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คู่มอืการดาํเนินการจัดซ้ือ และจัดจ้าง 
 

 ระเบียบ สาํนกังานนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 18 (1-6) 

ขอ้ 19 ขอ้ 20 ขอ้ 21 ขอ้ 22 ขอ้ 23ขอ้ 24 ขอ้ 26 ขอ้ 26  

วธีิการซ้ือ และการจ้างคร้ังหน่ึง ราคา 

(1) วธีิตกลงราคา ไม่เกิน 100,000 บาท 

(2) วธีิสอบราคา เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 

(3) วธีิประกวดราคา เกิน 2,000,000 บาท 

(4) วธีิพิเศษ เกิน 100,000 บาทเฉพาะกรณี ตามขอ้ 23 

(5) วธีิกรณีพิเศษ การซ้ือหรือการจา้งจากส่วนราชการหน่วยงาน

ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วน

ทอ้งถ่ิน ฯ หรือรัฐวสิาหกิจในกรณีตามขอ้ 26 

(6) วธีิประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เกินกวา่ 2,000,000* 

* ตามหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงักาํหนด 

 

กรรมการในการซ้ือและการจ้าง  

ระเบียบ สาํนกังานนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 34 ขอ้ 35 และ

ขอ้ 36 มีคณะกรรมการ 7 คณะ ดงัน้ี 

คณะกรรมการ 

วธีิการซ้ือ และการจ้าง 

ตกลง

ราคา 

สอบ

ราคา 

ประกวด

ราคา 
พเิศษ 

กรณี

พเิศษ 

(1) เปิดซองสอบราคา - / - - - 

(2) รับและเปิดซองประกวดราคา - - / - - 

(3) พิจารณาผลการประกวดราคา - - / - - 

(4) จดัซ้ือโดยวธีิพิเศษ - - - / - 

(5) จดัจา้งโดยวธีิพิเศษ - - - / - 

(6) ตรวจรับพสัดุ / / / / / 

(7) ตรวจการจา้ง / / / / / 
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คําอธิบาย  (ระเบียบ ฯ ข้อ  35,  ข้อ  36) 

(1) การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผูแ้ต่งตั้ง    คือ หวัหนา้ส่วนราชการ(สาํหรับราชการบริหาร  

                                                                     ส่วนภูมิภาค  คือ ผูว้า่ราชการจงัหวดั  หรือ 

                                                                     ผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจจาก ผวจ. 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการ คือ ประธานกรรมการ 1 คน 

     กรรมการอยา่งนอ้ย 2 คน 

 

หมายเหตุ      สาํหรับการซ้ือหรือการจา้งในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตั้งขา้ราชการหรือ

ลูกจา้งประจาํคนหน่ึง ซ่ึงมิใช่ผูจ้ดัซ้ือหรือจดัจา้งเป็นผูต้รวจรับพสัดุหรืองานจา้งนั้น โดยใหป้ฏิบติั

หนา้ท่ีเช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ หรือคณะกรรมการจา้งก็ได้ 

 การแต่งตั้ง คณะกรรมการทุกคณะ ยกเวน้แต่คณะกรรมการการรับและเปิดซองประกวด

ราคา ควรแต่งตั้งผูช้าํนาญหรือผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัพสัดุ หรืองานจา้งนั้น ๆ ร่วมเป็นกรรมการดว้ย  

ข้อห้าม ในการซ้ือหรือการจา้งคร้ังเดียวกนั หา้มแต่งตั้งผูท่ี้เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวด

ราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือ  

 แต่งตั้งผูท่ี้เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ 

เง่ือนไข 1. ตอ้งแต่งตั้งเป็นคร้ัง ๆ ไป (การซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิตกลงราคาไม่ตอ้งทาํเป็นรูปคาํสั่งก็

ไดต้ามหนงัสือท่ี สร 1001/1922 ลงวนัท่ี 29 เมษายน 2524) 

 2. ตอ้งกาํหนดระยะเวลาในการพิจารณา ของคณะกรรมการฯ   ดงัน้ี 

  2.1  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  1  วนั  

  2.2  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  1  วนั  

  2.3  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  3  วนัทาํการ 

  2.4  คณะกรรมการจดัซ้ือโดยวธีิพิเศษ  ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  3  วนัทาํการ 

  2.5  คณะกรรมการจดัจา้งโดยวธีิพิเศษ   ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  3  วนัทาํการ  

  2.6  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ   ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  3  วนัทาํการ 

  2.7  คณะกรรมการตรวจการจา้ง   ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  3  วนัทาํการ  
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         (2) การประชุมคณะกรรมการ 

 องคป์ระชุม คือ ประธานกรรมการ และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ประธานและ

กรรมการแต่ละคนมีเสียงหน่ึงในการลงมติ  

มติกรรมการ  -  ถือเสียงขา้งมาก 

 -  ถา้เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 -  กรรมการท่ีไม่เห็นดว้ยกบัมติของคณะกรรมการ  ใหท้าํบนัทึกความเห็น   

                                       แยง้ไว ้

ข้อยกเว้น  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุและคณะกรรมการตรวจการจา้งใหถื้อเป็นมติเอกฉนัท์  

 

อาํนาจในการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง 

*คาํสั่งจงัหวดัพะเยา ท่ี   1947 / 2552   ลงวนัท่ี   28   ตุลาคม   2552    เร่ือง   การมอบอาํนาจของ 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัพะเยา 

ผูมี้อาํนาจอนุมติั 

วธีิการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง 

ตกลงราคา สอบราคา ประกวด

ราคา 

วธีิพิเศษ วธีิกรณี

พิเศษ 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดั *ไม่เกิน 

100,000 

*ไม่เกิน 

2,000,000 

*ไม่เกิน 

10,000,000 
- 

***ไม่เกิน 

10,000,000 

ผู้อาํนวยการโรงพยาบาลทัว่ไป     

 - เงินงบประมาณ 

*ไม่เกิน 

100,000 

*ไม่เกิน 

2,000,000 

*ไม่เกิน 

6,000,000- 
- 

*ไม่เกิน 

6,000,000- 

- เงินบาํรุง *ไม่เกิน 

2,000,000 

*ไม่เกิน 

4,000,000- 
- 

*ไม่เกิน 

4,000,000 

ผู้อาํนวยการโรงพยาบาลชุมชน     

 - เงินงบประมาณ 

*ไม่เกิน 

100,000 

*ไม่เกิน 

2,000,000 
- - 

*ไม่เกิน 

2,000,000 

- เงินบาํรุง *ไม่เกิน 

1,000,000 
- - 

*ไม่เกิน 

1,000,000 

สาธารณสุขอาํเภอ 

 

- - 
- - 

- 

หัวหน้าสถานีอนามัย 

 

- - 
- - 

- 
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ข้ันตอนการดําเนินการซ้ือ/จ้าง 

 ก่อนดาํเนินการซ้ือหรือจา้งทุกวธีิ นอกจากการซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง ใหเ้จา้หนา้ท่ี

พสัดุทาํรายงานขอความเห็นชอบ (ขออนุมติั) เสนอหวัหนา้ส่วนราชการ ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

และรายงานนั้นจะตอ้งมีสาระครบถว้นตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535  

และแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 27 ซ่ึงประกอบดว้ย 

(1) เหตุผลความจาํเป็น 

(2) รายละเอียดของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง 

(3) ราคา (ถา้เคยซ้ือ/จา้งมาก่อนใหใ้ชร้าคาคร้ังหลงัสุด) 

(4) วงเงินท่ีจะซ้ือ/จา้ง 

(5) เวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุนั้น 

(6) วธีิซ้ือ/จา้ง 

(7) ขอ้เสนออ่ืน ๆ   เช่น   การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง  ๆ   ท่ีจาํเป็นในการซ้ือ

หรือจา้ง 

 

กรณีท่ีไม่อาจทาํรายงานตามขั้นตอนได ้ไดแ้ก่ พสัดุท่ีตอ้งซ้ือโดยเร่งด่วน หรืองานท่ีตอ้งทาํ  

โดยเร่งด่วน เจา้หนา้ท่ีพสัดุจะทาํรายงานเฉพาะรายการท่ีเห็นวา่จาํเป็นก็ได้ 

 ในการขออนุมติัใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุทาํรายงานขอซ้ือหรือจา้ง เสนอผา่นผูบ้งัคบับญัชา

ตามลาํดบัชั้นจนถึงหวัหนา้ส่วนราชการ หรือผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจทุกคร้ัง  
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การดําเนินการโดยวธีิตกลงราคา 

 ระเบียบ สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 27 ขอ้ 29  

และ ขอ้ 39  

ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้   

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบาย  

1. เจา้หนา้ท่ีพสัดุทาํรายงานขอซ้ือ/จา้ง ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบฯ ขอ้ 27 เสนอท่าน

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัสายงานจนถึงหวัหนา้ส่วนราชการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจ

จากหวัหนา้ส่วนราชการ พร้อมกบัขอแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีเป็นผูต้รวจรับพสัดุหรืองานจา้ง

นั้น  หรือขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ หรือคณะกรรมการการตรวจการจา้ง  

หวัหนา้ส่วนราชการหรือ

ผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจ 

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

เจ้าหน้าทีพ่สัดุ 

เจา้หนา้ท่ีการเงินเบิกจ่าย 

ส้ินสุด 

 ใหค้วามเห็นชอบ (ขอ้ 29) รายงานขอซ้ือ/จา้ง (ขอ้ 27) 

 
 
เสนอสัง่ซ้ือ/จา้ง 

รายงานผลการตรวจนบั 

เร่ิมตน้ 

ผูข้าย/ผูรั้บจา้ง 
 ติดต่อตกลงราคา 

 สัง่ของ 

 สัง่ซ้ือสัง่จา้ง (ขอ้ 39) 

 ส่งหลกัฐาน การตรวจ

รับเพ่ือเบิกจ่ายเงิน 
คณะกรรมการตรวจรับ 

พสัดุ/การจา้ง 

 

 ตรวจนบั 
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2. หวัหนา้ส่วนราชการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจจากหวัหนา้ส่วนราชการใหค้วาม

เห็นชอบ (อนุมติั) ตามระเบียบฯ ขอ้ 29 

3. เม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ เจา้หนา้ท่ีพสัดุทาํการติดต่อตกลงราคากบัผูข้าย/ผูรั้บจา้ง  

4. เม่ือต่อรองและตกลงราคากนัเรียบร้อยแลว้ ผูข้าย/ผูรั้บจา้งนาํใบเสนอราคาส่ิงของหรือ

งานจา้ง มอบใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุเพื่อแนบรายงานขอซ้ือ/จา้งไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้เสนอ

เร่ืองผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

5. หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ ออกใบสั่งซ้ือส่ิงของหรือออกใบสั่งจา้งตามใบเสนอราคาของ

ผูข้าย/ผูรั้บจา้ง ภายในวงเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบ หรือไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้ส่วน

ราชการ ตามระเบียบฯ ขอ้ 29 

6. ผูข้ายส่งมอบส่ิงของ หรือผูรั้บจา้งส่งมอบงานจา้ง ใหค้ณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/การ

จา้ง เพื่อทาํการตรวจรับพสัดุ หรือตรวจการจา้ง  

7. เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ส่ิงของหรืองานจา้งนั้นถูกตอ้งครบถว้นตาม

สัญญาซ้ือขาย/จา้ง หรือใบสั่งซ้ือ/จา้ง ก็ใหท้าํการตรวจรับพร้อมทั้งทาํใบตรวจรับไว้

เป็นหลกัฐาน 

8. เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจา้งทาํการตรวจรับพสัดุ 

หรือตรวจการจา้งแลว้ ใหร้ายงานผลการตรวจรับ/ตรวจการจา้งใหห้วัหนา้ส่วนราชการ 

หรือผูท่ี้หวัหนา้ส่วนราชการมอบอาํนาจทราบ 

9. เจา้หนา้ท่ีพสัดุรวบรวมหลกัฐานซ่ึงประกอบดว้ย สัญญาซ้ือ ขาย/จา้ง หรือใบสั่งซ้ือสั่ง

จา้ง ใบสั่งของ/สั่งงาน และใบตรวจรับ ส่งเจา้หนา้ท่ีการเงินเพื่อดาํเนินการเบิกจ่ายเงิน

ใหก้บัผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง 

ข้อยกเว้น  กรณีจาํเป็นเร่งด่วน 

(ขอ้ 39 วรรค 2) - ไม่ไดค้าดหมายไวก่้อน และ 

              - ไม่อาจดาํเนินการตามปกติไดท้นั 

วธีิการ 

1. ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุ หรือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบการปฏิบติัราชการนั้นดาํเนินการไปก่อน

แลว้ 

2. รายงานขอความเห็นชอบต่อหวัหนา้ส่วนราชการ 

3. เม่ือหวัหนา้ส่วนราชการใหค้วามเห็นชอบแลว้ ใหถื้อวา่รายงานดงักล่าวเป็นหลกัฐาน

การตรวจรับโดยอนุโลม 
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การดําเนินการโดยวธีิสอบราคา 

 ระเบียบ  สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 27 ขอ้ 29 

ขอ้ 34 (1) ขอ้ 34 (6) หรือ (7) ขอ้ 40 ขอ้ 41 ขอ้ 42 และขอ้ 43 

ขั้นตอนการดาํเนินการ ดงัน้ี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จนท.การเงิน 
เบิกจ่ายเงิน 

จนท.พสัดุ หวัหนา้ 
จนท.พสัดุ 

หน.ส่วนราชการ

หรือผูใ้หรั้บมอบ

อาํนาจ 

ส้ินสุด 
เร่ิมตน้ 

แจง้ผูข้าย/รับจา้ง 
ทาํสญัญาซ้ือขาย/จา้ง 

(133) โดยลงทะเบียน 

ป.ณ.ตอบรับ 

 - จดัทาํประกาศ (ขอ้ 40) 
-  ประกาศ 10 วนั  
    (ขอ้ 41) 

 ส่งมอบส่ิงของ  การยืน่ซองหรือ

ส่ิงของทาง ป.ณ.และ

รับรอง (ขอ้ 41) 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (ขอ้ 42) 
- เปิดซองใบเสนอราคา 
- ตรวจสอบคุณสมบติั 
- คดัเลือก 
      เกณฑป์กติรายตํ่าสุด 
      ราคาเท่ากนัหลายราย ยืน่ซองใหม่ 
      สูงกวา่วงเงิน ดาํเนินการตามขอ้ 43 
- ผูเ้สนอราคาถูกตอ้งรายเดียว ดาํเนิการต่อ 
- รายงานผลการพิจารณา ผา่น หน.จนท.พสัดุ 

คณะกรรมการ

ตรวจรับ/ตรวจ

การจา้ง 
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คําอธิบาย 

1. เจา้หนา้ท่ีพสัดุจดัทาํรายงานขอซ้ือหรือจา้ง ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบฯ ขอ้ 27  (มี

รายละเอียดขั้นตอนการดาํเนินการซ้ือ/จา้ง ขอ้ 2.6) พร้อมกบัเสนอขอแต่งตั้ง

คณะกรรมการดาํเนินการ ตามระเบียบฯ ขอ้ 34 คือ 

- คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/คณะกรรมการตรวจการจา้ง เสนอท่าน

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัสายงานจนถึงหวัหนา้ส่วนราชการ หรือผูไ้ดรั้บมอบ

อาํนาจจากหวัหนา้ส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบ (ขออนุมติั)  

หมายเหตุ  ในทางปฏิบติัเพื่อลดขั้นตอน เจา้หนา้ท่ีพสัดุจะแนบประกาศสอบราคา และ

เอกสารสอบราคา ซ่ึงมีรายละเอียดรายการต่าง ๆ ตามระเบียบฯ ขอ้ 40 ไปพร้อมในคร้ัง

เดียวกนั เสนอผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัสายงานจนถึงหวัหนา้ส่วนราชการ หรือผูท่ี้

ไดรั้บมอบอาํนาจจากหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบ และลงนามในประกาศ

สอบราคา 

2. หวัหนา้ส่วนราชการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจจากหวัหนา้ส่วนราชการใหค้วาม

เห็นชอบ (อนุมติั) ตามระเบียบฯ ขอ้ 29 และลงนามในประกาศสอบราคา 

3. เม่ือไดรั้บความเห็นชอบ (อนุมติั) จากหวัหนา้ส่วนราชการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจ

จากหวัหนา้ส่วนราชการ พร้อมลงนามในประกาศสอบราคาแลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุ

ดาํเนินการตามระเบียบฯ ขอ้ 41 (1) – (4) ดงัน้ี 

ขอ้ 41 (1) – เจา้หนา้ท่ีพสัดุ ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคา 

                    ก่อนวนัเปิดซอง > 10 วนั 

                    สอบราคานานาชาติ  > 45 วนั 

                 - ปิดประกาศ ณ ท่ีทาํการโดยเปิดเผย 

                 - ส่งใหผู้มี้อาชีพขาย/รับจา้ง โดยตรงทางไปรษณีย์ 

                 - ยืน่ซองดว้ยตนเอง 

ขอ้ 41 (2) ส่วนราชการสามารถกาํหนดใหมี้การยืน่ซองทางไปรษณียส์าํหรับซ้ือการ 

                จา้ง โดยวธีิสอบราคาไดถึ้งส่วนราชการก่อนวนัเปิดซองสอบราคายืน่ซองได้ 

                ทุกวนันบัแต่วนัประกาศจนถึงวนัสุดทา้ย (ตามประกาศ) 

ขอ้ 41 (3) เจา้หนา้ท่ีลงรับโดยไม่เปิดซอง และใหส่้งมอบซองแก่หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

                ทนัที 

ขอ้ 41 (4) ถึงกาํหนดเวลาเปิดซองสอบราคา หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ ส่งมอบซองพร้อม 

                รายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  
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4. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ดาํเนินการตามระเบียบฯ ขอ้ 42 มีหนา้ท่ี 

(1) เปิดซองใบเสนอราคา 

(2) ตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา 

(3) พิจารณาคดัเลือกพสัดุหรืองานจา้งของผูเ้สนอราคาท่ีถูกตอ้ง  

: เกณฑป์กติรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด 

: ผูเ้สนอราคาเท่ากนัหลายราย ใหย้ืน่ซองเสนอราคาใหม่ 

: ถา้ปรากฎวา่ราคาของผูเ้สนอราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือ

หรือจา้งสูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ใหค้ณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคาดาํเนินการตามขอ้ 43 

(4) ผูเ้สนอราคาถูกตอ้งตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีกาํหนด

เพียงรายเดียว ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตาม (3) ขา้งตน้โดย

อนุโลม 

(5) คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมดว้ย

เอกสารท่ีไดรั้บไวท้ั้งหมดต่อหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อสั่งการ โดย

เสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

หมายเหตุ   ถา้ราคาอยูใ่นวงเงิน หา้มต่อรองราคากบัผูข้าย (เวน้แต่ผูข้ายยนิดีลดราคาใหเ้อง)  

  

กรณเีกนิวงเงิน (ข้อ 43) 

1. ใหต่้อรองราคารายตํ่าสุดก่อน หากราคาท่ีเสนอใหม่ < 10% ใหเ้สนอซ้ือ/จา้ง 

2. ถา้ดาํเนินการตามขอ้ 1 ไม่ไดผ้ล ใหทุ้กรายยืน่ซองใหม่ 

- กาํหนดเวลา 

- รายใดไม่มายืน่ซอง ใหถื้อวา่รายนั้นยืน่ราคาตามท่ีเสนอไวเ้ดิม 

- ผูเ้สนอราคาตํ่าสุด <10% ใหเ้สนอซ้ือ/จา้ง ถา้เกิน 10% ต่อรองผูเ้สนอราคาทุก

รายอีกคร้ังหน่ึง 

3. ดาํเนินการตามขอ้ 2 แลว้ไม่ไดผ้ล เสนอความเห็นต่อหวัหนา้ส่วนราชการวา่จะสมควร 

- ลดรายการ หรือ 

- ลดจาํนวน หรือ 

- ลดเน้ืองาน หรือ 

- ขอเงินเพิ่มเติม หรือ  

- ยกเลิกการสอบราคา 

4.    เม่ือหวัหนา้ส่วนราชการไดรั้บรายงานผลการสอบราคา และพิจารณาอนุมติัใหก่้อหน้ี

ผกูพนัแลว้ ใหแ้จง้ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งมาทาํสัญญา 
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5. ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งมาทาํสัญญา และดาํเนินการตามสัญญา 

6. ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งส่งมอบส่ิงของหรืองานจา้ง ต่อคณะกรรมการตรวจพสัดุหรือการจา้ง 

ตามกาํหนดระยะเวลา 

7. เม่ือคณะกรรมกาตรวจรับถูกตอ้งแลว้ ใหร้ายงานผลการตรวจรับเสนอต่อหวัหนา้ส่วน

ราชการ โดยผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

8. เจา้หนา้ท่ีพสัดุรวบรวมหลกัฐานซ่ึงประกอบดว้ย สัญญาซ้ือขาย/จา้ง ใบส่งของ/งานจา้ง 

และใบตรวจรับพสัดุ/ตรวจการจา้งส่งเจา้หนา้ท่ีการเงินเพื่อทาํการเบิกจ่ายใหก้บัผูข้าย/

ผูรั้บจา้งต่อไป 

 

การดําเนินการโดยวธีิประกวดราคา 

ระเบียบ สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม  ขอ้ 27 ขอ้ 29 ขอ้ 34 (2) 

ขอ้ 34 (3) ขอ้ 34  (6) หรือขอ้ 34  (7) ขอ้ 37(ในการจา้งก่อสร้าง) ขอ้ 44-56  
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ข้ันตอนการดําเนินการประกวดราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส้ินสุด 

เจา้หนา้ท่ีการเงิน

เบิกจ่าย 

แจง้ผูข้าย/ผูรั้บจา้งมาทาํ

สญัญาซ้ือขาย/จา้ง (โดยทาํ

เป็นหนงัสือลงทะเบียน

ไปรษณียต์อบรับ) 

สญัญาซ้ือขาย/จา้ง 

ส่งของ/งานจา้ง 

เกินกาํหนดสญัญา ภายในกาํหนดสญัญา 

แจง้สงวนสิทธิการปรับ

ไปยงัผูข้าย/ผูรั้บจา้ง 

คณะกรรมการตรวจรับ

พสัดุ/ตรวจการจา้ง 

 

 

 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
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เร่ิมตน้ 

- จดัทาํเอกสารประกวดราคาตามตวัอยา่ง (ขอ้ 44) 
- ประกาศ เผยแพร่ (ขอ้ 44) 
- วธีิประกาศ (ขอ้ 45) กระทาํก่อนวนัรับซอง ไม่นอ้ยกวา่ 

20 วนั 
   ปิดประกาศ ณ ท่ีทาํการ 
    ส่งประกาศทางวทิย/ุน.ส.พ. 
    อ.ส.ม.ท. 
   สตง.ภูมิภาค                      ส่งเอกสาร 

   ศูนยร์วมข่าวประกวดราคา          ส่งประกวดราคาดว้ย 

                                         
- การให้หรือขายเอกสารประกวดราคา (ขอ้ 46) 
    สถานท่ีติดต่อสะดวก ไม่เป็นเขตหวงห้าม 
    ปริมาณเพียงพอ ไม่มีเง่ือนไขในการให้หรือขาย 
    ขาย/ให้ก่อนวนัรับซองประกวด ไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั 

และมีช่วงเวลาในการขาย/ให้ไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั 
    ราคาขาย ราคาการจดัทาํสาํเนา 
- ประกาศเพิ่มเติม (ขอ้ 47) 
   ขอ้ห้ามร่น เล่ือน หรือเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลารับ

ซอง และเปิดซองประกวดราคา (ขอ้ 48) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

 
 

หวัหนา้ส่วนราชการหรือผู ้

ท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ 
 

 
 

คณะกรรมการรับและเปิดซอง (ขอ้ 49) 
     - รับซอง 
     - ตรวจหลกัประกนัซอง 
     - รับเอกสารหลกัฐาน 
     - เปิดซอง, อ่านราคา, และลงช่ือกาํกบัในเอกสาร ยกเวน้

ขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนอดา้นราคา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ (ขอ้ 50) 

     - ตรวจสอบคุณสมบติั/เง่ือนไข 
     - พิจารณาคดัเลือกส่ิงของ/งานจา้ง 
     - พิจารณาราคา 
          เกณฑป์กติ รายตํ่าสุด 
          เท่ากนัหลายราย ยืน่ซองใหม่ 
          สูงกวา่วงเงิน อนุมติัตามขอ้ 43 
     - ถูกตอ้งรายเดียว (ขอ้ 51) 
          ยกเลิก 
          ดาํเนินการต่อไป 
     - ไม่มีผูเ้สนอราคาถูกตอ้ง (ขอ้ 52) 

          ยกเลิก หรือ 
          โดยวธีิพิเศษ 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ ขอ้ 34(2) (3) (6) หรือ (7) 

 

 

 

 
รายงานและเห็นชอบ ขอ้ 27 และขอ้ 44 
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คําอธิบาย 

1. เจา้หนา้ท่ีพสัดุทาํรายงานขอซ้ือหรือจา้ง ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบฯ ขอ้ 27 (มีรายละเอียด

ขั้นตอนการดาํเนินการซ้ือ/จา้ง ขอ้ 2.6) พร้อมกบัเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามระเบียบฯ 

ขอ้ 34 คือ 

- คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 

- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

- คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/คณะกรรมการตรวจการจา้ง  

และแนบเอกสารประกวดราคา ตามตวัอยา่งท่ี กวพ.กาํหนด หรือตามแบบท่ีผา่นการตรวจพิจารณาของ

สาํนกัอยัการสูงสุดแลว้ พร้อมประกาศประกวดราคา  ท่ีมีสาระสาํคญัตามระเบียบฯขอ้ 44 (1) – (5) รายงาน

ไปพร้อมในคร้ังเดียวกนั เสนอผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัรายงานจนถึงหวัหนา้ส่วนราชการ หรือผูท่ี้

ไดรั้บมอบอาํนาจจากหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบ (ขออนุมติั) และลงนามในประกาศ

ประกวดราคา 

2. หวัหนา้ส่วนราชการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจจากหวัหนา้ส่วนราชการใหค้วามเห็นชอบ 

(อนุมติั) ตามระเบียบฯ ขอ้ 29 และลงนามในประกาศประกวดราคา 

3. เม่ือไดรั้บความเห็นชอบ หรือไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้ส่วนราชการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจ

จากหวัหนา้ส่วนราชการ พร้อมกบัลงนามในประกาศประกวดราคาแลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุ

ดาํเนินการ ดงัน้ี 

- เผยแพร่ประกาศประกวดราคา ตามระเบียบฯ ขอ้ 45 ก่อนวนัรับซองประกวดราคาไม่

นอ้ยกวา่ 20 วนั สาํหรับวธีิประกวดราคาไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั 

- ใหห้รือขายเอกสารประกวดราคา ตามระเบียบฯ ขอ้ 46 

- กรณีมีความจาํเป็นจะตอ้งช้ีแจง หรือใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมใหจ้ดัทาํเอกสารประกวด

ราคาเพิ่มเติม ตามระเบียบฯ ขอ้ 47 

ข้อควรระวงั 

(1) เม่ือถึงกาํหนดวนัรับซองประกวดราคา หา้มมิใหร่้นหรือเล่ือน หรือ

เปล่ียนแปลงกาํหนดเวลารับซอง และเปิดซองประกวดราคา 

(2) การรับซองทางไปรษณียจ์ะกระทาํมิได ้เวน้แต่การประกวดราคานานาชาติ 

(ตามระเบียบขอ้ 48) 

- เจา้หนา้ท่ีพสัดุทาํบนัทึกส่งสาํเนาบนัทึกอนุมติั เอกสารประกวดราคาและใบประกาศ

ประกวดราคา ใหผู้ท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาทราบ  

4. คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหนา้ท่ีตามระเบียบฯ ขอ้ 49 (1) – (6) แลว้ส่ง

มอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ พร้อมบนัทึกรายงานการดาํเนินการต่อ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทนัทีในวนัเดียวกนั 
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ข้อห้าม 

 เม่ือพน้กาํหนดเวลารับซองแลว้ หา้มรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลกัฐานต่าง ๆเวน้แต่กรณี

ตามระเบียบฯ ขอ้ 16 (7) 

ข้อยกเว้น 

 กรณีมีการยืน่ซองขอ้เสนอทางเทคนิค และขอ้เสนออ่ืนๆ แยกจากซองขอ้เสนอดา้นราคาตาม

ระเบียบฯ ขอ้ 54 และขอ้ 56  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ไม่ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบ

ขอ้ 49 (1) – (5) 

การประกวดราคาแบบ  2  ซอง 

หลกัการ จาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงเทคโนโลยขีองพสัดุ และหรือขอ้กาํหนดคุณสมบติัของผู ้  

เสนอราคา ซ่ึงอาจจะมีขอ้เสนอท่ีไม่อยูใ่นฐานเดียวกนั เป็นเหตุใหมี้ปัญหาในการพิจารณา

ตดัสินตามระเบียบฯ ขอ้ 54 

2 ซอง  1.  ซองขอ้เสอนดา้นเทคนิค 

  2.  ซองขอ้เสนอดา้นราคา 

เปิดซอง  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ตามระเบียบฯ ขอ้ 55 , 56 

- เปิดซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคก่อน 

- เปิดซองขอ้เสนอดา้นราคา เฉพาะท่ีผา่นการคดัเลือกดา้นเทคนิคและใหเ้ปิด

ซองขอ้เสนอทางดา้นการเงิน พร้อมกบัการเปิดซองราคา (ถา้มี) 

- รายท่ีไม่ผา่นการพิจารณาดา้นเทคนิค ใหส่้งคืนซองขอ้เสนอดา้นราคาโดย

ไม่เปิดซอง 

5. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนา้ท่ีตามระเบียบฯ ขอ้ 50 (1) – (2)  และขอ้ 51   

ขอ้ 52 

เง่ือนไข 

(1) การตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา ตามระเบียบฯ ขอ้ 50 (1) 

- ผูเ้สนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน

เอกสารประกวดราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสาํคญั ใหพ้ิจารณาผอ่นปรนไม่

ตดัผูเ้ขา้ประกวดราคารายนั้นออก 

- ผูเ้สนอราคารายใดจะขอเปล่ียนแปลงสาระสาํคญัท่ีเสนอไวแ้ลว้มิได้ 

(2)  ผูเ้สนอราคาถูกตอ้งรายเดียว ตามระเบียบฯ ขอ้ 51 ใหเ้สนอหวัหนา้ส่วนราชการ 

      -     ยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น 

 หรือ     -     ดาํเนินการคดัเลือกต่อไป 

(3)  กรณีไม่มีผูเ้สนอราคาถูกตอ้ง ตามระเบียบฯ ขอ้52 ใหเ้สนอหวัหนา้ส่วนราชการ 

      -     ยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น 
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    หรือ      - ดาํเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวธีิพิเศษ ตามระเบียบฯ ขอ้ 23 (7) หรือขอ้ 24 (5) 

แลว้แต่กรณี เม่ือเห็นวา่การประกวดราคาใหม่จะไม่ไดผ้ลดี 

เกณฑ์การพจิารณาราคา   

 คดัเลือกผูเ้สนอราคาท่ีมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา ตาม

ระเบียบฯ ขอ้ 50 (2) 

- เกณฑป์กติรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด 

- ผูเ้สนอราคาเท่ากนัหลายราย ใหผู้เ้สนอราคายืน่ซองเสนอราคาใหม่ 

- ผูเ้สนอราคาสูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือ หรือจา้ง ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาดาํเนินการตามขอ้ 43 โดยอนุโลม 

6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมดว้ย

เอกสารทั้งหมด  ต่อหวัหนา้ส่วนราชการโดยเสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  

7. เม่ือหวัหนา้ส่วนราชการไดรั้บรายงานผลการประกวดราคา และพิจารณาอนุมติัใหก้่อหน้ี

ผกูพนัแลว้ จะแจง้ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งมาทาํสัญญา 

8. ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งมาทาํสัญญา และดาํเนินการตามสัญญา 

9. ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งส่งมอบส่ิงของหรืองานจา้งต่อคณะกรรมการตรวจรับพสัดุหรือการจา้ง ตาม

กาํหนดระยะเวลา 

10. เม่ือคณะกรรมการตรวจรับถูกตอ้งแลว้ ใหร้ายงานผลการตรวจรับเสนอต่อหวัหนา้ส่วน

ราชการ โดยผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

11. เจา้หนา้ท่ีพสัดุรวบรวมหลกัฐานการซ้ือ/จา้ง ประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขาย/จา้ง หรือใบสั่งซ้ือ/

จา้ง ใบส่งของ/ส่งงานจา้ง และใบตรวจรับพสัดุ/ตรวจการจา้งส่งเจา้หนา้ท่ีการเงินฯ เพื่อทาํการ

เบิกจ่ายเงินใหก้บัผูข้าย/ผูรั้บจา้งต่อไป 

 

 

การดําเนินการโดยวธีิพเิศษ 

ระเบียบ สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม  ขอ้ 23 ขอ้ 27 ขอ้ 29 ขอ้ 57(การ

ซ้ือ) และ ขอ้ 58 (การจา้ง) 
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ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบาย 

1. เจา้หนา้ท่ีพสัดุ จดัทาํรายงานขอซ้ือ หรือขอจา้ง ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ ฯ ขอ้ 

27 เสนอผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน จนถึงหวัหนา้ส่วนราชการหรือผูม่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจจากหวัหนา้

ส่วนราชการ พร้อมเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือ/จดัจา้งโดยวธีิพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับ

พสัดุหรือการจา้ง 

2. หวัหนา้ส่วนราชการหรือผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจจากหวัหนา้ส่วนราชการความ

เห็นชอบ(อนุมติั) ตามระเบียบฯ ขอ้ 29 และลงนามในคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

3. เม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ เจา้หนา้ท่ีพสัดุทาํบนัทึกส่งสาํเนาบนัทึกอนุมติั แจง้

ใหผู้ท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการจดัซ้ือ/จดัจา้งโดยวธีิพิเศษ ทราบเพื่อดาํเนินการ  

4. คณะกรรมการจดัซ้ือ หรือจดัจา้งโดยวธีิพิเศษ พิจารณาดาํเนินการดงัน้ี  

 

 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

หวัหนา้ส่วนราชการ 
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจ 

 

 
    รายงาน (ขอ้ 27) 

 เห็นชอบ (ขอ้ 29)      

พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ      
 

คณะกรรมการจดัซ้ือโดยวธีิพิเศษพิจารณา

เป็นกรณี ดงัน้ี (ขอ้ 57) 
1. พสัดุขายทอดตลาด 
2. พสัดุท่ีตอ้งซ้ือเร่งด่วน 
3. พสัดุเพ่ือใชร้าชการลบั 
4. พสัดุจากต่างประเทศ 
5. พสัดุท่ีมีขอ้จาํกดัทางเทคนิค 
6. พสัดุท่ีซ้ือโดยวธีิอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ล 
7. พสัดุท่ีเป็นท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง เฉพาะแห่ง 

คณะกรรมการจดัจา้งโดยวธีิพิเศษพิจารณา

เป็นกรณี ดงัน้ี (ขอ้ 58) 
1. เป็นงานจา้งช่างผูมี้ฝีมือโดยเฉพาะ 

2. เป็นงานจา้งซ่อมพสัดุท่ีตอ้งถอดตรวจ

ใหท้ราบความชาํรุดก่อน 
3. เป็นงานเร่งด่วน 
4. เป็นงานท่ีเป็นความลบัของราชการ 
5. เป็นงานท่ีจา้งโดยวธีิอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ล 
  

หรือ 

หวัหนา้ส่วนราชการ 
หรือผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจ 

สญัญาหรือขอ้ 
ตกลงเป็นหนงัสือ 

คณะกรรมการตรวจรับ

พสัดุหรือการจา้ง 

รายงาน 

ผา่น หน.จนท.พสัดุ 

รายงานผลการตรวจรับ 
พร้อมขออนุมติัเบิกจ่ายเงิน 
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การจัดซ้ือโดยวธีิพเิศษ 

กรณี วธีิการ 

1. ซ้ือพสัดุจะขายทอดตลาด เจรจาตกลงราคา 

2. ซ้ือเร่งด่วนหากวา่ล่าชา้อาจเสียหายแก่ราชการ เชิญผูมี้อาชีพขายโดยตรงมาเสนอราคา 

3. พสัดุเพื่อใชใ้นราชลบั - ติดต่อสั่งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ 

 - ขอความร่วมมือสถานเอกอคัรราชทูตช่วยสืบราคา 

 คุณภาพรายละเอียด 

 - ติดต่อสาํนกังานองคก์ารระหวา่งประเทศท่ีตั้งอยู ่

 ในประเทศ หรือติดต่อกบัสาํนกังานในต่างประเทศ 

4. ลกัษณะการใชง้าน หรือขอ้จาํกดัทางเทคนิค - เชิญผูมี้อาชีพขายโดยตรงมาเสนอราคา 

5. ซ้ือโดยวธีิอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี - สือราคาจากผูมี้อาชีพขายพสัดุนั้นโดยตรง 

6. ซ้ือท่ีดินและ/หรือส่ิงก่อสร้างเฉพาะแห่ง - เชิญเจา้ของท่ีดินโดยตรงมาเสนอราคา 

 
 
การจ้างโดยวธีิพเิศษ 

กรณี วธีิการ 

1. จา้งช่างผูมี้ฝีมือโดยเฉพาะ  

2. จา้งซ่อมพสัดุท่ีตอ้งถอดตรวจ เชิญผูมี้อาชีพรับจา้งทาํงานนั้นโดยตรงบมาเสนอ 

3. ตอ้งกระทาํเร่งด่วน ราคา 

4. ปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ  

5. ดาํเนินการจา้งโดยวธีิอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี - สืบหาจา้งผูมี้อาชีพรับจา้งทาํงานนั้นโดยตรง 

 - ผูเ้สนอราคาไปประกอบ/ประกวดราคาซ่ึงถูก

ยกเลิกไป 

 

แลว้รายงานผลการพิจารณาและความเห็นเสนอต่อหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อสั่งการ โดยผา่นหวัหนา้

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

5. เม่ือหวัหนา้ส่วนราชการไดรั้บรายงานผลการพิจารณา และพิจารณาอนุมติัใหก่้อ

หน้ีผกูพนัแลว้ ใหด้าํเนินการจดัหาตามขอ้ตกลงท่ีทาํหวเ้ป็นหนงัสือต่อกนั  

6. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจา้งทาํการตรวจรับให้  

ครบถว้นถูกตอ้ง แลว้รายงานผลการตรวจรับเสนอต่อหวัหนา้ส่วนราชการโดยผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

พร้อมกบัการขออนุมติัเบิกจ่าย 
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ข้อควรระวงั การจดัทาํรายงานตามระเบียบฯ ขอ้ 27 เสนอต่อหวัหนา้ส่วนราชการ ในการขออนุมติัซ้ือหรือ

ขอจา้งโดยวธีิพิเศษ ตอ้งแสดงเหตุผลความจาํเป็นใหช้ดัเจน  

 

การดําเนินการโดยวธีิกรณพีเิศษ 

ระเบียบ สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม  ขอ้ 26 ขอ้ 27 ขอ้ 29 ขอ้ ขอ้ 59  

วธีิกรณพีเิศษ ไดแ้ก่ การซ้ือหรือการจา้งจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหา

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงกฏหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน หรือ

รัฐวสิาหกิจ 

ข้ันตอนการดําเนินการ  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รายงานผลการตรวจรับพร้อมขออนุมติัเบิกจ่ายเงิน 

 

คําอธิบาย 

1. เจา้หนา้ท่ีพสัดุ จดัทาํรายงานขอซ้ือ หรือจา้ง ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบฯ ขอ้ 27 

เสนอผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัสายงาน จนถึงหวัหนา้ส่วนราชการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจจากหวัหนา้

ส่วนราชการ พร้อมเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/การจา้ง โดยวธีิพิเศษ  

2. หวัหนา้ส่วนราชการ หรือผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจใหค้วามเห็นชอบ(อนุมติั) และ

สั่งซ้ือหรือจา้งไดภ้ายในวงเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้ส่วนราชการตามระเบียบฯ ขอ้ 29 

 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

การซ้ือ/การจา้ง คร้ังหน่ึง

ราคาไม่เกิน 100,000 บาท 
จนท.พสัดุ จดัซ้ือ/จดัจา้ง ได้

ภายในวงเงินท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบตามขอ้ 29 แลว้ 

้ 59) 

หวัหนา้ส่วนราชการ 
หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย 

สัง่ซ้ือ/สัง่จา้ง จากผูข้ายหรือผู ้

รับจา้งตามขอ้ 26 ไดโ้ดยตรง ใน

กรณี 
1. เป็นผูผ้ลิตพสัดุหรือ

ทาํงานจา้งนั้นเอง และ

นายกรัฐมนตรีอนุมติัใหซ้ื้อหรือ

จา้ง 
2. มีกฏหมายหรือมติ

คณะรัฐมนตรีกาํหนดใหซ้ื้อหรือ

จา้ง 
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

หรืองานจา้ง 

รายงาน(ขอ้ 27) 

รายงาน(ขอ้ 29) 

 

2.2 2.1 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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3. เม่ือไดด้าํเนินการจดัหาพสัดุหรืองานจา้ง และมีการส่งมอบส่ิงของหรืองานจา้ง 

ใหค้ณะกรรมการตรวจรับพสัดุหรืองานจา้งทาํการตรวจรับใหค้รบถว้น ถูกตอ้งแลว้รายงานผลการตรวจรับ

เสนอต่อหวัหนา้ส่วนราชการ พร้อมขออนุมติัเบิกจ่ายเงิน 

การตรวจรับพสัดุ 

ระเบียบ สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม  ขอ้ 34(6) ขอ้ 71 (1) – (7) 

ผู้ตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ หรือผูต้รวจรับพสัดุ ท่ีหวัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้ง  

- ตรวจรับพสัดุ ณ ท่ีทาํการของผูใ้ชพ้สัดุนั้น หรือสถานท่ีซ่ึงกาํหนดไวใ้นสัญญาหรือ

ขอ้ตกลง 

การตรวจรับพสัดุ ณ สถานท่ีอ่ืน ในกรณีท่ีไม่มีสัญญาหรือขอ้ตกลงจะตอ้งไดรั้บอนุมติั

จากหวัหนา้ส่วนราชการก่อน 

- ตรวจรับพสัดุใหถู้กตอ้งครบถว้นตามหลกัฐานท่ีตกลงกนัไว ้สาํหรับกรณีท่ีมีการ

ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวทิยาศาสตร์ จะเชิญผูช้าํนาญการหรือผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบั

พสัดุนั้นมาใหค้าํปรึกษา หรือส่งพสัดุนั้น ไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของผูช้าํนาญการ หรือ

ผูท้รงคุณวฒิุ นั้น ๆ ก็ได ้

ในกรณีจาํเป็นท่ีไม่สามารถตรวจนบัเป็นจาํนวนหน่วยทั้งหมดได ้ใหต้รวจรับตามหลกั

วชิาการสถิติ 

- โดยปกติใหต้รวจรับพสัดุในวนัท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งนาํพสัดุมาส่ง และใหด้าํเนินการ

ใหเ้สร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด 

- เม่ือตรวจถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ใหรั้บพสัดุไวแ้ละถือวา่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งไดส่้งมอบ

พสัดุถูกตอ้งครบถว้นตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งนาํพสัดุนั้นมาส่ง แลว้มอบแก่เจา้หนา้ท่ีพสัดุ พร้อมกบั

ทาํใบตรวจโดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งนอ้ยสองฉบบั มอบแก่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง 1 ฉบบั และเจา้หนา้ท่ี

พสัดุ 1 ฉบบั เพื่อดาํเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงิน และรายงานใหห้วัหนา้ส่วนราชการ

ทราบ 

ในกรณีท่ีเห็นวา่พสัดุท่ีส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดในสัญญาหรือ

ขอ้ตกลง ใหร้ายงานหวัหนา้ส่วนราชการผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแลว้แต่กรณี 

- ในกรณีท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งส่งมอบพสัดุถูกตอ้งแต่ไม่ครบจาํนวน หรือส่งมอบครบ

จาํนวน แต่ไม่ถูกตอ้งทั้งหมด ถา้สัญญาหรือขอ้ตกลงมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ใหต้รวจรับไวเ้ฉพาะ

จาํนวนท่ีถูกตอ้ง โดยถือปฏิบติัตาม(4) และโดยปกติใหรั้บรายงานหวัหนา้ส่วนราชการ เพื่อแจง้ใหผู้ข้าย

หรือผูรั้บจา้งทราบภายใน 3 วนัทาํการ นบัแต่วนัตรวจพบ แต่ทั้งน้ีไม่ตดัสิทธ์ิของส่วนราชการท่ีจะปรับ

ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งในจาํนวนท่ีส่งมอบไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งนั้น  

- การตรวจรับพสัดุท่ีประกอบกนัเป็นชุดหรือหน่วยถา้ขากส่วนประกอบอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงไปแลว้จะไม่สามารถใชก้ารใดโ้ดยสมบรูณ์ ใหถื้อวา่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งยงัมิไดส่้งมอบพสัดุนั้น และ
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โดยปกติใหรั้บรายงานหวัหนา้ส่วนราชการ เพื่อแจง้ใหผู้ข้ายหรือผูรั้บจา้งทราบภายใน 3 วนัทาํการ นบัแต่

วนัท่ีตรวจพบ 

- ถา้กรรมการตรวจรับพสัดุบางคนไม่ยอมรับพสัดุโดยทาํความเห็นแยง้ไว ้ใหเ้สนอ

หวัหนา้ส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถา้หวัหนา้ส่วนราชการสั่งการใหรั้บพสัดุนั้นไว ้จึงดาํเนินการตาม 

(4) หรือ (5) แลว้แต่กรณี 

การตรวจรับพสัดุให้พจิารณา ดังนี ้

 ส่งมอบภายในกาํหนดเวลาในสัญญาหรือใบสั่งซ้ือ  

            

            

            

            

            

            

       

 ส่งมอบเกินกาํหนดเวลาในสัญญาหรือใบสั่งซ้ือ 

 

 

รายงาน             

            

           

การลงนามในใบตรวจรับพสัดุ 

(1) ในกรณีท่ีคาํสั่งหรือบนัทึกแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุระบุช่ือบุคคลและตาํแหน่ง

บุคคลนั้นผูท่ี้จะลงช่ือในฐานะกรรมการตรวจรับ ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีช่ือและดาํรงตาํแหน่งตามท่ีคาํสั่งระบุไว้ 

(2) ในกรณีคาํสั่งแต่งตงัคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ระบุเพียงตาํแหน่ง โดยมิไดร้ะบุช่ือ

บุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งนั้น ผูท่ี้จะลงช่ือในฐานะกรรมการตรวจรับ ตอ้งเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งนั้น หรือผูท่ี้รักษา

ราชการแทนหรือผูรั้กษาการในตาํแหน่งนั้น (โดยใหแ้นบคาํสั่งแต่งตั้งเป็นผูรั้กษาราชการแทนหรือ

รักษาการในตาํแหน่งไวก้บัใบตรวจรับนั้นดว้ย) 

(3) ในกรณีท่ีกรรมการผูใ้ดไม่ไดม้าร่วมในการตรวจรับมอบ ในใบตรวจรับพสัดุควรระบุ

สาเหตุท่ีไม่อาจมาตรวจรับไวด้ว้ย เช่น ติดราชการอ่ืน ลา ฯ ลฯ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเบิก

จ่ายเงินค่าส่ิงของ 

 

พสัดุถูกตอ้ง/ครบถว้น 

พสัดุถูกตอ้ง/ไม่ครบถว้น 
 

พสัดุไม่ถูกตอ้ง/ครบถว้น 

พสัดุไม่ถูกตอ้ง/ไม่ครบ 

 

 

รายงานผูซ้ื้อ

ภายใน 3 วนั

ทาํการ 

ผูข้าย

ส่งมอบ

ชุดใหม่ 

รายงานผูซ้ื้อ-เบิกจ่ายเงิน 

จนท.พสัดุเก็บรักษาเบิกจ่าย 

รับได ้

รับเฉพาะท่ีถูกตอ้ง 

(กรณียกใชแ้ยกใชง้าน) 

ไม่รับ 

หนงัสือ 

ผูซ้ื้อ 
หนงัสือแจง้

สงวนสิทธ์ิ 
การปรับ 

ผูข้าย 

ส่งมอบหลงักาํหนด 
          -ปรับ 

เพิกเฉย - เลิกสญัญา

แจง้ละท้ิงงาน 
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การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 

ระเบียบ สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม  ขอ้ 34(7) ขอ้ 37  

ขอ้ 72(1) – (5) และขอ้ 73(1) – (4) 

ผู้ตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจา้ง หรือผูต้รวจการจา้ง  

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

- มีความรู้ความชาํนาญทางดา้นช่างตามลกัษณะของงานก่อสร้าง 

- มีคุณวฒิุตามท่ีผูอ้อกแบบเสนอแนะ โดยปกติไม่ตํ่ากวา่ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.)  

- จา้งท่ีปรึกษาหรือเอกชน ดาํเนเนการตามระเบียบฯ ในส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 

หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

1. ตรวจสอบรายงานการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง ทุกสัปดาห์ 

- จากผูค้วบคุมงานรายงาน 

- จากรูปแบบรายละเอียด แบะขอ้กาํหนดในสัญญา 

- พิจารณาสั่งหยดุงาน หรือพกังานของผูค้วบคุมงาน 

2. มีอาํนาจสั่งเปล่ียนแปลง แกไ้ขเพิ่มเติม หรือตดัทอนงานจา้งไดต้ามท่ีเห็นสมควรและตาม

หลกัวชิาการการช่าง เพื่อใหเ้ป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและขอ้กาํหนดในสัญญา 

3. โดยปกติใหต้รวจผลงานท่ีผูรั้บจา้งส่งมอบภายใน 3 วนั ทาํการ นบัแต่วนัท่ี ประธาน

กรรมการไดรั้บทราบการส่งมอบ และใหท้าํการตรวจรับใหเ้สร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินกวา่

ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

4. เม่ือตรวจถูกตอ้งครบถว้น ใหถื้อวา่ผูรั้บจา้งส่งมอบงานตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งส่งงานจา้งนั้น 

และใหท้าํใบรับรองผลการปฏิบติังานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด โดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งนอ้ย 2  ฉบบั 

มอบใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง 1 ฉบบั และเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 1 ฉบบั  

หากผลงานท่ีส่งมอบไม่เป็นไปตามรูปรายละเอียดและขอ้กาํหนดในสัญญาใหร้ายงานหวัหนา้ส่วน

ราชการ ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุเพื่อทราบหรือสั่งการ 

5. กรณีกรรมการตรวจการจา้งบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทาํความเห็นแยง้ไวใ้หเ้สนอหวัหนา้

ส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถา้หวัหนา้ส่วนราชการสั่งใหต้รวจรับงานจา้งนั้นไว ้จึงจะดาํเนินการตรวจ

งานจา้ง 
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ขั้นตอนการดําเนินการตรวจการจ้าง 

 การดาํเนินการตรวจการจา้ง เร่ิมตน้เม่ือผูรั้บจา้งไดแ้จง้ส่งมอบงานเป็นหนงัสือถึงผูจ้า้ง หรือถึง

คณะกรรมการตรวจการจา้ง และหนงัสือส่งมอบงานดงักล่าวลงนามโดยผูรั้บจา้งหรือผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจ

จากผูรั้บจา้ง โดยชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น ขั้นตอนการดาํเนินการ ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรั้บจา้งมีหนงัสือ 
ส่งมอบงาน 

จนท.พสัดุตรวจสอบและทาํ

หนงัสือแจง้คณะกรรมการตรวจ

การจา้งโดยเร็วพร้อมเอกสาร

งานจา้ง 

ประธานคณะกรรมการตรวจ

การจา้งรับทราบนดักรรมการ

ตรวจการจา้งภายใน 3 วนั 

คณะกรรมการตรวจการ

จา้งตรวจรับงานจา้ง 

จ่ายเงินใหผู้รั้บจา้ง

ภายใน 3 วนั ทาํการ 

นบัจากวนัท่ีไดรั้บ

อนุมติั 

รายงานหวัหนา้ส่วน

ราชการทราบ และขอ

อนุมติัเบิกจ่าย 

ใหต้รวจรับงานจา้ง 

ผูรั้บจา้ง  
1 ฉบบั 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

1 ฉบบั 

หวัหนา้ส่วนราชการ

พิจารณาสัง่การ 

ตรวจงานจา้งถูกตอ้ง

ครบถว้น ลงช่ือใน

ใบรับรองผลงาน 

ไม่เป็นไปตามรูปแบบ

รายการ 
กรรมการตรวจการจา้ง

บางคนไม่ยอมรับงาน 

จุดเร่ิมตน้ 
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หน้าทีข่องผู้ควบคุมงาน 

1. ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลงโดย 

- สั่งเปล่ียนแปลง/แกไ้ข/เพิ่มเติม หรือตดัทอนงานจา้งไดต้ามท่ีเห็นสมควรและตามหลกั

วชิาการช่าง 

- ถา้ผูรั้บจา้งขดัขืนไม่ปฏิบติัตาม สั่งใหห้ยดุงานนั้นไวก่้อน แลใหร้ายงานคณะกรรมการ

ตรวจการจา้งทนัที 

2. กรณีไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด หรือขอ้กาํหนดในสัญญา  

-       มีขอ้ความขดักนั 

- เม่ือสาํเร็จแลว้จะไม่มัน่คงแขง็แรง หรือไม่เป็นไปตามหลกัวชิาการช่างหรือไม่ปลอดภยั  

ใหส้ั่งพกังานนั้นไวก่้อน และรายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งโดยเร็ว  

3. รายงานผลการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งและเหตุการณ์แวดลอ้มรายวนั ใหค้ณะกรรมการ

ตรวจการจา้งทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไวเ้พื่อมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีพสัดุเม่ือเสร็จงานแต่ละงวด  

4. ถึงกาํหนดวนัลงมือทาํการของผูรั้บจา้งตามสัญญา และถึงกาํหนดวนัส่งมอบงานแต่ละงวด 

ใหร้ายงานผลการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง ใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งภายใน 3 วนั ทาํการนบัแต่วนัถึง

กาํหนดนั้น 

 

การมอบอาํนาจในการอนุมตัิจ่ายเงินบํารุง 

คาํสั่งสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ท่ี 2815 / 2544 ลงวนัท่ี 20 พฤศจิกายน  2544     เร่ือง การมอบ

อาํนาจในการอนุมติัจ่ายเงินบาํรุง 

ตาํแหน่ง วงเงินจ่ายคร้ังหน่ึงไม่เกนิ 

หวัหนา้สถานีอนามยั 50,000 บาท 

สาธารณสุขอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ 100,000 บาท 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลชุมชน 2,000,000 บาท 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลทัว่ไป 5,000,000 บาท 

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั 10,000,000 บาท 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั เกินกวา่ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท 
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การมอบอาํนาจในการอนุมัติการยมืเงินบํารุง 

คาํสั่ง สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัพะเยา ท่ี  293/2544  ลงวนัท่ี  19  ธนัวาคม  2544  เร่ือง  มอบอาํนาจใน

การอนุมติัการยมืเงินบาํรุง 

ตาํแหน่ง วงเงินอนุมติัใหย้มื คร้ังละไม่เกนิ 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลชุมชน 50,000 บาท 

สาธารณสุขอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ 20,000 บาท 

 

หมายเหตุ  สาํหรับการยมืเงินบาํรุง  ของ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลชุมชน , สาธารณสุขอาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ 

ให ้ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัพะเยา  อนุมติั 

 


