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คู่มือการปฏิบัติงาน  
เรื่อง  

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดแุละจัดจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการ 
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

 

 
 

 
 
 
จัดท าโดย 
กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
ร่วมกับสถาบันความมั่นคงศึกษา 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  



ค ำน ำ 

 

 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการจัดจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการ           
ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเล่มนี้ จัดท าโดยกลุ่มงานบริหารงานพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
(พอย.) ร่วมกับสถาบันความมั่นคงศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของ
องค์กร เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แทนคู่มือฉบับเดิมที่เป็นไป
ตามการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตาม คู่มือฉบับ
ปรับปรุงเล่มนี้ ได้เพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการไว้ด้วยแล้ว ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทาง/มาตรฐานเดียวกัน 

 ขอบเขตของคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยการอธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี 
เพ่ือใช้ด าเนินงานให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร ขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ถือเป็นเครื่องมือ    
สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามเป้าหมาย รวดเร็ว ตามเวลา บรรลุข้อส าคัญของกระบวนการ อีกทั้ง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ
ผู้ที่สนใจ โดยสามารถน าวิธีการดังกล่าวมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ ใช้งานให้สามารถปฏิบัติงานได้          
อย่างมีประสิทธิภาพ  และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ อย่างไรก็ตาม จะได้มีการพัฒนา/ปรับปรุงคู่มือฉบับนี้       
ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

 
กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ 

ร่วมกับ สถาบันความมั่นคงศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สำรบัญ 
 

เรื่อง หน้ำ 
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑ 
    ๑.๑. วัตถุประสงค์ ๑ 
    ๑.๒. ขอบเขตงาน ๑ 
    ๑.๓. ค านิยามศัพท์ ๑ 
    ๑.๔. หลักการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ 
    ๑.๕. วธิีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๔ 
    ๑.๖. อ านาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง ๗ 
    ๑.๗. ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๘ 

(๑) Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง ๘ 
(๒) ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ ๙ 
(๓) ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๘ ๑๑ 
(๔) Workflow วิธีคัดเลือก ๑๓ 
(๕) ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือก ๑๔ 
(๖) Workflow วิธี e-Market ๑๗ 
(๗) ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-Market ๑๘ 
(๘)  Workflow วิธี e-bidding ๒๑ 
(๙) ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-bidding ๒๒ 
(๑๐) Workflow วิธีสอบราคา ๑๖ 

    ๑.๘. เอกสารอ้างอิง ๒๗ 
(๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

(๓) กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๒. คู่มือจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ๒๘ 
    ๒.๑. สรุปกระบวนการและข้ันตอนการเสนอ ๓๐ 
    ๒.๒. วงรอบการเสนอและขั้นตอนการด าเนินงาน ๓๑ 
    ๒.๓. ข้อก าหนดและขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference: TOR) ๓๕ 
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กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 

 

๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพ่ือลดโอกาสและความผิดพลาด อันเป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้ที่
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงานพัสดุฯ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 ๑.๒ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งท าให้
ผู้รับบริการได้รับความความสะดวกในการรับบริการ 
 ๑.๓ เพื่อให้การจัดหาพัสดุมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จัดหาด้วยต้นทุนและแหล่งขาย         
ที่เหมาะสม เกิดประโยชน์ มีความคุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 

๒. ขอบเขต 
 จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ การควบคุม การตรวจสอบ การซ่อมบ ารุง การเก็บรักษา การให้บริการ
ทางด้านพัสดุให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันตามกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง   

 

๓. ค านิยามศัพท ์
 การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยการ ซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบ หรือ  
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 สินค้า ได้แก่ วัสดุครุภัณฑ์ ที่ดิน สื่งก่อสร้าง (รวมงานบริการที่รวมอยู่ด้วย) แต่มูลค่างานบริการต้อง   
ไมม่ากกว่ามูลค่าสินค้า  

งานจ้างงานก่อสร้าง ได้แก่ ก่อสร้างอาคาร/สาธารณูปโภค/สิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด  = สร้างใหม่ +
ซ่อมแซม/ต่อเติม/ปรับปรุง/รื้อถอน/ท านองเดียวกันต่อสิ่งดังกล่าว (รวมงานบริการที่รวมอยู่ด้วย แต่มูลค่างาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่างานก่อสร้างนั้น) 
 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลเพ่ือ
ออกแบบหรือควบคุมงาน 
 งานจ้างที่ปรึกษา ได้แก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลเพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษา/แนะน า
ด้านวิศวกรรม/กฎหมาย/การเงิน/การคลัง/สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยี/การศึกษาวิจัย/ด้านอ่ืนที่อยู่ในภารกิจของ
รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 

งานบริการ ได้แก่ งานจ้างบริการ/จ้างเหมาบริการ/จ้างท าของและการรับขนตาม ปพพ. (ไม่รวมจ้าง
ลูกจ้าง การรับขนในการเดินทางไปราชการ จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและจ้าง
แรงงาน) 
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 การบริหารพัสดุ หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา 
และการจ าหน่ายพัสดุ  
 เงินงบประมาณ หมายความว่า เงินที่รัฐบาลได้จัดสรรให้แก่ส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณสามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานนั้น ๆ โดยจะมีก าหนดระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ซึ่งเรียกว่า ปีงบประมาณ 
 การจ้างที่ปรึกษา หมายความว่า การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
และค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การงาน  
การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืนที่อยู่ใน 
ภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ  
 เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด หรือผู้ที่  
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที ่ 

หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หน่วยธุรกิจของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา  หน่วยงาน 
อิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ราคากลาง หมายถึง ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่ง
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

๑. ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนดราคากลางก าหนด 
๒. ราคาท่ีได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
๓. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
๔. ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
๕. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
๖. ราคาอ่ืนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 

 ในกรณีที่มีราคาตาม ๑. ให้ใช้ราคาตาม ๑. ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม ๒. แต่มีราคา ๒. หรือ ๓. ให้
ใช้ราคาตาม ๒. หรือ ๓ ก่อน โดยจะใช้ราคาตาม ๒. หรือ ๓. นั้น ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
เป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม ๑.-๓.  ให้ใช้ราคาตาม ๔. ๕. หรือ ๖. โดยจะใช้ราคาตาม ๔. ๕. หรือ ๖. นั้น 
ให้นึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 
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 วิธีการค านวณราคากลาง  หมายความว่า วิธีการค านวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด หรือ หน่วยงานของรัฐก าหนดหรือปฏิบัติเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ราคากลาง 
 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ หมายความว่า การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  
และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อ
ใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได”้ 

๔. หลักการจัดซื้อจัดจ้าง  
หลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 

หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
 - คุ้มค่า  คือ พัสดุต้องมีคุณภาพ หรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีราคา
เหมาะสม มีแผนบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 

- โปร่งใส่ คือ ต้องกระท าอย่าง เปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
กัน มีระยะเวลาเหมาะสมต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน 

- มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือมีการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ก าหนดเวลาที่เหมาะสม 

- ตรวจสอบได้ คือ มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ ในการตรวจสอบ 
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วิธีด าเนินการ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

และกฎกระทรวง 
****************************** 

 
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง สามารถกระท าได้ตามวิธี ดังนี้ 
 ๑. วิธีประกาศเชิญชวน ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไป ที่มีคุณสมบัติ    
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
 ๒. วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข  
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มี 
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 
 ๓. วิธีเฉพาะเจาะจงได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อ 
จัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรง ในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้เลือกวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่เข้าลักษณะของเงื่อนไข  
วิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ ด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป สามารถกระท าได้ ๓ วิธี (ตามระเบียบข้อ ๒๙) ดังนี้  
 ๑.๑ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) คือ การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรืองานบริการทั่วไป และมีมาตรฐาน ซึ่งก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) 
โดยให้ด าเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Market : e-market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดกระท าได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้ (ตามระเบียบฯ ข้อ ๓๐) 
   (๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท 
แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท (ระเบียบฯ ข้อ ๓๐ (๑))  
   (๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 
๕ ล้านบาท (ระเบียบฯข้อ ๓๐ (๒))  
 กรมบัญชีกลางได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการด้วยวิธี e-market ไว้แล้ว 
จ านวน ๒๙ รายการ ได้แก่สินค้าในระบบ e-market ที่ผู้ค้าต้องบันทึกข้อมูลในระบบ e-catalog ดังนี้ 
๑. ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner)  ๒. กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป  ๓. แฟ้มเอกสาร  ๔. เทปปิด
ส าหรับการเข้าเล่ม  ๕. ซองเอกสาร  ๖. ยาป้องกันและรักษาภาวะการขาดแคลเซียม  ๗. ยารักษาภาวะต่อม
ลูกหมากโต  ๘. โต๊ะส านักงาน  ๙. เก้าอ้ีส านักงาน  ๑๐. ลวดเย็บกระดาษ  ๑๑. คลิปด าหนีบกระดาษ  
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๑๒. ไมโครโฟน  ๑๓. ตู้เก็บเอกสาร  ๑๔. ตู้ล็อกเกอร์  ๑๕. เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม  ๑๖. เครื่องปรับอากาศ 
๑๗. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แบบตั้งโต๊ะ  ๑๘. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คฃ  ๑๙. เครื่องส ารองไฟ (UPS) 
๒๐. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ๒๑. เครื่องพิมพ์ (printer)  ๒๒. เครื่องสแกนเนอร์  ๒๓. โทรทัศน์ 
๒๔. ล าโพงห้องประชุม  ๒๕. เครื่องเย็บกระดาษ  ๒๖. เครื่องถ่ายเอกสาร  ๒๗. เครื่องขยายเสียง 
๒๘. เครื่องท าน ้าเย็นแบบต่อท่อประปา  ๒๙. เครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม 
  ๑.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 
๕ แสนบาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่มีความ
ซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) 
โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ตามวิธีการกรมบัญชีกลาง
ก าหนด (ระเบียบฯ ข้อ ๓๒) 
  ๑.๓ วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท 
ให้กระท าได้กรณีที่พ้ืนที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือ ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ยังไม่สามารถ
เสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ระเบียบฯ ข้อ ๓๓) 
 

๒. วิธีคัดเลือก (ระเบียบฯ ข้อ ๗๔ – ๗๗ และ พ.ร.บ.มาตรา ๕๖ (๑) ) ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน 
เฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๓ รายให้เข้า
ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า ๓ ราย 
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตรา ๕๖ (๑) ก าหนดกรณีดังต่อไปนี้ใช้วิธีการคัดเลือก 

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ การคัดเลือก 
(ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต จ าหน่าย 

ก่อสร้างหรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูง และ 
ผู้ประกอบการนั้นมีจ านวนจ ากัด 

(ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหาก
ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะท าให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 

(ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ เป็นการ
เฉพาะ 

(จ) เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การ ระหว่าง
ประเทศ 

(ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือ       
ที่เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ หน้า ๓๒ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณ
ค่าซ่อมได้เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

(ซ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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๓. วิธีเฉพาะเจาะจง (ระเบียบฯ ข้อ ๗๘ – ๘๑ และ พ.ร.บ.มาตรา ๕๖ (๒) ) ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ 
การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใด
รายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ
โดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสองกรณีดังต่อไปนี้ 
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มี ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ 
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 

(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน ในการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
พัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวใน 
ประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่อ 
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกอาจ 
ก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(จ) พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้าง ไว้ก่อนแล้ว และ
มีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของ
พัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของ 
ต่างประเทศ 

(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
(ซ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง ตามระเบียบฯ ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดท าโครงการจ้าง
ออกแบบรวมก่อสร้าง ที่มีรูปแบบ และขอบเขตการ ด าเนินงานครอบคลุมการส ารวจ ออกแบบ ตลอดจน
ก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งการบ ารุงรักษาในช่วง เริ่มต้นของโครงการโดยผู้รับจ้างเพียงรายเดียว 
ให้เสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นด าเนินโครงการ การจ้างออกแบบรวม
ก่อสร้างสามารถด าเนินการได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้  
 ๑) จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง (Design & Build Project) คือ โครงการที่มีวงเงินลงทุน และเทคโนโลยี
ด าเนินการสูง รวมทั้งสามารถจัดท าโครงการได้หลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคย มีการ
ด าเนินการมาก่อนในประเทศ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาด าเนินโครงการที่มีความรู้ ความสามารถ 
และเทคนิคในการด าเนินการพิเศษ โดยเฉพาะการช าระเงินค่าด าเนินโครงการจะมีรูปแบบ การจ่าย ช าระเงิน
ตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ (installment)  
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 ๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) คือ โครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหา ผู้รับจ้าง
ด าเนิน โครงการจนแล้วเสร็จ จึงจะมีการช าระเงินค่าด าเนินโครงการ ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่ในการจัดหา
แหล่งเงินทุน เพ่ือด าเนินโครงการด้วย รวมทั้งผู้ว่าจ้างต้องมีวงเงินด าเนินโครงการอ้างอิงได้ประกอบการ
พิจารณาโครงการ (Reference Based Price)  
 ๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ) คือ  
โครงการที่ใช้รูปแบบด าเนินโครงการทั้ง ๒ รูปแบบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน ( Design 
& Build) รวมทั้งท าหน้าที่จัดหาเงินทุนด าเนินโครงการ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะช าระเงินค่าด าเนินโครงการเมื่อแล้วเสร็จ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดกระบวนและขั้นตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่  
กรมบัญชีกลางก าหนดโดยความเห็นขอบของคณะกรรมการนโยบาย 
 

อ านาจในการสั่งซ้ือสั่งจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ ๘๔ – ๘๖) 
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ระเบียบฯ ข้อ ๘๔) 

   ๑.๑ หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.๒ ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. วิธีคัดเลือก (ระเบียบฯ ข้อ ๘๕) 
   ๒.๑ หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๒ ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. วิธีเฉพาะเจาะจง (ระเบียบฯ ข้อ ๘๖) 
๓.๑ หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓.๒ ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

อ านาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา (ระเบียบฯข้อ ๑๒๗) 
๑. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

อ านาจในการสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงาน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๙) 
1. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
2 ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

และระเบียบการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
(พรบ. มาตรา ๑๑ และระเบียบฯ ข้อ ๑๑) 

๒. จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑)  

ยกเว้น กรณีซื้อ/จ้างตามมาตรา ๕๖ 

(๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) ไม่ต้องจัดท า

แผน (ตาม พรบ. มาตรา ๑๑) 

 

 

๓. จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๘ ประกอบ ข้อ ๒๒ ) 

๔. หัวหน้าหน่วยงานของรฐัให้ความเห็นชอบในรายงานขอซ้ือขอจ้าง 

กรณีตาม ม.๕๖ (๒) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) คณะกรรมการซือ้
หรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดท าหนงัสือเชิญชวนส่งไปยงั

ผู้ประกอบการที่มคีณุสมบัติตามที่ก าหนด (ระเบียบ ข้อ ๗๘ (๑)) 

กรณีตาม ม. ๕๖ (๒) (ข) (ไม่เกิน ๕ แสนบาท) เจ้าหน้าที่ 
เจรจาตกลงราคากบัผู้ประกอบการที่มอีาชีพหรือรับจ้างนั้น

โดยตรง (ระเบียบข้อ ๗๙ (๑)) 

คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณาข้อเสนอ/ 
ต่อรองราคา ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณ ี

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อนุโลม ระเบยีบข้อ ๕๕ (๔) 

ประกอบข้อ ๗๘ (๒) 

หัวหนา้หน่วยงานของรัฐและผู้มอี านาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการคัดเลือก (ระเบียบฯ ข้อ ๘๑) 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดย

วิธีเฉพาะเจาะจง (ระเบียบฯ ข้อ ๘๑) 

ลงนามในสญัญาตามแบบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

หรือข้อตกลง (มาตรา. ๖๖ ) และระเบียบฯ ข้อ ๑๖๑ 

วิธีเฉพาะเจาะจง  
ไม่จ าเป็นต้องรอให้พ้น

ระยะเวลาอุทธรณ์ 
(มาตรา ๖๖) 

 

 

- คณะกรรมการ/จนท./ผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 

- จนท.พัสด ุ

- จนท.พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

การเชญิชวน/เจรจา
ต่อรอง 

 

- กรณีตาม มาตรา ๕๖ (๒) (ข)  
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการ  
(เหมือนวิธีตกลงราคาเดิม) 

หัวหนา้เจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็บชอบ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ระเบียบข้อ ๗๙) 
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การซื้อหรือจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบข้อ ๗๙  

ล าดับที่ ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
๑ การจัดท าแผนงาน/

โครงการ/งบประมาณ 
 -     วัน ขอความเห็นชอบในแผนงาน/โครงการ/และ

ขออนุมัติงบประมาณ เสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจอนุมัต ิ

กอง/กลุ่ม/ส านัก 

๒ การขอจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามแผนงานโครงการ 

     -     วัน ท าบันทึกขอจัดซื้อจัดจ้าง ถึง สลก.พอย. 
พร้อมแนบเอกสารดังนี ้
- แผนงาน/โครงการ ตามข้อ ๑ 
- รายชื่อ คกก. หรือมอบหมาย จนท./บุคคล 
ให้จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) /สเปค 
- รายชื่อ คกก. ตรวจรับพัสดุ  
**ไม่น้อยกว่า ๓ คน/คณะ เป็นข้าราชการ/
พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจ า 

กอง/กลุ่ม/ส านัก 

๓ การประกาศแผน 
การจัดซื้อจดัจ้าง 

   ๑ - ๓ วัน ประกาศแผนการจดัซื้อจัดจ้าง (ตาม พรบ. 
มาตรา ๑๑ และระเบยีบฯ ข้อ ๑๑)  
๓ ช่องทาง ได้แก่  
๑. ระบบของกรมบัญชีกลาง (e-GP)         
๒. เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ        
๓. ปิดประกาศ ณ ที่ปดิประกาศของ
หน่วยงานรัฐ 
**ยกเว้น กรณีซื้อหรือจา้งตามมาตรา ๕๖ (๒) 
(ข)(ง)หรือ(ฉ) ไม่ต้องจัดท าแผน ตาม พรบ. 
มาตรา ๑๑ 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

๒ การแต่งตั้ง คกก. หรือ
มอบหมาย จนท./บุคคล 
จัดท าร่างขอบเขตของ
งาน (TOR) /สเปค 

๑ - ๓ วัน แต่งตั้ง คกก. หรือมอบหมาย จนท./บุคคล ให้
จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) /สเปค ตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๒๑ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐหรือผูม้ีอ านาจอนุมตั ิ

กอง/กลุ่ม/ส านัก/ 

๔ การรายงานขอความ
เห็นชอบจัดซื้อจัดจา้ง 
ตามระเบียบฯข้อ ๒๒ 

๑ - ๓ วัน จัดท ารายงานขอความเห็นชอบซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจอนุมัต ิ
/ น าข้อมูลเข้าระบบ e-GP 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

๕ การเชิญชวน  
เจรจาต่อรองราคา  
กับผู้ประกอบการ 

๑ - ๓ วัน เมื่อไดร้ับความเห็นชอบ ให้ จนท. พัสดุ
ด าเนินการเจรจาต่อรองราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพน้ันไดโ้ดยตรง 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

***หมายเหตุ : ในตารางเป็นระยะเวลาท่ี จนท. พัสดุ ด าเนินการไม่รวมวันท่ีเอกสารรอผู้ประกอบการ/คกก./ผู้มีอ านาจลงนาม 
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การซื้อหรือจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบฯข้อ ๗๙  
ล าดับที่ ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

๖ การรายงานผลการ
พิจารณาและขออนุมตัิ
สั่งซื้อสั่งจ้าง 

๑ - ๓ วัน - จดัท ารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้างเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือผู้มีอ านาจอนุมัติ ลงนามในประกาศผู้ชนะ 
และลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ น าข้อมูลเข้า
ระบบ e-GP 
- ประสานผู้ประกอบการเพื่อสั่งซือ้สั่งจ้าง 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

๗ การส่งมอบพัสด/ุ 
ตรวจรับพสัด ุ

 
๓ – ๕ วัน 

 

-ผู้ประกอบการแจ้งส่งมอบพัสดุ ผา่น จนท. 
พัสด ุ
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด าเนนิการตรวจ
รับพัสดุและลงนามในใบตรวจรับพัสด ุ
 / น าข้อมูลเข้าระบบ e-GP 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสดุ แจ้ง

คณะกรรมการตรวจ
รับพัสด ุ

๘ การเบิกจ่ายเงิน ๑ - ๒ วัน -จนท. พัสดุ จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ
ผู้มีอ านาจอนุมตั/ิ น าข้อมูลเข้าระบบ e-GP 
- จนท. พัสดุ ส าเนาเอกสารไว้ ๑ ชุดและส่ง
ฉบับจริง ให้ กบค. เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
ให้ผู้ประกอบการตามขั้นตอนต่อไป 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

***หมายเหตุ : ในตารางเป็นระยะเวลาท่ี จนท. พัสดุ ด าเนินการไม่รวมวันท่ีเอกสารรอผู้ประกอบการ/คกก./ผู้มีอ านาจลงนาม 
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การซื้อหรือจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๘ 

ล าดับที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
๑ การจัดท าแผนงาน/

โครงการ/งบประมาณ 
 -     วัน ขอความเห็นชอบในแผนงาน/โครงการ/และ

ขออนุมัติงบประมาณ เสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจอนุมัต ิ

กอง/กลุ่ม/ส านัก 

๒ การขอจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามแผนงานโครงการ 

- วัน ท าบันทึกขอจัดซื้อจัดจ้าง ถึง สลก. พอย. 
พร้อมแนบเอกสารดังนี ้
๑. แผนงาน/โครงการ ตามข้อ ๑ 
๒. รายชื่อ คกก. หรือมอบหมาย จนท./บุคคล 
ให้จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) /สเปค 
ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑ และก าหนดราคากลาง     
๓. รายชือ่ คกก. ซื้อหรือจ้างโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง  
 ๔. รายชื่อ คกก. ตรวจรับพัสดุ  
 **ไม่น้อยกว่า ๓ คน/คณะ เป็นขา้ราชการ/
พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจ า 

กอง/กลุ่ม/ส านัก 

๓ การประกาศแผน 
การจัดซื้อจดัจ้าง 

๑ - ๓ วัน ประกาศแผนการจดัซื้อจัดจ้าง (ตาม พรบ. 
มาตรา ๑๑ และระเบยีบฯ ข้อ ๑๑)  
๓ ช่องทาง ได้แก่  
๑. ระบบของกรมบัญชีกลาง (e-GP)         
๒. เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ        
๓. ปิดประกาศ ณ ที่ปดิประกาศของ
หน่วยงานรัฐ  
**ยกเว้น กรณีซื้อหรือจา้งตามมาตรา ๕๖ (๒) 
(ข)(ง)หรือ(ฉ) ไม่ต้องจัดท าแผน ตาม พรบ. 
มาตรา ๑๑ 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

๔ การแต่งตั้ง คกก. หรือ
มอบหมาย จนท. /
บุคคล จัดท าร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) 
/สเปค และก าหนดราคา
กลาง 

๑ - ๓ วัน แต่งตั้ง คกก. หรือมอบหมาย จนท./บุคคล ให้
จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) /สเปค ตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๒๑ และก าหนดราคากลาง 
ตาม ม.๑๐๓/๗ แห่ง พรบ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจอนุมัต ิ

กอง/กลุ่ม/ส านัก/ 

***หมายเหตุ : ในตารางเป็นระยะเวลาท่ี จนท. พัสดุ ด าเนินการไม่รวมวันท่ีเอกสารรอผู้ประกอบการ/คกก./ผู้มีอ านาจลงนาม 
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การซื้อหรือจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๘ (ต่อ)  

ล าดับที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
๕ การรายงานขอความ

เห็นชอบจัดซื้อจัด
จ้าง ตามระเบียบข้อ 
๒๒ 

๑ – ๓ วัน จัดท ารายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมแต่งตั้ง คกก.    ซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
และ คกก. ตรวจรับพัสดุ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐหรือผู้มีอ านาจอนุมัต/ิ  
น าข้อมูลเข้าระบบ e-GP  

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

๖ การเชิญชวน 
ให้ยื่นข้อเสนอ 

๑ - ๓ วัน จัดท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยังผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดในขอบเขตงาน (ระเบียบฯ 
ข้อ ๗๘ (๑) /น าข้อมลูเข้าระบบ e-GP 

คกก.ซื้อหรือจ้างฯ/ 
กลุ่มงานบริหารงาน

พัสดุฯ 
๗ การพิจารณาผล 

และรายงานผล 
๑ - ๓ วัน - พิจารณาข้อเสนอตามขอบเขตของงาน และ

จัดท ารายงานผลการพิจารณาข้อเสนอ/ต่อรอง
ราคา ตามความเหมาะสมแล้วแตก่รณ ี
- เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(อนุโลม ระเบียบข้อ ๕๕ (๔) ประกอบข้อ ๗๘ (๒) 

คกก. ซื้อหรือจ้าง 

๘ การรายงานผลการ
พิจารณาและขอ-
อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 

๑ -๓ วัน จัดท ารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจ้าง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มี
อ านาจอนุมัติ ลงนามในประกาศผูช้นะ / น าข้อมูล
เข้าระบบ e-GP 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

๙ การลงนามในสัญญา ๓ – ๕ วัน - จัดท าหนังสือถึงผู้ประกอบการเพื่อให้เตรียม
เอกสารและเข้าท าสัญญา  
- เสนอสัญญาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มี
อ านาจอนุมัติลงนาม จ านวน ๒ ชุด 
** ไม่จ าเป็นต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ตา
มาตรา ๖๖ 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

๙ การส่งมอบพัสด/ุ 
ตรวจรับพสัด ุ

 
๓ - ๕ วัน 

- ผู้ประกอบการแจ้งส่งมอบพัสดุ ผ่าน จนท. พัสด ุ
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด าเนินการตรวจรับ
พัสดุและรายงานผลการตรวจรับ/ลงนาม ในใบ
ตรวจรับพสัดุ  

จนท.พัสดุ        
แจ้งคณะกรรมการ

ตรวจรับพสัด ุ

๑๐ การเบิกจ่ายเงิน ๑ – ๒ วัน - จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงนิเสนอต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ
- ส าเนาเอกสารไว้ ๑ ชุดและส่งตน้ฉบับให้ กบค. 
เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการตาม
ขั้นตอนต่อไป 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

***หมายเหตุ : ในตารางเป็นระยะเวลาท่ี จนท. พัสดุ ด าเนินการไม่รวมวันท่ีเอกสารรอผู้ประกอบการ/คกก./ผู้มีอ านาจลงนาม 
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Workflow วิธีคัดเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าแผนจัดซือ้จัดจ้าง 
(พรบ.มาตรา ๑๑ และระเบียบฯ ข้อ ๑๑) 

 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) ระเบียบฯ ข้อ ๒๑ 

จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๔ ประกอบ ข้อ ๒๒) 

ยกเว้น กรณีซื้อ/จ้างตามมาตรา 

๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) ไม่ต้อง

จัดท าแผน (ตาม พรบ. มาตรา ๑๑) 

 

 

- คณะกรรมการ/จนท.พัสดุ/ผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 

- จนท.พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

- จนท.พัสด ุ

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดท าหนังสือเชิญ
ชวนไปยังผูป้ระกอบการ (ตามระเบยีบฯข้อ ๗๔ (๑)) 

เชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ

ที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข

ไม่น้อยกว่า ๓ ราย 

 

 ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ 
ตาม วัน เวลา สถานที่ ทีก่ าหนด (ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๔ (๑)) 

 

คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอ 
และด าเนินการพิจารณาผล (ตามระเบียบฯข้อ ๗๔ (๑)) 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ตามระเบียบฯ ขอ้ ๗๗ (อนุโลม ข้อ ๔๒)) 

หัวหนา้หน่วยงานของรัฐและผู้มอี านาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบ 
ผลการพิจารณา (ตามระเบยีบฯ ข้อ ๗๗ (อนุโลม ข้อ ๔๒)) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา              

(ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๗ (อนุโลม ข้อ ๔๒)) 

ลงนามในสญัญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด หรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้นอุทธรณ์ผลการ
คัดเลือก (มาตรา ๖๖) และระเบียบฯ ข้อ ๑๖๑ ยกเว้น 
กรณีจัดหาตามเงื่อนไข มาตรา ๕๖ (๑) (ค) ไม่ต้องรอให้

พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (มาตรา ๖๖ วรรคสอง) 
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การซื้อหรือจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือก 

ล าดับที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
๑ การจัดท าแผนงาน/

โครงการ/บประมาณ 
     -  วัน ขอความเห็นชอบในแผนงาน/โครงการ/และ

ขออนุมัติงบประมาณ เสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจอนุมัต ิ

กอง/กลุ่ม/ส านัก 

๒ การขอจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามแผนงานโครงการ 

- วัน ท าบันทึกขอจัดซื้อจัดจ้าง ถึง สลก.พอย. 
พร้อมแนบเอกสารดังนี ้
    ๓.๑ แผนงาน/โครงการ ตามขอ้ ๑ 
    ๓.๒ รายชื่อ คกก.หรือมอบหมาย จนท./
บุคคล ให้จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) /
สเปค ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑ และก าหนด
ราคากลาง 
    ๓.๓ รายชื่อ คกก.ซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือก  
    ๓.๔ รายชื่อ คกก.ตรวจรับพัสดุ           
**ไม่น้อยกว่า ๓ คน/คณะ เป็นข้าราชการ/
พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจ า 

กอง/กลุ่ม/ส านัก 

๓ การประกาศแผน 
การจัดซื้อจดัจ้าง 

๑ – ๒ วัน ประกาศแผนการจดัซื้อจัดจ้าง (ตาม พรบ. 
มาตรา ๑๑ และระเบยีบฯ ข้อ ๑๑)  
๓ ช่องทาง ได้แก่  
๑. ระบบของกรมบัญชีกลาง (e-GP)         
๒. เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ        
๓. ปิดประกาศ ณ ที่ปดิประกาศของ
หน่วยงานรัฐ  
**ยกเว้น กรณีซื้อหรือจา้งตามมาตรา ๕๖ (๒) 
(ข)(ง)หรือ(ฉ) ไม่ต้องจัดท าแผน ตาม พรบ. 
มาตรา ๑๑ 

การประกาศแผน 
การจัดซื้อจดัจ้าง 

๔ การแต่งตั้ง คกก. หรือ
มอบหมาย จนท. /
บุคคล จัดท าร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) 
/สเปค และก าหนดรา
กลาง 

๑ – ๒ วัน แต่งตั้ง คกก. หรือมอบหมาย จนท./บุคคล  
ให้จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) /สเปค 
ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑ และก าหนดราคากลาง 
ตาม ม.๑๐๓/๗ แห่ง พรบ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจอนุมัต ิ

กอง/กลุ่ม/ส านัก/ 

***หมายเหตุ : ในตารางเป็นระยะเวลาท่ี จนท. พัสดุ ด าเนินการไม่รวมวันท่ีเอกสารรอผู้ประกอบการ/คกก./ผู้มีอ านาจลงนาม 
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การซื้อหรือจ้างพัสดโุดยวิธีคัดเลือก (ต่อ) 

ล าดับที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
๕ การจัดท ารายงาน      

ขอความเห็นชอบจัดซื้อ
จัดจ้าง ตามระเบยีบข้อ 
๗๔ ประกอบข้อ ๒๒ 

๑ – ๒ วัน จัดท ารายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธคีัดเลือก พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคดัเลือก และคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ เสนอต่อหัวหน้าหนว่ยงานของ
รัฐหรือผูม้ีอ านาจอนุมตัิ/ น าข้อมลูเข้าระบบ 
e-GP  

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

๖ จัดท าหนังสือเชิญชวน
ไปยังผู้ประกอบการ 
 

๒ - ๓ วัน จัดท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยังผู้ประกอบการที่
มีคุณสมบัตติรงตามเง่ือนไขไม่น้อยกว่า ๓ ราย 
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๔ (๑)) / น าข้อมูลเข้า
ระบบ e-GP 

คกก.ซื้อหรือจ้างฯ 
/ กลุ่มงาน

บริหารงานพัสดุฯ 

๗ การยื่นข้อเสนอ ๑ วัน ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวน 
ยื่นข้อเสนอ ตามวัน เวลา สถานท่ีที่ก าหนด  
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๔ (๔)) 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสดุฯ 

๘ การเปิดซองข้อเสนอเพื่อ
พิจารณาผลและ 
รายงานผล 

๒ – ๓ วัน -เปิดซองข้อเสนอและด าเนินการพิจารณาผล
การยื่นข้อเสนอ/ต่อรองราคา ตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี (ตามระเบยีบฯ ข้อ ๗๔ 
(๔)) 
-จัดท ารายงานผลการพิจารณาผลการ (ตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๗๖) เสนอต่อหัวหน้าหนว่ยงาน
ของรัฐหรือผู้มีอ านาจเพื่อทราบ 

คกก. ซื้อหรือจ้างฯ 

๙ การขออนุมัติสั่งซื้อ 
สั่งจ้าง 

๑ -๒ วัน จัดท ารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้างเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือผู้มีอ านาจอนุมัติ (ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๗)  
และจัดท าประกาศผู้ชนะ  

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

๑๐ การประกาศผู้ชนะ 
การเสนอราคา 

๑ – ๒ วัน -ประกาศผู้ชนะผา่น ๓ ช่องทาง ได้แก ่ 

๑. ระบบของกรมบัญชีกลาง (e-GP)  
๒. เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ  
๓. ปิดประกาศ ณ ที่ปดิประกาศของ
หน่วยงานรัฐ / น าข้อมูลเข้าระบบ e-GP 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

***หมายเหตุ : ในตารางเป็นระยะเวลาท่ี จนท. พัสดุ ด าเนินการไม่รวมวันท่ีเอกสารรอผู้ประกอบการ/คกก./ผู้มีอ านาจลงนาม 
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การซื้อหรือจ้างพัสดโุดยวิธีคัดเลือก (ต่อ) 

ล าดับที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
๑๑ การท าสัญญา ๑ – ๒ วัน จัดท าหนังสือแจ้งให้เตรียมเอกสารเพื่อเข้าท า

สัญญา หลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณผ์ลการ
คัดเลือก (ตามมาตรา ๖๖) และระเบียบข้อ 
๑๖๑ เว้นกรณี ไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ/ น า
ข้อมูลเข้าระบบ e-GP 
**ยกเว้น กรณีจัดหาตามเงื่อนไขตาม ม. ๕๖ 
(๖) (ค) ไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (ม.
๖๖ วรรคสอง)  

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

๑๒ การส่งมอบพัสด/ุ 
ตรวจรับพสัด ุ

 
๓ – ๕ วัน 

-ผู้ประกอบการแจ้งส่งมอบพัสดุ ผา่น จนท. 
พัสด ุ
-คกก. ตรวจรับพสัดุด าเนินการตรวจรับพัสดุ
รายงานผลและลงนามในใบตรวจรับพัสดุ  

จนท.พัสดุ/คกก.
ตรวจรับพสัด ุ

๑๐ การเบิกจ่ายเงิน ๑ - ๒ วัน -จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเสนอต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ
-ท าส าเนาเอกสารไว้ ๑ ชุดและส่งต้นฉบับให้ 
กบค. เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้
ผู้ประกอบการตามขั้นตอนต่อไป 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

***หมายเหตุ : ในตารางเป็นระยะเวลาท่ี จนท. พัสดุ ด าเนินการไม่รวมวันท่ีเอกสารรอผู้ประกอบการ/คกก./ผู้มีอ านาจลงนาม 
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Workflow e-Market (ตามระเบียบข้อ ๓๔-๔๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าแผนจัดซือ้จัดจ้าง 
(พรบ.มาตรา ๑๑ และระเบียบฯ ข้อ ๑๑) 

 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR)/สเปค ระเบียบฯ ข้อ ๒๑ 

จัดท าเอกสารซื้อจ้าง ด้วยวิธี e-market ระเบียบฯ ข้อ ๓๔ 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหนา้หน่วยงานของรัฐ 
(ระเบียบฯ ข้อ ๒๒)  

หัวหนา้หน่วยงานขอรัฐให้ความเห็นชอบในรายงานขอซื้อขอจ้าง 

จัดท าประกาศเผยแพร่ ในระบบ e-GP/เว็บไซต์ของหน่วยงาน
และปิดประกาศที่หน่วยงาน (ระเบียบฯข้อ ๓๕) 

E-Market แบบใบเสนอราคา ระเบียบฯขอ้ ๓๐ (๑) 

ผู้ประการเข้าระบบ e-GP เพื่อเสนอราคาตามวัน/เวลา ที่
ก าหนดโดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว ระเบียบข้อ ๗๗ (๑) 

E-Market แบบการประมลูอิเล็กทรอนกิส์ ระเบียบฯข้อ ๓๐ (๒) 

ผู้ประกอบการเข้าระบบ e-GP เพื่อเสนอราคาตามวัน เวลา    
ที่ก าหนดเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ภายในเวลา ๓๐ นาที ข้อ ๓๗ (๒) 

สิ้นสุดการเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาผูช้นะ 
การเสนอราคาจากผู้ทีเ่สนอราคาต่ าสุด (ระเบยีบฯ ข้อ ๓๘) 

เจ้าหนา้ที่รายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็น  
เสนอต่อหัวหนา้หน่วยงานของรัฐผา่นผู้มอี านาจอนุมัติตามล าดับ 

หัวหนา้หน่วยงานของรัฐและผู้มอี านาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา 

ลงนามในสญัญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด            
หรือขอ้ตกลง ภายหลังจากพ้นอุทธรณร์ะยะเวลาผลการพิจารณา 

(มาตรา ๖๖ และระเบียบฯข้อ ๑๖๑) 

การเสนอ

ราคา 

 

กรณวีงเงนิเกิน 
๕ ล้านบาท 

กรณวีงเงนิเกิน ๕ แสน 
แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท 

หัวหนา้เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (ตามระเบียบฯ ข้อ ๔๒) 

 

- หน. จนท. พัสดุ 
- ประกาศเผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ 
- ก าหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจากวันสุดทา้ย 
ของการประกาศเผยแพร่ 

- จนท.พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

- คกก./จนท.พัสดุ/ผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 

- จนท.พัสด ุ

- จนท.พัสด ุ
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การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) 

ล าดับที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
๑ การจัดท าแผนงาน/

โครงการ/บประมาณ 
     -  วัน ขอความเห็นชอบในแผนงาน/โครงการ/และขอ

อนุมัติงบประมาณ เสนอต่อหัวหนา้หน่วยงาน
ของรัฐหรือผู้มีอ านาจอนุมัต ิ

กอง/กลุ่ม/ส านัก 

๒ การขอจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนงานโครงการ 

-   วัน ท าบันทึกขอจัดซื้อจัดจ้าง ถึง สลก. พอย. 
พร้อมแนบเอกสารดังนี ้
๑. แผนงาน/โครงการ ตามข้อ ๑ 
๒. รายชื่อ คกก. หรือมอบหมาย จนท./บุคคล 
ให้จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) /สเปค 
และก าหนดราคากลาง 
 ๓. รายชื่อ คกก.ตรวจรับพัสดุ  
**ไม่น้อยกว่า ๓ คน/คณะ เป็นข้าราชการ/
พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจ า 

กอง/กลุ่ม/ส านัก 

๓ การประกาศแผน 
การจัดซื้อจดัจ้าง 

๑ - ๒ วัน  ประกาศเผยแพรแ่ผนการจัดซื้อจดัจ้าง       
(ตาม พรบ. มาตรา ๑๑ และระเบยีบฯ ข้อ ๑๑) 
ผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่  
๑. ระบบของกรมบัญชีกลาง (e-GP)         
๒. เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ        
๓. ปิดประกาศ ณ ที่ปดิประกาศของหน่วยงาน
รัฐ  

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

๔ การแต่งตั้ง คกก. หรือ
มอบหมาย จนท. /
บุคคล จัดท าร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) 
/สเปค  

๑ - ๓วัน แต่งตั้ง คกก. หรือมอบหมาย จนท./บุคคล ให้
จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) /สเปค ตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๒๑ เสนอต่อหัวหนา้หน่วยงาน
ของรัฐหรือผู้มีอ านาจอนุมัต ิ

กอง/กลุ่ม/ส านัก/ 

๕ รายงานขอความ
เห็นชอบจัดซื้อจัดจา้ง 
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒) 

๑ – ๒ วัน - ท าเอกสารซื้อหรือจา้งด้วยวิธี e-market 
- ท ารายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย
วิธี e-market  พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ เสนอต่อหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ
หรือผู้มีอ านาจอนุมัต/ิ น าข้อมูลเข้าระบบ e-GP  

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

***หมายเหตุ : ในตารางเป็นระยะเวลาท่ี จนท. พัสดุ ด าเนินการไม่รวมวันท่ีเอกสารรอผู้ประกอบการ/คกก./ผู้มีอ านาจลงนาม 
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การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) (ต่อ) 

ล าดับที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
๖ การเสนอราคา ๑ วัน กรณีวงเงินเกิน ๕ แสนแตไ่ม่เกิน ๕ ล้านบาท 

- ผู้ประกอบการเสนอราคาโดยใบเสนอราคา 
(RFQ) ตามแบบใบเสนอราคา (ตามระเบยีบข้อ 
๓๐ (๑)) 
-ผู้ประกอบการเข้าระบบของกรมบัญชีกลาง (e-
GP) เสนอราคาภายในเวลาที่ก าหนดไดเ้พียงครั้ง
เดียว (ตามระเบยีบฯ ข้อ๓๗ (๑)) 
กรณีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท 
- ผู้ประกอบการ เสนอราคาโดยประมูล (Thai 
Auction) (ตามระเบยีบข้อ ๓๐ (๒))            - 
ผู้ประกอบการเข้าระบบของกรมบญัชีกลาง (e-
GP) ลงทะเบียนก่อนเสนอราคาภายใน ๑๕ นาที 
ทดสอบระบบ ๑๕ นาที และเสนอราคาภายใน 
๓๐ นาที และสามารถเสนอราคาได้หลายครั้ง 

(ตามระเบียบข้อ ๓๗ (๒)) 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสดุฯ 

๗ พิจารณาผล 
การเสนอราคา 

๓ - ๕ วัน  - เมื่อสิ้นสดุการเสนอราคา ให้ จนท. พิจารณา 
ผู้ชนะการเสนอราคาจากผู้ทีเ่สนอราคาต่ าสุด 
(ตามระเบียบข้อ ๓๘) 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

๙ การรายงานผลและขอ
อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 

๑ – ๒ วัน จัดท ารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้างเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือผู้มีอ านาจอนุมัติ (ตามระเบียบฯ ข้อ ๔๑)  
และจัดท าประกาศผู้ชนะ/ น าข้อมลูเข้าระบบ 
e-GP  

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

๑๐ การประกาศผู้ชนะ 
 

๑ วัน -ประกาศผู้ชนะ ทั้ง ๓ ช่องทาง ได้แก ่ 

๑. ระบบของกรมบัญชีกลาง (e-GP)  
๒. เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ  
๓. ปิดประกาศ ณ ที่ปดิประกาศของหน่วยงาน
รัฐ  

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

๑๑ การลงนามในสัญญา ๑ - ๒ วัน จัดท าหนังสือแจ้งให้เตรียมเอกสารเพื่อเข้าท า
สัญญา ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผล
การคัดเลือก ๗ วัน (ตามมาตรา ๖๖) และ
ระเบียบข้อ ๑๖๑ เว้นกรณ ี
**ยกเว้น กรณีจัดหาตามเงื่อนไขตาม ม. ๕๖ (๖) 
(ค) ไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (ม.๖๖ 
วรรคสอง) 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

***หมายเหตุ : ในตารางเป็นระยะเวลาท่ี จนท. พัสดุ ด าเนินการไม่รวมวันท่ีเอกสารรอผู้ประกอบการ/คกก./ผู้มีอ านาจลงนาม 
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การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) (ต่อ) 

ล าดับที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
๙ การส่งมอบพัสด/ุ 

ตรวจรับพสัด ุ
 

๓ - ๕ วัน 
-ผู้ประกอบการแจ้งส่งมอบพัสดุ ผา่น จนท.  
-คกก. ตรวจรับพสัดุด าเนินการตรวจรับพัสดุ
รายงานผลและลงนามในใบตรวจรับพัสดุ  

จนท.พัสดุ/
คณะกรรมการตรวจ

รับพัสด ุ
๑๐ การเบิกจ่ายเงิน ๑ – ๒ วัน - จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงนิเสนอต่อ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ
- ท าส าเนาเอกสารไว้ ๑ ชุดและสง่ต้นฉบับให้ 
กบค. เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้
ผู้ประกอบการตามขั้นตอนต่อไป 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

***หมายเหตุ : ในตารางเป็นระยะเวลาท่ี จนท. พัสดุ ด าเนินการไม่รวมวันท่ีเอกสารรอผู้ประกอบการ/คกก./ผู้มีอ านาจลงนาม 
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Workflow e-bidding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

จัดท าแผนจดัซ้ือจัดจ้าง (พรบ.มาตร ๑๑ และ ระเบียบฯ ข้อ ๑๑) 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) ระเบียบฯ ข้อ ๒๑ 

และก าหนดราคากลาง 

จัดท าเอกสารซือ้จ้าง ดว้ยวิธี e-bidding ระเบียบฯ ข้อ ๔๓ 

จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรฐั (ระเบียบฯ ข้อ ๒๒) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบของรายงานขอซ้ือขอจ้าง 
วงเงินไมเ่กนิ ๕ ล้านบาท
อยู่ในดุลพินจิของหัวหน้า

หน่วยงานของรฐั 

 

ไม่น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา
รับฟังความคิดเห็น (ระเบียบฯข้อ ๔๕) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบให้น า
ร่างประกาศเผยแพร่ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคา (ระเบียบฯข้อ ๔๘) 

ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารฯและผู้ประกอบการ
จัดเตรียมจัดเตรียมเอกสารฯ เพื่อให้ยื่นข้อเสนอ

ผ่านระบบ e-GP (ระเบียบฯข้อ ๕๑) 

ก าหนด วันเวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)ก่อนถึงวัน
เสนอราคาไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ (ระเบียบฯข้อ ๕๒) 

ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP  โดยเสนอ
ราคาเพียงครั้งเดียว (ระเบียบฯข้อ ๕๔) 

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ด าเนินการ
พิจารณาผล (ระเบียบฯข้อ ๕๕) 

คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณา
พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ

ขอความเห็นชอบ (ระเบียบฯข้อ ๕๕ (๔)) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและมีผู้มีอ านาจ
อนุมัติซื้อหรือจ้าง เห็นชอบผลการพิจารณา 

(ระเบียบฯข้อ ๕๙) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

(ระเบียบฯ ข้อ ๕๙) 

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนดหรือข้อตก ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผล

การพิจารณา (พรบ. ม. ๖๖ และระเบียบฯ ข้อ ๑๖๑) 

น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา  
เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ระเบียบฯข้อ ๔๕+ข้อ ๔๖) 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 

ไม่ปรับปรุง 

(ระเบียบฯข้อ ๔๗ (๒) 
ปรับปรุง  

(ระเบียบฯข้อ ๔๗ (๑) 

- จนท.พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

- คณะกรรมการ/จนท.พัสดุ/ผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 

- จนท. พัสด ุ

- จนท. พัสด ุ

- หน. จนท. พัสด ุน าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็ปไซต์ 

เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ระเบียบฯข้อ 45) 

 

ปรับปรุง (ระเบียบฯข้อ ๔๗ (๑) 

- หากมีผูเ้สนอความเห็นให้ หน. จนท. พัสด ุแจ้งตอบผู้มี
ความเห็นทกุรายทาบเป็นหนังสอื ๔๗ (๑)) 
- กรณีปรับปรุง ให้ หน. จนท. พัสดุ ท ารายงานพรอ้มความเห็น
รวมทั้งร่างเ อกสารทีแ่ก้ไข เสนอ หน. หน่วยงานของรัฐและน า
ร่างประกาศอกีครั้ง  
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การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ล าดับที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
๑ การจัดท าแผนงาน/

โครงการ/บประมาณ 
      - วัน ขอความเห็นชอบในแผนงาน/โครงการ/และขอ

อนุมัติงบประมาณ เสนอต่อหัวหนา้หน่วยงาน
ของรัฐหรือผู้มีอ านาจอนุมัต ิ

กอง/กลุ่ม/ส านัก 

๒ การขอจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามแผนงานโครงการ 

-   วัน ท าบันทึกขอจัดซื้อจัดจ้าง ถึง สลก.พอย.   
พร้อมแนบเอกสารดังนี ้
    ๓.๑ แผนงาน/โครงการ ตามขอ้ ๑ 
    ๓.๒ รายชื่อคณะกรรมการก าหนดขอบเขต
ของงาน (TOR)/สเปค และก าหนดราคากลาง  
    ๓.๓ รายชื่อคณะกรรมการพจิารณาผลการ
ประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding  
    ๓.๔ รายชือ่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ช่ือ
ต้องไม่ซ้ ากับ ๓.๓) 
** แต่ละคณะไม่น้อยกว่า ๓ คน               
เป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจ า 

กอง/กลุ่ม/ส านัก 

๓ การจัดท าแผนและ
ประกาศแผน          
การจัดซื้อจดัจ้าง 

๑ – ๒ วัน จัดท าแผนและประกาศแผนการจดัซื้อจัดจ้าง 
(ตาม พรบ. มาตรา ๑๑ และระเบยีบฯ ข้อ ๑๑) 
ผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่  
๑. ระบบของกรมบัญชีกลาง (e-GP)         
๒. เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ        
๓. ปิดประกาศ ณ ที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
รัฐ  

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

๔ การแต่งตั้ง คกก. หรือ
มอบหมาย จนท./บุคคล 
จัดท าร่างขอบเขตของ
งาน (TOR) /สเปค และ
ก าหนดราคากลาง 

๑ - ๓ วัน -แต่งตั้ง คกก. หรือมอบหมาย จนท./บุคคล ให้
จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) /สเปค ตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๒๑  
-แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเพื่อ
เปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลาง  
(ตามแบบ บก.๐๖) ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่ง 
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เสนอต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ

กอง/กลุ่ม/ส านัก/ 

๕ การจัดท าเอกสาร      
ซื้อหรือจ้าง 

๑ - ๒ วัน จัดท าเอกสารซื้อหรือจา้งด้วยวิธี e-bidding 
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๔๓) 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

***หมายเหตุ : ในตารางเป็นระยะเวลาท่ี จนท. พัสดุ ด าเนินการไม่รวมวันท่ีเอกสารรอผู้ประกอบการ/คกก./ผู้มีอ านาจลงนาม 
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การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ล าดับที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
๖ รายงานขอความ

เห็นชอบจัดซื้อจัดจา้ง 
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒) 

๑ วัน - ท ารายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย
วิธี e-bidding  
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาด้วยวิธี e-bidding 
- จัดท าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อ
จัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding 
เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจ
อนุมัติ/ น าข้อมลูเข้าระบบ e-GP  

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

๗ น าร่างประกาศ/เอกสาร
เผยแพรเ่ผยแพร่ เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็น ตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๔๕ 

๑ วัน - น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร ่เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น (ตามระเบียบข้อ ๔๘) ผ่าน ๓ 
ช่องทาง ได้แก่  
๑. ระบบของกรมบัญชีกลาง (e-GP)         
๒. เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ        
๓. ปิดประกาศ ณ ที่ปดิประกาศของหน่วยงาน
รัฐ 
** กรณีวเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท จะไม่น าร่าง
ประกาศ/เอกสารประกวดราคาขึน้เผยแพรเ่พื่อ
รับฟังความคิดเห็นได้ ทั้งนี้อยู่ที่ดุลพินิจของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ตามระเบียบฯข้อ ๔๕) 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสดุฯ 

๘ การปรับปรุงร่าง
ประกาศ/เอกสาร
เผยแพร ่

๑ – ๒ วัน เมื่อมีการวิจารณ์ร่างประกาศ ให้ จนท. พัสดุ 
และ คกก./ จนท. ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา
พร้อมท ารายงานเสนอหัวหน้าของรัฐเพื่อทราบ 
-กรณีปรับปรุงตามค าวิจารณ์ให้ หน. จนท. 
จัดท าหนังสือแจ้งตอบผู้วิจารณ์และน าร่าง
ประกาศที่ได้ปรับปรุงขึ้นเผยแพรอ่ีกครั้ง (ตาม
ระเบียบข้อ ๔๗(๑)) 
- กรณีไม่ปรับปรุงตามค าวิจารณ์ให้ หน. จนท.
ท าหนังสือแจ้งตอบผู้วิจารณ์ (ตามระเบียบข้อ 
๔๗(๑))  

คกก./ 
กลุ่มงานบริหารงาน

พัสดุฯ 

***หมายเหตุ : ในตารางเป็นระยะเวลาท่ี จนท. พัสดุ ด าเนินการไม่รวมวันท่ีเอกสารรอผู้ประกอบการ/คกก./ผู้มีอ านาจลงนาม 
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การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ต่อ) 

ล าดับที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
๙ การเผยแพร่ประกาศ

และเอกสารประกวด
ราคา 

ตาม
ระเบียบฯ 
ข้อ ๔๘ 

เมื่อพ้นระยะเวลาการประกาศร่างเอกสาร     
ให้ จนท. พัสดุ จัดเตรียมเอกสารเพื่อเผยแพร่
ประกาศและเอกสารประกวดราคา ให้
ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP  
ตามวันและเวลาที่ก าหนดในเอกสารประกาศ
ประกวดราคา (ตามระเบียบฯ ข้อ ๔๘)  
ระยะเวลาการประกาศให้เป็นตามระเบียบฯ ข้อ 
๕๑ ผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่  
๑. ระบบของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 
๒. เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ        
๓. ปิดประกาศ ณ ที่ปดิประกาศของหน่วยงาน
รัฐ 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสดุฯ 

๑๐ การยื่นข้อเสนอ ๑ วัน ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอในระบบe-GP 
ตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยเสนอราคาได้
เพียงครั้งเดียว (ตามระเบียบฯ ข้อ ๕๔) 

 

๑๑ คณะกรรมการ 
พิจารณาผล 

๓ - ๕ วัน -จนท. พัสดุ และ คกก. พิจารณาผลฯ ร่วมกัน
พิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในระบบ e-GP 
(ตามระเบียบฯข้อ ๕๕) ต่อรองราคาตามความ
เหมาะสม และแต่กรณี  
-จนท. พัสดุพิมพ์เอกสารที่ผู้ประกอบการยื่นใน-
ระบบ e-GPและให้ คกก. ลงนามก ากับทุกแผ่น 
- คกก. พิจารณาผลฯ จดัท ารายงานผลการ
พิจารณาพร้อมเสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๕๕(๔) 

 

๑๒ การพิจารณาผลและขอ
อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 

๑ - ๓ วัน - จนท. พัสดุ จัดท ารายงานผลการพิจารณา
สั่งซื้อสั่งจ้างเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
อนุมัต ิตามระเบยีบฯข้อ ๕๙ 
-จัดท าประกาศผู้ชนะตามระเบียบฯข้อ ๕๙ 
เผยแพรผ่่าน ๓ ช่องทางได้แก ่ 
๑. ระบบของกรมบัญชีกลาง (e-GP)         
๒. เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ        
๓. ปิดประกาศ ณ ที่ปดิประกาศของหน่วยงาน
รัฐ 

 

***หมายเหตุ : ในตารางเป็นระยะเวลาท่ี จนท. พัสดุ ด าเนินการไม่รวมวันท่ีเอกสารรอผู้ประกอบการ/คกก./ผู้มีอ านาจลงนาม 
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การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ต่อ) 

ล าดับที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
๑๓ การลงนามในสัญญา ๓ – ๕ วัน เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วัน ตามมาตรา 

๖๖ และระเบียบฯข้อ ๑๖๑ 
ให้ จนท. พัสดุ จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการ
เสนอราคาเตรียมเอกสารเพื่อเข้าท าสัญญา(ตาม
แบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด) ภายหลัง
จากพ้นระยะเวลาอุทธรณผ์ลการคัดเลือก ๗ วัน 
(ตามมาตรา ๖๖) และระเบียบข้อ ๑๖๑ เว้น
กรณ ี
**ยกเว้น กรณีจัดหาตามเงื่อนไขตาม ม. ๕๖ (๖) 
(ค) ไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (ม.๖๖ 
วรรคสอง) 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

๑๔ การส่งมอบพัสด/ุ 
ตรวจรับพสัด ุ

 
๓ – ๕ วัน 

-ผู้ประกอบการแจ้งส่งมอบพัสดุ ผา่น จนท. 
พัสด ุ
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด าเนนิการตรวจรับ
พัสดุและลงนามในใบตรวจรับพัสดุ  

จนท.พัสดุ/
คณะกรรมการตรวจ

รับพัสด ุ

๑๕ การเบิกจ่ายเงิน ๑ – ๒ วัน - จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงนิเสนอต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ
- ท าส าเนาเอกสารไว้ ๑ ชุดและสง่ต้นฉบับให้ 
กบค. เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้
ผู้ประกอบการตามขั้นตอนต่อไป 

กลุ่มงานบริหารงาน
พัสด ุ

***หมายเหตุ : ในตารางเป็นระยะเวลาท่ี จนท. พัสดุ ด าเนินการไม่รวมวันท่ีเอกสารรอผู้ประกอบการ/คกก./ผู้มีอ านาจลงนาม 
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Workflow วิธีสอบราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าแผนจดัซ้ือจัดจ้าง (พรบ.มาตร ๑๑ และ ระเบียบฯ ข้อ ๑๑) 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) (ระเบียบฯ ข้อ ๒๑) 

จัดท าเอกสารซือ้หรือจ้างด้วยวธิีสอบราคาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ระเบียบฯ ข้อ ๖๑) 

จัดท ารายงานขอซ้ือหรอืขอจ้าง เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรฐั (ระเบียบฯ ข้อ ๒๒) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบ 

ในรายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง 

ไม่น าร่างประกาศ/ร่างเอกสารสอบราคา รบัฟังความ
คิดเห็น (ระเบียบฯข้อ ๖๒) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบให้น าประกาศ
เผยแพร ่

หัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ผยแพร่ประกาศและเอกสาร 

สอบราคา ไมน่้อยกว่า ๕ วนั ท าการ (ระเบียบข้อ ๖๓) 

ก าหนดวนั เวลาย่ืนขอ้เสนอ และการเปิดซองข้อเสนอ (ขอ้ 
61) ก าหนดวัน เวลา ชี้แจง รายละเอียดเพิม่เติมก่อนถึงวัน

เสนอราคา (ถ้ามี) (ระเบียบข้อ ๖๖) 

คณะกรรมการฯ ด าเนินการพิจารณาผล (ขอ้ 70) ให้
น าความในข้อ 55 (2) – (3) มาใช้โดยอนุโลม 

คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณาพร้อม
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ 

ตามระเบียบข้อ ๗๐ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผูม้ีอ านาจ อนมุัติซื้อหรอื
จ้าง เห็นชอบผลการพิจารณา (ระเบียบข้อ ๘๕) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

(ข้อ ๗๒) 

ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนดหรือข้อตก 
ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการ

พิจารณา (มาตรา ๖๖ และระเบียบฯ ข้อ ๑๖๑) 

น าร่างประกาศ/ร่างเอกสารสอบราคา เผยแพร่เพื่อรับ
ฟังความคิดเหน็ (น าขอ้ ๔๕+๔๖ มาใช้โดยอนุโลม) 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น มีผู้เสนอความคิดเห็น 

ไม่ปรับปรุง ปรับปรุง 

น าร่างประกาศ/ร่างเอกสารฯ เผยแพร่  
เพื่อรับฟังความคิดเหน็รับฟังความคิดเห็น   

 

- หากมีผูเ้สนอความเห็นให้ หน. จนท. พัสด ุแจ้งตอบผู้มี
ความเห็นทกุรายทาบเป็นหนังสอื  
- กรณีปรับปรุง ให้ หน. จนท. พัสดุ ท ารายงานพรอ้มความเห็น
รวมทั้งร่างเ อกสารทีแ่ก้ไข เสนอ หน. หน่วยงานของรัฐและน า
ร่างประกาศอกีครั้ง  

- จนท.พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

- คกก./จนท.พัสดุ/ผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 

- จนท.พัสด ุ

- จนท.พัสด ุ

- หน. จนท. พัสด ุ

เป็นดุลพินจิของ

หน่วยงาน 

รับเอกสารสอบราคาตามวนั เวลา ทีก่ าหนด  
ระเบียบข้อ ๖๘ 
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 ส าหรับตารางข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา กลุ่มงานบริหารพัสดุจะไม่ระบุไว้

ในเอกสารเนื่องจากไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีดังกล่าวแล้ว 
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อ้างอิง 

 

๘.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘.๓ กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



๒๘ 
 

คู่มือจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนงานด้านความม่ันคงของสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
 
๑. ที่มา 

“สถาบันความมั่นคงศึกษา”หรือ “สมศ.” (Institute of Security Studies: ISS) เป็นกองงาน      
ภาควิชาการของ สมช. ด าเนินภารกิจงานตามขอบเขตภายใต้พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ        
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยค าสั่ง สมช. ที่  ๒๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการจัดตั้งสถาบัน 
ความมั่นคงศึกษาส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ก าหนดหน้าทีใ่นการศึกษาวิจัยรวบรวมพัฒนาส่งเสริมและ
เผยแพร่ข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ  รวมทั้ง ประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศในด้านวิชาการที่เก่ียวกับความม่ันคง ตลอดจนพิจารณาหัวข้อการศึกษาของ สมช. 

ที่ผ่านมา กอง/กลุ่มงาน ซึ่งมีภารกิจงานตามแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ได้จัดให้มีโครงการจัดจ้าง
นักวิชาการเพ่ือท าการศึกษาวิจัยประเด็นเฉพาะเรื่องเป็นจ านวนมาก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน  
ทางวิชาการที่มีความส าคัญยิ่ง อย่างไรก็ตาม การด าเนินการในเรื่องดังกล่าว  ยังไม่มีแบบแผนการปฏิบัติ         
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และขาดกระบวนการพิจารณากลั่นกรองเนื้อหาวิชาการท่ีเป็นระบบ  

สมศ. ในฐานะภาควิชาการของ สมช. จึงได้ริเริ่มก าหนดแนวทางปฏิบัติดังกล่าวขึ้น ซึ่งโครงการจัดจ้าง
ดังกล่าวถือเป็น  “โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของ สมช.” หมายถึง 
“โครงการศึกษาวิจัยที่ว่าจ้างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความช านาญทางวิชาการ เฉพาะ 
ด้านให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะด้านวิชาการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่องของ สมช. 
และงานด้านการบริหารจัดการต่างๆ ภายในหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง 
ให้มีประสิทธิภาพ” โดยในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ สมศ. ได้จัดประชุมส่วนราชการภายใน และมีการ 
หารือนอกรอบร่วมกับ พอย. กพป. และ กพบ. เพ่ือก าหนดแนวทาง รูปแบบ และห้วงเวลาการเสนอ 
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ให้มีความชัดเจน กอง/กลุ่มงาน สามารถด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ และ
เพ่ือความเป็นเอกภาพของการด าเนินงานวิชาการของ สมช. 
 
๒. การก าหนดนิยาม 

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของ สมช. หมายถึง โครงการศึกษาวิจัย     
ที่ว่าจ้างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความช านาญทางวิชาการเฉพาะด้าน ให้ค าปรึกษาหรือ
ข้อเสนอแนะด้านวิชาการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่องของ สมช. และงานด้านการ
บริหารจัดการต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดจ้าง
จากสถาบันของรัฐ ได้แก่ สถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันทางวิชาการของรัฐ หรือองค์กรที่ให้บริการงาน          
ที่ปรึกษาและจดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง 
 
๓. ประเภทโครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาฯ มี ๒ ประเภท แบ่งประเภทตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการฯ ดังนี้ 

๓.๑ ประเภทที่ ๑ กรณีเป้าประสงค์ของการศึกษาวิจัยฯ หรือผู้รับผลประโยชน์จากการศึกษาวิจัยฯ 
เป็นการภายใน สมช. หรือเป็นการศึกษาวิจัยฯ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานภายในองค์กร          
โดยบุคคลภายนอกองค์กรมิได้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ กอง/กลุ่มงาน ด าเนินการตามข้ันตอนการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ 



๒๙ 
 

 

ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมิต้องเสนอ
คณะอนุกรรมการ หรือ คณะกรรมการใดๆ ที่มีผู้แทนหน่วยงานภายนอกเป็นองค์ประกอบ ทั้งนี้ กรุณาแจ้ง
การด าเนินงานและรายงานผลการศึกษาวิจัยให้ สมศ. ทราบอย่างต่อเนื่อง 

๓.๒ ประเภทที่ ๒ กรณีเป้าประสงค์ของการศึกษาวิจัยฯ หรือผู้รับผลประโยชน์ของการศึกษาวิจัยฯ
เป็นบุคลากรของ สมช. และมีผลเกี่ยวพันกับหน่วยงานภายนอก และ/หรือมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวนมาก     
ให้ กอง/กลุ่มงาน ด าเนินการตามขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ 
(คอก.) และคณะกรรมการสภาการศึกษาของ สมช. (คกก.) ตามล าดับ (ค าสั่ง คอก.พิจารณากลั่นกรองฯ 
และ คกก. สภาการศึกษาของ สมช.) โดยมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นองค์ประกอบพิจารณาให้
ความเห็นเชิงวิชาการในเนื้อหาสาระ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา เครื่องมือที่ใช้  ในการศึกษา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ และความคุ้มค่ากับงบประมาณการจัดจ้างในภาพรวม ในกรณี กอง/กลุ่มงาน มี คอก. หรือ คกก. 
พิจารณาเป็นการเฉพาะ ให้ด าเนินการควบคู่ไปกับการเสนอคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ ดังกล่าว 
ในทุกกรณ ี

อนึ่งหาก กอง/กลุ่มงาน มีความประสงค์ให้ สมศ. เป็นผู้พิจารณาประเภทของโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ 
สามารถส่งเรื่องมาให้ สมศ. ด าเนินการได้ 
 
๔. วงรอบการเสนอและขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการฯ ทั้งสองประเภท 

ครอบคลุมการท างานทุกกระบวนการประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) ขั้นตอนการจัดท าค าขอ
งบประมาณ รับผิดชอบโดย กพป. ๒) ขั้นตอนการพิจารณาสาระส าคัญเชิงวิชาการของโครงการฯ รับผิดชอบ
โดย สมศ. และ ๓) ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและงานด้านพัสดุ รับผิดชอบโดย พอย. ในกรณีที่มีการเสนอโครงการ
จัดจ้างที่ปรึกษาฯ นอกวงรอบการด าเนินงานดังกล่าวให้ กอง/กลุ่มงาน หารือร่วมกับ กพป. และ สมศ. อีกครั้ง
หนึ่ง 
 
๕. แบบฟอร์มเสนอโครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาฯ (แบบฟอร์ม TOR) 

ก าหนดให้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานในการเสนอโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ทั้งสองประเภท ตามข้อ ๒ 
ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนที่ปรึกษาให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

สรุปกระบวนการและข้ันตอนการเสนอ 
โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพื่อสนับสนุนงานด้านความม่ันคงของ สมช. 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

กอง/กลุ่มงาน เสนอร่างโครงการฯ 

โครงการประเภทท่ี 1 โครงการประเภทที่ 2 

การพิจารณาสาระส าคัญเชิงวิชาการฯ 

ของโครงการฯ 
- คอก.พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอ คกก.นโยบาย 

วิชาการด้านความม่ันคง(รอง ลมช. เป็นประธาน) 
- คกก.สภาการศึกษาของ สมช. (ลมช. เป็นประธาน) 

การจัดซื้อจัดจ้างและงานด้านพัสดุ 

ลมช. อนุมัติโครงการฯ 

(กอง/กลุ่มงาน เสนอขออนุมัตโิครงการประเภทที่ 2 
ที่ผ่านการเห็นชอบจาก คกก.ฯ แล้ว) 

 
 

 

แจ้ง สมศ. ทราบในทุกกรณ ี

สมช. ได้รับการพิจารณาอนุมัติ งปม. 
ประจ าปี พ.ศ. ... 

 



๓๑ 
 

วงรอบการเสนอและขั้นตอนการด าเนินงาน 
โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพื่อสนับสนุนงานด้านความม่ันคงของ สมช. 

............................................ 
 

ภาพรวมวงรอบการเสนอโครงการฯ* 
ไตรมาส 1 

ปี งปม. 2564 
ไตรมาส 2 

ปี งปม. 2564 
ไตรมาส 3 

ปี งปม. 2564** 
ไตรมาส 4 

ปี งปม. 2564*** 
ไตรมาส 1 

ปี งปม. 2565 
ขั้นจัดท าค าของปม. 65 

โดย กอง/กลุม่ และ 
กพป. 

สมศ. ขอรับทราบ 
ความคืบหน้าโครงการฯ 

งปม. 63-64 และ 
การเสนอโครงการฯ  

ปีงบ 65 

- คอก.กลั่นกรองฯ โดย 
สมศ. พิจารณาร่าง
โครงการฯ ปีงบ 65 ครั้ง
ที่ 1 

- คอก.กลั่นกรองฯ โดย 
สมศ. พิจารณา
โครงการฯ ปีงบ 65  
ครั้งท่ี 2 (ถ้ามี) 
- คกก.สภาศึกษาฯ 
(ลมช. เป็นประธาน) 
พิจารณาให้ความเห็น
ประกอบ 

- กอง/กลุ่ม เสนอ
โครงการฯ ปีงบ 65 
ที่ได้รับความเห็นชอบ 
ให้ พอย. ด าเนินการตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
- ขั้นจัดท าค าขอ 
งปม. 66 โดย กอง/กลุ่ม 
และ กพป. 

หมายเหตุ 
* กรณีที่มีการเสนอโครงการฯ นอกวงรอบการด าเนินงานนี้ ให้ ส านัก/กอง/กลุม่ หารือร่วมกับ กพป. และ สมศ. 
** ห้วงการพิจารณา งปม. ปี 65 ของ สงป. 
*** สมช. ได้รับการพิจารณาอนุมัติ งปม. 65 

 
1. ขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณ รับผิดชอบโดย กพป. 

ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เสนอ ระยะเวลา/วัน 
1 กอง/กลุ่มงาน ด าเนินการจัดตั้งค าของบประมาณ

รายจ่าย (ของปีถัดไป) 
กพป. และกองงาน ส านักงบประมาณ ช่วงไตรมาส 1 

2 ส านักงบประมาณ/คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาวงเงิน
งบประมาณฯ ให้ สมช. 

กพป.  กองงาน ช่วงไตรมาส 3 , 4 

3 กอง/กลุ่มงาน เสนอขออนุมัตโิครงการฯ กพป. และกองงาน ลมช./รอง ลมช. ....  

4 กอง/กลุ่มงาน รายงานผลการด าเนินงาน กองงาน กพป. ช่วงไตรมาส 4 

 
2. ขั้นตอนการพิจารณาสาระส าคัญเชิงวิชาการของโครงการฯ รับผิดชอบโดย สมศ. 

ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เสนอ ระยะเวลา/วัน 
1 - การรายงานความคืบหน้าโครงการฯ ที่ได้รับการ

อนุมัติ และด าเนินการแล้ว 
- การเสนอแผนงานโครงการศึกษาวิจัยฯในปีงบถัดไป 

สมศ. และกองงาน ผอ.สมศ. ช่วงไตรมาส 2 

2 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะกรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคง 

สมศ. รอง ลมช. เป็นประธาน พ.ค. หรือ มิ.ย. 



๓๒ 
 

ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เสนอ ระยะเวลา/วัน 
ครั้งท่ี 1 
- เพื่อรายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการ

ศึกษาวิจัยฯ ปีงบ 63–64 
- เพื่อพิจารณาโครงการศึกษาวิจัยฯ ปีงบ 65 

3 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะกรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคง  
ครั้งท่ี 2 เพื่อพิจารณาโครงการศึกษาวิจัยฯ ปีงบ 65 
(จัดในกรณีที่การประชุม คอก.กลัน่กรองฯ ครั้งแรกให้มี
การทบทวนร่าง TOR และให้ คอก.กลั่นกรองฯ 
พิจารณาก่อนเสนอ คกก. สภาการศึกษาฯ) 

สมศ. รอง ลมช. เป็นประธาน ก.ค. หรือ ส.ค. 

4 การประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาของ สมช.    
เพื่อพิจารณาโครงการศึกษาวิจัยฯ ปีงบ 65 ที่ได้รับ  
ความเห็นชอบในช้ัน คอก. กลั่นกรองฯ 

สมศ. ลมช. เป็นประธาน ส.ค. 

 
3. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและงานด้านพัสดุ รับผิดชอบโดย พอย. 

ขั้นตอนเสนอการจ้างท่ีปรึกษา 
ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เสนอ ระยะเวลา/วัน 

1 กองผู้เสนอเขียนโครงการฯ กองผู้เสนอ ลมช./รอง ลมช. ....  
2 กองผู้เสนอขออนุมัติโครงการฯ กองผู้เสนอ ลมช./รอง ลมช. ....  
3 กองผู้เสนอขออนุมัติจดัจ้างท่ีปรึกษาฯ ส่งต่อให้ พอย. 

ด าเนินการ 
- แนบส าเนาโครงการฯ 
- แนบส าเนาอนุมตัิโครงการฯ (ลมช. ลงนามแล้ว) 
- แนบรายชื่อคณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี้ 

1) คกก.จัดท าร่างขอบเขตของงานและราคากลาง / 

คกก. TOR (ไม่น้อยกว่า 3 คน) 

2) คกก. ด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา/ คกก.ซื้อหรือจ้าง 

(ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เป็น คกก. ตรวจรับฯ) 

3) คกก. ตรวจรับพัสด ุ

(ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เป็น คกก.จ้างฯ) 

กองผู้เสนอ รอง ลมช. .... ผ่าน ผอ.
สลก./หน.พอย. 

 

 
 
 



๓๓ 
 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เสนอ ระยะเวลา/วัน 

1 พอย. ขออนุมัติแผนการจดัซื้อจัดจ้าง 
(กรณีวงเงินเกินห้าแสนบาท) 

พอย. รอง ลมช. .... ผ่าน ผอ.
สลก./หอน.พอย./หน.
กบค. 

3 

2 พอย. บันทึกรายงานขอแต่งตั้ง คกก. TOR พอย. รอง ลมช. .... ผ่าน ผอ.
สลก./หน.พอย. 

3 

3 พอย. ขออนุมัติหลักการค่าตอบแทน คกก. ทั้ง 3 ชุด พอย. รอง ลมช. .... ผ่าน ผอ.
สลก./หน.กบค./หน.
พอย. 

3 

4 ขออนุมัติจัดประชุม คกก.TOR 
- แนบส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง คกก. TOR 

กองผู้เสนอ หรือ 
พอย. 

ลมช./รอง ลมช. .... 3 

5 บันทึกรายงานผลการประชุม (คกก. ลงนามทั้ง 3 คน) 
- แนบ TOR ฉบับสมบูรณ์ (คกก. ลงนามทั้ง 3 คน) 

คกก.TOR รอง ลมช. .... ผ่าน ผอ.
สลก./หน.พอย. 

3 

6 คกก. TOR น าส่งรายงานการประชุมพร้อมแนบ TOR 
ฉบับสมบรูณ์ ให้ สลก. 

คกก.TOR/ 
กองผู้เสนอ 

 1 

7 บันทึกเบิกค่าตอบแทน คกก. TOR พอย. รอง ลมช. .... ผ่าน ผอ.
สลก./หน.กบค./หน.
พอย. 

2 

8 บันทึกรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคกก.ซื้อหรือ
จ้าง และ คกก.ตรวจรับพัสดุ(ตามรายชื่อที่กองเสนอใน
ขั้นตอนเสนอการจ้างท่ีปรึกษา ข้อ 3) 

พอย. รอง ลมช. .... ผ่าน ผอ.
สลก./หน.กบค./หน.
พอย. 

3 

9 พอย. ท าหนังสือถึงผู้รับจ้างเพื่อใหย้ื่นข้อเสนอ พอย. รอง ลมช. .... ผ่าน ผอ.
สลก./หน.พอย. 

10 

10 พอย. รับเอกสารข้อเสนอจากผู้รับจ้าง พอย.  1 
11 พอย.ประสานทางโทรศัพท์ กับ คกก.ซื้อหรือจ้าง      

เพื่อก าหนดวันพิจารณาข้อเสนอ 
พอย.  1 

12 คกก.ซื้อหรือจ้างขออนุมัติจดัประชุม คกก.ซื้อหรือจ้าง พอย. รอง ลมช. .... ผ่าน ผอ.
สลก./หน.พอย. 

2 

13 คกก.ซื้อหรือจ้างร่วมกันประชุมและจัดท ารายงานผลการ
พิจารณาข้อเสนอ 
(คกก. ลงนามในเอกสารทุกแผ่นท้ัง 5 คน) 

คกก. และ พอย. รอง ลมช. .... ผ่าน ผอ.
สลก./หน.พอย. 

5 

14 พอย. จัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณาสั่งซื้อสั่งจ้าง พอย. รอง ลมช. .... ผ่าน ผอ.
สลก./หน.พอย. 

5 

15 สลก. จดัท าประกาศผู้ชนะ พอย. รอง ลมช. .... ผ่าน ผอ.
สลก./หน.พอย. 

7 

16 สลก.แจ้งผู้ชนะให้จัดเตรียมเอกสารและเข้าท าสญัญา พอย. รอง ลมช. .... ผ่าน ผอ. 10 
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ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เสนอ ระยะเวลา/วัน 
สลก./หน.พอย. 

 
กระบวนการบริหารสัญญา 
ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เสนอ ระยะเวลา/วัน 

1 ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามงวดงานสญัญา    
2 เมื่อมีการส่งมอบงาน พอย.จะประสานกับกองงานและ 

คกก.ตรวจรับพัสดเุพื่อให้ท าบันทึกขออนุมัติจัดประชุม 
คกก.ตรวจรับพัสดุทุกงวดงาน 

คกก.ตรวจรับพัสดุ
และ พอย. 

รอง ลมช. .... ผ่าน ผอ.
สลก./หน.พอย. 

 

3 คกก.ตรวจรับพัสดุ จดัท ารายงานตรวจรับพสัดุ  คกก.ตรวจรับพัสด ุ รอง ลมช. .... ผ่าน ผอ.
สลก./หน.พอย. 

ต้องแล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน 

หลังจากมีการส่ง
มอบงาน 

4 คกก.ตรวจรับพัสดสุ่งมอบรายงานผลตรวจรับพัสดุ ตาม
ข้อ 3 ให้ พอย. เพื่อด าเนินการเบกิจ่ายเงินต่อไป 

คกก.ตรวจรับพัสด ุ ผอ.สลก./หน.พอย.  

5 พอย. ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน คกก.ตรวจรับพสัด ุ
- แนบรายงานผลการประชุม คกก.ตรวจรับพสัด ุ
- แนบใบลงทะเบียน คกก. 
- แนบหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน 

พอย. ผอ.สลก. (หน.กบค./หน.
พอย.) 

 

6 พอย. ขออนุมัติเบิกค่าจ้างท่ีปรึกษาตามงวดงานใน
สัญญา  
(ส่งเบิกภายใน 5 วัน นับถัดจาก คกก. ส่งผลถึง พอย.) 
- แนบรายงานผลการพิจารณาตรวจรับพัสด ุ
- แนบใบลงทะเบียน คกก. 
- แนบใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง 
- แนบผลงานของผู้รับจ้าง  

(รูปเลม่+CD หรือ ตามที่ก าหนดใน TOR) 

พอย. รอง ลมช. .... ผ่าน ผอ.
สลก./หน.พอย. 

 

7 คืนเงินค้ าประกันผลงาน 10% เมือ่ คกก.ตรวจรับพัสดุ 
งวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว 

พอย. รอง ลมช. .... ผ่าน ผอ.
สลก./หน.พอย. 

 

 
 

------------------------------ ปิดโครงการ ------------------------------ 
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แบบฟอร์มเสนอโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของ สมช. 

 
ข้อก าหนดและขอบเขตการจ้างท่ีปรึกษา (Term of Reference: TOR) 

(ชื่อเรื่อง.........................) 
......................................................... 

 
1. หลักการและเหตุผล (เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา) 

2. วัตถุประสงค์ 

3. ขอบเขตการด าเนินงานของที่ปรึกษาโครงการ 

4. วิธีการศึกษา 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ................. วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

7. งบประมาณ 
(รายละเอียดค่าตอบแทนที่ปรึกษา ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี

ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556) ................. บาท (.................บาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจาก.................................. 

8. งานที่ต้องส่งมอบก าหนดเวลา และเงื่อนไขการจ่ายเงิน 
 รายละเอียดของงานที่ต้องส่งมอบ แบ่งออกเป็น 3–4 งวด ดังนี้ 
งวดที่ จ านวนเงิน งานที่ต้องส่งมอบ ก าหนดการส่งมอบ 

1 ร้อยละ .... รายงานขั้นต้น (Inception Report) 
จ านวน ...... ชุด ประกอบด้วย ................... 

ภายใน ...... วัน นับจาก
วันลงนามในสัญญา 

2 ร้อยละ .... รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 1 (Progress Report)  
จ านวน ...... ชุด ประกอบด้วย ................... 

ภายใน ...... วัน นับจาก
วันลงนามในสัญญา 

3 ร้อยละ .... รายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 2 (Progress Report)  
จ านวน ...... ชุด ประกอบด้วย ................... 

ภายใน ...... วัน นับจาก
วันลงนามในสัญญา 

4 ร้อยละ .... รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
จ านวน ...... ชุด ประกอบด้วย ................... 

ภายใน ...... วัน นับจาก
วันลงนามในสัญญา 

(เนื้อหางานท่ีต้องส่งมอบในตารางนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ผู้เสนอโครงการฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 

9. วิธีการจ่ายเงิน 

10. ค่าปรับ 

11. เงินประกันผลงาน (ถ้ามี) 
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12. คุณสมบัติของที่ปรึกษา 

13. วิธีการจ้างที่ปรึกษา 

14. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

15. การก ากับการด าเนินงาน 
 15.1 การก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 รวมถึงระบุกอง/ส านัก/กลุ่ม ของ สมช. ที่เป็นผู้รับผิดชอบ 
 15.2 ระบุความเป็นลิขสิทธิ์ของ สมช. หากผู้อ่ืนต้องการน าไปศึกษาหรือตีพิมพ์รวมถึงการอ้างอิง ต้อง
ได้รับการอนุญาตจาก สมช. แล้วเท่านั้น เว้นแต่จะเป็นการน าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ อันมิใช่การกระท า
เพ่ือหาก าไร ตลอดจนการกระท าอ่ืนๆ อันเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

16. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง 

17. รายชื่อคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและราคากลาง (ไม่น้อยกว่า 3 คน) 

18. รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา (ไม่น้อยว่า 5 คน และไม่เป็นบุคคลตามข้อ 19) 

19. รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา (ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เป็นบุคคลตามข้อ 18) 

 
......................................................... 

 
หมายเหตุ 

- รายละเอียดค่าตอบแทนที่ปรึกษา ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี 
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 และข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ สืบค้นได้จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลังเว็บไซต์ https://www.consultant.pdmo.go.th/  

- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

- กรณีที่โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ มีนักวิจัย นักวิชาการซึ่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 1 
บททั่วไป ข้อ 101 

- การพิจารณารายละเอียดร่าง TOR ในชั้นคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความม่ันคง ซึ่งมี รอง ลมช. เป็นประธาน และคณะกรรมการสภาการศึกษา
ของ สมช. ซึ่งมี ลมช. เป็นประธาน และมี สมศ. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ของทั้งสองคณะ จะพิจารณาโดยให้
ความส าคัญกับเนื้อหาในข้อ 1–7(พิจารณางบประมาณในภาพรวม) และ ข้อ 12 เป็นล าดับแรก รายละเอียด
อ่ืนๆ เป็นการด าเนินการภายใต้ความรับผิดชอบหลักของ พอย. 


