก ตามความในมาตรา 76
ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ข้อ ๑๒๖ ด้วย
เกณฑ์ด้านคุณภาพ 6 เกณฑ์
1. ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา
2. วิธีการบริหารและปฏิบัติงาน
3. จานวนบุคลากรที่ร่วมงาน
4. ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน
5. ข้อเสนอทางด้านการเงิน
6. เกณฑ์อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

เกณฑ์การพิจารณาและการให้น้าหนักตาม ม. 76
1. กรณีการจ้างที่ปรึกษา เพื่อดาเนินงานประจาหรือ
งานทีม่ ีมาตรฐานเชิงคุณภาพ ตามหลักวิชาชีพอยู่แล้ว
หรืองานไม่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ ซึ่งเสนอราคาต่าสุด
2. กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน ให้คัดเลือก
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด
3. กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือก
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ ซึง่ ได้คะแนน
ด้านคุณภาพมากที่สุด

ผังขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก
กลุ่มงานพัสดุ
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ผอ.สถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามดุลพินิจ เพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการ (TOR)
จัดทาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (ข้อ 103)

เจ้าของเรื่องจัดทาหนังสือแจ้งความประสงค์มายังสานัก
อานวยการโดยแนบรายชื่อคณะกรรมการหรือผู้จัดทาร่างTOR

ผอ.สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษา
(ข้อ ๑๐๕-๑๐๖)

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอจ้างทีป่ รึกษา (ข้อ 104)

ผอ.สถาบัน ให้ความเห็นชอบ
(ข้อ 119-123)
คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา ดาเนินการ
- จัดทาหนังสือเชิญชวนไปยังผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข ไม่น้อยกว่า ๓ ราย
- ผู้รับจ้างยื่นซองข้อเสนอ
- รั บ ซองเฉพาะรายที่ ค ณะกรรมการมี
หนังสือเชิญชวนพร้อมจัดทาบัญชีรายชื่อ
ที่ปรึกษา
- เปิดซองข้อเสนอ
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วม
- พิจารณาคัดเลือก
- จัดทารายงานผลการพิจารณา
- เสนอ ผอ.สถาบันให้ความเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผลผู้ชนะ
และปิดประกาศโดยเปิดเผย ๓ ช่องทาง

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้รับจ้างเพื่อลงนามในสัญญา

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดหรือ
ข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
ผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

ที่ปรึกษาส่งมอบงานตามรายละเอียดทีก่ าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดาเนินการตรวจรับ
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ส่งให้กลุ่มงานคลังเพื่อเบิกจ่ายเงิน

วิธีเฉพาะเจาะจง ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา
กลุ่มงานพัสดุ

-68-

1. ขัน้ ตอนเริ่มต้น
- จัดทา TOR
- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทารายงานขอจ้างที่ปรึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ให้เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุแจ้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อดาเนินการต่อไป
2. ขั้นตอนการเชิญชวนและการพิจารณาตัดสิน
- ให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ จัดทาหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
- เชิญชวนที่ปรึกษารายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรอง
ราคา
- พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษา และเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อ
สถาบันมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- จัดทารายงานผลการพิจารณา (นาวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม)
- เมื่อ ผอ. สถาบันเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้าง ให้หน. เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผู้ชนะ
๓ ช่องทาง
การจ่ายเงินล่วงหน้า
ในกรณีมีความจาเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา และ
ที่ปรึกษาจะต้องวางหนังสือค้าประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ
มาค้าประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น
กรณีจ้างหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าจ้างตามสัญญา และไม่ต้อง
มีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้
การคืนหนังสือค้าประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า)
ให้คืนหนังสือค้าประกันให้แก่ที่ปรึกษา เมื่อได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงาน
ในแต่ละงวดจนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้กาหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย

ผังขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กลุ่มงานพัสดุ
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บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามดุลพินิจ เพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการ (TOR)
จัดทาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (ข้อ 103)

เจ้าของเรื่องจัดทาหนังสือแจ้งความประสงค์มายังสานัก
อานวยการโดยแนบรายชื่อคณะกรรมการหรือผู้จัดทาร่างTOR

ผอ.สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษา
(ข้อ ๑๐๕-๑๐๖)

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอจ้างทีป่ รึกษา (ข้อ 104)

(ข้อ 124-125)
คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา ดาเนินการ
- จัดทาหนังสือเชิญชวนไปยังผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข ให้เข้ายื่นซองข้อเสนอ
- พิจารณาข้อเสนอ
- จัดทารายงานผลการพิจารณา
- เสนอ ผอ.สถาบันให้ความเห็นชอบ

ผอ.สถาบัน ให้ความเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผลผู้ชนะ
และปิดประกาศโดยเปิดเผย ๓ ช่องทาง

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้รับจ้างเพื่อลงนามในสัญญา

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดหรือ
ข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
ผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

ที่ปรึกษาส่งมอบงานตามรายละเอียดทีก่ าหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดาเนินการตรวจรับ
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ส่งให้กลุ่มงานคลังเพื่อเบิกจ่ายเงิน

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
กลุ่มงานพัสดุ
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งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คือ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง กระทาได้ ๔ วิธี ดังนี้
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป – ใช้กับงานที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน
2. วิธีคัดเลือก – ใช้กับงานที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก หรือใช้กับวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว
ไม่ได้ผล หรือกรณีเป็นงานออกแบบหรือใช้ความคิดซึ่งสถาบันไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกาหนดเบื้องต้นได้ โดยให้
เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ
3. วิธีเฉพาะเจาะจง – ให้สถาบันเลือกผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว
ตามที่คณะกรรมการดาเนินงานก่อสร้างได้พิจารณาเสนอแนะ
4. วิธีป ระกวดแบบ – เป็น กรณีที่ส ถาบันเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณ สมบัติตรงตามเงื่อ นไขที่กาหนด
ให้เ ข้า ยื ่น ข้อ เสนอ เพื่ อออกแบบงานก่ อสร้ างที่ มี ลั กษณะพิ เศษเป็ น ที่ เชิ ดชู คุ ณค่ าทางด้ านศิ ล ปกรรม หรื อ
สถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอื่นที่กาหนดตามกฎกระทรวง
ข้อห้ามการมีส่วนได้เสีย
ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญา ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะ ดังนี้
1. มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเองเป็นคู่สัญญากับ
สถาบัน
2. มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญาของสถาบันในงานที่ตนเอง
เป็นผู้ให้บริการ
คณะกรรมการดาเนินงานจ้างฯ มี 5 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการดาเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. คณะกรรมการดาเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
3. คณะกรรมการดาเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. คณะกรรมการดาเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ
5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
- ผอ.สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพร้อมกาหนดระยะเวลาการพิจารณา
- ให้คณะกรรมการแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อผอ. สถาบันภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้ามีเหตุที่ทาให้
รายงานล่าช้าให้เสนอผอ.สถาบันพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจาเป็น
- องค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน
โดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสาคัญ นอกจากนี้จะแต่ งตั้งผู้ชานาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกในงานที่จ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
- องค์ป ระชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงมติ โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง
ในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผอ. สถาบัน แต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่
เป็นประธานกรรมการแทน
- มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์
กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย
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- ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น
ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างนั้น
ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับแต่งตั้งนั้น
และให้รายงานผอ. สถาบัน ทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
- การจัดทาร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้ผอ. สถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบ
จัดทาร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่ผอ. สถาบันกาหนด
ตามความจาเป็นและเหมาะสม
- รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ในงานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้างให้ เจ้าหน้าที่พัส ดุจัดทารายงานขอออกแบบหรือควบคุ ม งาน
ก่อสร้างเสนอผอ. สถาบันเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตามรายการใน ข้อ ๑๔๐
เมื่อผอ. สถาบันให้ความเห็นชอบรายงานแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
อานาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (ข้อ 158)
(๑) ผู้อานวยการสถาบัน
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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ผังขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (ผังโดยรวม)
แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จัดทาร่างขอบเขตงาน (ข้อ 139)
เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอจ้าง (ข้อ 140)
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมการก่อสร้าง (ข้อ 141)

วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
(ข้อ 145-148)
- เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารพร้อมประกาศ
เชิญชวน
- เผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารจ้ า งใน
ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง
กรมบั ญ ชี ก ลางและสถาบั น เป็ น เวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
-กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสาร
จ้างให้ สตง. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลง
วันกาหนดยื่นซอง
- ยื่นซองข้อเสนอ
- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบผลประโยชน์
ร่ วม พิ จารณาคั ดเลื อกรายที่ ต่ าที่ สุ ด และ
จัดทารายงานผลการพิจารณา
- มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือหลาย
ราย แต่ผ่า นการคัด เลือ กเพีย งรายเดียว
ให้เสนอผู้อานวยการยกเลิก หรือ หากมีเหตุ
สมควรดาเนินการต่อให้คณะกรรมการเจรจา
ต่อรอง
- รายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอ ผอ.สถาบันให้
ความเห็นชอบ

วิธีการคัดเลือก
(ข้อ 149-151)
- จัดทาหนังสือเชิญชวนไปยังผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข ไม่น้อยกว่า ๓ ราย
- ยื่นซองข้อเสนอ
- รับซองเฉพาะรายที่คณะกรรมการมีหนังสือ
เชิ ญ ชวนพร้ อ มจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่
ปรึกษา
- เปิดซองข้อเสนอ
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วม
- พิจารณาคัดเลือก
- จัดทารายงานผลการพิจารณา เสนอ ผอ.
สถาบันให้ความเห็นชอบ

วิธีเฉพาะเจาะจง
(ข้อ 152-153)
- จัดทาหนังสือเชิญชวนไปยังผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไข ให้เข้ายื่นซองข้อเสนอ
- พิจารณาข้อเสนอ
- จัดทารายงานผลการพิจารณา เสนอ ผอ.
สถาบันให้ความเห็นชอบ

ประกาศผลผู้ชนะ
และปิดประกาศโดยเปิดเผย

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดหรือ
ข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
ผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161
คณะกรรมการตรวจรับ
ดาเนินการตรวจรับ

เบิกจ่ายเงิน
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1. การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ก่อนดาเนินการขั้นตอนเริ่มต้น
จัดทาร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาร่างขอบเขตของงานจ้าง
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
1.1 ขั้นตอนเริ่มต้น
- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาเอกสารจ้างฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป พร้อมประกาศเผยแพร่
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
- ทารายงานขอจ้างฯ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุทารายงานเสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.2 ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่
- เมื่อผู้ อานวยการสถาบั น ให้ ความเห็ น ชอบรายงานขอจ้า งฯ แล้ ว ให้ หั ว หน้าเจ้าหน้าที่พัส ดุ
เผยแพร่ป ระกาศและเอกสารจ้างฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของสถาบัน และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของสถาบัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
- การให้เอกสารจ้างฯ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะให้ไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ ประกาศและ
เอกสารจ้างฯ เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างฯ ตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศ
จนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ
- ให้กาหนดวัน เวลาในการยื่น ข้อ เสนอเป็น วัน ทาการเพีย งวัน เดีย ว นับ ถัด จากวันสุดท้าย
ของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ
(วันเผยแพร่วันสุดท้ายวันไหน วันรุ่งขึ้นต้องเป็นวันยื่นเอกสารเท่านั้น)
- เมื่อถึงกาหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการพร้อมจัดทาบัญชี
รายชื่อผู้ให้บริการผู้มายื่นข้อเสนอ และหากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม
1.3 ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน ให้คณะกรรมการดาเนินงานจ้างฯ ดาเนินการ ดังนี้
- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื่น ข้อเสนอทุ ก ราย
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแผ่น
- ตรวจสอบการมีผ ลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ และ
ข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่สถาบันกาหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ
- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งก็ได้
แต่จะให้ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้
- ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ค รบถ้ ว นตามเงื่ อ นไขที่ ส ถาบั น กาหนดไว้
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้อง ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์
ต่อสถาบัน แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด และจัดลาดับคะแนนไม่เกิน ๓ ราย
- ในกรณีที่ผู้ ให้ บ ริ การรายที่คัดเลื อกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุ ดไม่ยอมเข้าทาสั ญญาหรื อ
ข้อตกลงในเวลาที่กาหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลาดับถัดไป
- จัดทารายงานผลการพิจารณา (นาวิธีการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม)
กลุ่มงานพัสดุ
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กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
- ให้เสนอผู้อานวยการสถาบันยกเลิก
- แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรที่จะดาเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวน
ทั่วไป ให้คณะกรรมการพิจารณา แล้วเสนอความเห็นต่อผู้อานวยการสถาบันต่อไป
กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
- ให้เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อพิจารณายกเลิก
- หากผู้อานวยการสถาบันเห็นว่า การจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดาเนินการจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 81 (1) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 81 (1) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่ สถาบัน
จะดาเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทารายงานขอจ้าง
ตามระเบียบฯ
- เมื่อ ผอ.สถาบันให้ความเห็นชอบรายงานและอนุมัติสั่งจ้างแล้ว ให้หน.เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผลผู้ชนะ ๓ ช่องทาง
และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ

หลักประกันการเสนอราคา
เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือ ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการ
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้สถาบันกาหนดหลักประกันการเสนอราคา สาหรับการจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้างด้ว ยวิธีประกาศเชิญชวนทั่ว ไป ที่มีวงเงินจ้างตั้ ง แต่
5,000,000 บาท
การจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา
สาหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปให้มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา
มูลค่าหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา
ร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดจ้างในครั้งนั้น
เว้นแต่ การจัดหาที่สาคัญพิเศษ กาหนดสูงกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ก็ได้
กรณีหน่วยงานรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลักประกัน
หลักประกันการเสนอราคา (ข้อ 166) ให้มีหลักประกันการเสนอราคาในกรณีต่อไปนี้
กรณีที่ต้องมีหลักประกันการเสนอ
ราคา
งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งาน
ก่ อ สร้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวน
ทั่วไป วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
เกินกว่า 5 ล้านบาท

ชนิดหลักประกัน

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1.เงินสด
2.เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย-ลงวันที่ที่ใช้
เช็ค/ดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น
ไม่เกิน 3 วันทาการ
3.หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ
4.หนังสือค้าประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงิ น ทุ น
หลักทรัพย์ ตามรายชื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียน อนุโลมใช้ตามแบบของธนาคาร
5.พันธบัตรรัฐบาลไทย

วันเสนอราคา-ส่งในรูปแบบ PDF File และ
ให้หน่วยงานของรัฐกาหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
ส่งต้นฉบับมาให้หน่วยงานตรวจสอบความ
ถูกต้อง ตามวัน เวลาที่กาหนดวันใดวันหนึ่ง
ภายใน 5 วั น ท าการนั บ ถั ด จากวั น เสนอ
ราคา เว้นแต่ ไม่อาจดาเนินการในวันใดได้
ให้กาหนดมากกว่า 1 วันได้แต่ไม่เกิน 5 วัน
ทาการนับถัดจากวันเสนอราคา ต้องระบุไว้
เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจน

ผังขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
กลุ่มงานพัสดุ
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ผอ.สถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จัดทาร่างขอบเขตงาน (ข้อ 139)

เจ้าของเรื่องจัดทาหนังสือแจ้งความประสงค์มายังสานัก
อานวยการโดยแนบรายชื่อคณะกรรมการหรือผู้จัดทาร่างTOR

ผอ.สถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมการก่อสร้าง (ข้อ 141)

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอจ้าง (ข้อ 140)

(ข้อ 145-148)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
- จัดทาเอกสารจ้างพร้อมประกาศเชิญชวน
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและสถาบัน เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
- ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงวันกาหนด
ยื่นซอง
- ผู้รับจ้างยื่นซองข้อเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการจ้าง
- เปิ ดซองข้ อเสนอ และตรวจสอบผลประโยชน์ ร่ วม
พิจารณาคัดเลือกรายที่ต่าที่สุด และจัดทารายงานผลการ
พิจารณา
- มีผู้ยื่นข้ อ เสนอเพีย งรายเดีย ว หรือ หลายราย แต่
ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอผู้อานวยการ
ยกเลิ ก หรื อ หากมี เ หตุ ส มควรด าเนิ น การต่ อ ให้
คณะกรรมการเจรจาต่อรอง
- รายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง เสนอ ผอ.สถาบันให้ความเห็นชอบ

ผอ.สถาบันให้ความเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผลผู้ชนะ ๓ ช่องทาง
และปิดประกาศโดยเปิดเผย

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้รับจ้างเพื่อลงนามในสัญญา

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดหรือ
ข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
ผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามรายละเอียดที่กาหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดาเนินการตรวจรับ
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ส่งให้กลุ่มงานคลังเพื่อเบิกจ่ายเงิน

๒. การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
กลุ่มงานพัสดุ
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ก่อนดาเนินการขัน้ ตอนเริ่มต้น
จัดทาร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาร่างขอบเขตของงานจ้าง
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
2.1 ขั้นตอนเริ่มต้น
- ทารายงานขอจ้าง โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทารายงานเสนอผู้ อานวยการสถาบัน ผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจ้าง โดยวิธีคัดเลือก
- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้คณะกรรมการดาเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
คัดเลือก เพื่อดาเนินการต่อไป
2.2 ขั้นตอนการเชิญชวน ให้คณะกรรมการดาเนินงานจ้างฯ ดาเนินการ ดังนี้
- จัดทาหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
- ให้เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อสถาบัน ไม่น้อยกว่า 3 ราย
เว้นแต่มีผู้ให้บริการดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย โดยคานึ งถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้วย
พร้อมทาบัญชีรายชื่อ
- เมื่อถึงกาหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้รับซองของผู้ให้บริการพร้อมจัดทาบัญชีรายชื่อ
ผู้ให้บริการผู้มายื่นข้อเสนอ และหากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม
2.3 ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน ให้คณะกรรมการดาเนินงานจ้างฯ ดาเนินการ ดังนี้
- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื่น ข้อเสนอทุกราย
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแผ่น
- ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และเ อกสารหลั ก ฐานต่ า งๆ ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
แล้ว คัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอ
ด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ
- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้
แต่จะให้รายใดเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้ดีแล้วมิได้
- ผู้ให้บ ริการผู้ยื่น ข้อ เสนอรายใดมีคุณสมบัติไ ม่ค รบถ้ว นตามเงื่อ นไขที่ ส ถาบัน ได้กาหนดไว้
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อรายนั้น
- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้อง ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์
ต่อสถาบัน แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด และจัดลาดับคะแนน
- กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าทาสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่กาหนด ให้คณะกรรมการพิจารณา
ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลาดับถัดไป
- จัดทารายงานผลการพิจารณา (นาวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม)
กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
- ให้เสนอผู้อานวยการสถาบันยกเลิก
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ า มีเหตุผลสมควรที่จะดาเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการ
เจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการรายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อผู้อานวยการสถาบันต่อไป
กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
- ให้เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อพิจารณายกเลิก
- หากผู้อานวยการสถาบันเห็นว่า การจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดาเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 82 (1) ก็ได้ เว้นแต่ สถาบันจะดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดทารายงานขอจ้างตามระเบียบฯ
กลุ่มงานพัสดุ
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- เมื่อ ผอ.สถาบันเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติการจ้าง ให้ หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ
ประกาศผลผู้ชนะ ๓ ช่องทาง และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
ผังขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก
ผอ.สถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จัดทาร่างขอบเขตงาน (ข้อ 139)

เจ้าของเรื่องจัดทาหนังสือแจ้งความประสงค์มายังสานัก
อานวยการโดยแนบรายชื่อคณะกรรมการหรือผู้จัดทาร่างTOR

ผอ.สถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมการก่อสร้าง (ข้อ 141)

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอจ้าง (ข้อ 140)

(ข้อ 149-151)
คณะกรรมการดาเนินการจ้าง
- จัดทาหนังสือเชิญชวนไปยังผู้มีคุณสมบั ติ ตรง
ตามเงื่อนไข ไม่น้อยกว่า ๓ ราย
- ผู้รับจ้างยื่นซองข้อเสนอ
- รับซองเฉพาะรายที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญ
ชวนพร้อมจัดทาบัญชีรายชื่อที่ปรึกษา
- เปิดซองข้อเสนอ
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วม
- พิจารณาคัดเลือก
- จัดทารายงานผลการพิจารณา เสนอ ผอ.สถาบัน
ให้ความเห็นชอบ

ผอ.สถาบันให้ความเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผลผู้ชนะ
และปิดประกาศโดยเปิดเผย

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้รับจ้างเพื่อลงนามในสัญญา

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดหรือ
ข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
ผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามรายละเอียดที่กาหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดาเนินการตรวจรับ
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ส่งให้กลุ่มงานคลังเพื่อเบิกจ่ายเงิน

๓. การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ก่อนดาเนินการขั้นตอนเริ่มต้น
จัดทาร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
กลุ่มงานพัสดุ
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- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาร่างขอบเขตของงานจ้าง
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
1) ขั้นตอนเริ่มต้น
- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทารายงานขอจ้างฯ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งคณะกรรมการจ้างฯ เพื่อดาเนินการต่อไป
2) ขั้นตอนการเชิญชวนและการพิจารณาตัดสิน
- ให้คณะกรรมการจ้างฯ จัดทาหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด
- เชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทางานนั้นเข้ายื่นข้อเสนอ
- พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน
มากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- จัดทารายงานผลการพิจารณา (นาวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม)
- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

ผังขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผอ.สถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จัดทาร่างขอบเขตงาน (ข้อ 139)

เจ้าของเรื่องจัดทาหนังสือแจ้งความประสงค์มายังสานัก
อานวยการโดยแนบรายชื่อคณะกรรมการหรือผูกลุ
้จัดท่มาร่งานพั
างTORสดุ
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ผอ.สถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมการก่อสร้าง (ข้อ 141)

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอจ้าง (ข้อ 140)

ผอ.สถาบันให้ความเห็นชอบ

(ข้อ 152-153)
คณะกรรมการดาเนินการจ้าง
- จัดทาหนังสือเชิญชวนไปยังผู้มีคุณสมบั ติต รง
ตามเงื่อนไข ให้เข้ายื่นซองข้อเสนอ
- พิจารณาข้อเสนอ
- จัดทารายงานผลการพิจารณา เสนอ ผอ.สถาบัน
ให้ความเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผลผู้ชนะ
และปิดประกาศโดยเปิดเผย

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้รับจ้างเพื่อลงนามในสัญญา

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดหรือ
ข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
ผลการพิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามรายละเอียดที่กาหนดในสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดาเนินการตรวจรับ
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ส่งให้กลุม่ งานคลังเพื่อเบิกจ่ายเงิน

๔. การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ
จัดทาร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
กลุ่มงานพัสดุ
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- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาร่างขอบเขต
ของงานจ้างและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาเอกสารงานจ้างฯ พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด
- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอจ้างฯ เสนอผู้อานวยการสถาบันโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เพื่อขอความเห็นชอบแล้วจึงดาเนินการต่อไป
ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ
- ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการเผยแพร่ประกาศประกวดแบบและเอกสารงานจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของสถาบันและให้ปิดประกาศที่สถาบันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทาการ การให้
เอกสารการจ้ างฯ และเอกสารที่เกี่ ยวข้อง จะให้ไปพร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ ตั้งแต่วันเริ่มต้น
ประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
- เมื่อถึงกาหนดวัน เวลาการเปิดซอง ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการ
ทุกราย แล้วคัดเลือกรายที่ยื่นเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และให้คัดเลือกผู้ที่เสนอแนวความคิดผ่านเกณฑ์คุณภาพและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจัดลาดับไว้
- ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ของผู้ให้บริการที่ได้รับคัดเลือก แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการ
ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันไปสู่ขั้นตอนที่ 2
- เสนอรายงานผลการพิจารณาให้ผู้อานวยการสถาบันพิจารณา เมื่อ ผอ.สถาบันเห็นชอบรายงานให้หน.
เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ๓ ช่องทาง และแจ้งผู้ที่เสนอแนวคิดทุกรายทราบผ่านทาง
e-mail
ขั้นตอนที่ 2 การประกวดแบบ
(ก) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากขั้นตอนที่ ๑ ทุกราย จะต้องพัฒนาแนวความคิด ที่เสนอไว้ แล้วให้เป็น
แบบงานก่อสร้างเพื่อการประกวดและจัดส่งให้สถาบันภายในเวลาที่กาหนด พร้อมเสนอรายชื่อผู้ที่จะทาสั ญญา
ร่วมงานกัน (ถ้ามี) และสถาปนิกหรือวิศวกรที่เกี่ยวข้อง กรณีต้องชี้แจงรายละเอียดให้สถาบันกาหนดเป็นวันทาการวัน
ใดวันหนึ่ง และแจ้งให้ผู้ให้บริการทุกรายทราบไม่น้อยกว่า ๗ วันทาการ ก่อนถึงวันยื่นข้อเสนอ
(ข) เมื่อถึงกาหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ
ทุกรายและการมีผลประโยชน์ร่วมกัน แล้วให้คัดเลือกผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ถูกต้อง และเสนอแบบตามวัตถุประสงค์
- แล้วคัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดและจัดลาดับ
- กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าทาสัญญาให้คณะกรรมการฯ พิจารณาผู้ที่ได้คัดเลือกรายถัดไป
(ค) ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด
เสนอผู้อานวยการสถาบันเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
- เมื่อ ผอ.สถาบันเห็นชอบรายงานการพิจารณาและอนุมัติการสั่งจ้าง ให้หน.เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผล
๓ ช่องทาง และแจ้งทุกรายทราบทาง e-mail

ผังขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างด้วยวิธีประกวดแบบ
เจ้าหน้าที่จัดทาเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
พร้อมประกาศเชิญชวน (ข้อ 154)

กลุ่มงานพั
สดุ
แตกต่างไปจากแบบที
่
คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด
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หน่วยงานของรัฐอาจกาหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบในขั้นตอนที่ ๒ ที่ได้รับการคัดเลือก
ตามข้อ ๑๕๕ (๒) (ข) โดยให้คานึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ
แจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบด้วย

การทาสัญญาและหลักประกัน
กลุ่มงานพัสดุ
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การลงนามในสั ญญาและการแก้ไขสั ญญาตามระเบียบนี้ เป็นอานาจของผู้ อานวยการสถาบัน หรือผู้ ที่ ผอ.
สถาบันมอบอานาจ การลงนามในสัญญาจะกระทาได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง
ผู้ มีสิ ทธิอุทธรณ์สามารถอุทธรณ์ภายใน ๗ วัน นับแต่วันประกาศผลการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง และให้ หน่วยงาน
พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
๑. ให้ส ถาบัน ทาสัญ ญาตามแบบที่ค ณะกรรมการนโยบายกาหนด หากจาเป็น ต้อ งมีข้อ ความหรื อ
รายการแตกต่างไปจากที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในแบบ และไม่ทาให้สถาบัน
เสียเปรียบก็ให้กระทาได้
๒. การลงนามในสัญญา เป็นอานาจของผู้อานวยการสถาบันหรือผู้ที่ผอ.สถาบันมอบอานาจ
3. การแก้ ไขสั ญญาหรื อข้ อ ตกลง ต้ องอยู่ ภ ายในขอบข่ ายแห่ งวั ตถุ ประสงค์ เดิ ม สถาบั นต้ องพิ จ ารณา
เปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับ
พัสดุที่จะทาการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

โดยมีแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโนบายกาหนด ดังนี้
1. สัญญาจ้างก่อสร้าง
2. สัญญาซื้อขาย
3. สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จากัดปริมาณ
4. สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
6. สัญญาจ้างบริการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
7. สัญญาจ้างทาความสะอาดอาคาร
8. สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
9. สัญญาแลกเปลี่ยน
๑๐. สัญญาเช่ารถยนต์
๑๑. สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
๑๒. สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
๑๓. สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
๑๔. สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
๑๕. สัญญาจ้างทาของ
หลักประกันสัญญา มี ๔ ประเภท คือ
๑. หลักประกันการเสนอราคา (ข้อ ๑๖๖)
๒. หลักประกันสัญญา (ข้อ ๑๖๗)
๓. หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า (ข้อ ๑๗๒)
๔. หลักประกันผลงาน (ข้อ ๑๗๓)

หลักประกันสัญญา (ข้อ 167) ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
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(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธ นาคารเซ็น สั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรื อดราฟท์ล งวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชาระ
ต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยอาจเป็น
หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้
(๔) หนังสือค้า ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนัง สือค้าประกันของธนาคาร
ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีเป็น การยื่น ข้อเสนอจากต่างประเทศ สาหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้ห นังสือค้าประกัน
ของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือ เป็นหลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง
มูลค่าหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา (ข้อ 168 - 171)
สัญญาที่มรี ะยะเวลา
ผูกพันเกิน 1 ปี +
หน่วยงานของรัฐ การคืนหลักประกันแก่ผู้ยนื่
ประเภท
มูลค่า
พัสดุนนั้ ต้องมีการ
เป็นผู้ยนื่ ข้อเสนอ ข้อเสนอ คู่สญ
ั ญา หรือผู้ค้า
ประกันเพือ่ ความชารุด
หรือคู่สญ
ั ญา
ประกัน
บกพร่อง
หลักประกัน
จานวนเต็มใน
คืนภายใน 15 วัน นับถัดจาก
การเสนอราคา อัตราร้อยละ 5
วั นที่ ผอ. เห็ นชอบรายงาน
ของวงเงิน
ผลคัดเลือกผู้ชนะเรี ยบร้ อย
งบประมาณ
แล้ว แต่จะคืนรายที่คัดเลือก
ไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดไม่เกิน
3 ราย เมื่ อท าสั ญญาหรื อ
ข้อตกลง หรือพ้นข้อผูกพั น
แล้ว (พันกาหนดยืนราคา)
หลักประกัน
- ให้กาหนดหลักประกัน
คื นโดยเร็ ว อย่ างช้ าต้ องไม่
สัญญา
ในอัตรา 5% ของราคา
เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่
พัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปี
คู่ สั ญญาพ้ นจากข้ อผู ก พั น
ของสั ญญา-โดยถื อ ว่ า
ตามสัญญาแล้ว (ต้องพ้นเวลา
เป็นการค้าประกันตลอด
ประกั นช ารุ ดบกพร่องก่ อน
ไม่ต้องวาง
อายุสัญญา
ไม่ใช่ส่งมอบเสร็จ)
หลักประกัน
- หากปีต่อไปราคาพัสดุ
กรณี สั ญ ญาไม่ มี ป ระกั น
จานวนเต็มใน
ที่ส่งมอบแตกต่างไป-ให้
ช ารุ ดบกพร่ อง ให้ คื นตาม
อัตราร้อยละ 5
ปรั บ ปรุ ง หลั ก ประกั น
ตราส่ ว นของพั ส ดุ ที่ ไ ด้ รั บ
ของราคาพัสดุที่
ต า ม อั ต ร า ส่ ว น ที่
มอบไว้ แล้ ว แต่ ต้ องระบุ ไว้
จัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อน
เป็ นเงื่ อนไขในเอกสารเชิ ญ
ครั้งนั้น
ครบรอบปี
ชวนและในสัญญาด้วย
- ถ้ าต้ องปรั บในทางที่
เพิ่มขึ้น และคู่สัญญาไม่
น าหลั กประกั นมาเพิ่ ม
ให้ ครบภายใน 15 วั น
ก่ อ นการส่ ง มอบพั ส ดุ
งวดสุดท้ายของปีนั้นให้

กรณีไม่มารับ
กรณีหนังสือ
ตามกาหนด
ค้าประกัน
สาหรับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
ค้าประกัน

ให้รีบส่งต้นฉบับ
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ/
คู่สัญญาทาง
ไปรษณีย์
ให้คืนแก่
ลงทะเบียน
ธนาคารผู้
โดยเร็ว พร้อม ออกหนังสือ
แจ้งผู้ค้าประกัน ค้าประกันฯ
(ธนาคาร/บริษัท ผ่านทาง
เงินทุน/บริษัท ระบบ e-GP
เงินทุน
หลักทรัพย์)
ทราบด้วย
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ประเภท

มูลค่า

สัญญาที่มรี ะยะเวลา
กรณีไม่มารับ
ผูกพันเกิน 1 ปี +
หน่วยงานของรัฐ การคืนหลักประกันแก่ผู้ยนื่
กรณีหนังสือ
ตามกาหนด
พัสดุนนั้ ต้องมีการ
เป็นผู้ยนื่ ข้อเสนอ ข้อเสนอ คู่สญ
ั ญา หรือผู้ค้า
ค้าประกัน
สาหรับหนังสือ
ประกันเพือ่ ความชารุด
หรือคู่สญ
ั ญา
ประกัน
อิเล็กทรอนิกส์
ค้าประกัน
บกพร่อง
สถ าบั นหั ก เ งิ นงวด
สุดท้ายที่ต้องจ่ายให้เป็น
หลั ก ประกั น ในส่ ว นที่
เพิ่มขึ้น

หลักประกันผลงาน (ข้อ 173 และข้อ 174)
การจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกาหนดแบ่งการชาระเงินค่าจ้างออกเป็นงวด และมีความประสงค์
เงิน ให้มีก ารหัก เงิน ประกัน ผลงานในแต่ล ะงวด ให้กาหนดการหัก เงิน ตามอัต ราที่ห น่ว ยงานของรัฐ กาหนด
ของที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็น หลักประกัน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้ว เป็นจานวนไม่ต่ากว่า
อัตราที่หน่วยงานของรัฐกาหนด คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยคู่สัญญาจะต้องนาหนังสือค้าประกัน
ของธนาคารหรือหนังสือ ค้าประกัน อิเ ล็กทรอนิก ส์ของธนาคารภายในประเทศมาค้าประกันแทนการหักเงิน
โดยมีอายุการค้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะกาหนดก็ได้
การจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการชาระเงินออกเป็นงวด ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้ง
ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง เพื่อเป็นการประกันผลงาน หรือจะให้หน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นที่ปรึกษาใช้หนังสือค้าประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ
ที่มีอายุการค้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง จะกาหนดมาวางค้าประกันแทนเงินที่ หักไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ให้กาหนดเป็นเงื่อนไข
ไว้ในสัญญาด้วย

การคืนหลักประกัน
หลักประกันการเสนอราคา คืนภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้อานวยการสถาบันได้พิจารณารายงานผล
คัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือการจ้างเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่าสุดไม่
เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้น จากข้อผูกพันแล้ว
หลักประกันสัญญา ให้คืนแก่คู่สัญญา หรือผู้ค้าประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่คู่สัญญาพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
การคืนหลักประกัน หนังสือค้าประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้
ยื่น ข้อ เสนอหรือ คู่สัญ ญาไม่ม ารับ ภายในกาหนดเวลาข้า งต้น ให้รีบ ส่ง ต้น ฉบับ หนัง สือ ค้าประกันให้แก่ผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ผู้ค้าประกันทราบด้วย
สาหรับหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

การคิดค่าปรับตามสัญญา
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กรณีที่สั ญญาหรื อข้ อตกลงได้ ครบกาหนดส่ ง มอบแล้ ว และมีค่าปรับเกิดขึ้ น ให้หน่วยงานของรั ฐ แจ้ ง
การเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทาการ นับถัดจากวันครบกาหนดส่งมอบ
และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์ การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย
- การซื้อ/จ้างไม่ต้องการผลสาเร็จพร้อมกัน คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว ระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20
ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
- งานจ้างที่ต้องการผลสาเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้คิดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัว
ในอัตราร้อยละ 0.01- 0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท
- กรณีเงื่อนไขสัญญาซื้อเป็นชุด ให้ปรับทั้งชุด
- กรณีพัสดุคิดราคารวมค่าติดตั้ง/ทดลอง ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กาหนดของราคาทั้งหมด
- งานก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อการจราจร กาหนดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคา
งานจ้างนั้น
- หากมีความจาเป็นต้องปรับนอกเหนือจากที่กาหนดข้างต้น เช่น งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
งานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชารุดบกพร่องจากการซื้อขายคอมพิวเตอร์ ให้กาหนดอัตราค่าปรับในกรณี
ดังกล่าว โดยคานึงถึงความสาคัญและลักษณะของงาน และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
อัตราค่าปรับ (ข้อ 162)
การทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (นอกจากการจ้างที่ปรึกษา)
กรณี
การซื้อ/จ้าง ที่ไม่ต้องการผลส าเร็ จ
ของงานพร้อมกัน
การจ้ า งที่ ต้ อ งการผลส าเร็ จ ของ
งานทั้งหมดพร้อมกัน

ลักษณะ
ก า ห น ด ค่ า ป รั บ เ ป็ น
รายวัน อัตราตายตัว
ก าหนดเป็ น รายวั น เป็ น
จานวนเงินตายตัว

อัตราค่าปรับ
ระหว่างร้ อยละ 0.01 – 0.20 ของราคา
พัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ (ระบุร้อยละเท่าใด)
ในอัตราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคา
งานจ้างนั้น (ทั้งสัญญา) แต่ไม่ต่ากว่าวันละ
100 บาท (ระบุ จ านวนเงิ น กี่ บ าทต่ อ วั น )
(คานวณได้ต่ากว่า 100 บาท ต้องกาหนด
100 บาท ถ้าคานวณได้มากกว่า 100 บาท
ให้กาหนดตามที่คานวณได้)
งานจ้ า งก่ อ สร้ า งสาธารณู ป โภค ก า ห น ด ค่ า ป รั บ เ ป็ น ร้ อ ยละ 0.25 ของราคางานจ้ า งนั้ น แต่
กระทบต่อการจารจร
รายวัน อัตราตายตัว
อาจจะกาหนดขั้นสูงสุดของการปรับได้ (ตาม
หลักเกณฑ์คณะกรรมการนโยบายกาหนด)

การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการทาสัญญา (มาตรา 102 และข้อ 182)
กลุ่มงานพัสดุ
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ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอานาจ ที่จะพิจารณาได้ตามจานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

เหตุเกิดจากความผิด
หรือ ความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวิสัย

เหตุเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนึ่ง
อันใด ที่คู่สัญญา
ไม่ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย

เหตุอื่น ตามที่
กาหนดในกฏ
กระทรวง

ให้สถาบันกาหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุ ดังกล่าวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาที่กาหนดคู่สัญญาจะยกขึ้นมากล่าวอ้างในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่
กรณีเกิดจากความผิด เกิดจากความบกพร่องของสถาบัน ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือสถาบันทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ตน้
การทาสัญญาจ้า งที่ปรึก ษา : หากสถาบัน เห็นว่า ไม่กาหนดค่า ปรับ ไว้ใ นสัญญาจะเกิด ความเสี ย หาย
แก่สถาบัน ให้กาหนดค่าปรับไว้ในสัญญาเป็นรายวันในอัตราหรือจานวนเงินตายตัว ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐
ของราคางานจ้างนั้น
การกาหนดค่าปรับควรคานึงถึงราคา ระยะเวลาของการใช้งาน และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการที่คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบต่อการจราจร หรือความเสียหาย
แก่ประโยชน์สาธารณะ
การจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด : ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้การได้
โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกาหนดตามสัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบ
ส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกาหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลยให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้ วย ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกินกว่ากาหนด
ตามสัญญาเป็นจานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กาหนดของราคาทั้งหมด
ทั้งนี้ ให้กาหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย

เหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง (มาตรา 103 และข้อ 183)
กลุ่มงานพัสดุ
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ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะบอกเลิ ก
สัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา
1) เหตุตามที่กฎหมายกาหนด
2) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ส ามารถส่งมอบงานหรือทางานให้ แล้วเสร็จได้ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
3) เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ หรือในสัญญาหรือข้อตกลง
4) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดการตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
ให้ผู้มีอานาจพิจารณาได้เฉพาะ
กรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
เพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป
และหากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง และจะต้องมีค่าปรับ หากจานวนค่าปรับจะเกิน ๑๐%
ของวงเงิน ให้สถาบันดาเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น
แนวทางการปฏิบัติเรื่องการประกาศเผยแพร่สาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสาคัญของสัญญาและข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ ย นแปลงสั ญญาหรื อข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยมีรายการ ดังนี้
๑. รายงานขอซื้อขอจ้าง
๒. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
๓. ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
๕. สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
๖. บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
(รายการดังกล่าวมีอยู่ในระบบ e-GP อยู่แล้ว)

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
กลุ่มงานพัสดุ
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ผู้มีหน้าที่บริหารสัญญา (มาตรา 100) ในการดาเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอานาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ

ผู้มีอานาจแต่งตั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

เพื่อรับผิดชอบการ
บริหารสัญญาหรือ
ข้อตกลง และการ
ตรวจรับพัสดุ

องค์ประกอบ องค์ประชุมและหน้าที่
ของ คกก. ตรวจรับพัสดุให้เป็นไป
ตามระเบียบ

วงเงินเล็กน้อยตาม
กฎกระทรวง
(ไม่เกิน 100,000 บาท)

ค่าตอบแทนตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด (หนังสือ

แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ ก็ได้

กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค
0402.5/ว 156 ลว. 19 ก.ย. 60)

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการบริหารพัสดุ

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
งานซื้อหรืองานจ้าง

ไม่มสี ิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน

ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕

งานจ้างก่อสร้าง

ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๖ + ๑๗๗

งานจ้างที่ปรึกษา

ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๙

งานจ้างออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง

ระเบียบฯ ข้อ ๑๘๐

หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
๑. ตรวจรับกำรซื้อหรืองำนจ้ำง ตรวจรับพัสดุ ณ - ที่ทาการของผู้ใช้พัสดุ
- สถานที่ที่กาหนดในสัญญา/ข้อตกลง
- สถานที่อื่น ที่มิได้มีสัญญา/ข้อตกลง
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการสถาบันก่อน
หลักเกณฑ์กำรตรวจรับ :- ตรวจให้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่ตกลง
- ถ้าต้องตรวจทดลอง หรือตรวจทางเทคนิค/วิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คาปรึกษา/หรือส่งให้ตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้
- กรณีจาเป็น ตรวจนับเป็นจานวนหน่วยไม่ได้ทั้งหมด ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
- ระยะเวลาตรวจรับ :- ตรวจรับวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่ง
ตรวจให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
กรณีตรวจรับถูกต้อง :กลุ่มงานพัสดุ
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- รับ พัส ดุไว้ถือว่าผู้ข าย/ผู้รับ จ้า งส่ง มอบถูก ต้อ งครบถ้ว น ณ วันที่นาพัส ดุม าส่ง มอบและส่งมอบพั ส ดุ
ให้เจ้าหน้าที่
- ทาใบตรวจรับโดยลงชื่อเป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ (ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ
เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน)
- รายงานผลให้ผู้อานวยการสถาบัน ผ่าน หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบและสั่งการ
กรณีพัสดุที่ส่งมอบ ไม่ครบจานวน/ไม่ถูกต้อง :- มอบพัสดุให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจานวนที่ถูกต้อง
- ทาใบตรวจรับ 2 ฉบับ ส่งผู้ขายและเจ้าหน้าที่พัสดุ
- รีบรายงานผู้อานวยการสถาบัน เพื่อแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทาการ นับถัดจากวันตรวจพบ
- สงวนสิทธิ์ปรับ (ส่วนที่ส่งไม่ถูกต้อง)
กรณีพัสดุเป็นชุด/หน่วย :ให้ดูว่า ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปแล้วจะใช้การไม่ได้อย่างสมบูรณ์
- ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบ
- รีบรายงานผู้อานวยการสถาบัน เพื่อแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทาการ นับถัดจากวันตรวจพบ
กรณีกรรมการตรวจรับบางคนไม่ยอมรับพัสดุ :ให้ทาความเห็นแย้งไว้ให้เสนอผู้อานวยการสถาบันเพื่อสั่งการ
- ถ้าผู้อานวยการสถาบัน สั่งการให้รับพัสดุไว้
- ให้ดาเนินการออกใบตรวจรับให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ
กรณีเดินทางไปต่างประเทศ หากจาเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้างในต่างประเทศ
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปต่างประเทศไม่เพียงพอ ให้ขออนุมัติผู้อานวยการเป็นกรณีไป

“การซื้อหรือจ้างไม่เกิน 500,000 บาท (มาตรา 56 (2) (ข))” กรณีจาเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้น
โดยไม่คาดหมายไว้ก่อนใช้ “รายงานขอความเห็นชอบ” เป็น “หลักฐานการตรวจรับ” โดยอนุโลม
กลุ่มงานพัสดุ
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ผังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อ 175)

๒. ตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
ตรวจสอบคุณวุฒิและรายงานของผู้ควบคุมงาน :- ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
กลุ่มงานพัสดุ
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- ตรวจตามแบบรูป รายการละเอียดตามที่ระบุในสัญญา/ข้อตกลงทุกสัปดาห์
- รับทราบการสั่งการของผู้ควบคุมงาน กรณีสั่งผู้รับจ้างหยุดงานหรือพักงาน แล้วรายงานผู้อานวยการสถาบัน
เพื่อสั่งการ
- ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กาหนดในสัญญา/ข้อตกลงตามเวลาที่เหมาะสม และจัดทาบันทึกผลการออก
ตรวจไว้เป็นหลักฐาน
กรณีมีข้อสงสัยเห็นว่า ไม่น่าจะเป็นตามหลักวิชาการช่าง :ให้มีอานาจ
- สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน งานจ้างได้ตามที่ เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไป
ตามรูปแบบรายการละเอียด
ตรวจผลงานที่ส่งมอบ
- ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบการส่งมอบงาน
- ตรวจให้แล้วเสร็จโดยเร็วสุด
กรณีตรวจถูกต้อง :ทาใบรับรองผลการปฏิบัติงานลงชื่อหลักฐาน
- ทั้งหมด/เฉพาะงวด
- มอบให้ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ
- รายงานผู้อานวยการสถาบันทราบ
กรณีตรวจพบว่าไม่ถูกต้อง :- ทั้งหมด/เฉพาะงวดใด
- ให้รายงานผู้อานวยการสถาบัน ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ
- ถ้าผู้อานวยการสถาบันสั่งให้รับไว้ ให้ทาใบรับรองผลการปฏิบัติงานได้
- หากกรรมการตรวจการรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานนั้น ทาความเห็นแย้งไว้ แล้วเสนอผู้อานวยการสถาบัน
เพื่อสั่งการ
การควบคุมงาน และผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๗, ๑๗๘
ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดาเนินการเป็นระยะๆ อันจาเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด
หรือ มีเ งื่อ นไขการจ่ายเงิน เป็น งวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้ผ อ.สถาบัน แต่ง ตั้ง ผู้ควบคุมงานที่มีความรู้
ความชานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง
ผู้ ค วบคุ ม งานควรมี คุ ณ วุ ฒิ ต ามที่ ผู้ อ อกแบบเสนอแนะ และโดยปกติ ต ะมี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจาเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน ให้ดาเนินการจ้าง โดยถือปฏิบัติ
ตามหมวด ๔
ผู้ควบคุมงาน (ข้อ ๑๗๘) มีหน้าที่ดังนี้
๑. ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในสัญญาทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอีย ดและ
ข้อกาหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และ
ตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกาหนดในสัญญา
๒. ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกาหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมาย
ได้ว่าถึงแม้งานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกาหนดในสัญญาแต่เมื่อสาเร็จแล้วจะไม่มั่นคง
แข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุโดยเร็ว
กลุ่มงานพัสดุ
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๓. จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน
หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ
ทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็ นเอกสารสาคัญของ
ทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย
๔. ในวันกาหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกาหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผล
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ทาหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทาการ
นับแต่วันถึงกาหนดนั้นๆ
ผังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง (ข้อ 176)

3. ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา
กากับและติดตามงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ตกลง
ตรวจรับ ณ ที่ทาการของผู้ว่าจ้าง หรือตามที่กาหนดในสัญญาระยะเวลาตรวจรับ
- ตรวจวันที่ที่ปรึกษานาผลงานมาส่ง
กลุ่มงานพัสดุ
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- ตรวจให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
กรณีตรวจรับถูกต้อง :รับงานจ้างที่ปรึกษาไว้ และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน ณ วันที่นาผลงานมาส่ง
ทาใบตรวจรั บ โดยลงชื่ อ เป็ น หลั ก ฐานอย่ า งน้ อ ย 2 ฉบั บ (ให้ ที่ ป รึ ก ษา 1 ฉบั บ เจ้ า หน้ า ที่ 1 ฉบั บ
เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน)
รายงานผลให้ผู้อานวยการสถาบัน เพื่อทราบ
กรณีตรวจพบว่าไม่ถกู ต้อง :สั่ ง เปลี่ ย นแปลง แก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม ตั ด ทอน งานตามสั ญ ญา หรื อ สั่ ง ให้ ห ยุ ด งานชั่ ว คราว หรื อ รายงาน
ให้ผู้อานวยการสถาบัน ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

กรณีกรรมการตรวจรับบางคนไม่ยอมรับพัสดุ :- ให้ทาความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอผู้อานวยการสถาบันเพื่อสั่งการ
- หากผู้อานวยการสถาบัน สั่งการให้รับผลงานนั้นไว้
- ให้ดาเนินการออกใบตรวจรับให้ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ
4. ตรวจรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ตรวจให้ถูกต้องตามที่กาหนดในสัญญาหรือข้อตกลง
ตรวจรับ ณ ทีท่ าการของผู้ว่าจ้าง หรือตามที่กาหนดในสัญญา
ระยะเวลาตรวจรับ
- ตรวจวันที่ผู้ให้บริการนาผลงานมาส่ง
- ตรวจให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
กรณีตรวจรับถูกต้อง :- รับงานไว้ และถือว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน ณ วันที่นาผลงานมาส่ง
- ทาใบตรวจรั บ โดยลงชื่ อ เป็ น หลั ก ฐานอย่ า งน้ อ ย 2 ฉบั บ (ให้ ผู้ รั บ จ้ า ง 1 ฉบั บ เจ้ า หน้ า ที่ 1 ฉบั บ
เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน)
- รายงานผลให้ผู้อานวยการสถาบัน เพื่อทราบ
กรณีตรวจพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม/วิศวกรรม :- ให้รีบแจ้งผู้ให้บริการดาเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยโดยเร็ว
กรณีตรวจพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามสัญญา :สั่ ง เปลี่ ย นแปลง แก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม ตั ด ทอน งานตามสั ญ ญา หรื อ สั่ ง ให้ ห ยุ ด งานชั่ ว คราว หรื อ รายงาน
ให้ผู้อานวยการสถาบัน ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
กลุ่มงานพัสดุ
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กรณีกรรมการตรวจรับบางคนไม่ยอมรับงาน :- ให้ทาความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอผู้อานวยการสถาบันเพื่อสั่งการ
- ถ้าผู้อานวยการสถาบัน สั่งการให้รับผลงานนั้นไว้
- ให้ดาเนินการออกใบตรวจรับให้ผู้ให้บริการ 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ
ผังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษา/ออกแบบหรือควบคุมงาน (ข้อ 179 - 180)

มติองค์ประชุม :
เห็นว่าไม่ถูกต้อง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานจ้างที่ปรึกษา/ออกแบบ/
คุมงาน (องค์ประชุมครบ)

มติองค์ประชุม :
เห็นว่าถูกต้อง

รายงาน หน.หน่วยงานรัฐ
เพื่อทราบหรือสั่งการ

ทาใบตรวจรับอย่างน้อย
2 ฉบับให้ผู้ขาย/รับจ้าง
1 และ จนท. 1

ทราบ
(ตามมติ)
สั่งการ
แจ้ง
คู่สัญญา

รายงาน หน.หน่วยงานรัฐ
เพื่อทราบหรือสั่งการ

มติองค์ประชุม :
บางคนไม่รับมอบ

เสนอ หน.หน่วยงานรัฐ
เพื่อสั่งการ

ให้รับ
ไม่รับ

ทาบันทึกความเห็นแย้ง

การบริหารพัสดุ : การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย
การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงาน
กลุ่มงานพัสดุ
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การบริหารพัสดุ หมายความถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยื ม การตรวจสอบ การบารุงรักษา
และการจาหน่า ยพัส ดุ และ ให้ห น่ว ยงานของรัฐ จัด ให้มีก ารควบคุม และดูแ ลพัส ดุที่อ ยู่ใ นความครอบครอง
ให้มีการใช้และบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด
การเก็บ
การจาหน่าย

การบันทึก
การบริหารพัสดุ

การบารุงรักษา

การตรวจสอบ

การเบิกจ่าย
การยืม

กระบวนการบริหารพัสดุ มีดังนี้
กาหนดความต้องการและจัดทา
รายละเอียด
ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ
จัดทาแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ หรือแบบรูปรายการ

กาหนดราคากลาง
จัดหาพัสดุ
เบิกจ่ายเงิน

ทาสัญญา/บริหารพัสดุ/ตรวจรับ
พัสดุ
ควบคุมพัสดุ

จาหน่ายพัสดุ
การเก็บและการบันทึก :- ลงบั ญ ชี ห รื อ ทะเบี ย นเพื่ อ ควบคุ ม พั ส ดุ แ ล้ ว แต่ ก รณี แยกเป็ น ชนิ ด และแสดงรายการตามตั ว อย่ า ง
ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด

กลุ่มงานพัสดุ
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- ให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
- สาหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
- เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
การเบิกจ่าย :- ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องใช้พัสดุนั้น เป็นผู้เบิก
- การจ่ า ยพั ส ดุ ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยพั ส ดุ ที่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การควบ คุ ม พั ส ดุ ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากผู้อานวยการสถาบันเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียน
ทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
- หากมีความจาเป็นจะกาหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อานวยการสถาบัน
โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
การยืม :- การให้ยืม หรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทามิได้
พัสดุประเภทใช้คงรูป ต้องทาหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและกาหนดวันส่งคืน
- การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการสถาบันผู้ให้ยืม
- การให้บุค คลยืม ใช้ ภ ายในสถานที่ข องสถาบัน เดีย วกัน จะต้อ งได้รับ อนุมัติจ ากหัว หน้า หน่ว ยงาน
ซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของสถาบัน จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการสถาบัน
- ผู้ยืมส่งคืนพัสดุนั้นในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป
ผู้ยืมต้องจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด
ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
* ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
* ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
* หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
พัสดุประเภทสิ้นเปลือง
- ให้กระทาได้เฉพาะ หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจาเป็น รีบด่วน จะดาเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และ
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้ และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร
ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้ องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืน
ให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
- เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน
นับแต่วันครบกาหนด
การบารุงรักษา
- จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
- ให้มีการจัดทาแผนการซ่อมบารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบารุงด้วย
- กรณีที่พัสดุเกิดการชารุดให้สถาบันดาเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว
การตรวจสอบพัสดุประจาปี
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- ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ ให้ผอ.สถาบัน/หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบพัสดุซึ่งมิเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุ
ประเภททีค่ งเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
- เริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทาการวันแรกของปีงบประมาณ
- รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทาการ นับแต่วันเริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
- เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานแล้วให้เสนอ ผอ.สถาบัน ๑ ชุด ส่งสาเนาไป สตง. ๑ ชุด พร้อมส่งสาเนารายงานไป
หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด
- หากผลการตรวจสอบปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ เนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ
หรือสูญไปตามธรรมชาติให้ผู้อานวยการสถาบันพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการจาหน่ายต่อไปได้
การจาหน่ายพัสดุ :- ขาย
* ให้ดาเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้นาวิธีที่กาหนด
เกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่
1. การขายพั ส ดุ ค รั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาซื้ อ หรื อ ได้ ม ารวมกั น ไม่ เ กิ น 500,000 บาท จะขายโดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง โดยตกลงราคา โดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
๒. การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวล
รัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็ปเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐ
มอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว
ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
* การขายโดยวิธีทอดตลาด ให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ทาการประเมินราคาทรัพย์สินก่ อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจาหน่ายเป็นการทั่ว ไป
ให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น
ณ เวลาที่จะทาการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคา ตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจาหน่ายทั่วไป
ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย
ทั้งนี้ ให้เสนอผู้อานวยการสถาบัน พิจ ารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมิน ดัง กล่าว โดยคานึงถึงประโยชน์
ของสถาบันด้วย
สถาบันจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดาเนินการก็ได้
การจาหน่ายพัสดุ :- แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือทาลาย
* แลกเปลี่ยน ให้ดาเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
* โอน ให้ โ อนแก่ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่ งประมวล
รัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
* แปรสภาพหรือทาลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันกาหนด การดาเนินการจาหน่ายพัสดุ โดยปกติ
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ผู้อานวยการสถาบันสั่งการ

ขั้นตอนการปฏิบัติสาหรับการจาหน่ายพัสดุ
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๑. ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ให้ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี
๒. ผู้อานวยการสถาบันอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
๓. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมพัสดุหรือไม่
และรายงานผล ภายใน ๓๐ วันทาการ กรณีผ ลการตรวจสอบพัสดุประจาปี ปรากฏว่า มีพัส ดุชารุดเสื่อมสภาพ
ไป หรือ หมดความจาเป็น ต้อ งใช้ง าน ให้เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่าน ผู้อานวยการสานักอานวยการ และ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ ดาเนินการจาหน่าย
๔. สานักเจ้าของพัสดุที่มีพัสดุชารุดเสื่อมสภาพ หรือหมดความจาเป็นต้องใช้งาน ส่งมอบพัสดุให้กับกลุ่มงาน
พัสดุ สานักอานวยการ เพื่อรวบรวมและให้คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงตรวจสอบ
๔. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาขออนุมัติดาเนินการจาหน่ายพัสดุ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่าน ผู้อานวยการสานักอานวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๕. ผู้อานวยการสถาบันอนุมัติแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งมอบเอกสารทะเบียนพัสดุทั้งหมดให้คณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริง ดาเนินการตรวจสอบสภาพพัสดุและประเมินราคาขั้นต่า
๖. คณะกรรมการสอบหาข้อ เท็จ จริง สรุป รายงานผลการสอบข้อ เท็จ จริง และประเมิน ราคาขั้น ต่า
เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่าน ผู้อานวยการสานักอานวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ เพื่อให้ความเห็นชอบ
๗. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาขออนุมัติดาเนินการขายวิธีทอดตลาด พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด
เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่าน ผู้อานวยการสานักอานวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
๘. คณะกรรมการขายทอดตลาด จัดทารายงานพร้อมประกาศขายทอดตลาด เสนอผู้อานวยการสถาบัน
ผ่าน ผู้อานวยการสานักอานวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ เพื่อลงนามประกาศขายทอดตลาดและประกาศ
ขึ้นเว็บไซด์ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๙. ผู้สนใจมายื่นเอกสารเพื่อเข้าแข่งขันประมูลซื้อขาย เมื่อถึงกาหนดเวลา ให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาต่อ
คณะกรรมการขายทอดตลาด
๑๐. คณะกรรมการขายทอดตลาด ตรวจสอบเอกสารพร้อมทั้งสรุปรายงานผลการขายและการรับราคาจาก
ผู้เสนอราคาสู งสุด เสนอผู้อานวยการสถาบัน ผ่าน ผู้อานวยการสานักอานวยการ และหัวหน้ากลุ่ มงานพัส ดุ
เพื่ออนุมัติ
๑๑. ผู้อานวยการสถาบันอนุมัติรับราคาแล้ว
๑๒. ให้ผู้ที่ประมูลได้ ชาระเงินครึ่งหนึ่งของราคาที่ประมูลหรือทั้งหมด ที่กลุ่มงานคลัง เมื่อกลุ่มงานคลังรับ
ชาระเงินครบถ้วนแล้วมอบใบเสร็จรับเงินให้คณะกรรมการ
๑๓. เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุที่ขายออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุม หลังจากได้ส่งมอบพัสดุให้ผู้ซื้อ
๑๔. แจ้ ง ส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ภายใน ๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ลงจ่ า ยออกจากบั ญ ชี ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

กลุ่มงานพัสดุ
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ผังขั้นตอนการจาหน่ายพัสดุ
กลุ่มงานพัสดุจัดทาขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี

เสนอผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ และ
หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่ออนุมัติ

เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทาขออนุมัติดาเนินการจาหน่าย
พัสดุ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ และ หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ
เสนอ ผอ. สถาบัน เพื่ออนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี ดาเนินการ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของพั ส ดุ และรายงานผล
เสนอ ผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ และ
หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบ

ผอ.สถาบัน อนุมตั ิ

เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทาขออนุมัติขายทอดตลาดพร้ อม
แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด
เสนอ ผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ และหน.
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผอ.สถาบัน อนุมตั ิ

เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศขายทอดตลาด
และประกาศขึ้นเว็บไซด์ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

ผู้สนใจมายื่นเอกสารเพื่อเข้าแข่งขันประมูลซื้อขาย

เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ส่ ง มอบเอกสารทะเบี ย นพั ส ดุ ใ ห้
คณะกรรมการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ด าเนิ น การ
ตรวจสอบสภาพพัสดุและประเมินราคาขั้นต่าและสรุป
รายงานผล เสนอ ผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

ผอ.สถาบัน เห็นชอบ/อนุมัติ
คณะกรรมการขายทอดตลาด ดาเนินการ
- สืบราคาท้องตลาด และกาหนดราคาขายขั้นต่าตาม
สภาพพัสดุ
- จัดทารายงานผลพร้อมทั้งขออนุมัติดาเนินการขาย
ทอดตลาดตามราคาที่กาหนด
เสนอผอ.สถาบัน ผ่าน ผอ.สานักอานวยการ และหน.
เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่ออนุมัติ
คณะกรรมการขายทอดตลาด ดาเนินการ
- ดาเนินการขายทอดตลาด
- จัดทารายงานผลการขาย และขออนุมัติรับราคาจาก
ผู้เสนอราคาสูงสุด

กลุ่มงานคลังรับชาระเงินครบถ้วนและนาเงินส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน แล้วมอบเอกสารให้
เจ้าหน้าที่พัสดุส่งมอบพัสดุ

ผอ.สถาบัน อนุมตั ิรับราคา

เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
คุมพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้ง สตง. ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันลง
จ่ายครุภัณฑ์ออกจากทะเบียนคุม

กลุ่มงานพัสดุ
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การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน (มาตรา 109 และข้อ 192 - 197)
มาตรา 109 ในกรณีปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของสถาบันกระทาการดังต่อไปนี้ โดยไม่มีเหตุอันควร
ให้ถือว่ากระทาการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน
* เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับสถาบันภายในเวลา
ที่กาหนด
* คู่สัญญาของสถาบันหรือผู้รับจ้างช่วงที่สถาบันอนุญาตให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือนั้น
* เมื่อปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของสถาบันกระทาการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือกระทาการโดยไม่สุจริต
* เมื่อปรากฏว่า ผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันอย่างร้ายแรง
* เมื่อปรากฏว่า ผู้ให้บ ริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 86
* การกระทาอื่นๆ ที่กาหนดในกฎกระทรวง
ห้า มสถาบัน ก่อนิติสัม พัน ธ์กับ ผู้ทิ้งงานที่ถูกระบุชื่อไว้ ใ นบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
เว้นแต่ จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
กรณีปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาของสถาบัน กระทาการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตามความ
ในมาตรา 109 ให้ผู้อานวยการสถาบัน พิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญาหรือผู้ รับจ้างช่ว งที่ส ถาบันอนุญ าต
ให้ รั บ ช่ ว งงานได้ หรื อ ที่ ป รึ ก ษา หรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารออกแบบหรื อ ควบคุ ม งาน เป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน แล้ ว แต่ ก รณี
พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว
บุคคลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน มีสิทธิยื่นข้อเสนอได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาแสดงว่าบุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ ผอ. สถาบันตัดรายชื่อออกจากการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อการจ้างหรือยกเลิกการลงนาม
สัญญาที่ได้ทาก่อนปลัดกระทรวงประกาศ เว้นแต่ผอ.สถาบันเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน

การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน (มาตรา 110 และข้อ 198 - 201)
มาตรา 110 ผู้ที่สั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา 109 อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน :
สามารถกระทาได้ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง
2. มีการชาระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ
3. ได้พ้นกาหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
ผู้ ที่ ถู ก สั่ ง ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งานสามารถยื่ น ค าร้ อ งขอเพิ ก ถอนการเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานได้ โดยต้ อ งแสดงหลั ก ฐาน
ประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ถูกขึ้น บั ญชี เป็ น ผู้ ทิ้ ง งานมาแล้ว ไม่น้ อ ยกว่ า 2 ปี โดยจะต้องไม่ ไ ด้ ถู กสั่ ง ให้ เป็ นผู้ ทิ้ ง งาน เนื่อ งจาก
มีการกระทาการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทาการโดยไม่สุจริต ทั้งนี้
ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้ ต้องไม่เคยมีผลการประเมินเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดและถูกระงับ
ไม่ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับสถาบัน
กลุ่มงานพัสดุ
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2. ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงาน
เนื่ อ งจากมี ก ารกระทาการอั น มี ลั ก ษณะเป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคาอย่ า งเป็ น ธรรม หรื อ กระทาการ
โดยไม่สุจริต
3. ถู ก ขึ้ น บั ญ ชี เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งานมาไม่ น้ อ ยกว่ า 10 ปี คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อาจเสนอความเห็ น
ต่อปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้มีการเพิกถอนออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานก็ได้
4. หากผู้ทิ้งงานรายใดถูกเพิกถอนชื่อออกจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว และถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ้าอีก
ภายในระยะเวลา 3 ปี นับ ถัด จากวัน ที่ ไ ด้รับ การเพิ ก ถอนชื่ อ ออกจากการเป็น ผู้ทิ้ ง งานแล้ว การเพิ ก ถอน
การเป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลั ง ผู้ทิ้งงานจะไม่มีสิ ทธิได้เพิกถอนตามข้อ 1 แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ 2 ได้
เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง
5. ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ต้องยื่นคาขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
๖. การเพิกถอน การเป็นผู้ทิ้งงานมีผลต่อเมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งเพิกถอนและแจ้งเวียนการเพิกถอน
แล้ว

กลุ่มงานพัสดุ
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ภำคผนวก
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มติ ครม. กฎหมายและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง หนังสือตอบข้อหารือ
1. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าเช่าพักของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พงศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริการงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง กาหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
3. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 360 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้า ใจ
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
4. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 356 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
2560
5. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมา
บริการที่มีความจาเป็นต่อเนื่อง
6. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่า
หรือการจ้างที่ต้องกระทาต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
7. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 336 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทาไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ
8. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกาหนดสินค้าสาหรับ
ดาเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม
9. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :
e-GP)
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ฯลฯ
เข้าไปดูได้ที่ www.gprocurement.go.th

กลุ่มงานพัสดุ

-104-

วิธีเฉพำะเจำะจง ม. 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บำท) บ.1

ที่ สวพส(......)/…………………….
วันที.่ ...........เดือน................................พ.ศ. ..............
เรื่อง

แจ้งความประสงค์ขอซื้อ/ขอจ้าง

เรียน ผู้อานวยการสานักอานวยการ ผ่าน ผอ.สานักเจ้าของเรื่อง
ด้วยโครงการ/กลุ่มงาน/.................................. สานัก......................... มีความประสงค์จะขอซื้อ/
จ้าง จานวน.........รายการ ซึ่งได้รับงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ........................................จานวน ...............
บาท รหัสงบประมาณ.................... โดยมีรายละเอียดขอให้กลุ่มงานพัสดุดาเนินการจัดซื้อให้ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง ..................................................
2. รายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (ตามรายละเอียดแนบ คือ ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ)
3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง เป็นเงิน ...................................บาท
4. วงเงินที่จะซื้อ/จ้างครั้งนี้ จานวน..............................บาท (................................................................)
5. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ภายใน......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/จ้าง
6. แต่งตั้ง …………………………………… ตาแหน่ง ...................................... เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ.................................................ผู้ขอซื้อ/จ้าง
(.............................................)
ตาแหน่ง.........................................
มอบให้..........................ดาเนิน การ
ลงชื่อ.......................................
(......................................)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๖๕ หมู่ ๑ ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 65 Suthep Rood, Chiang Mai, 50200 Thailand Tel. 053-328496-8 fax. 053-328494

กลุ่มงานพัสดุ
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หมายเหตุ ใช้ในการขอซื้อ/ขอจ้างพัสดุ ที่มิใช่งานก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทาพัสดุเอง
วิธีเฉพำะเจำะจง ม. 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง (วงเงินเกิน 100,000 บำท)

บ.2

ที่ สวพส(......)/……………………
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ..................

เรื่อง

แจ้งความประสงค์ขอซื้อ/ขอจ้าง

เรียน ผู้อานวยการสานักอานวยการ ผ่าน ผอ.สานักเจ้าของเรื่อง
ด้วยโครงการ/กลุ่มงาน/.................................. สานัก......................... มีความประสงค์จะขอซื้อ/
จ้าง จานวน.........รายการ ซึ่งได้รับ งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ.....................จานวน ...............บาท รหัส
งบประมาณ.................... โดยมีรายละเอียดขอให้กลุ่มงานพัสดุดาเนินการจัดซื้อให้ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง ...................................................................................
รายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (ตามรายละเอียดแนบ คือ ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ)
ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง เป็นเงิน ...................................บาท
วงเงินที่จะซื้อ/จ้างครั้งนี้ จานวน ......................... บาท (..............................................................)
กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ภายใน.........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/จ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้
6.1 ..................................................ตาแหน่ง ...................................ประธานกรรมการ
6.2 ..................................................ตาแหน่ง ...................................กรรมการ
6.3 ..................................................ตาแหน่ง ...................................กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขอซื้อ/จ้าง
(.................................................)
ตาแหน่ง............................................

มอบให้..........................ดาเนิน การ
ลงชื่อ.................................
(......................................)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
หมายเหตุ ใช้ในการขอซื้อ/ขอจ้างพัสดุ ที่มิใช่งานก่อสร้างและการซื้อหรือจ้างเพื่อจัดทาพัสดุเอง
๖๕ หมู่ ๑ ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 65 Suthep Rood, Chiang Mai, 50200 Thailand Tel. 053-328496-8 fax. 053-328494

กลุ่มงานพัสดุ

-106วิธีเฉพำะเจำะจง ม. 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) งานจัดซื้อ/จ้างเพื่อจัดทำพัสดุเอง (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บำท) บ.3

ที่ สวพส(......)/……………….
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ..................
เรื่อง

แจ้งความประสงค์ขอซื้อ/ขอจ้าง

เรียน ผู้อานวยการสานักอานวยการ ผ่าน ผอ.เจ้าของเรื่อง
ด้วยโครงการ/กลุ่มงาน/.................................. สานัก......................... มีความประสงค์จะขอซื้อ/
จ้าง จานวน.........รายการ ซึ่งได้รับงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ.....................จานวน ...............บาท รหัส
งบประมาณ.................... โดยมีรายละเอียดขอให้กลุ่มงานพัสดุดาเนินการจัดซื้อให้ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง ..................................................
2. รายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (ตามรายละเอียดแนบ คือ ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ)
3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง เป็นเงิน ...................................บาท
4. วงเงินที่จะซื้อ/จ้างครั้งนี้ .................................. บาท (...........................................................)
5. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ภายใน......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/จ้าง
6. แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเอง และผู้ตรวจการปฏิบัติงาน
6.1 ..........................................ตาแหน่ง..................................... เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเอง
6.2 ..........................................ตาแหน่ง..................................... เป็นผูต้ รวจการปฏิบตั งิ าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ลงชื่อ...................................................ผู้ขอซื้อ/จ้าง
(..............................................)
ตาแหน่ง.........................................
มอบให้..........................ดาเนิน การ
ลงชื่อ.................................
(......................................)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
หมายเหตุ ใช้ในการขอซื้อหรือจ้างเพื่อจัดทาพัสดุเอง มิใช่งานก่อสร้าง และผู้ตรวจตามข้อ 6.2 ทาหน้าที่เหมือนผู้ตรวจรับพัสดุ
๖๕ หมู่ ๑ ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 65 Suthep Rood, Chiang Mai, 50200 Thailand Tel. 053-328496-8 fax. 053-328494

กลุ่มงานพัสดุ

-107วิธีเฉพำะเจำะจง ม. 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) งานจัดซื้อ/จ้างเพื่อจัดทำพัสดุเอง (วงเงินเกิน 100,000 บำท แต่ไม่เกิน 500,000 บำท)

บ.4

ที่ สวพส(......)/…………….
วันที่..........เดือน.......................... พ.ศ. ....................
เรื่อง

แจ้งความประสงค์ขอซื้อ/ขอจ้าง

เรียน ผู้อานวยการสานักอานวยการ ผ่าน ผอ.เจ้าของเรื่อง
ด้วยโครงการ/กลุ่มงาน/.................................. สานัก......................... มีความประสงค์จะขอซื้อ/
จ้าง จานวน.........รายการ ซึ่งได้รับงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ......................................จานวน ...............
บาท รหัสงบประมาณ................................. โดยมีรายละเอียดขอให้กลุ่มงานพัสดุดาเนินการจัดซื้อให้ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง ..................................................
2. รายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (ตามรายละเอียดแนบ คือ ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ)
3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง เป็นเงิน ...................................บาท
4. วงเงินที่จะซื้อ/จ้างครั้งนี้ จานวน ...................... บาท (..................................................................)
5. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ภายใน......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/จ้าง
6. แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเอง และคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน ดังนี้
6.1 ผู้ควบคุมรับผิดชอบ
..........................................ตาแหน่ง..................................... เป็นผูค้ วบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเอง
6.2 คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน
(1)..........................................ตาแหน่ง......................................ประธานกรรมการ
(2)..........................................ตาแหน่ ง......................................กรรมการ
(3)..........................................ตาแหน่ง......................................กรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ลงชื่อ....................................................ผู้ขอซื้อ/จ้าง
(................................................)
ตาแหน่ง..........................................
มอบให้..........................ดาเนิน การ
ลงชื่อ.................................
(......................................)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
หมายเหตุ ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทาพัสดุเอง ที่มิใช่งานก่อสร้าง และ คกก. ตามข้อ 6.2 ทาหน้าที่เหมือน คกก. ตรวจรับพัสดุ
๖๕ หมู่ ๑ ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 65 Suthep Rood, Chiang Mai, 50200 Thailand Tel. 053-328496-8 fax. 053-328494

งำนจ้ำงก่อสร้ำง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และมาตรา 61 (วงเงินไม่เกิน 100,000 บำท)

บ.5
กลุ่มงานพัสดุ
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ที่ สวพส(........)/…………….
วันที่..........เดือน.......................... พ.ศ. ....................
เรื่อง

แจ้งความประสงค์ขอจ้าง

เรียน ผู้อานวยการสานักอานวยการ ผ่าน ผอ.เจ้าของเรื่อง
ด้วยโครงการ/กลุ่มงาน/.................................. สานัก......................... มีความประสงค์จะขอจ้าง
........................................................................... ซึ่ ง ได้ รั บ งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
......................................จานวน ...............บาท รหัสงบประมาณ................................. โดยมีรายละเอียดขอให้กลุ่ม
งานพัสดุดาเนินการจัดจ้างดังนี้
1. เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งจ้ า ง ........................................... เพื่ อ
..........................................
2. รายละเอียดหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
3. ราคากลางที่จะจ้าง จานวน ..................................... บาท (...................................................)
4. วงเงินที่จะจ้างครั้งนี้ จานวน ..................................... บาท (...................................................)
5. กาหนดเวลาส่งมอบงาน ภายใน.................วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่
รับใบสั่งจ้าง
6. แต่งตั้ง
6.1 …………………………………… ตาแหน่ง ...................................... เป็นผู้ ตรวจรับ พั ส ดุ
6.2 ..............................................ตาแหน่ง......................................... เป็นผู้ควบคุมงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ลงชื่อ....................................................ผู้ขอจ้าง
(................................................)
ตาแหน่ง..........................................

มอบให้..........................ดาเนิน การ
ลงชื่อ.................................
(......................................)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๖๕ หมู่ ๑ ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 65 Suthep Rood, Chiang Mai, 50200 Thailand Tel. 053-328496-8 fax. 053-328494

งำนจ้ำงก่อสร้ำง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และมาตรา 61 (วงเงินเกิน 100,000 บำท แต่ไม่เกิน 500,000 บำท)

บ.6
กลุ่มงานพัสดุ

-109-

ที่ สวพส(........)/…………….
วันที่..........เดือน.......................... พ.ศ. ....................
เรื่อง

แจ้งความประสงค์ขอจ้าง

เรียน ผู้อานวยการสานักอานวยการ ผ่าน ผอ.เจ้าของเรื่อง
ด้วยโครงการ/กลุ่มงาน/.................................. สานัก......................... มีความประสงค์จะขอจ้าง
........................................................................... ซึ่ ง ได้ รั บ งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
......................................จานวน ...............บาท รหัสงบประมาณ................................. โดยมีรายละเอียดขอให้กลุ่ม
งานพัสดุดาเนินการจัดจ้างดังนี้
1. เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งจ้ า ง ........................................... เพื่ อ
..........................................
2. รายละเอียดหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
3. ราคากลางที่จะจ้าง จานวน ..................................... บาท (...................................................)
4. วงเงินที่จะจ้างครั้งนี้ จานวน ..................................... บาท (...................................................)
5. กาหนดเวลาส่งมอบงาน ภายใน.................วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/นับถัดจากวันที่
รับใบสั่งจ้าง
6. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
6.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(1)..........................................ตาแหน่ง......................................ประธานกรรมการ
(2)..........................................ตาแหน่ง......................................กรรมการ
(3)..........................................ตาแหน่ง......................................กรรมการ
6.2 ผู้ควบคุมงาน
..............................................ตาแหน่ง......................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ลงชื่อ....................................................ผู้ขอจ้าง
(................................................)
ตาแหน่ง..........................................
มอบให้..........................ดาเนิน การ
ลงชื่อ.................................
(......................................)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๖๕ หมู่ ๑ ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 65 Suthep Rood, Chiang Mai, 50200 Thailand Tel. 053-328496-8 fax. 053-328494

วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป ข้อ 29 และวิธีคดั เลือก ข้อ 74 งำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง (วงเงินเกิน 500,000 บำท)

บ.๗
กลุ่มงานพัสดุ
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ที่ สวพส(......)/……………………
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ..................

เรื่อง

แจ้งความประสงค์ขอซื้อ/ขอจ้าง

เรียน ผู้อานวยการสานักอานวยการ ผ่าน ผอ.สานักเจ้าของเรื่อง
ด้วยโครงการ/กลุ่มงาน/.................................. สานัก......................... มีความประสงค์จะขอซื้อ/
จ้าง จานวน.........รายการ ซึ่งได้รับงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ.....................จานวน ...............บาท รหัส
งบประมาณ.................... โดยมีรายละเอียดขอให้กลุ่มงานพัสดุดาเนินการจัดซื้อ/จ้างให้ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง ...................................................................................
รายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (ตามรายละเอียดแนบ คือ ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ)
ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง เป็นเงิน ...................................บาท
วงเงินที่จะซื้อ/จ้างครั้งนี้ จานวน ......................... บาท (..............................................................)
กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ภายใน.........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/จ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
6.1 คณะกรรมการพิจารณาผล
(1) ..................................................ตาแหน่ง ...................................ประธานกรรมการ
(2) ..................................................ตาแหน่ง ...................................กรรมการ
(3) ..................................................ตาแหน่ง ...................................กรรมการ
6.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(1) ..................................................ตาแหน่ง ...................................ประธานกรรมการ
(2) ..................................................ตาแหน่ง ...................................กรรมการ
(3) ..................................................ตาแหน่ง ...................................กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขอซื้อ/จ้าง
(.................................................)
ตาแหน่ง............................................
มอบให้..........................ดาเนิน การ
ลงชื่อ.................................
(......................................)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๖๕ หมู่ ๑ ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 65 Suthep Rood, Chiang Mai, 50200 Thailand Tel. 053-328496-8 fax. 053-328494

วิธีเฉพำะเจำะจง ม. ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง (วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท)

สำรองเงินจ่ำย/เงินยืม 1

ที่ สวพส(......)/…………………….
กลุ่มงานพัสดุ
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วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..............
เรื่อง

รายงานขอซื้อ/จ้าง

เรียน ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ด้วยสานัก................................. มีความประสงค์จะขอซื้อ/จ้าง.................................................
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
(๒) ข มาตรา ๖๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ และข้อ ๕
จึงขอรายงานขอซื้อ/จ้าง ดังนี้
๑. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง ..................................................
๒. รายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (ตามรายละเอียดแนบ คือ ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ)
๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง เป็นเงิน ...................................บาท (ตามมาตรา ๔)
๔. วงเงินที่จะซื้อ/จ้างครั้งนี้ จานวน..(วงเงินงบประมาณ)...บาท (...................................................)
๕. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ภายใน......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/จ้าง
๖. เห็นควรดาเนินการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ
หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จาหน่ายก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคา
๘. ข้อเสนออื่นๆ เห็นควรแต่งตั้ง
๘.๑ …………………………… ตาแหน่ง ............................... เป็นเจ้าหน้าที่ซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๘.๒ ………………………… ตาแหน่ง ......................... เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. เห็นชอบรายงานขอซื้อ/จ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. อนุมัติให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซื้อ/จ้าง และผู้ตรวจรับพัสดุ ตามข้อ ๘
ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่
(.........................................)
........../................/...........

ลงชื่อ.........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(........................................)
........../................/.........

๖๕ หมู่ ๑ ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 65 Suthep Rood, Chiang Mai, 50200 Thailand Tel. 053-328496-8 fax. 053-328494

วิธีเฉพำะเจำะจง ม. ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง (วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท) สำรองเงินจ่ำย/เงินยืม 2

ที่ สวพส(......)/…………………….
กลุ่มงานพัสดุ
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วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..............
เรื่อง

รายงานขอซื้อ/จ้าง

เรียน ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ด้วยสานัก................................. มีความประสงค์จะขอซื้อ/จ้าง.................................................
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
(๒) ข มาตรา ๖๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ และข้อ ๕
จึงขอรายงานขอซื้อ/จ้าง ดังนี้
๑. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง ..................................................
๒. รายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้าง (ตามรายละเอียดแนบ คือ ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ)
๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง เป็นเงิน ...................................บาท (ตามมาตรา ๔)
๔. วงเงินที่จะซื้อ/จ้างครั้งนี้ จานวน..(วงเงินงบประมาณ)...บาท (...................................................)
๕. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ภายใน......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/จ้าง
๖. เห็นควรดาเนินการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ
หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จาหน่ายก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคา
๘. ข้อเสนออื่นๆ เห็นควรแต่งตั้ง
๘.๑ …………………………… ตาแหน่ง ............................... เป็นเจ้าหน้าที่ซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๘.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. ………………………………… ตาแหน่ง ..................................... ประธานกรรมการ
๒. ………………………………… ตาแหน่ง ..................................... กรรมการ
๓. ………………………………… ตาแหน่ง ..................................... กรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. เห็นชอบรายงานขอซื้อ/จ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. อนุมัติให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซื้อ/จ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามข้อ ๘
ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่
(.............................................)
............/................/...........

ลงชื่อ........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(.......................................)
........../................/...........

๖๕ หมู่ ๑ ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 65 Suthep Rood, Chiang Mai, 50200 Thailand Tel. 053-328496-8 fax. 053-328494

ที่ สวพส( )/

แบบ ว.๑๑๙
วันที่............ เดือน................... พ.ศ. ...............
กลุ่มงานพัสดุ

-113-

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
เรียน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ผ่าน ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ด้วย.............................................. สานัก................................... ได้ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง..............
จานวน ................ รายการ เพื่อใช้สาหรับ......................................................................และเป็นค่าใช้จ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 255๓
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ล่วงเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 25๔9
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าตอบแทน
พ.ศ. 25๔9
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงว่าด้วยเงินสะสม พ.ศ. 25๔9
ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างเสร็จเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดหลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้างดังนี้
1. ค่า ....................................................... จานวน ..... รายการ เป็นจานวนเงิน .................บาท
(.....................) จากร้าน.............................................ตามหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเป็น ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.............เลขที่.............ลงวันที่.........................................
ทั้งนี้ การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็นการดาเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/
ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดาเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมหน่วยงานของรัฐ ตาราง 1 ลาดับที่ ……………………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ถือรายงานนี้เป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ลงชื่อ........................................เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(……………………………………)
ตาแหน่ง ……………………………………
เรียน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
เห็นชอบและอนุมัติ
เพื่อโปรดพิจารณา
๑. ให้ความเห็นชอบการจัดซื้อ/จัดจ้างดังกล่าวข้างต้น
ลงชื่อ................................................
๒. อนุมัติให้จ่ายเงินจานวน............................บาท
(.................................................)
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................
ลงชื่อ............................................
(...............................................)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

๖๕ หมู่ ๑ ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 65 Suthep Rood, Chiang Mai, 50200 Thailand Tel. 053-328496-8 fax. 053-328494

ข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อบันทึกในระบบ e-GP กรณี เป็นบุคคลธรรมดำ กรุณกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ
1. *สัญชาติของผู้ประกอบการ
ไทย
ต่างชาติ
2. *เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/เลขประจาตัว e-GP ………………………………………………. (อย่างใดอย่าง

หนึ่ง)
กลุ่มงานพัสดุ

-1143. *ประเภทผู้ประกอบการ
4. *ประเภทผู้ประกอบการ

5.

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

คณะบุคคล
กิจการร้านค้า/เจ้าของคนเดียวหรือบุคคล
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
* ชื่อสถานประกอบการ…………………………………………………………………….
ชื่ออาคาร……………………………………
ห้องเลขที่ .....................................
ชั้นที่..................................
ชื่อหมู่บ้าน..................................
เลขที่.......................................... หมู่ที่.........................
ตรอก/ซอย......................................
ถนน.................................................
*จังหวัด..........................................................
*อาเภอ............................................................
*ตาบล.........................................................
*รหัสไปรษณีย์....................................................
*หมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อ...........................................................
หมายเลขโทรสาร................................................................................
*อีเมล์....................................................................................................

ข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อบันทึกในระบบ e-GP กรณี เป็นนิติบุคคล กรุณกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ

1. *สัญชาติของผู้ประกอบการ
ไทย
ต่างชาติ
2. *เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/เลขประจาตัว eGP ………………………………………………. (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
กลุ่มงานพัสดุ

-1153. *ประเภทผู้ประกอบการ

บุคคลนิติ

บุคคลธรรมดา

4. *ประเภทผู้ประกอบการ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ ุคคล

องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ

ห้างหุ้นส่วนจากัด

สหกรณ์

บริษัทจากัด
บริษัทมหาชนจากัด

กิจการค้าร่วม
หน่วยงานภาครัฐที่เบิกเงินผ่านระบบ GFMIS

กิจการร่วมค้า
มูลนิธิ
หอการค้า

รัฐวิสาหกิจ
สมาคม
สภา

5. * ชื่อสถานประกอบการ…………………………………………………………………….
ชื่ออาคาร……………………………………
ห้องเลขที่
..................................... ชั้นที่..................................
ชื่อหมู่บ้าน..................................
เลขที่.......................................... หมู่ที่.........................
ตรอก/ซอย......................................
ถนน.................................................
*จังหวัด..........................................................
*อาเภอ............................................................
*ตาบล.........................................................
*รหัสไปรษณีย์....................................................
*หมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อ...........................................................
หมายเลขโทรสาร................................................................................
*อีเมล์....................................................................................................

ข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการที่ต้องใช้ในการบันทึกข้อมูลใน ระบบ e-GP
1

เลขประจาตัวประชาชน..............................................
กลุ่มงานพัสดุ
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2

คานาหน้า

นาย

นาง

นางสาว

3

ชื่อ-นามสกุล......................................... ................

5

ตาแหน่ง…………………………………………………………

6

ตาแหน่งในคณะกรรมการ.............................................

7

วันเดือนปีเกิด………………………………………

8

สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………………

9

จังหวัด………………………………………………………………..

10

อาเภอ………………………………………………………………

11

ตาบล......................................................................

12

รหัสไปรษณีย์…………………………………………………….

13

หมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อ……………………………………………………………….

14

หมายเลขโทรสาร……………………………………………………………………..

15

E-Mail…………………………………………………………………………….

16

วุฒิการศึกษา………………………………………………………………………

กลุ่มงานพัสดุ

