
ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน “พัสดุ” 

ความหมายที่เกี่ยวของกับงานพัสดุ 

“การจัดซื้อจัดจาง” หมายความวา การดําเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติ
กรรมอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“พัสดุ” หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจางออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสราง รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“สินคา” หมายความวา วัสดุ ครภุัณฑ ท่ีดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในสินคานั้น
ดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสนิคานั้น 
“งานบริการ” หมายความวา งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทําของและการรับขนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แตไมหมายความรวมถึงการจางลูกจางของหนวยงานของ
รัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐงานจางที่ปรึกษา งานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง 
และพาณชิย 
“งานกอสราง” หมายความวา งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางอื่นใดและการ
ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันตออาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่ง
ปลูกสรางดังกลาว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในงานกอสรางนั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของ
งานกอสรางนั้น 
“อาคาร” หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารท่ีทําการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมท้ังสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ 
ซึ่งสรางขึ้นเพ่ือประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา 
ไฟฟา หรือสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟท หรือเคร่ืองเรือน 
“สาธารณูปโภค” หมายความวา งานอันเก่ียวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม 
การระบายน้ํา การขนสงทางทอ ทางน้ํา ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอ่ืนที่เก่ียวของซึ่งดําเนินการใน
ระดับพ้ืนดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 
“งานจางที่ปรึกษา” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเปนผูใหคําปรึกษาหรือ
แนะนําแกหนวยงานของรัฐในดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ผังเมือง กฎหมายเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง 
สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรมการศึกษาวิจัย หรือดานอื่นที่อยูในภารกิจของรฐัหรือ
ของหนวยงานของรัฐ 
“งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อ
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
“การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบการบํารุงรักษา และการ
จําหนายพัสดุ 
“ราคากลาง” หมายความวา ราคาเพ่ือใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซึ่งสามารถ
จัดซื้อจัดจางไดจรงิตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
(๑) ราคาที่ไดมาจากการคาํนวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
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(๒) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 
(๓) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรอืหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด 
(๔) ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสดุภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ 
(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ 

ในกรณทีี่มีราคาตาม (๑) ใหใชราคาตาม (๑) กอน ในกรณทีี่ไมมีราคาตาม (๑) แตมีราคาตาม (๒) 
หรือ (๓) ใหใชราคาตาม (๒) หรือ (๓) กอน โดยจะใชราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน
ของรัฐเปนสําคัญ ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหใชราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)โดยจะใชราคาใดตาม (๔) 
(๕) หรือ (๖) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ 
“เงินงบประมาณ” หมายความวา เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ หรือกฎหมายเก่ียวดวยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหนวยงานของรัฐไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ใหไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เงินซึ่งหนวยงานของรัฐ
ไดรับไวโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร คาธรรมเนียม หรอืผลประโยชนอ่ืนใด
ท่ีตกเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมายหรือที่ราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให
หมายความรวมถึงเงนิกู เงินชวยเหลือ และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ินรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตามรัฐธรรมนูญหนวยธุรการของศาล 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภาหนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอ่ืน
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
“เจาหนาที่” หมายความวา ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูมี
อํานาจใหปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ 

 
วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 1.1 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (e-bidding) 
 1.2 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) 
 1.3 วิธีสอบราคา 
2. วิธีคัดเลือก 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (e-bidding) 

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา 

1. จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง 

2. จัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสราง 
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3. จัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวย วิธี e-bidding 

4. จัดทํารายงานขอซื้อหรือจาง 

 4.1 นํารางประกาศ/เอกสารเผยแพรลงเว็บไซดเพ่ือรบัฟงความคิดเห็น 3 วันทําการ 

  - กรณีมีผูแสดงความคิดเห็นใหพิจารณาวาควรปรับปรงุหรือไมแลวดําเนนิการปรับปรงุ 

  - กรณีไมมีผูแสดงความคิดเห็น 

 4.2 ไมนํารางประกาศ/เอกสารเผยแพรลงเว็บไซดเพื่อรบัฟงความคิดเห็น 

5. เผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคา  

6. ผูเสนอราคาเขาเสนอราคาผานระบบ e-GP โดยเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว 

7. คณะกรรมการพิจารณาผลฯดําเนินการพิจารณาผล 

8. หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจาง/เห็นชอบผลการพิจารณา 

9. ประกาศผลผูไดรบัการคดัเลือก 

10. ลงนามในสัญญา 

สาระสําคัญเพ่ิมของกระบวนการ 

1. แผนจัดซื้อจัดจาง ใหลงประกาศเผยแพรแผนในระบบ e-GP และใหปดประกาศแผนจัดซื้อจัดจางประจําปโดย

เปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน 

2. การนํารางของเขตของานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจางประกาศเพ่ือรับฟงความคิดเห็น

พรอมกับรางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจากผูประกอบการกอนก็ได โดยมี

หลักเกณฑ ดังนี้ 

 (1) การจัดซื้อจัดจางคร้ังหนึ่ง ซึ่งมีวงเงนิเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท ใหอยูในดุลพินิจ

ของผูบริหารทองถ่ินที่จะใหมีการเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการหรือไมก็ได 

 (2) การซื้อหรือจางคร้ังหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ใหหนวยงานนํารางประกาศและรางเอกสาร
ซื้อหรือจางดวยดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ 
3. การเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีหลักเกณฑ ดังนี้ 
 (1) การซื้อหรือจางคร้ังหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท ไมนอยกวา 5 วัน
ทําการ 
 (2) การซื้อหรือจางคร้ังหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แตไมเกิน 10,000,000 บาท ไมนอยกวา 
10 วันทําการ 
 (3) การซื้อหรือจางคร้ังหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แตไมเกิน 50,000,000 บาท ไมนอยกวา 
12 วันทําการ 
 (4) การซื้อหรือจางคร้ังหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ไมนอยกวา 20 วันทําการ 
4. การประกาศผลผูที่ไดรับการคัดเลอืก ใหประกาศในระบบ e-GP และขอเว็บไซดของหนวยงาน และใหปดประกาศ
โดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานพรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทรายผานทาง e-mail ตามแบบ
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
5. การลงนามในสัญญาจะกระทําได เมื่อพนระยะเวลาอุทธรณ 
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วิธี e-Market 

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา 

1. จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง 

2. จัดทาํรางขอบเขตของานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสราง 

3. จัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธี  e-market 

4. จัดทํารายงานขอซื้อหรือจาง 

5. จัดทําประกาศเผยแพรในระบบ e-GP/ เว็บไซดของหนวยงานและปดประกาศที่หนวยงาน 

6. การเสนอราคา 

 6.1 กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท แตไมเกิน 5 ลานบาทผูเสนอราคาเขาเสนอราคาผานระบบ e-GP โดยเสนอ

ราคาไดเพียงครั้งเดียว 

 6.2  กรณีวงเงินเกิน 5 ลานบาท ผูเสนอราคาเขาเสนอราคาผานระบบ e-GP โดยเสนอราคาก่ีครั้งก็ไดภายใน

เวลา 30 นาที 

7. สิ้นสุดการเสนอราคา เจาหนาที่พัสดุ พิจารณาผูชนะการเสนอราคาจากผูท่ีเสนอราคาต่ําสุด 

8. เจาหนาท่ีพัสดุ รายงานผลพรอมความคิดเห็นเสนอตอ หัวหนาหนวยงานของรัฐ ผาน หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

9. หัวหนาหนวยงานของรัฐ และ ผูมีอํานาจ อนุมัติซื้อหรือจาง/เห็นชอบผลการพิจารณา 

10. ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก 

11. ลงนามในสัญญา 

สาระสําคัญเพ่ิมของกระบวนการ 

1. แผนจัดซ้ือจัดจาง ใหลงประกาศเผยแพรแผนในระบบ e-GP และใหปดประกาศแผนจัดซื้อจัดจางประจําปโดย

เปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน 

2. การเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรอืจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางและของหนวยงาน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการ และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ 

สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานรัฐน้ัน 

3. การประกาศผลผูที่ไดรบัการคัดเลอืก ใหประกาศในระบบ e-GP ของเว็บไซดของหนวยงาน และใหปดประกาศโดย

เปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานพรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทาง e-mail ตามแบบที่

กรมบัญชีกลางกําหนด 

4. การลงนามในสัญญาจะกระทําได เมื่อพนระยะเวลาอุทธรณ 

 

วิธีสอบราคา 

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา 

1. จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง 

2. จัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสราง 

3. จัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีสอบราคา 
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4. จัดทํารายงานขอซ้ือหรือจาง 

4.1 นํารางประกาศ/เอกสารเผยแพรลงเว็บไซดเพ่ือรบัฟงความคิดเห็น 3 วันทําการ 

- กรณีมีผูแสดงความคิดเห็นใหพิจารณาวาควรปรับปรุงหรือไมแลวดําเนนิการปรับปรุง 

  - กรณีไมมีผูแสดงความคิดเห็น 

4.2 ไมนํารางประกาศ/เอกสารเผยแพรลงเว็บไซดเพื่อรบัฟงความคิดเห็น 

5. เผยแพรประกาศและเอกสารสอบราคา 5 วันทําการ 

6. รับเอกสารการเสนอราคาจากผูยื่นขอเสนอ 

7. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดําเนินการพิจารณาผล 

8. หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจาง/เห็นชอบผลการพิจารณา 

9. ประกาศผลผูไดรบัการคดัเลือก 

10. ลงนามในสัญญา 

สาระสําคัญเพ่ิมของกระบวนการ 

1. แผนจัดซ้ือจัดจาง ใหลงประกาศเผยแพรในระบบ e-GP และใหปดประกาศแผนจัดซื้อจางประจําปโดยเปดเผย ณ 

สถานท่ีปดประกาศของหนวยงาน 

2. การเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอโดยผนึกซองจาหนาถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ

ราคาครั้งน้ันและสงถึงหนวยงาน โดยยื่นโดยตรงตอหนวยงาน 

3. การประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก ใหประกาศในระบบ e-GP ของเว็บไซดของหนวยงาน และใหปดประกาศโดย

เปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานพรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทาง e-mail ตามแบบที่

กรมบัญชีกลางกําหนด 

4. การลงนามในสัญญาจะกระทําได เมื่อพนระยะเวลาอุทธรณ 

 

วิธีคดัเลือก 

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา 

1. จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง 

2. จัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสราง 

3. คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกจัดทําหนังสือเชิญชวนไปยังผูประกอบการ 

4. ผูประกอบการที่ไดรบัหนังสือเชิญชวนย่ืนขอเสนอตามวัน เวลา ที่กําหนด 

5. คณะกรรมการฯ เปดซองขอเสนอและดําเนินการพิจารณาผล 

6. คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นตอหัวหนาหนอยงานของรัฐ 

7. หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจางเห็นชอบผลการพิจารณา 

8. การประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก 

9. ลงนามในสัญญา 
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สาระสําคัญเพ่ิมของกระบวนการ 

1. แผนจัดซื้อจัดจาง ใหลงประกาศเผยแพรแผนในระบบ e-GP และใหปดประกาศแผนจัดซื้อจางประจําปโดยเปดเผย 

ณ  สถานท่ีปดประกาศของหนวยงาน 

2. การประกาศผลผูที่ไดรับการคัดเลอืก ใหประกาศในระบบ e-GP และของเว็บไซดของหนวยงานและใหปดประกาศ

โดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานพรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทาง e-mail ตามแบบ

ท่ีกรมบัญชีกําหนด 

3. การลงนามในสัญญาจะกระทําได เมื่อพนระยะเวลาอุทธรณ 

 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา 

1. จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง 

2. จัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสราง 

3. จัดทาํรายงานของซื้อหรือจาง 

4. หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจาง 

5. การเชิญชวน/เจรจาตอรอง 

 5.1 กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไมเกิน 500,000) เจาหนาที่พัสดุเจรจาตกลงราคากับผูประกอบการที่มีอาชีพ

หรือรับจางงานนั้นโดยตรง 

 5.2 กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทํา

หนังสือเชิญชวนสงไปยังผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตามที่กําหนด 

  5.2.1 คณะกรรมการฯ พิจารณาขอเสนอ/ตอรองราคาตามความเหมาะสม 

6. หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจางเห็นชอบผลการคัดเลือก 

7. ประกาศผลผูที่ไดรับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจาง 

8. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุซื้อหรือจางภายในวงเงินที่ไดรบัความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

9. ลงนามในสัญญา 

 

สาระสําคัญเพ่ิมของกระบวนการ 

1. แผนจัดซ้ือจัดจาง ใหลงประกาศเผยแพรแผนในระบบ e-GP และใหปดประกาศแผนจัดซื้อจัดจางประจําปโดย

เปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน 
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2. การประกาศผลผูที่ไดรับการคัดเลอืก ใหประกาศในระบบ e-GP และขอเว็บไซดของหนวยงานและใหปดประกาศ

โดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานพรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทาง e-mail ตามแบบ

ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

3. การลงนามในสัญญาจะกระทําได เมื่อพนระยะเวลาอุทธรณ 

 

 

 

 

 

 

          งานพสัดุ 

เทศบาลตําบลจริม 

 


