
ฝ� า ย บ ริ ห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ

 

สังกัดสํานักงานเขตพื� นที�การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

โ ร ง เ รี ย น ค ล อ ง ใ ห ญ่ วิ ท ย า ค ม

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื�อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560



1 
 

แนวทางการปฏิบัต ิ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

1.ความเป็นมา หลักการและเหตุผล 
 

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการ 
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าใน
การใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  
 

2.องค์ประกอบของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประกอบด้วย 15 หมวด 132 มาตรา  
 

3.การบังคับใช้  
หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  

หน่วยธุรการ ของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา  

หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 

4.หลักการจัดซื้อจัดจ้าง  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้  
๑) คุ้มค่า  
๒) โปร่งใส  
๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
๔) ตรวจสอบได้ 

  

5.สาระส าคัญ ของ พรบ.จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ   

5.1 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง  

5.2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ  
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เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิด 
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  

5.3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต  
5.4 คณะกรรมการในระดับนโยบาย มีจ านวน 5 คณะ  
5.5 การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ  
5.6 การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 3 วิธี ได้แก่  

1 ) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เป็นการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั่วไป ที่มี 
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดเข้ายื่นข้อเสนอ ได้แก่ 

(1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market ) คือการซื้อหรือจ้างที่มีคุณลักษณะ 
ไมซ่ับซ้อน ถ้าวงเงินเกิน 500,000 – 5,000,000 บาท ให้ใช้ใบเสนอราคา ถ้าวงเงินเกิน 5,000,000 บาท  
ให้ใช้ประมูลโดยอิเล็กทรอนิกส์ 

(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมี 
วงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีความซับซ้อน โดยให้ด าเนินการ 
ในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  

(3) วิธีสอบราคา คือการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000 แต่ไม่เกิน 5,000,000  
บาท ให้กระท าได้ในกรณีท่ีพ้ืนที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญณาณอินเตอร์เน็ต หรือผู้ประกอบการในพ้ืนที่ไม่
สามารถเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  

2) วิธีคัดเลือก เป็นการเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ 
ก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 
น้อยกว่า 3 ราย ทั้งนี้สามารถใช้วิธีคัดเลือกได้ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ดังนี้  

(1) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการ 
คัดเลือก 

(2) พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง หรือ 
ให้บริการ โดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงและ
ผู้ประกอบการ 
มีจ านวนจ ากัด  

(3) มีความจ าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได้  
(4) ลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคท่ีจ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ 

เป็นการเฉพาะ   
(5) ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง 

ประเทศ  
(6) ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ หรือ 
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เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ  
(7) งานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะ  

ประมาณค่าซ่อมได้  
(8) กรณีอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
3) วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 

รายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง ตามเงื่อนไขดังนี้  
(1) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มี 

ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก  
(2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินใน 

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลง 
เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 1  

(3) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็น 
ตัวแทน จ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพัสดุอ่ืนที่จะ 
ใช้ทดแทนได้  

(4) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัย 
และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิด
ความเสียหายร้ายแรง  

(5) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้อง 
จัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่า  

(6) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ  
หรือ หน่วยงานของต่างประเทศ  

(7) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(8) กรณีอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

5.7 การจ้างที่ปรึกษา  
มี 3 วิธี ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง  

5.8 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
มี 4 วิธีคือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดแบบ 

5.9 อ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง   
5.10 การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิก  

การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการไปแล้วได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
(1) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซื้อ 

จัดจ้าง หรือ เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป  
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(2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการ 
คัดเลือก ข้อเสนอมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับรายอื่นหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ
สมยอมกันกับรายอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้  
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด  

(3) การด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ  

(4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ถูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ เมื่อมีการยกเลิกการ จัดซื้อจัดจ้าง  
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผล ที่ต้องยกเลิก 
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น  

5.11 การท าสัญญา ต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดย 
ความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุดหากมีความจ าเป็นต้องท าแตกต่างจากที่ก าหนด โดยไม่ท าให้
หน่วยงานของ รัฐเสียเปรียบ สามารถกระท าได้ หากเห็นว่ามีปัญหาในทางเสียเปรียบ ให้ส่งร่างให้ส านักงาน
อัยการสูงสุด พิจารณาก่อน สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ใน ดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้  

(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า กรณีไม่ได้ท าสัญญาตามแบบท่ีก าหนด  
หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อนให้ส่งสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา 
ภายหลังได้ เมื่อส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเม่ือส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา 
เห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าแก้ไขให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด ให้ถือว่าสัญญานั้น 
มีผลสมบูรณ์  

(2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้  
หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์  

(3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ  
(4) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
5.12 เหตุบอกเลิกสัญญา  
5.13 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
5.14 การทิ้งงาน  
5.15 การบริหารพัสดุ หมายรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม  

การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหนา่ยพัสดุหลักเกณฑ์และวิธีการ จะก าหนดในระเบียบต่อไป  
 

6.การอุทธรณ์ มาตรา 114- มาตรา 119  
 

7.การร้องเรียน ระเบียบฯ ข้อ 220 -ข้อ 221  
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8.บทก าหนดโทษ  
มาตรา 120 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ 

จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตาม 
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบเพ่ือให้ 
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต ต้อง 
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใดเป็น
ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่ ก าหนดไว้ส าหรับความผิด
ตามวรรคหนึ่ง  
 

9.บทเฉพาะกาล  
9.1 กรณีท่ียังไม่ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศให้น าระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม 

มาใช้บังคับต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ 
ในเรื่อง นั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา 122)  

9.2 กรณีไม่อาจน าระเบียบเดิมมาใช้บังคับในเรื่องใดได้ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการนโยบาย  

ก าหนด (มาตรา 123)  
9.3 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะมีประกาศ  

หรือกฎหรือระเบียบแล้วแต่กรณีใช้บังคับ (มาตรา 124)   
9.4 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมก่อนวันที่  

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและการตรวจรับและการจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จให้ด าเนินการตามระเบียบเดิมต่อไป  
เว้นแต่ยังไม่ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือในกรณีท่ีมีการยกเลิกการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การด าเนินการ  
จัดซื้อจัดจ้างนั้น หรือการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(มาตรา 128)  
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การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดรายใด 

รายหนึ่ง ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง ตามเงื่อนไขดังนี้  
(1) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่น  

ข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก  
(2) การจดัซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ  

จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(3) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทน  

จ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพัสดุอ่ืนที่จะใช้ 
ทดแทนได้  

(4) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการ  
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความ 
เสียหายร้ายแรง  

(5) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ 
จัดจ้างเพิ่มเติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่า  

(6) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือ  
หน่วยงานของต่างประเทศ  

(7) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(8)  กรณีอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ดังนั้นการด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีขั้นตอนดังนี้  

1.ตรวจสอบค าสั่งมอบอ านาจ  
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติ 

ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ  

ดังนั้นเมื่อพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้จึงท าให้บรรดาค าสั่งมอบอ านาจตามระเบียบส านัก-
นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 จึงหมดสภาพบังคับและตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ข้อ 6  
2.ผู้ได้รับมอบอ านาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่)  

ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนด 
ให้มี “เจ้าหน้าที”่  ได้แก่ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก 
ผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ 
ผู้มิได้มีชื่อต าแหน่งในสายงานพัสดุ จึงต้องมีการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
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พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ข้อ 6 “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงาน ซ่ึง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 
หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
3.ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

ผู้ได้รับมอบอ านาจและเจ้าหน้าที่ต้องศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ได้แก่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า 
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ 
หนังสือเวียน มติคณะรัฐมนตรี  
4.จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่ตามหลักเกณฑ์ (1) - (4)  
ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่การจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ตาม มาตรา 56(2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)  

มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่ 
(2) กรณีดังตอไปนี้ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง  
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ  

จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
ตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) มาตรา 70วรรคหนึ่ง (3) (ข) (ง)  

มาตรา 82 (2) มาตรา 96 วรรคสอง และมาตรา 100 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อ 
จัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการ จดัซ้ือ 
จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพ.ศ. 2560ดังต่อไปนี้ข้อ 1 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรือ  
งานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่
เกิน 500,000 บาทให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง  

(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิด โรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี คัดเลือก
อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  

(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงาน  
ของต่างประเทศ หลักเกณฑ ์วิธีการ และรายละเอียดการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งและ 
การเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดทั้งนี้หากหน่วยงานไม่ประกาศเผยแพร่ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือจ่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถด าเนินการ 
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จัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการนั้นได้  
ข้อสรุป กรณีการยกเว้นไม่ต้องจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

โครงการใดในระบบเครือจ่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
1. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จ าหน่ายก่อสร้าง หรือ ให้บริการ

ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ถึงแม้ว่าวงเงินใน
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท าแผนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือจ่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง แต่
หน่วยงานยังคงต้องถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ.2546 ด้วย  

2. ความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  

3. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของ 
ต่างประเทศ  

วิธีการจัดท าแผน  
1. ตรวจสอบงบประมาณ  
2. จัดท าแผน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย  
    (1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง  
    (2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ  
    (3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
    (4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
3. เสนอผู้บริหารให้เห็นชอบแผน โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
4. ประกาศเผยแพร่  
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ 

ที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ  
5. ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  
   เป็นการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ

หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรงตามเง่ือนไขดังนี้  
   (1) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก  
   (2) การจดัซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง 

ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
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   (3) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทน จ าหน่าย
หรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ ทดแทนได้  

   (4) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการ จัดซื้อ 
จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรง  

   (5) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ิมเติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่า  

   (6) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือ หน่วยงาน 
ของต่างประเทศ  

   (7) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
   (8) กรณีอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

6.ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.1 เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา  

คณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจ้าง 
ก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  

มาตรา 9 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐ 
ค านึงถึงคุณภาพเทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นและห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อ
จัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้  

6.2 คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้าง การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจดัซื้อจัดจ้าง ให้ค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด
ยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้น 
มียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้และจัดท าตารางราคากลางตามท่ี ปปช.ก าหนด  

6.3 เสนอผู้มีอ านาจให้อนุมัติราคากลาง ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยผ่านเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่  

6.4 เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามความต้องการ  

6.5 ผู้มีอ านาจให้อนุมัติราคากลาง ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
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ที่จะซื้อหรือจ้างเจ้าหน้าที่น าตารางราคากลางตามที่ ปปช. ก าหนดประกาศลงในระบบจัดซื้อจัดจัดจ้างภาครัฐ  
6.6 เจ้าหน้าทีจ่ัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้า

เจ้าหน้าที่ตามรายการดังต่อไปนี้  
     (1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง  
     (2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี  
     (3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
     (4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ 

ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น  
     (5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ  
     (6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น  
     (7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี)  
     (8) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง  
6.7 ให้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อ 6.6 (8) พร้อมกับการด าเนินการตามข้อ 6.6 โดย

คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ได้แก่  
     (1) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
     (2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
อนึ่งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และ กรรมการอย่าง

น้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ 
หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็น
กรรมการด้วยก็ได้ แต่จ านวนกรรมการที่เป็นบุคคลอ่ืนนั้นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้นๆ  
เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย  

กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯ ข้อ 5 ในกรณีที่การจัดซื้อ 
จัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้  

6.8 ผู้ได้รับมอบอ านาจให้ความเห็นชอบ และให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้  

ข้อ 78 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22 แล้วให้ 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการดังต่อไปนี้  

(1) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ ก าหนดราย
ใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ (ก) กรณีตามมาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (2)  



11 
 

(ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น โดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้าง 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่า
ผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้  

(ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น
โดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้ หรือ 
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้  

(ค) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือ 
ข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต่ ากว่าหรือ 
ราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ  

(ง) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ฉ) ให้ด าเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา  
(จ) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา  

หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลง
เท่าท่ีจะท าได้  

(2) จัดท ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น าความในข้อ 55 (4) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อ 55 (4)  
จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วย
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน  
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผล 

สนับสนุนในการพิจารณา  
ข้อ 79 กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ ที่มี

อาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ  
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 24  

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดข้ึนโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน  
และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อน
แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม  
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ข้อ 80 การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา 96 วรรค
สอง หน่วยงานของรัฐอาจด าเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ก็ได้  

ข้อ 81 ให้น าความในข้อ 42 มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
โดยอนุโลม  

ข้อ 42 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอ านาจอนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
7.การจัดท าสัญญา ข้อตกลง  

มาตรา 96 หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาตามมาตรา 93  
ก็ได้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 70 (3) (ข)  

(2) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ  
(3) กรณีท่ีคู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท า

ข้อตกลงเป็นหนังสือ  
(4) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า  
(5) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงจะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ไว้ต่อกันก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะก าหนดวงเงิน
เล็กน้อยให้แตกต่างกันตามขนาดหรือประเภท ของหน่วยงานของรัฐก็ได้  

กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ได้ก าหนด 
วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 10,000 บาท จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อ
จัดจ้างนั้น  
8.การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ  

ข้อ 175 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างมีหน้าที่ดังนี้  
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้นหรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงการ

ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืนในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน  
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(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ส าหรับกรณีท่ีมีการทดลอง หรือ
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ 
ค าปรึกษาหรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้  
ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ  

(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด  
(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ ถูกต้อง

ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับโดยลงชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับมอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง1ฉบับและเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพ่ือด าเนินการเบิก
จ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ  

ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบและสั่งการ  

(5) ในกรณีท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวนหรือส่งมอบครบจ านวนแต่ไม่
ถูกต้องทัง้หมดถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนที่ถูกต้องโดยถือ
ปฏิบัติตาม (4) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ทราบภายใน 3 วันท าการนับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้
รบัจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น  

(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วยถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะ
ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้นและโดยปกติให้รีบรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ  

(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้จึงด าเนินการตาม (4) หรือ (5) 
แล้วแต่กรณี  

ข้อ 181 กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้วและมีค่าปรับเกิดข้ึนให้หน่วยงานของรัฐ 
แจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน 7 วันท าการนับถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบ 
และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย  
9.การบริหารพัสดุ  

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 13 มาตรา 112 113 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 ข้อ 
202 - 219 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการบริหารพัสดุไว้ มีแนวทางการบริหารพัสดุ ดังนี้  

1. การเก็บและการบันทึก ตามระเบียบฯ ข้อ 203 (1) (2) 
2. การเบิกจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยงาน (โรงเรียนอาจหมายถึงหัวหน้ากลุ่มสาระ) ที่ต้องใช้พัสดุนั้น 

เป็นผู้เบิก และให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุเป็นผู้สั่งจ่าย  
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(หมายถึงผู้ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งของโรงเรียน) โดยผู้สั่งจ่ายจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและ
เอกสารประกอบพร้อมทั้งลงทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย  

3. การยืม ตามระเบียบฯ ข้อ 207-211 
4. การบ ารุงรักษา หน่วยงานจะต้องควบคุม ดูแลรักษาพัสดุนั้นให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา  

โดยให้มีการจัดท าแผนซ่อมบ ารุงด้วย หากเกิดการช ารุดจะต้องซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
โดยเร็ว  

5. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่
เจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ โดยเริ่ม
ตรวจสอบในวันแรกของปีงบประมาณถัดไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
ภายใน 30 วันท าการนับแต่วันเริ่มตรวจนับ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบแล้วให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผ.อ.โรงเรียน) จ านวน 1 ชุด และให้โรงเรียนส่งส าเนาไปให้ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (อยู่จังหวัดใดให้ส่งไปที่จังหวัดนั้น เช่น จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด)  จ านวน 1 ชุด และ
หน่วยงานต้นสังกัด (สพม.17) จ านวน 1 ชุด ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจสอบแล้วหาก
พบว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าหน่วยงาน
พิจารณาด าเนินการจ าหน่ายได้ แต่หากเกิดการช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหายไป หรือไม่มีความจ าเป็นต้องใช้
ในหน่วยงานของรัฐ ต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงขึ้น ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า
ต้องหาตัวผู้รับผิดชอบด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการต่อไป  

6. การจ าหน่ายพัสดุ หลังจากตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดของพัสดุที่จะจ าหน่ายให้ พัสดุโรงเรียน ตรวจสอบความถูกต้องก่อน
เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน (ผ.อ.โรงเรียน) เพ่ือพิจารณาด าเนินการดังต่อไปนี้  

6.1 ขาย ให้ด าเนินการขายทอดตลาดก่อน โดยผู้ได้รับมอบหมายท าการประเมินราคาพัสดุก่อนการ
ประกาศขาย และให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าว ส าหรับกรณีซึ่งได้รับ 
การยกเว้นโดยไม่ต้องด าเนินการขายทอดตลาดก่อนได้แก่  

  6.1.1 การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มาไม่เกิน 500,000 บาท ให้ขาย โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา  

6.1.2 การขายให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศลให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โดยการเจรจาตกลงราคากัน  

6.1.3 การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่  
หน่วยงานได้มอบหมายไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว  
ให้ขายแก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน  

6.2 แลกเปลี่ยน ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบ  
6.3 โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศล ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกัน

ด้วย  
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6.4 แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานก าหนด เงินที่ได้จากการจ าหน่าย
พัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

7. การจ าหน่ายเป็นสูญ ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ 217 
8. การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ 218-219 คือเมื่อ

ได้ด าเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที  
แล้วให้แจ้งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภายใน 30 วันนับแต่วันลงจ าหน่ายพัสดุนั้น  
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ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ 
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     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียน............................................................... โทร...................................................                                            

ที่                                                         วันที่                  
เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน................................ 
 

 ข้อเท็จจริง   
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 
 

 ข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 
เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐ 
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 4 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานรัฐนั้นก าหนด หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 205 ให้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ มีหน้าที่เป็นผู้สั่งจ่าย
พัสดุ   
 4. ค าสั่ง สพฐ.ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

 

 ข้อเสนอ 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของ โรงเรียน.................. ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ค าสั่ง  สพฐ.ที่ 
1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  

จึงเห็นควร… 
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จึงเห็นควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงาน 
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. …………………………………………… ต าแหน่ง......................... เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2. ............................................... ต าแหน่ง.......................... เป็นเจ้าหน้าที่  
3. ............................................... ต าแหน่ง.......................... เป็นเจ้าหน้าที่  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในค าสั่งตามที่แนบมาพร้อมนี ้
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ค าสั่งโรงเรียน..................................... 
                                                      ที่            /256.... 

เรื่อง  แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ 
.......................................................................................  

 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐของ โรงเรียน................... 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอ านาจตามความแห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ค าสั่ง สพฐ.ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 
2560 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ โรงเรียน
........................................ ดังต่อไปนี้ 

1. …………………………………………… ต าแหน่ง......................... เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
2. ............................................... ต าแหน่ง.......................... เป็นเจ้าหน้าที่  
3. ............................................... ต าแหน่ง.......................... เป็น หัวหน้าหน่วยพัสดุ 
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ โรงเรียน

.................................... ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และ
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน/มติคณะรัฐมนตรี อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่ .......................................... 
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  ตาราง ปปช.01 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ............................................................................................................... ........................... 
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..................................................................................................................  
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร............................................................................................. .............. 
3. ลักษณะงาน 
    โดยสังเขป.................................................................................................................... ........................ 
    ........................................................................................ ................................................................... 
    ............................................................................................................................. .............................. 
    ............................................................................................................................. .............................. 
4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่......................................เป็นเงิน......................... .................................บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
    5.1 ......................................................................................................................... ............................ 
    5.2 .....................................................................................................................................................  
    5.3 ......................................................................................................................... ............................ 
    5.4 ......................................................................................................................... ............................ 
6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
    6.1 .....................................................................................................................................................       
    6.2 ......................................................................................................................... ............................   
    6.3 ......................................................................................................................... ............................  
    6.4 .....................................................................................................................................................  
    6.5 ......................................................................................................................... ............................  
    6.6 ........................................................................................................................... ..........................  
    6.7 ............................................................................................... ......................................................  
    6.8 ......................................................................................................................... ............................  
    6.9 .....................................................................................................................................................  
 

 

 



22 
 

 

ตาราง ปปช.06 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

 

1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................. ........................ 
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...................................................................................................... ............ 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.................................................................................. ..................บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)......................................................................................... .......... 
    เป็นเงิน...................................... บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)......................... .....................................บาท 
4. ค่า Hardware ................................................................................ ...............................................บาท 
5. ค่า Software ................................................................................................................................บาท 
6. ค่าพัฒนาระบบ ................................................................................ ............................................บาท 
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ................................................................................ ...............................................บาท 
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
    8.1 .....................................................................................................................................................  
    8.2 ......................................................................................................................... ........................... 
    8.3 ......................................................................................................................... ........................... 
9. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     9.1 ....................................................................................................................................................   
          ............................................................................................................................. .......................  
     9.2 ......................................................................................................................... ...........................   
          ................................................................................... ................................................................. 
     9.3 ......................................................................................................................... ...........................   
          ................................................................................................................................................. ...        
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ตาราง ปปช.07 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ............................................................................................................... ........................... 
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.................................................................................................................. 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร............................................................................................. .......บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...................................................................................................  
    เป็นเงิน...................................... บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)........................................................ ......บาท 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    4.1 ......................................................................................................................... ............................ 
         ....................................................................... ............................................................................. 
    4.2 ......................................................................................................................... ........................... 
         ......................................................................................................................................... ........... 
    4.3 ............................................................................................................... ..................................... 
         ............................................................................................................................. ....................... 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
     5.1 ......................................................................................................................... ...........................  
     5.2 .......................................................................................... .........................................................   
     5.3 ......................................................................................................................... ...........................   
                  

          

 

 

 

 

 


