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คํานํา 

พระราชบัญญติัการจัดซือ้จัดจางและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชใน
วันท่ี 23 สิงหาคม 2560 เปนตนไป  เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  มีกรอบ
การปฏิบติังานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกนั โดยการกาํหนดเกณฑมาตรฐานกลาง เพือ่ใหหนวยงานของรฐัทุกแหง
นําไปใชเปนหลักปฏิบัติ โดยมุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนใหมากท่ีสุด เพื่อใหเกิดความโปรงใสและ
เปดโอกาสใหมกีารแขงขันอยางเปนธรรม มกีารดําเนนิการจัดซือ้จัดจาง  ท่ีคํานึงถึงวัตถุประสงคของการใชงาน
เปนสําคัญ ซึ่งจะกอใหเกิดความคุมคาในการใชจายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงานและมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  ซึ่งจะทําใหการจัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังเพื่อใหเปนไปตามหลัก         
ธรรมาภิบาล มีการสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  ซึ่งเปน
มาตรการหนึ่งเพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  ดังนั้น สํานกังาน
สาธารณสุขอาํเภอกะทู จึง จัดทําแนวทางการปฏบิติังาน เพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง          
ตามพระราชบัญญติัการจัดซือ้จัดจางและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 เพื่อใหหนวยงานและ
โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลในสังกดั นาํไปใชเปนแนวทางปฏบิติัตามอาํนาจหนาท่ีรบัผิดชอบ เพือ่ใหการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ กอใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 
 
 
 
สํานกังานสาธารณสุขอาํเภอกะทู 

                                                                                         พฤศจิกายน  2562 
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บทท่ี 1  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   1   

บทท่ี 2  กระบวนการจัดซือ้จัดจางตามพระราชบัญญติัการจัดซือ้จัดจาง 
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บทท่ี 3  แนวปฏบิติัการดําเนนิการจัดซือ้จัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 

           การจัดซือ้จัดจางและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 (Workflow)    10   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
1.การจัดซ้ือจัดจางและประเภทของพัสดุ 

1.1 การจัดซื้อจัดจางหมายความวา การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา
แลกเปล่ียน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

2.2 พสัดุหมายความวา สินคา งานบรกิาร งานกอสราง งานจางท่ีปรกึษาและงานจางออกแบบ  หรอื
ควบคุมงานกอสราง รวมท้ังการดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
พสัดุ แบงเปน 6 ประเภท ดังนี้ 

(1) สินคา ไดแก วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสราง และทรัพยสินอื่นใด รวมท้ังงานบริการท่ีรวมอยูใน
สินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น 

(2) งานบรกิาร ไดแก งานจางบรกิาร งานจางเหมาบรกิาร งานจางทําของและการรบัขนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แตไมหมายความรวมถึงการจางลูกจางของ
หนวยงานของรฐั การรบัขนในการเดินทางไปราชการหรอืไปปฏบิติังานของหนวยงานของรฐังานจางท่ีปรกึษา 
งานจางออกแบบหรอืควบคุมงานกอสราง และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

(3) งานจางกอสราง ไดแก งานกอสรางอาคาร  งานกอสรางสาธารณูปโภค หรอืส่ิงปลูกสรางอืน่ใด
และการซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทําอื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันตออาคาร
สาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูกสรางดังกลาว รวมท้ังงานบริการท่ีรวมอยูในงานกอสรางนั้นดวย แตมูลคาของงาน
บริการตองไมสูงกวามูลคาของงานกอสรางนั้น 

“อาคาร” หมายความวา ส่ิงปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารท่ีทําการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมท้ังส่ิงกอสรางอื่น ๆ
ซึง่สรางข้ึนเพือ่ประโยชนใชสอย สําหรบัอาคารนัน้ ๆ เชน เสาธง รัว้ ทอระบายน้าํ หอถังน้าํ ถนน ประปา  
ไฟฟา หรอืส่ิงอืน่ ๆ ซึง่เปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครือ่งปรบัอากาศ ลิฟท หรอืเครือ่งเรอืน 

“สาธารณูปโภค ” หมายความวา การระบายน้าํ การขนสงทางทอ ทางน้าํ ทางบก ทางอากาศ หรอื
ทางราง หรือการอื่นท่ีเกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน 

(4) งานจางท่ีปรึกษา ไดแก งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเปนผูใหคําปรึกษา
หรือแนะนําแกหนวยงานของรัฐในดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ผังเมือง กฎหมายเศรษฐศาสตร การเงิน   
การคลัง ส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรมการศึกษาวิจัย หรือดานอื่นท่ีอยูใน
ภารกิจของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ 

(5) งานจางออกแบบหรอืควบคุมงานกอสรางไดแก งานจางบรกิารจากบุคคลธรรมดาหรอืนติิบคุคล
เพื่อออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

(6) การดําเนนิการอืน่ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
1.3 การบรหิารพสัดุ หมายถงึ การเกบ็ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบการบํารงุรกัษา

และการจําหนายพสัดุ 
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2.การใชบังคับเก่ียวกับงบประมาณ 
หนวยงานของรฐัเมือ่ไดรบังบประมาณจะตองดําเนนิการตามพระราชบัญญติัการจัดซือ้จัดจางและการ

บรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
2.1 เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือ

กฎหมายวาดวยการโอนงบประมาณ 
2.2 เงินซึ่งหนวยงานของรัฐไดรับโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ใหโดยไมตองนําสงคลังตามกฎหมาย

วาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 
2.3 เงินซึ่งหนวยงานของรัฐไดรับโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมาย 
2.4 เงิน ภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือผลประโยชนอื่นท่ีตกเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ินตาม

กฎหมายหรือท่ีราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย 
2.5 เงินกูเงินชวยเหลือ และเงินอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

3. หนวยงานของรัฐและผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
3.1 หนวยงานของรฐั หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภมูภิาค ราชการสวนทองถ่ิน

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตามรัฐธรรมนูญหนวย
ธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภาหนวยงานอิสระ
ของรัฐ และหนวยงานอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

3.2 หัวหนาเจาหนาท่ี หมายความวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางหรือการบริหารพัสดุตามท่ีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด หรือผู
ท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ี 

3.3 เจาหนาท่ี หมายความวา ผูมีหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ 

4. การมอบอํานาจ 
4.1 หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูมีอํานาจส่ังซื้อหรือส่ังจางจะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารง

ตําแหนงใดก็ได ซึ่งสังกัดหนวยงานของรัฐเดียวกันโดยคํานึงถึงระดับตําแหนงหนาท่ี และความรับผิดชอบของ   
ผูท่ีไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได 

5. คณะกรรมการจัดซ้ือหรือจาง และองคประกอบคณะกรรมการ 
5.1 ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางแตละครั้ง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะกรรมการซื้อหรือ

จางข้ึน เพือ่ปฏบิติัการตามระเบียบนี ้พรอมกบักาํหนดระยะเวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการ แลวแต
กรณีดังนี้ 

   5.1.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
   5.1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
   5.1.3 คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก 
   5.1.4 คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   5.1.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
5.2 ใหคณะกรรมการซื้อหรือจางแตละคณะ รายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ถามเีหตุท่ีทาํใหการรายงานลาชา ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรฐัพจิารณาขยาย
เวลาใหตามความจําเปน 
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5.3 คณะกรรมการซื้อหรือจางแตละคณะ  ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ  

อยางนอย 2 คน ซึง่แตงต้ังจากขาราชการ ลูกจางประจํา พนกังานราชการ พนกังานของรฐั หรอืพนกังานของ
หนวยงานของรัฐท่ีเรียกช่ืออยางอื่น โดยใหคํานึงถึงลักษณะหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับแตงต้ังเปน
สําคัญ 

5.4 ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของหนวยงานของรัฐจะแตงต้ังบุคคลอื่นรวมเปนกรรมการดวยก็
ไดแตจํานวนกรรมการท่ีเปนบุคคลอื่นนั้นจะตองไมมากกวาจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

5.5 ในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงต้ังผูท่ีเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกเปนกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

5.6 คณะกรรมการซื้อหรือจางทุกคณะ ควรแตงต้ังผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือ
จางนัน้ๆ เขารวมเปนกรรมการ 

5.7 การประชุมของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งใหประธาน
กรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโดยประธานกรรมการตองอยูดวยทุกครั้ง หากประธาน
กรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังประธานกรรมการคนใหมเปนประธาน
กรรมการแทน 

5.8 มติของคณะกรรมการใหถอืเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากนัใหประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหถือมติเอกฉันท 

5.9 กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ ใหทําบันทึกความเห็นแยงไวดวย
ประธานกรรมการและกรรมการ จะตองไมเปนผูมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาในการซื้อหรือจาง
ครั้งนั้น ท้ังนี้ การมีสวนไดเสียในเรื่องซึ่งท่ีประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและกรรมการใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหากประธานหรือกรรมการทราบวาตนเปนผูมีสวนไดเสียกับผูยื่น
ขอเสนอหรือคูสัญญาในการซื้อหรือจางครั้งนั้น ใหประธานหรือกรรมการผูนั้นลาออกจากการเปนประธานหรือ
กรรมการในคณะกรรมการท่ีตนไดรับการแตงต้ังนั้นและใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบเพื่อส่ังการ
ตามท่ีเห็นสมควรตอไป 

6. การตรวจสอบผูมผีลประโยชนรวมกัน 
6.1 เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ใหผูมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ

ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวาเปนผูมีผลประโยชนรวมกันหรือไมหากปรากฏวามี
ผูยื่นขอเสนอเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ใหผูมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอออกจากการ
เปนผูยื่นขอเสนอในครั้งนั้น 

6.2 ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละราย ใหเจาหนาท่ีกําหนดใหผูยื่นขอเสนอยื่น
เอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาตางหาก โดยอยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้ 

   6.2.1 ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
      6.2.1.1 หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
      6.2.1.2 หนังสือบริคณหสนธิบัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)และบัญชี

รายช่ือผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
   6.2.2 ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูนัน้ สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
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   6.2.3 ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ

การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ท่ีมิไดถือสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือถาผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไวใน 7.2.1  

   6.2.4 เอกสารอืน่ตามท่ีหนวยงานของรฐักาํหนด เชน สําเนาใบทะเบียนพาณิชยสาํเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มการยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติใหยื่นมาพรอมกับการยื่นขอเสนอตามวิธีการท่ีกําหนดในระเบียบ 

7. หลักการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการ ดังนี้ 
7.1 คุมคา หมายถึง พัสดุตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีตอบสนองวัตถุประสงคในการใชงานราคา

เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสมและชัดเจน 
7.2 โปรงใส หมายถงึ ตองกระทําโดยเปดเผย เปดโอกาสใหมกีารแขงขันอยางเปนธรรม  มีการปฏิบัติ

ตอผูประกอบการโดยเทาเทียมกัน มีระยะเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอการยื่นขอเสนอ  มีหลักฐานการ
ดําเนนิงานชัดเจน และมกีารเปดเผยขอมลูจัดซือ้จัดจาง และการบรหิารพสัดุ ในทุกข้ันตอน 

7.3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง ตองมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
เปนไปอยางตอเนือ่ง ลวงหนา กาํหนดเวลาท่ีเหมาะสมโดยมกีารประเมนิและเปดเผยผลสัมฤทธิข์องการจัดซือ้
จัดจางและการบรหิารพสัดุ 

7.4. ตรวจสอบได หมายถึง มีการจัดเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุอยางเปนระบบ
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

8. คณะกรรมการ  
ตามท่ีแตงต้ังท่ีเกี่ยวของ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ประกอบดวย 
8.1 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนาท่ีกําหนดเสนอ

นโยบาย กฎระเบียบ ภายใตพระราชบัญญติันี้ 
8.2 คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมีหนาท่ีปรับปรุงแกไข

ปญหา ตีความและวินิจฉัยปญหาขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
8.3 คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการ มหีนาท่ี กาํหนดหลักเกณฑและวธิกีาร

กาํหนดราคากลาง 
8.4 คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต มีหนาท่ี กําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการความ

รวมมือปองกันการทุจริตกําหนดแบบขอตกลงคุณธรรม 
8.5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและรองเรียน มีหนาท่ี พิจารณาขอรองเรียนและวินิจฉัยอุทธรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

การจัดซือ้จัดจาง เริม่ต้ังแตการจัดทําประกาศแผนการจัดซือ้จัดจาง การจัดทํารายงานขอซือ้ขอจาง 
จนกระท่ังการตรวจรับพัสดุ และการจําหนายพัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ภาพท่ี 2-1 กระบวนการจัดซือ้จัดจางและการบรหิารพสัดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ 

จัดทําและประกาศแผนจัดซือ้จัดจาง  

การบริหารพสัดุ 

 

การบรหิารสัญญาและการตรวจรบัพสัดุ 

 

การจัดทํารายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพสัดุหรอืแบบรปูรายการ 

 

การจัดทํารายงานขอซือ้ขอจาง 

การทําสัญญา/ขอตกลง 

 

บทท่ี 2 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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1.การจัดทําและประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใชในการจัดซื้อจัดจางจากหนวยงานท่ี

เกี่ยวของหรือผูมีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแลว ใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงาน
นั้นจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ 

แผนการจัดซื้อจัดจางประจําปใหประกอบดวยรายการอยางนอย ดังตอไปนี้ 
(1) ช่ือโครงการท่ีจะจัดซื้อจัดจาง 
(2) วงเงินท่ีจะจัดซื้อจัดจางโดยประมาณ 
(3) ระยะเวลาท่ีคาดวาจะจัดซื้อจัดจาง 
(4) รายการอื่นตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปแลวใหหัวหนาเจาหนาท่ี
ประกาศเผยแพรในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหนวยงานของรฐัตามวธิกีารท่ี
กรมบัญชีกลางกาํหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรฐันัน้ หาก
หนวยงานของรฐัไมไดประกาศเผยแพรแผนการจัดซือ้จัดจางโครงการใดในระบบเครอืขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง จะไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางในโครงการนั้นไดเวนแตในกรณีดังตอไปนี้ ท่ีไมตองจัดทํา
แผน 

(1) กรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนหรือเปนพัสดุท่ีใชในราชการลับ 
(2) กรณีท่ีมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเปนตองใชพัสดุโดย

ฉุกเฉินหรอืเปนพสัดุท่ีจะขายทอดตลาด 
(3) กรณีท่ีเปนงานจางท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินคาจางตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือท่ีมีความจําเปน

เรงดวนหรือท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
(4) กรณีท่ีเปนงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางท่ีมีความจําเปนเรงดวนหรือท่ีเกี่ยวกับความ

ม่ันคงของชาติ 
หลังจากท่ีไดประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปแลวใหหนวยงานของรัฐรีบดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผนและข้ันตอน เพื่อใหพรอมท่ีจะทําสัญญาหรือขอตกลงไดทันทีเมื่อไดรับอนุมัติ
ทางการเงนิแลว 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองเปล่ียนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปใหเจาหนาท่ีหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทํารายงานพรอมระบุเหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
เพือ่ขอความเห็นชอบ และเมือ่ไดรบัความเห็นชอบแลวใหดําเนนิการ  

2. การจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง 
ในการซื้อหรือจางแตละวิธี นอกจากการซื้อท่ีดินหรือส่ิงปลูกสราง ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานขอซื้อ

หรอืขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรฐั เพือ่ขอความเห็นชอบ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ี ตามรายการ
ดังตอไปนี้ 

(1) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซื้อหรือจาง 
(2) ขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุหรอืแบบรปูรายการงานกอสรางท่ีจะ

ซื้อหรือจาง แลวแตกรณี 
(3) ราคากลางของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจาง 
(4) วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณ

วาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น 
 



7 
  
(5) กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
(6) วิธีท่ีจะซื้อหรือจางและเหตุผลท่ีตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น 
(7) หลักเกณฑการพจิารณาคัดเลือกขอเสนอ 
(8) ขอเสนออืน่ๆ เชน การขออนมุติัแตงต้ังคณะกรรมการตางๆ ท่ีจาํเปนในการซือ้หรอืจาง การออก

ประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนงัสือเชิญชวนการซือ้หรอืจาง กรณีจําเปนเรงดวนอนัเนือ่งมาจากเกดิ
เหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายได หรือกรณีมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน หรือกรณีการซื้อหรือจางท่ีมี
วงเงินเล็กนอย  ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งไมอาจทํารายงานตามปกติได เจาหนาท่ีหรือผูท่ีรับผิดชอบใน
การปฏิบติังานนัน้ จะทํารายงานเฉพาะรายการท่ีเห็นวาจําเปนกไ็ด 

3. การจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
กอสราง 

3.1 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะทําการจัดซื้อจัดจาง ใหหนวยงานของรัฐคํานึงถึง
คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงคของการจัดซื้อจัดจางพัสดุนั้น และหามมิใหกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือของผูขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  เวนแตพัสดุท่ีจะทําการจัดซื้อจัด
จางตามวัตถุประสงคนั้นมียี่หอเดียวหรือจะตองใชอะไหลของยี่หอใดก็ใหระบุยี่หอนั้นได 

3.2 ในการซื้อหรือจางท่ีมิใชการจางกอสราง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมา
คณะหนึง่ หรอืจะใหเจาหนาท่ีหรอืบุคคลใดบุคคลหนึง่รบัผิดชอบในการจัดทํารางขอบเขตของงานหรอื
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจาง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอดวย 

3.3 เพื่อใหการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจางมีมาตรฐานและเปน
ประโยชนตอทางราชการ หากพัสดุท่ีจะซื้อหรือจางใดมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลวให
กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจาง หรือรายการในการกอสรางตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ไดหรือในกรณีพัสดุท่ีจะซื้อ
หรือจางใดยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแตมีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจางหรือรายการใน
การกอสรางใหสอดคลองกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุในคูมือผูซื้อหรือใบแทรกคูมือผูซื้อท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําข้ึน 

3.4 ในการจางกอสราง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่งหรือจะให
เจาหนาท่ีหรอืบุคคลใดบุคคลหนึง่  จัดทําแบบรปูรายการงานกอสราง หรอืจะดําเนนิการจางตามความในหมวด 
4 งานจางออกแบบหรอืควบคุมงานกอสรางกไ็ด 

3.5 องคประกอบ ระยะเวลาการพจิารณา และการประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามท่ีหวัหนา
หนวยงานของรฐักาํหนดตามความจําเปนและเหมาะสม  

4. การจัดทําและเปดเผยราคากลาง  
หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช 0001.26/ว 0025 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2556 เรือ่ง การเปดเผยขอมูล
รายละเอียดคาใชจายเกีย่วกบัการจัดซือ้จัดจาง ราคากลาง และการคํานวณราคากลาง กาํหนดวา “ในกรณีที่
หนวยของรัฐไดมีการใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจางซึ่งมีวงเงินการจัดซื้อจัดจางเกินกวาหนึ่งแสนบาท 
ต้ังแตวันท่ี 11 สิงหาคม 2556 ใหหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จาง ราคากลาง และการคํานวณราคากลางตามแบบตารางแสดงวงเงนิงบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรและ
รายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง  

 



8 
 

 “ราคากลาง” หมายถึง ราคาเพื่อใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซึ่ง
สามารถจัดซือ้จัดจางไดจรงิตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

(ก) ราคาท่ีไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการราคากลางกาํหนด 
(ข) ราคาท่ีไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดทํา 
(ค) ราคามาตรฐานท่ีสาํนกังบประมาณหรอืหนวยงานกลางอืน่กาํหนด 
(ง) ราคาท่ีไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 
(จ) ราคาท่ีเคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ 
(ฉ) ราคาอืน่ใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ 
ในกรณีท่ีมีราคาตาม (ก) ใหใชราคาตาม (ก) กอน ในกรณีท่ีไมมีราคาตาม  (ก) แตมรีาคาตาม  (ข) หรอื 

(ค) ใหใชราคาตาม  (ข) หรอื (ค) กอน โดยจะใชราคาใดตาม  (ข) หรอื (ค) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน
ของรฐัเปนสําคัญ  ในกรณีท่ีไมมีราคาตาม  (ก) (ข) และ (ค) ใหใชราคาตาม  (ง) (จ) หรอื (ฉ) โดยจะใชราคาใด
ตาม (ง) (จ) หรอื (ฉ) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ 

5. วิธีการซ้ือหรือจางการจัดซ้ือหรือจัดจางพัสดุ  
การซื้อหรือจาง กระทําได 3 วิธี ดังนี้  

(1) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
(2) วิธีคัดเลือก 
(3) วธิเีฉพาะเจาะจง 
5.1 วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  ไดแก  การท่ีหนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการท่ัวไปท่ีมี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดใหเขายื่นขอเสนอ กระทําได 3 วิธี ดังนี้ 
   5.1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส  ไดแก การจัดหาพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีไมซับซอน  เปน

สินคาหรือบริการท่ัวไป  มมีาตรฐาน  ซึ่งกําหนดใหสวนราชการจัดซื้อสินคาหรืองานจางท่ีกําหนดไวในระบบ      
e – catalog กระทําได 2 ลักษณะ ดังนี้ 

   (1) การเสนอราคาโดยใชใบเสนอราคา  ไดแก การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน  500,000 
บาท 

   (2) การเสนอราคาโดยการประมลูอเิล็กทรอนกิส  ไดแก การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน  
5,000,000 บาท 

   5.1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding) ไดแก การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  
500,000 บาท และเปนสินคาหรืองานบริการท่ีไมไดกําหนดไวในระบบขอมูลสินคา (e –catalog) โดยให
ดําเนนิการในระบบประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส  (Electronic Bidding :e –bidding) ตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 

   5.1.3 วิธีสอบราคา  ไดแก การซื้อหรือจางครั้งหนึ่งเกิน  500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 
บาท ใหกระทําไดในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐนั้นต้ังอยูในพื้นท่ีท่ีมีขอจํากัดในการใชสัญญาณอินเตอรเน็ต ทําให
ไมสามารถดําเนนิการผานระบบตลาดอเิล็กทรอนกิสหรอืระบบประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสได  

ท้ังนี้ ใหเจาหนาท่ีระบุเหตุผลความจําเปนท่ีไมอาจดําเนินการซื้อหรือจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไวในรายงานขอซื้อหรือขอจางดวย 

5.2 วิธีคัดเลือก  ไดแก การท่ีหนวยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด  ซึ่งตองไมนอยกวา 3 รายใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานนัน้มปีระกอบการ
ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดนอยกวา  3  ราย 
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5.3 วิธเีฉพาะเจาะจง  ไดแก การท่ีหนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอ หรอืใหเขามาเจรจาตอรองราคา รวมท้ังการ
จัดซื้อจัดจางพัสดุกับผูประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ใหคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใหเขา
ยื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ โดยใหดาเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กรณีใชวิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ใชท้ังวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก  หรือวิธีคัดเลือก
แลวแตไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือกใหสืบราคาจากผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือ
รับจางนั้นโดยตรง  และจากผูยื่นขอเสนอในการใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป    
(ถามี) ท้ังนี้ หากเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจางเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด  หรือราคา
ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

(2) กรณีพัสดุนั้นมีผูประกอบการท่ีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว  และกรณีท่ีเปนพัสดุท่ีมีความ
จําเปนตองใชโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดตออันตราย  และการดาเนนิการโดย
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาหรือเสียหาย  ตามมาตรา  56 (2) (ค) (ง) ให
เชิญผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางนั้นโดยตรง มายื่นขอเสนอหากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวา
ราคาในทองถ่ิน หรอืราคากลางหรอืวงเงนิงบประมาณ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลง
เทาท่ีจะทําได 

(3) กรณีจําเปนตองทาการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมหรือตอเนื่องจากพัสดุท่ีไดจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว  
ตามมาตรา 56 (2) (จ) ใหเจรจากับผูประกอบการรายเดิมตามสัญญา  หรือขอตกลงซึ่งยังไมส้ินสุดระยะเวลา  
สงมอบ เพื่อขอใหมีการซื้อหรือจางตามรายละเอียด  และราคาท่ีต่าํกวาหรอืราคาเดิม  โดยคํานงึถึงราคาตอ
หนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานของรัฐ 

(4) กรณีเปนพสัดุท่ีขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรฐั  องคการระหวางประเทศหรอืหนวยงานของ
ตางประเทศ ตามมาตรา 56(2) (ฉ) ใหดาเนนิการโดยเจรจาตกลงราคา 

(5) กรณีเปนพัสดุท่ีเปนท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางซึ่งจาเปนตองซื้อเฉพาะแหงวิธีตามมาตรา  56 (2) (ช) 
ใหเชิญเจาของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถ่ิน  
หรอืราคากลาง หรอืวงเงนิงบประมาณ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 

- กรณีการจัดซื้อจัดจางท่ีมีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการเปนการท่ัวไป  และมีวงเงินตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา  56 (2) (ข) ใหเจาหนาท่ีเจรจาตกลงราคากบัผูประกอบการท่ีมอีาชีพขาย
หรือรับจางนั้นโดยตรง แลวใหซื้อหรือจางภายในวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

- สําหรับกรณีขางตนท่ีมีความจําเปนเรงดวน  ไมอาจคาดหมายได  และดําเนนิการตามปกติไดทัน  ให
เจาหนาท่ีหรือผูท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนา
หนวยงานของรัฐ และเมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบแลวใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐาน
การตรวจรบัโดยอนโุลม 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
  

เพื่อสงเสริมใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะทู เปนหนวยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
บรหิารงาน จึงกาํหนดแนวทาง มาตรการ  เพือ่ยึดถือเปนแนวปฏบิติั รวมท้ังเปนคานยิมรวมของสํานกังาน
สาธารณสุขอําเภอกะทู  ใหบุคลากรทุกคนพึงยึดถือ เปนแนวปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอื่นๆ อยางท่ัวถึง   จึง
ไดกาํหนดแนวทางดําเนนิการเกีย่วกบัการจัดซือ้จัดจาง ดังนี้ 
 1. นโยบายหลัก  
    มุงเนน และใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางท่ีตองดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดอยาง
เครงครดั ดวยความโปรงใส มใิหเกดิโอกาสในการเกดิการทุจรติในกระบวนการจัดซือ้จัดจางได 
 2. มาตรการ/แนวทาง  
    2.1) กํากับใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางเปนระบบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางผานเว็บไซตของหนวยงาน และเว็บไซตอื่นๆ รวมถึงชองทางอื่นๆ ท่ีหลากหลาย 

2.1.1 การเผยแพรแผนการจัดซือ้จัดจางประจําป ตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญติัการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีบัญญัติวา ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัด
จางประจําป และประกาศเผยแพรในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรฐั 
ตามวธิกีารท่ีกรมบัญชีกลางกาํหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรฐั
นัน้  ประกอบดวย 

(1) ช่ือโครงการ/รายการท่ีจะซื้อจาง 
(2) วงเงินท่ีจะจัดซื้อจัดจางโดยประมาณ 
(3) ระยะเวลาท่ีคาดวาจะจัดซือ้จัดจาง 

เงือ่นไขหลักฐาน 
1) หนวยงานจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป ไดแก 

     งบดําเนนิงาน 
   - งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
   - เงนินอกงบประมาณ (เงนิบํารงุ) ประจําปงบประมาณ  

     งบลงทุน 
   - งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
   - งบเงนิอดุหนนุ ประจําปงบประมาณ   
   - งบรายจายอืน่ ประจําปงบประมาณ  
   - เงนินอกงบประมาณ (เงนิบํารงุ) ประจําปงบประมาณ  

หนวยง านตองประก าศเผยแพรแผนก ารจัดซื้อจัดจ างประจําป ภ ายใน 30 วันทําก าร หลังจ ากท่ีไดรับก าร
จัดสรรงบประมาณ  

2) หนวยงานตองมีคําส่ังมอบหมายผูรับผิดชอบการปดประกาศ หรอืปลดประกาศ 
3) ระบบขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตองสามารถสอบทานกลับ เพือ่ตรวจสอบคว ามมีอยู

จริงของระบบ 
 
 

บทท่ี 3 
แนวทางการดําเนินงาน จัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง  (Workflow) 
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4) ผูบังคับบัญช า จะตองส่ังก ารหรืออนุมัติใหนําแผนก ารจัดซื้อจัดจ างประจําป  ไปเผยแพร
ผานเว็บไซต หรือส่ือสารเผยแพรในชองท างอื่น และมีแบบฟอรมก ารเผยแพรขอมูลตอส าธารณะผานเวบ็ไซต
หรือส่ือสารเผยแพรในชองทางอื่น 

    2.1.2 การบันทึกรายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจางอยางเปนระบบ ตามมาตรา 
12 แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ท่ีบัญญัติว า หนวยงานของ
รัฐตองจัดใหมีการบันทึกรายงานผลการพจิารณารายละเอยีดวธิกีารและข้ันตอนการจัดซือ้จัดจางและจัดเกบ็ไว
อยางเปนระบบ เพือ่ประโยชนในการตรวจดูขอมูลเมื่อมีการรองขอ ประกอบดวย 

(1) ช่ือโครงการ/รายการท่ีไดซื้อจางแลว 
(2) วงเงินท่ีไดจัดซื้อจัดจาง 
(3) ระยะเวลาท่ีไดจัดซื้อจัดจาง 
(4) วิธีการจัดซื้อจัดจาง 

 
 2.2) กํากับใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดทําขอมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเปนประจําทุกเดือน และ
เผยแพรตอท่ีสาธารณะท้ังทางเว็บไซตและชองทางอื่นท่ีหลากหลาย 

แบบสรปุผลการจัดหาพสัดุในแตละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ตามประกาศคณะกรรมก าร
ขอมูลข าวสารของร าชการ เรือ่ง กาํหนดขอมลูข าวสารตามเกณฑม าตรฐานความโปรงใสและตัวช้ีวัดคว าม
โปรงใสของหนวยงานของรฐัเปนขอมลูข าวสารท่ีตองจัดไวใหประช าชนตรวจดูไดต ามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอ 1 (5) บัญญัติวา สรปุผลการจัดหาพสัดุในแต
ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8) ท่ีเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 ท่ีมีมติใหหนวยง าน
ภาครัฐถือปฏิบัติและดําเนินการอยางเครงครดั 

 

ราคากลาง เปนไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรฐั ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติใหภายใตขอบังคับมาตรา 62 ใหหนวยงานของรฐัประกาศราคา
กลางรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกาํหนด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0405.3/ว 453 ลงวันท่ี 3 
ตุลาคม 2561 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0505.3/ว 132 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2561 

ผูบังคับบัญชา จะตองส่ังการหรืออนุมัติใหนําคําส่ัง/ขอส่ังการอยางเปนทางการ และกรอบแนวทางดังกลาวไป
เผยแพรผานเว็บไซต หรือส่ือสารเผยแพรในชองทางอื่น และมีแบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณาผาน
เว็บไซตหรือส่ือสารเผยแพรในชองทางอื่น 

 



        
แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ....................... 

(ช่ือหนวยงาน)................................................ 

วันที ่.............. เดือน ............................... พ.ศ........ (1) 

ลําดับท่ี 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัด

จาง 
วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สญัญา 

    หรือจัดจาง (บาท) (บาท)   และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรปุ 
หรือขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 

  
              

  

  
              

  

  
              

  

  
              

  

  
              

  

  
              

  

 

       

 
 

     

 

 
 (............................................. )             (........................................... )  

 

         ตําแหนง....................................................  

เจาหนาท่ีพัสดุ 

   ตําแหนง............................................  

หัวหนาหนวยงาน 

 



             อธิบายแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) 

ชองท่ี (1) ระบุวันท่ี เดือน ป ท่ีจัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางน้ัน 

ชองท่ี (2) ใหเรียงลําดับตามวันท่ีของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือในการซื้อหรือจาง 

ชองท่ี (3) ระบุช่ือของงานท่ีจัดซื้อหรือจาง 

ชองท่ี (4) ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ท่ีจะซื้อหรือจางในคร้ังน้ัน 

ท้ังหมดถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะซื้อหรือจางในคร้ังน้ัน 

ชองท่ี (5) ระบุวงเงินราคากลางของงานซื้อหรือจางในคร้ังน้ัน 

ชองท่ี (6) ระบุวิธีการท่ีจัดซื้อหรือจัดจางในคร้ังน้ัน 

ชองท่ี (7) ระบุช่ือของผูท่ีเขาเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจางคร้ังน้ันทุกราย พรอมท้ังราคาท่ีเสนอ 

ชองท่ี (8) ระบุช่ือผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายหรือผูรับจาง พรอมท้ังราคาท่ีไดตกลงซื้อหรือจาง 

ชองท่ี (9) ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผูขายหรือผูรับจางรายน้ัน 

ชองท่ี (10) ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ พรอมท้ังวัน เดือน ป ท่ีทําสัญญาหรือขอตกลง

น้ัน 
 

ระบุวันท่ี เดือน ป ท่ีจัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางน้ัน 

   
2.3) กําหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและ  ผูเสนองาน 

โดยกําหนดเปนข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

การปองกันผูท่ีมีหนาท่ีดําเนินการในการจัดซื้อจัดจางเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา มาตรา 
13 แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ท่ีบัญญัติวา ในการจัดซื้อจัดจาง ผูท่ีมี 

หนาท่ีดําเนินการตองไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาในงานนั้น 
ใหปฎิบติัตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวนท่ีสุดท่ี 0217/ว 3001 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง 
ขอสงประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงาน เพือ่ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานดานการ
จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ จัดซื้อจัดจางของหนวยงานในการเปดเผยขอมูลความ
ขัดแยงทางผลประโยชนของหัวหนาเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีและผูตรวจรับพัสดุ จํานวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กนอยไมเกิน 
100,000 บาท และวงเงนิเกนิ 100,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน(วงเงินเล็กนอยไมเกิน 100,000 บาท) 
ในการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนของหัวหนาเจาหนาท่ี เจาหนาท่ี  

และผูตรวจรับพสัดุ 
----------------------------------- 

 
 

ขาพเจา................................................................................................................ (หัวหนาเจาหนาท่ี) 

ขาพเจา.................................................................................................... ............ (เจาหนาท่ี) 

ขาพเจา....................................................................................................... .......... (ผูตรวจรับพัสดุ) 

 
 ขอใหคํารับรองวาไมมีความเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือผลประโยชนใดๆ ท่ี
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ผูขาย ผูรับจาง ผูเสนองาน หรือผูชนะประมูล หรือผูมี  
สวนเกี่ยวของท่ีเขามามีนิติสัมพันธ และ วางตัวเปนกลางในการดําเนนิการเกีย่วกบัการพสัดุ ปฏบิติัหนาท่ี  
ดวยจิตสํานึก ดวยความโปรงใส สามารถใหมีผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทุกเวลามุงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ ตามท่ีระบุ
ไวในประกาศสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏบิติังานเพือ่ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานดานการ
จัดซื้อจัดจางพ.ศ. 2560 

หากปรากฏวาเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางขาพเจากบั ผูขาย ผูรับจาง ผูเสนองาน หรือ  
ผูชนะประมูล หรือผูมีสวนเกี่ยวของท่ีเขามามีนิติสัมพันธ ขาพเจาจะรายงานใหทราบโดยทันที 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงนาม ................................................................. 
(หัวหนาเจาหนาท่ี) 

ลงนาม ................................................................. 
(เจาหนาท่ี) 

ลงนาม ................................................................. 
(ผูตรวจรับพัสดุ) 



แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจางทุกวิธีของหนวยงาน 
ในการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชน 

ของหัวหนาเจาหนาท่ี เจาหนาท่ี และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
----------------------------------- 

 

ขาพเจา................................................................................................ (หัวหนาเจาหนาท่ี) 

ขาพเจา................................................................................................ (เจาหนาท่ี) 

ขาพเจา................................................................................................ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ขาพเจา................................................................................................ (กรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ขาพเจา................................................................................................ (กรรมการตรวจรับพัสดุ) 

 
 ขอใหคํารับรองวาไมมีความเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือผลประโยชนใดๆ ท่ี
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ผูขาย ผูรับจาง ผูเสนองาน หรือผูชนะประมูล หรือผูมี  
สวนเกี่ยวของท่ีเขามามีนิติสัมพันธ และ วางตัวเปนกลางในการดําเนนิการเกีย่วกบัการพสัดุ ปฏบิติัหนาท่ี  
ดวยจิตสํานึก ดวยความโปรงใส สามารถใหมีผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทุกเวลามุงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ ตามท่ีระบุ
ไวในประกาศสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏบิติังานเพือ่ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานดานการ
จัดซื้อจัดจางพ.ศ. 2560 

หากปรากฏวาเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางขาพเจากบั ผูขาย ผูรับจาง ผูเสนองาน หรือ  
ผูชนะประมูล หรือผูมีสวนเกี่ยวของท่ีเขามามีนิติสัมพันธ ขาพเจาจะรายงานใหทราบโดยทันที 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  หากเพ่ิมเติมคณะกรรมการสามารถดําเนินการภายใตแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจ ฯ นี้ไดโดย
อนุโลม 
 

ลงนาม ................................................................. 
(หัวหนาเจาหนาท่ี) 

ลงนาม ................................................................. 
(เจาหนาท่ี) 

ลงนาม ................................................................. 
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ลงนาม ................................................................. 
(กรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ลงนาม ................................................................. 
(กรรมการตรวจรับพัสดุ) 



 2.4) กํากับใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดใหมีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง รวมถึงการรายงานผลการวิเคราะห 
เพือ่นาํมาปรบัปรงุกระบวนการจัดซือ้จัดจางเปนประจําอยางตอเนือ่ง 

หนวยง านตองร ายงานผลการดําเนนิก ารตามแผนก ารจัดซื้อจัดจ างประจําปและจัดเกบ็ไวอย างเปน
ระบบ โดยจะตองแสดงร ายละเอียดครบท้ัง 4 ร ายการ ดําเนนิก ารรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ างประจําป ต ามรอบ
ระยะเวลาท่ีกาํหนดในกรอบแนวทาง เชน งบลงทุน ทุกไตรมาส งบดําเนนิงาน ทุก 6 เดือน เปนตน 

ขอมูลการรายงานผลการดําเนนิการตามแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป จะตองแสดง 
รายละเอียดครบท้ัง 4 รายการ ประกอบดวย  

(1) ช่ือโครงการ/รายการท่ีไดซื้อจางแลว  
(2) วงเงินท่ีไดจัดซื้อจัดจาง 
 (3) ระยะเวลาท่ีไดจัดซื้อจัดจาง  
(4) วิธีการจัดซื้อจัดจาง 
 
รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปท่ีผานมา ประกอบดวยองคประกอบ 5 องคประกอบ 

คือ 
1 รายงานสรปุผลการจัดซื้อจัดจาง 
2 การวิเคราะหความเส่ียง 
3 การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด 
4 การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
5 แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนก ารจัดซื้อจัดจ าง อันจะนําไปสูก ารปรบัปรงุก ารจัดซื้อจัดจ าง 

ในปงบประมาณตอไป 
 
 
.........................................................................................................................................  
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

รายการในแผน ข้ันตอนการจัดทํา 

เจาหนาท่ีพสัดุ หรือผูไดรับมอบหมาย 

จัดทําแผนประจําปเสนอหัวหนาหนวยงาน 

ไดรบัความเห็นชอบวงเงนิงบประมาณ 

หัวหนาหนวยงานเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

ใหความเห็นชอบ 

เจาหนาท่ี ขออนญุาตประกาศเผยแพร

 

เจาหนาท่ี ประกาศเผยแพรแผน 

(1) ช่ือโครงการ/รายการท่ีจะซื้อจาง 
(2) วงเงินท่ีจะจัดซื้อจัดจาง  
     โดยประมาณ 
(3) ระยะเวลาท่ีคาดวาจะจัดซื้อจัดจาง
(4) รายการอื่นตามท่ี กรมบัญชีกลาง   
     กาํหนด 

เวบ็ไซตหนวยงาน 

ปดประกาศท่ีหนวยงาน 

ดําเนนิการจัดซือ้จัดจางใหเปนไป 

ตามแผนและข้ันตอนของระเบียบฯ 

ขั้นตอนการจัดทาํแผนซ้ือจัดจาง 

 

รายงานการจัดซื้อจัดจางตามกรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด 

1.งบดําเนนิงาน  รายงานทุก 6 เดือน 

2.งบลงทุน รายงานทุกไตรมาส 



ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางโดยวิธเีฉพาะเจาะจง 
วงเงินไมเกนิ 500,000 บาท 

…………………………………………… 

1. จัดทําแผนการจัดซื้อวัสดุประจําป เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 11) 
กรณีซ้ือวัสดุ 

2. ขออนมุติัประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางในเวบ็ไซตของหนวยงานและบอรดประชาสัมพนัธ 
    ของหนวยงาน (พรบ. มาตรา 11 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 11,12,13) 
3. จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติซื้อและแตงต้ังผูกําหนดขอบเขตงานและคุณลักษณะพัสดุท่ีจัดซื้อ   
    (มาตรา 9 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 21) 
4. กรณีจัดซื้อวงเงินเกิน 100,000 บาท แตงต้ังกรรมการกาํหนดราคากลาง ตามตาราง (ปปช.) 
    กาํหนด 
5. จัดทํารายงานขอซือ้ในระบบ e-GP (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 9 และขอ 22) 

        - จัดทําการจัดซื้อท่ีมียอดเงินต้ังแต 5,000 บาทข้ึนไป ทุกประเภทของเงนิท่ีเบิกจาย 
        - กรณีเบิกจายจากเงนิฝากคลังใหระบุในระบบ e-GP วา ผาน GFMIS (เปนงบประมาณจากจังหวดั 
                หรือเงินนอกฝากคลัง) 
        - กรณีเบิกจายจากเงนิบํารงุหรอืเงนินอกงบประมาณท่ีไมไดนาํเงนิฝากคลังใหระบุวา ไมผานGFMIS 
        - จัดพิมพเอกสารออกจากระบบ e-GP ผานเจาหนาท่ี หัวหนาเจาหนาท่ี เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

6. จัดทํารายละเอียดของพัสดุท่ีขอซื้อ 
7. จัดทํารายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติส่ังซื้อ ผานเจาหนาท่ี หัวหนาเจาหนาท่ี  เสนอผูมี 
    อํานาจอนุมัติ 

        - ใบเสนอราคา (ลายมือช่ือผูเสนอราคา) กรณีผูเสนอเปนบุคคลธรรมดาใหแนบสําเนาบัตร   
                ประชาชน กรณีผูเสนอราคาเปนนติิบคุคล ใหแนบเอกสารของบรษิทั หางหุนสวนจํากดั   
                หางหุนสวนสามัญ (รบัรองสําเนาถูกตอง) 
        - มีผูเสนอราคาไมนอยกวา 3 ราย 
        - ประกาศผลผูชนะการเสนอราคาซือ้ 
        - ขออนมุติัประกาศเผยแพรผูชนะการเสนอราคาซือ้ในเวบ็ไซตของหนวยงานและบอรด  
                 ประชาสัมพันธของหนวยงาน (หัวหนาเจาหนาท่ี) ทุกวงเงิน (มาตรา 66) 
         - กรณีจัดซื้อไมเกนิ 100,000 บาท ใหจัดทําเปน ใบส่ังซือ้ ประกอบดวย เลขท่ีใบส่ังซื้อ กําหนด  
                 วันสงมอบ ลายมือช่ือผูขาย ลายมือช่ือผูส่ังซื้อ (หัวหนาเจาหนาท่ี)  
        - กรณีจัดซื้อวงเงินเกิน 100,000 บาทข้ึนไป ใหจัดทําเปน สัญญาซือ้ขาย 

8. ใบสงของ/ใบแจงหนี้ 
        - ลงวันท่ี/ลายมือช่ือผูรบัของ/ผูสงของ 
        - กรณีผูขายเปนบุคคลธรรมดา ไมมีใบสงของ ใชใบสําคัญรบัเงนิพรอมสําเนาบัตรประชาชน  

9. จัดทําการตรวจรบัในระบบ e-GP ผานหัวหนาเจาหนาท่ี เสนอผูมอีาํนาจทราบ 
        - ลงวันท่ีตรวจรับ 
        - พิมพเอกสารออกจากระบบ e-GP 
        - ลายมือช่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับพัสดุ 
  10. จัดทําบันทึกรายงานผลการพจิารณา (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 16) 
  11. สรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจาง ประจําเดือน 



1. แผนการจัดจางประจําป เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 11) 
กรณีจางทําของ/จางเหมาบริการ 

2. ขออนมุติัประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางในเวบ็ไซตของหนวยงานและบอรดประชาสัมพนัธ 
              ของหนวยงาน (พรบ. มาตรา 11 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 11,12,13) 

3. จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติจางและแตงต้ังผูกาํหนดขอบเขตงานและคุณลักษณะพสัดุท่ีจดัจาง  
              (มาตรา 9 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 21) 

4. กรณีจัดซื้อวงเงินเกิน 100,000 บาท แตงต้ังกรรมการกาํหนดราคากลาง ตามตาราง (ปปช.)   
    กาํหนด 
5. จัดทํารายงานขอจางในระบบ e-GP (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 9 และขอ 22) 

       - จัดทําการจัดจางท่ีมียอดเงินต้ังแต 5,000 บาทข้ึนไป ทุกประเภทของเงนิท่ีเบิกจาย 
       - กรณีเบิกจายจากเงนิฝากคลังใหระบุในระบบ e-GP วา ผาน GFMIS (เปนงบประมาณจากจังหวดั 
                 หรือเงินนอกฝากคลัง) 
       - กรณีเบิกจายจากเงนิบํารงุหรอืเงนินอกงบประมาณท่ีไมไดนาํเงนิฝากคลังใหระบุวา ไมผานGFMIS 
       - จัดพิมพเอกสารออกจากระบบ e-GP ผานเจาหนาท่ี หัวหนาเจาหนาท่ี เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

6. จัดทํารายละเอียดของพัสดุท่ีขอจาง 
7. จัดทํารายงานผลการพจิารณา และขออนมุติัส่ังจาง ผานเจาหนาท่ี หัวหนาเจาหนาท่ี เสนอผูมี  

              อํานาจอนุมัติ 
       - ใบเสนอราคา (ลายมือช่ือผูเสนอราคา) กรณีผูเสนอเปนบุคคลธรรมดาใหแนบสําเนาบัตร  
                ประชาชน กรณีผูเสนอราคาเปนนติิบคุคล ใหแนบเอกสารของบรษิทั หางหุนสวนจํากดั   
                หางหุนสวนสามัญ (รบัรองสําเนาถูกตอง) 
       - มีผูเสนอราคาไมนอยกวา 3 ราย 
       - ประกาศผลผูชนะการเสนอราคาจาง 
       - ขออนมุติัประกาศเผยแพรผูชนะการเสนอราคาจางในเวบ็ไซตของหนวยงานและ 
                 บอรดประชาสัมพนัธของหนวยงาน (หัวหนาเจาหนาท่ี) ทุกวงเงิน (มาตรา 66) 
       - กรณีจัดจางไมเกนิ 100,000 บาท ใหจัดทําเปน ใบส่ังจาง ประกอบดวย เลขท่ีใบส่ังจาง  กาํหนด 
                วันสงมอบ ลายมือช่ือผูรบัจาง ลายมือช่ือผูส่ังจาง (หัวหนาเจาหนาท่ี)  
       - กรณีจัดจางวงเงนิเกนิ 100,000 บาทข้ึนไป ใหจัดทําเปน สัญญาจาง 
       - ติดอากรแสตมปทุกฉบับเมื่อออกใบส่ังจาง จํานวนเงนิ 1,000 บาท คาอากรแสตมปเทากบั 
                หนึง่บาท ถาเปนเศษของ 1,000 บาท ใหปดเปนหนึง่บาท 
       - วงเงนิจัดจางต้ังแต 200,000 บาทข้ึนไป ใหซื้อตราสารจากกรมสรรพกรพื้นท่ี เพื่อติดใน 
                 สัญญาจาง 
  8. ใบสงมอบ/ใบสงของ/ใบแจงหนี้ 
       - ลงวันท่ี/ผูสงมอบ/ลายมือช่ือผูรบัของ/ผูสงของ 
       - กรณีผูขายเปนบุคคลธรรมดา ไมมีใบสงของ ใชใบสําคัญรบัเงนิพรอมสําเนาบัตรประชาชน  

9. จัดทําการตรวจรบัในระบบ e-GP ผานหัวหนาเจาหนาท่ี เสนอผูมอีาํนาจทราบ 
       - ลงวันท่ีตรวจรับ 
       - พิมพเอกสารออกจากระบบ e-GP 
       - ลายมือช่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับพัสดุ 
  10. จัดทําบันทึกรายงานผลการพจิารณา (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 16) 

11. สรปุผลการดําเนนิการจัดซือ้จัดจาง ประจําเดือน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จนท.พสัดุ/ผูไดรับมอบหมาย 
จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง 

(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ขอ 11) 
จนท.พัสดุ  จัดทํารายงานขอซื้อหรือจาง 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(ขอ 78 ประกอบ 22 ) คภก/จนท.พสัดุ/ผูไดรับมอบหมาย 

จดัทํารางขอบเขตของงาน (ขอ 21) 

หัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบ 
รายงานขอซือ้ขอจาง 

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไมเกิน 500,000 บาท) 
เจาหนาที่เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการท่ีมีอาชีพ

หรือรับจางน้ัน โดยตรง (ขอ 79) 

กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) 
คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธี

เฉพาะเจาะจงจัดทําหนังสือเชิญชวน  สงไปยัง
ผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด (ขอ 

  

คณะกรรมการฯ จดัทํารายงานผลการพิจารณา
ขอเสนอ/ตอรองราคา ตามความเหมาะสม    

แลวแตกรณี 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและ
เสนอความเหน็ตอหวัหนาหนวยงานของรฐั 
(อนุโลม ขอ55(4) ประกอบ ขอ 78(2) ) 

หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจ 
อนุมัติซื้อหรือจางเห็นชอบผลการคัดเลือก 

(̃ ╠Ă̈́81) 

หัวหนาเจาหนาที่ ซื้อหรือจางภายในวงเงินท่ีไดรับความ
เหน็ชอบจากหวัหนาหนวยงานของรฐั (ขอ 79) 

- ˆİðęýďĞ Ğ. 56 (2) (̃ )         
ń̄ ╠Ŀ̋╠ď̄×╠ďþęŔ¼ĎđÝĹÝśďĿ×Ę×̂ ďİ΅̈́  ̈́
(Ŀ̄ĞěĂ×ćĘ−ęý̂ ş¸İď̆ďĿÝĘĞ) 

กรมบัญชีกลาง  

(5,000บาท ขึ้นไป) 

เว็บไซตหนวยงาน 

ปดประกาศที่หนวยงาน 

 

 ยกเวน กรณีซ้ือ/จางตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรอื (ฉ) 
ไมตองจัดทําแผน (พรบ. มาตรา 11 ) 

 

 

ˆďİĿ̌ĘŠˇć×/Ŀ̋İ˝ď
╟ĂİĂ 

 

 

 


 

 

  

กรณี A กรณี B 

ประกาศผูท่ีไดรับการคัดเลือก 
การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(ขอ 81) 

 

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด หรือขอตกลง(มาตรา 66) และระเบียบฯ  

ขอ 161 
 

 

วธีิเฉพาะเจาะจง  
ไมจําตองรอใหพนระยะเวลา

อทุธรณ(มาตรา 66) 

 

A1 

A4 

A3 

A2 

B1 

B2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จนท.พสัดุ/ผูไดรับมอบหมาย 
จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง 
      

 

 

เจาหนาที่พัสดุ 
˝ĎÝþśďİďģ̆ ď×̃ ĂŁěŕĂ̄İěĂ̋╠ḑ̌ŃÝğćĘ−ę̆ĎÝĿşěĂ̂΅

(̃ ╠Ă 74 ² İą̂ Ă¹  22 ) 

คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย 
˝ĎÝþśďİ╟ḑ̌˜Ă¹ Ŀ̃ý̃ Ă̧¸ď× (̃ ╠Ă 21) 

คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก 
จัดทําหนังสือเชิญชวนไปยังผูประกอบการ  

(ขอ 74 (1)) 

คณะกรรมการฯ เปดซองขอเสนอและดําเนินการ 
พิจารณาผล (ขอ 74 (4)) 

ผูประกอบการที่ไดรับหนังสือเชิญชวน 
ย่ืนขอเสนอตาม 

วัน เวลา ท่ีกําหนด (74 (4)) 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและ 
เสนอความเหน็ตอหวัหนาหนวยงานของรฐั (ขอ 76) 

หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจอนุมัติซ้ือหรือจาง 
เห็นชอบผลการพิจารณา ขอ 77 (อนุโลมขอ 42) 

ประกาศผูชนะการเสนอราคาขอ 77 

  
 

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือขอตกลง ภายหลังจากพนระยะเวลาอุทธรณ
<ผลการคัดเลือก (มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ 161 ยกเวน กรณีจัดหาตามเงื่อนไขตาม ม. 56 (1) (ค)  

ไมตองรอใหพนระยะเวลาอุทธรณ (ม. 66 วรรคสอง) 
 

กรณีซื้อ/จางตามมาตรา 56(1) (ค) (ฉ)  
ไมตองจัดทําแผน(พรบ. มาตรา 11 )  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

เชิญชวนไปยัง
ผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไข 
ไมนอยกวา 3 ราย 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย 
˝ĎÝþśďŀ³×̋ ĎÝŁěŕĂ̋ĎÝ̋╠ḑ̌ 

       

เจาหนาที่พัสดุ จัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธี         
e - market (ขอ 34) 

คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย 
˝ĎÝþśďİ╟ḑ̌˜Ă¹ Ŀ̃ý̃ Ă̧¸ď× (̃ ╠Ă 21) 

เจาหนาที่พัสดุ  จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง 
เสนอหวัหนาหนวยงานของรฐั (ขอ 22) 

 E-market แบบใบเสนอราคา ขอ 30 (1) 

ผูประกอบการเขาระบบ e- GP เพ่ือเสนอราคาตามวัน/เวลา 
ท่ีกําหนดโดยเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว ขอ 37 (1) 

ผูประกอบการเขาระบบ e – GP เพ่ือเสนอราคา 
ตามวัน/เวลาท่ีกําหนด โดยเสนอราคากี่ครั้งก็ได 

ภายในเวลา 30 นาที ขอ 37 (2) 

E-market แบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส ขอ 30 (2) 

หัวหนาหนวยงานของรัฐ ใหความเห็นชอบ 
รายงานขอซือ้ขอจาง 

หวัหนา จนท.พสัดุ จัดทําประกาศเผยแพร 
ในระบบ e-GP /เว็บไซสของหนวยงาน 
และปดประกาศท่ีหนวยงาน (ขอ 35) 

ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
หรือขอตกลง ภายหลัง จากพนระยะเวลาอุทธรณผลการ

พิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ 161 

สิ้นสุดการเสนอราคาใหเจาหนาท่ีพิจารณาผูชนะ 
การเสนอราคาจากผทีเ่สนอราคาตํ่าสด (ขอ 38) 

เจาหนาทีİ่ďģ̆ ď×³şˆďİ¼Ę̋ďİðď¼İ╠ĂĞ̆ćďĞĿ̄ő× 
Ŀđ×Ăý╟Ă̄Ďć̄ ×╠ď̄×╟ćģ̆ ď×̃ Ă̧İĎž³╟ď×̄ Ďć̄ ×╠ďĿ̋╠ď̄×╠ďþęŔ 

(ขอ 41) 

หัวหนาเจาหนาที ่
แจงผลการพิจารณาทาง e-mail และประกาศ

ผลผูชนะ (ขอ 42 ) 

หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจอนุมัติซ้ือหรือจาง 
เห็นชอบผลการพิจารณา 

ˆďİĿđ×Ăİď̆ď 

- หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
- ประกาศเผยแพรไมนอยกวา 3 วันทาํการ 
- กําหนดวันเสนอราคาเปนวันถัดจากวันสุดทาย
ของการประกาศเผยแพร 
 

กรณวีงเงนิเกิน 5 แสนบาท 
แตไมเกิน 5 ลานบาท 

 

กรณวีงเงนิเกิน 5  ลานบาท 
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เจาหนาท่ีพัสดุ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
˝ĎÝþśďŀ³×̋ ĎÝŁěŕĂ̋ĎÝ̋╠ḑ̌ 

       

เจาหนาที่พัสดุ จัดทําเอกสารซื้อหรือจาง 
ดวยวิธี e – bidding (ขอ 43) 

คณะกรรมการ/เจาหนาท่ีพัสดุ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
˝ĎÝþśďİ╟ḑ̌˜Ă¹ Ŀ̃ý̃ Ă̧¸ď× (̃ ╠Ă 21) 

จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง 
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ขอ 22) 

 

ไมนํารางประกาศ/เอกสาร 
ประกวดราคารับฟงความคิดเห็น (ขอ 45 ) 

หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
เห็นชอบใหนําประกาศเผยแพร 

ประกาศผูชนะการเสนอราคา (ขอ 59) 

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
หรือขอตกลง ภายหลังจากพนระยะเวลาอุทธรณผลการ

พิจารณา (มาตรา 66) และระเบยีบฯ ขอ 161 

หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
ใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจาง 

กําหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) กอนถึง
วันเสนอราคา ไมนอยกวา 3 วันทําการ (ขอ 52) 

หัวหนาเจาหนาท่ี 
เผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคา (ขอ 48) 

ระยะเวลาการเผยแพรเอกสารฯ และจดัเตรยีม 
เอกสารฯ เพ่ือย่ืนขอเสนอผานระบบ e – GP (ขอ 51) 

ผูเสนอราคาเขาเสนอราคาผานระบบ e-GP 
โดยเสนอราคาไดเพียงครัง้เดียว (ขอ 54) 

คณะกรรมการฯ พิจารณาผลฯ ดําเนินการ 
พิจารณาผล (ขอ 55) 

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ ×śďİ╟ḑ̌² İą̂ ďČ/ĿĂ̂đďİ
Ŀ³ğŀ¼İ╟ş¸Ŀćő¹ŇŁý╣ Ŀ¼ěŔĂİĎ¹¾╥̧̆ćďĞ̆ĘÝĿ̄ő×̈́ (̃ ╠Ă̈́
45) ş¸Ŀćő¹ŇŁý╣ Ŀ¼ěŔĂİĎ¹¾╥̧̆ćďĞ̆ĘÝĿ̄ő×̈́ (̃ ╠Ă̈́45) 

- หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
- ประกาศเผยแพร"ไมนอยกวา 3 วันทาํการ 
- กําหนดวันเสนอราคาเปนวันถัดจาก วัน
สุดทายของการประกาศเผยแพร 

 
 

  

 

 

 

10 

16 

หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจอนุมัติซื้อหรือจาง
เห็นชอบผลการพิจารณา (ขอ 59) 

คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการพิจารณาพรอม
ความเห็นตอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 

ตามขอ 55(4) 

นํารางประกาศ/เอกสารประกวดราคา รับฟงความคิดเห็น 
(ขอ 45+ ขอ 46) 

วงเงินไมเกิน 
5 ลานบาท 

อยูในดุลพินิจของ 
หัวหนาหนวยงาน 

ของรฐั 

ไมมีผูเสนอ 
ความคิดเห็น 

มีผูเสนอ 
ความคิดเห็น 

ไมปรับปรุง 
ขอ 47 (2) 

- หากมีผูเสนอความเห็นใหหัวหนาเจาหนาที่แจงตอบผูมี
ความเหน็ทกุรายทราบเปนหนังสอื (ขอ 47 (1)) 
- กรณีปรับปรุง หัวหนาเจาหนาที่ทํารายงานพรอมความเห็น
รวมทั้งรางเอกสารทีแ่กไข เสนอหวัหนาหนวยงานของรัฐ + 
นํารางประกาศอีกคร้ัง(ขอ 47 (1)) 

ปรับปรุง 
ขอ 47 (1) 

17 

14 

13 

12 

11 

A1 B1 
 

หัวหนาเจาหนาที่ทํารายงาน 

9 

8 

15 



 
 
 

 
 

การประกาศเปดเผยขอมลูขาวสารเกีย่วกบัการจัดซือ้จัดจาง เพือ่ใหเกดิความโปรงใส สาธารณชน และประชาชน
ผูรับบริการ สามารถเขาถึงขอมลูของสํานกังานสาธารณสุขอาํเภอกะทูไดอยางสะดวกในชองทางท่ีกาํหนด มกีารเปดเผย
ขอมูลอยางตรงไปตรงมา   สามารถตรวจสอบได เปดโอกาสใหผูรบับรกิารและผูมสีวนไดเสีย  เขามามีสวนรวมในการ
ดําเนนิงานของสํานกังานสาธารณสุขอาํเภอกะทู และมกีารจัดการเรือ่งรองเรยีนอยางเปนระบบ 
 
 1. ดําเนนิการเปดเผยขอมลูขาวสารเกีย่วกบัการจัดซือ้จัดจาง ตอสาธารณชน  

แนวปฏิบัติ 

 2. ดําเนนิการเปดเผยขอมลูเกีย่วกบัการดําเนนิงานการจัดซือ้จัดจาง ของสํานกังานสาธารณสุขอาํเภอและ
หนวยงานท่ีรบัผิดชอบ อยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบนัอยูเสมอ 
 
 การประกาศเผยแพร 

1. ประกาศแผนการจัดซือ้จัดจาง (มาตรา 11) 
         - เวบ็ไซตในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 
         - เวบ็ไซตของหนวยงาน 
         - บอรดประชาสัมพนัธของหนวยงาน 

2. ประกาศราคากลาง (ตาราง ปปช.) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กรณีมีวงเงินต้ังแต  
               100,000 บาทข้ึนไป 
         - เวบ็ไซตในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 
          - เวบ็ไซตของหนวยงาน 
         - บอรดประชาสัมพนัธของหนวยงาน 

3. ประกาศผูชนะการเสนอราคา (มาตรา 66) 
         - เวบ็ไซตในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 
         - เวบ็ไซตของหนวยงาน 
         - บอรดประชาสัมพนัธของหนวยงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจาง 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัด 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

เร่ือง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2562 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ช่ือหนวยงาน:.................................................................................................. .............................................. 

วัน/เดือน/ป:................................................................................................................................................ 

หัวขอ:............................................................................................................................................................ 

รายละเอียดขอมูล(โดยสรปุหรอืเอกสารแนบ) 

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

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

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

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

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

Linkภายนอก:……………………………………………………………………………………………………………………………... 

หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 

  

(......................................................................) (......................................................................) 

ตําแหนง.................................................................. ตําแหนง.............................................................(หัวหนา) 

วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ............... วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............... 
 

 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 

(............................................................................) 

ตำแหนง............................................................... 

วันท ี่ ............เดือน............................พ.ศ................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

   

      



 
รายช่ือคณะทํางาน จัดทําแนวทางการดําเนินงานเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะทู 
................................................................. 

 
1.นายพีระพงษ  ชีพเหล็ก  สาธารณสุขอาํเภอกะทู 
2.นายนาํชัย ประทีป ณ ถลาง ผูอาํนวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลกมลา 
3.นายวรพล  สิทธเิดช  นกัวชิาการสาธารณสุข  สํานกังานสาธารณสุขอาํเภอกะทู  
4.นางสาวปนผกา  เปดทอง นกัวชิาการสาธารณสุข  โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลกะทู 
5.นางสาวปยวดี  ระยาภกัด์ิ นกัวชิาการสาธารณสุข  โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลกมลา 
6.นางสาวผองนภา หิรญัวดี เจาพนกังานสาธารณสุข  โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลกมลา 
7.นางสาวอัสมา  นาวาร ี นกัวชิาการสาธารณสุข  สํานกังานสาธารณสุขอาํเภอกะทู  
8.นางกติติมา  ชีวธารณากร นกัวชิาการสาธารณสุข ปฏบิติังาน สํานกังานสาธารณสุขอาํเภอกะทู  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


