
 บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต     โทร 0 7632 1633                 

ที่ ภก 0332 / พิเศษ 12  วนัที่    10  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 

เรือ่ง แนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565  
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 

ตามท่ี คณะท างานจัดท าคู่มืองานพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้
จัดท าแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 256๕ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้หน่วยงานและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียบร้อยแล้ว นั้น 

เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ดังกล่าว  งานพัสดุ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ ขอส่งแนวทางปฏิบัติงานดังกล่าว และขอเสนอ ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
กะทู้ เรื่องแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256๕ รายละเอียดตามท่ีแนบ
เรียนมาพร้อมหนังสือนี้ หากเห็นชอบได้โปรดพิจารณาลงนามในประกาศดังกล่าวต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

      
(นางสาวปิ่นผกา   เป็ดทอง)  

   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 
 
 

  
 

 
 
         

□ ชอบ 

□ ลงนาม 
 

                  
                  (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 

ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 

วันท่ี....10....เดือน....กุมภาพันธ.์...พ.ศ...2565... 



 บนัทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต     โทร 0 7632 1633                 

ที่ ภก 0332 / 63  วันที่   10  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 

เร่ือง ส่งเอกสารการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  256๕ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะทู้,กมลา 

ตามท่ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ ได้จัดท าแนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256๕ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงานการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความรู้ความเข้าใจแนวทางขั้นตอน และกระบวนการ
ท างานของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น  
นั้น 

ในการนี้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ ขอน าส่งเอกสารดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานของท่าน
ได้ศึกษา และน าไปปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประสบความส าเร็จตามเป้าหมายตามรายละเอียด
ตามท่ีแนบมาดังนี้ 

1. คู่มือปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  256๕ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

2. ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256๕ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป 

                                                      
(นายพีระพงษ์   ชีพเหล็ก)  

    สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
แนวทางปฏบิตังิานเพื่อสง่เสรมิความโปรง่ใสในการจดัซือ้จดัจา้ง

ปงีบประมาณ  2565 
ตามพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิาร 

พสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอกะทู้ 
พฤศจิกายน 2564 

  



 
 

ก 

ค าน า 
 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ในวันท่ี 23 
สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกรอบการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
น าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นส าคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังเพื่อให้เป็นไปตามหลัก        
ธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ซึ่งเป็น
มาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดังนั้น ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จึงจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง         
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้หน่วยงานและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 
 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 

                                                                                         พฤศจิกายน  2564 
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1. การจัดซื้อจัดจ้างและประเภทของพัสดุ 

1.1 การจัดซื้อจัดจ้างหมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า
แลกเปล่ียน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

2.2 พัสดุหมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างท่ีปรึกษาและงานจ้างออกแบบ หรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมท้ังการด าเนินการอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  พัสดุ แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
    (1) สินค้า ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมท้ังงานบริการท่ี
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 

  (2) งานบริการ ได้แก่ งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับขนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐงานจ้างท่ีปรึกษา 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  (3) งานจ้างก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูกสร้าง
อื่นใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอื่นท่ีมีลักษณะท านองเดียวกันต่ออาคาร
สาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว รวมท้ังงานบริการท่ีรวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

  “อาคาร” หมายความว่า ส่ิงปลูกสร้างถาวรท่ีบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารท่ีท า
การโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นท่ีมีลักษณะท านองเดียวกัน รวมท้ังส่ิงก่อสร้าง
อื่น ๆซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอย ส าหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า หอถังน้ า ถนน ประปา 
ไฟฟ้า หรือส่ิงอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน 

  “สาธารณูปโภค” หมายความว่า การระบายน้ า การขนส่งทางท่อ ทางน้ า ทางบก ทางอากาศ 
หรือทางราง หรือการอื่นท่ีเกี่ยวข้องซึ่งด าเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน 

  (4) งานจ้างท่ีปรึกษา ได้แก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมายเศรษฐศาสตร์ 
การเงิน การคลัง ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรมการศึกษาวิจัย หรือด้านอื่น
ท่ีอยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

  (5) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้แก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

  (6) การด าเนินการอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
1.3 การบริหารพัสดุ หมายถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบการบ ารุงรักษา

และการจ าหน่ายพัสดุ 
 
 
 
 
 

บทที ่1 

ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 
 



 
2 
 

2. การใช้บังคับเกี่ยวกับงบประมาณ 
หน่วยงานของรัฐเมื่อได้รับงบประมาณจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังนี้ 
2.1 เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ

กฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณ 
2.2 เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้โดยไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
2.3 เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย 
2.4 เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นท่ีตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตาม

กฎหมายหรือท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย 
2.5 เงินกู้เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

3. หน่วยงานของรัฐและผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.1 หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วย
ธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภาหน่วยงานอิสระ
ของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

3.2 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามท่ีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด หรือผู้
ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

3.3 เจ้าหน้าท่ี หมายความว่า ผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

 
4. การมอบอ านาจ 

4.1 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอ านาจส่ังซื้อหรือส่ังจ้างจะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดก็ได้ ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกันโดยค านึงถึงระดับต าแหน่งหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ   
ผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ 

 
5. คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง และองค์ประกอบคณะกรรมการ 

5.1 ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังคณะกรรมการซื้อหรือ
จ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่
กรณีดังนี้ 

     5.1.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
    5.1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
    5.1.3 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
    5.1.4 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

   5.1.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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5.2 ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ถ้ามีเหตุท่ีท าให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยาย
เวลาให้ตามความจ าเป็น 

5.3 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 
อย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็น
ส าคัญ 

5.4 ในกรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งต้ังบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็
ได้แต่จ านวนกรรมการท่ีเป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

5.5 ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งต้ังผู้ท่ีเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

5.6 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งต้ังผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือ
จ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ 

5.7 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้ประธาน
กรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง หากประธาน
กรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธาน
กรรมการแทน 

5.8 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 

5.9 กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้าง
ครั้งนั้น ท้ังนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งท่ีประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและกรรมการให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือ
กรรมการในคณะกรรมการท่ีตนได้รับการแต่งต้ังนั้นและให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อส่ังการ
ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

 
6. การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

6.1 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่หากปรากฏว่ามี
ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น 

6.2 ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย ให้เจ้าหน้าท่ีก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่น
เอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

6.2.1 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
        6.2.1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
        6.2.1.2 หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี)

และบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
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    6.2.2 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
    6.2.3 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน 7.2.1  

     6.2.4 เอกสารอื่นตามท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ส าเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการท่ีก าหนดใน
ระเบียบ 

 
7. หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังนี้ 
7.1 คุ้มค่า หมายถึง พัสดุต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานราคา

เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสมและชัดเจน 
7.2 โปร่งใส หมายถึง ต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติ

ต่อผู้ประกอบการโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ  มีหลักฐานการ
ด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ในทุกขั้นตอน 

7.3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง ต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ล่วงหน้า ก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

7.4. ตรวจสอบได้ หมายถึง มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 
8. คณะกรรมการ  

ตามท่ีแต่งต้ังท่ีเกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ประกอบด้วย 

8.1 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหน้าท่ีก าหนดเสนอ
นโยบาย กฎระเบียบ ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ 

8.2 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีหน้าท่ีปรับปรุงแก้ไข
ปัญหา ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

8.3 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มีหน้าท่ี ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดราคากลาง 

8.4 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีหน้าท่ี ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการความ
ร่วมมือป้องกันการทุจริตก าหนดแบบข้อตกลงคุณธรรม 

8.5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องเรียน มีหน้าท่ี พิจารณาข้อร้องเรียนและวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
การจัดซื้อจัดจ้าง เริ่มต้ังแต่การจัดท าประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 

จนกระท่ังการตรวจรับพัสดุ และการจ าหน่ายพัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ภาพที่ 2-1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

จัดท าและประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

การบริหารพัสดุ 
 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
 

การจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 

 

การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 

การท าสัญญา/ข้อตกลง 
 

บทที ่2 
กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ.2560 
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1. การจัดท าและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน
นั้นจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

  (1) ช่ือโครงการท่ีจะจัดซื้อจัดจ้าง 
  (2) วงเงินท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
  (3) ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 

(4) รายการอื่นตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น หาก
หน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ท่ีไม่ต้องจัดท า
แผน 

  (1) กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุท่ีใช้ในราชการลับ 
  (2) กรณีท่ีมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจ าเป็นต้องใช้

พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุท่ีจะขายทอดตลาด 
  (3) กรณีท่ีเป็นงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินค่าจ้างตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือท่ีมีความ

จ าเป็นเร่งด่วนหรือท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
  (4) กรณีท่ีเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือท่ี

เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
หลังจากท่ีได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแ ล้วให้หน่วยงานของรัฐรีบด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอน เพื่อให้พร้อมท่ีจะท าสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ
ทางการเงินแล้ว 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดท ารายงานพร้อมระบุเหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ด าเนินการ  

 
2. การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 

ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานขอซื้อ
หรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 

  (1) เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องซื้อหรือจ้าง 
  (2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน

ก่อสร้างท่ีจะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 
  (3) ราคากลางของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง 

    (4) วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ี
ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
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  (5) ก าหนดเวลาท่ีต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
  (6) วิธีท่ีจะซื้อหรือจ้างและเหตุผลท่ีต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
  (7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  (8) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง 

การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวนการซื้อหรือจ้าง กรณีจ าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจาก
เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได้ หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน หรือกรณีการซื้อหรือจ้าง
ท่ีมีวงเงินเล็กน้อย ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งไม่อาจท ารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานนั้น จะท ารายงานเฉพาะรายการท่ีเห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 

 
3. การจัดท ารา่งขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุหรอืแบบรปูรายการงานก่อสร้าง  

3.1 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะท าการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึง
คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุท่ีจะท าการจัดซื้อจัด
จ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 

3.2 ในการซื้อหรือจ้างท่ีมิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง รวมท้ังก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอด้วย 

3.3 เพื่อให้การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐานและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุท่ีจะซื้อ
หรือจ้างใดยังไม่มีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับ
กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างหรือรายการใน
การก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าขึ้น 

3.4 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้
เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 
4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

3.5 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามท่ีหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

 
4. การจัดท าและเปิดเผยราคากลาง  
  หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช 0001.26/ว 0025 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2556 เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลาง ก าหนดว่า “ใน
กรณีท่ีหน่วยของรัฐได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างซึ่งมีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่าหนึ่งแสน
บาท ต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2556 ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลางตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
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 “ราคากลาง” หมายถึง ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่ง
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ราคาท่ีได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด 
  (ข) ราคาท่ีได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดท า 
  (ค) ราคามาตรฐานท่ีส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด 
  (ง) ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
  (จ) ราคาท่ีเคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
  (ฉ) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
ในกรณีท่ีมีราคาตาม (ก) ให้ใช้ราคาตาม (ก) ก่อน ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (ก) แต่มีราคาตาม (ข) หรือ 

(ค) ให้ใช้ราคาตาม (ข) หรือ (ค) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (ข) หรือ (ค) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (ก) (ข) และ (ค) ให้ใช้ราคาตาม (ง) (จ) หรือ (ฉ) โดยจะใช้ราคาใด
ตาม (ง) (จ) หรือ (ฉ) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

 
5. วิธีการซื้อหรือจ้างการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ  

การซื้อหรือจ้าง กระท าได้ 3 วิธี ดังนี้  
  (1) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
  (2) วิธีคัดเลือก 
  (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 
5.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ัวไปท่ีมี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ กระท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 
     5.1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีไม่ซับซ้อน 

เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างท่ีก าหนดไว้ในระบบ     
e – catalog กระท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

      (1) การเสนอราคาโดยใช้ใบเสนอราคา ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 
500,000 บาท 

      (2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่ง ซึ่ง
มีราคาเกิน 5,000,000 บาท 

     5.1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
วงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e –catalog) 
โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e –bidding) ตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด 

     5.1.3 วิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท ให้กระท าได้ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ได้  

ท้ังนี้ ให้เจ้าหน้าท่ีระบุเหตุผลความจ าเป็นท่ีไม่อาจด าเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างด้วย 
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5.2 วิธีคัดเลือก ได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีประกอบการ
ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดน้อยกว่า 3 ราย 

5.3 วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมท้ังการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ให้คณะกรรมการซือ้หรอืจ้างโดยวธิเีฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้เข้ายื่น
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

  (1) กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ใช้ท้ังวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือวิธี
คัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกให้สืบราคาจากผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง และจากผู้ยื่นข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูก
ยกเลิกไป (ถ้ามี) ท้ังนี้ หากเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด 
หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้ 

  (2) กรณีพัสดุนั้นมีผู้ประกอบการท่ีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว และกรณีท่ีเป็นพัสดุท่ีมี
ความจ าเป็นต้องใช้โดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตราย  และการดาเนิน
การโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือเสียหาย ตามมาตรา 56 (2) (ค) 
(ง) ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง มายื่นข้อเสนอหากเห็นว่าราคาท่ีเสนอนั้นยังสูง
กว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคากลางหรือวงเงินงบประมาณ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรอง
ราคาลงเท่าท่ีจะท าได้ 

  (3) กรณีจ าเป็นต้องทาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมหรือต่อเนื่องจากพัสดุท่ีได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน
แล้ว ตามมาตรา 56 (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญา หรือข้อตกลงซึ่งยังไม่ส้ินสุด
ระยะเวลา ส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และราคาท่ีต่ ากว่าหรือราคาเดิม โดยค านึงถึง
ราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้าม)ี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 

  (4) กรณีเป็นพัสดุท่ีขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือ
หน่วยงานของต่างประเทศ ตามมาตรา 56(2) (ฉ) ให้ดาเนินการโดยเจรจาตกลงราคา 

  (5) กรณีเป็นพัสดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งวิธีตามมาตรา 56 
(2) (ช) ให้เชิญเจ้าของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกว่าราคาใน
ท้องถิ่น หรือราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ี
จะท าได้ 

   - กรณีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการเป็นการท่ัวไป 
และมีวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

   - ส าหรับกรณีข้างต้นท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้ และด าเนินการ
ตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความ
เห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงาน
ดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

 
 
 



 
 
 

 
  
 

เพื่อส่งเสริมให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ เป็นหน่วยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงาน จึงก าหนดแนวทาง มาตรการ เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบั ติ รวมท้ังเป็นค่านิยมร่วมของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือ เป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึง  จึง
ได้ก าหนดแนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 1. นโยบายหลัก 
      มุ่งเน้น และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างท่ีต้องด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด
อย่างเคร่งครัด ด้วยความโปร่งใส มิให้เกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 2. มาตรการ/แนวทาง 
     2.1 ก ากับให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ท่ีหลากหลาย 

  2.1.1 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจ าปี  ตามมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท่ีบัญญัติว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น ประกอบด้วย 

(1) ช่ือโครงการ/รายการที่จะซื้อจ้าง 
  (2) วงเงินท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
  (3) ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
   เงื่อนไขหลักฐาน 

  1) หน่วยงานจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ได้แก่ 
     งบด าเนินงาน 

   - งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   - เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปีงบประมาณ  

     งบลงทุน 
   - งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   - งบเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ   
   - งบรายจ่ายอื่น ประจ าปีงบประมาณ  
   - เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ประจ าปีงบประมาณ  

หน่วยงานต้องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ภายใน 30 วันท าการ หลังจากท่ีได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ  

  2) หน่วยงานต้องมีค าส่ังมอบหมายผู้รับผิดชอบการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 
  3) ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพื่อตรวจสอบ

ความมีอยู่จริงของระบบ 
 

บทที ่3 
แนวทางการด าเนนิงาน จดัซือ้จดัจา้งตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดั
จา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 เพือ่สง่เสรมิความโปรง่ใสในการจดัซือ้จดั

จา้ง  (Workflow) 
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  4) ผู้บังคับบัญชา จะต้องส่ังการหรืออนุมัติให้น าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ไป

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือส่ือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์หรือส่ือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

     2.1.2 การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีบัญญัติว่า 
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ ประกอบด้วย 
   (1) ช่ือโครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว 

(2) วงเงินท่ีได้จัดซื้อจัดจ้าง 
(3) ระยะเวลาท่ีได้จัดซื้อจัดจ้าง 
(4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

  2.2 ก ากับให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าทุก
เดือน และเผยแพร่ต่อท่ีสาธารณะท้ังทางเว็บไซต์และช่องทางอื่นท่ีหลากหลาย 

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ข้อ 1 (5) บัญญัติว่า สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่
ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8) ท่ีเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 ท่ีมีมติให้หน่วยงาน
ภาครัฐถือปฏิบัติและด าเนินการอย่างเคร่งครัด 

 

ราคากลาง เป็นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้ข้อบังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคา
กลางรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.3/ว 453 ลงวันท่ี 3 
ตุลาคม 2561 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0505.3/ว 132 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2561
ผู้บังคับบัญชา จะต้องส่ังการหรืออนุมัติให้น าค าส่ัง/ข้อส่ังการอย่างเป็นทางการ และกรอบแนวทางดังกล่าวไป
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือส่ือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณาผ่าน
เว็บไซต์หรือส่ือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

 



        แบบ สขร. 1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ....................... 

(ชื่อหน่วยงาน)................................................ 

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

ล าดับท่ี 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 
วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

สัญญา 

    หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท)   และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้าง โดยสรุป 
หรือข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

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

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
       

 
 

     

 

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

 

         ต าแหน่ง.................................................... 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

   ต าแหน่ง............................................ 
หัวหน้าหน่วยงาน 
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              อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) 

ช่องท่ี (1) ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างน้ัน 

ช่องท่ี (2) ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซื้อหรือจ้าง 

ช่องท่ี (3) ระบุช่ือของงานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง 

ช่องท่ี (4) ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซื้อหรือจ้างในครั้งน้ัน 
ท้ังหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซื้อหรือจา้งในครั้งน้ัน 

ช่องท่ี (5) ระบุวงเงินราคากลางของงานซื้อหรือจ้างในครั้งน้ัน 

ช่องท่ี (6) ระบุวิธีการท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งน้ัน 

ช่องท่ี (7) ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจ้างครั้งน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ 

ช่องท่ี (8) ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซื้อหรือจ้าง 

ช่องท่ี (9) ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน 

ช่องท่ี (10) ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลง
น้ัน 

 

ระบวุันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างน้ัน 

   
    2.3 ก าหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างและ  ผู้เสนองาน โดยก าหนดเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

การป้องกันผู้ท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญา มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ท่ีบัญญัติว่า 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น 
ให้ปฎิบัติตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนท่ีสุดท่ี 0217/ว 3001 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 
2560 เรื่อง ขอส่งประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ จัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีและผู้ตรวจรับ
พัสดุ จ านวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท 
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แบบแสดงความบรสิุทธิใ์จในการจัดซือ้จดัจา้งของหนว่ยงาน(วงเงนิเลก็นอ้ยไมเ่กนิ 100,000 บาท) 
ในการเปดิเผยขอ้มลูความขัดแยง้ทางผลประโยชนข์องหวัหนา้เจา้หนา้ที ่เจา้หนา้ที่  

และผูต้รวจรบัพสัด ุ
----------------------------------- 

 
 
ข้าพเจ้า................................................................................................................ (หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี) 
ข้าพเจ้า................................................................................................................ (เจ้าหน้าท่ี) 
ข้าพเจ้า................................................................................................................. (ผู้ตรวจรับพัสดุ) 

 
 ขอให้ค ารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้วยจิตส านึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
ตามท่ีระบุไว้ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560 

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงนาม ................................................................. 
(หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี) 

ลงนาม ................................................................. 
(เจ้าหน้าท่ี) 

ลงนาม ................................................................. 
(ผู้ตรวจรับพัสดุ) 
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แบบแสดงความบรสิุทธิใ์จในการจัดซือ้จดัจา้งทกุวธิขีองหนว่ยงาน 
ในการเปดิเผยขอ้มลูความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

ของหวัหนา้เจา้หนา้ที่ เจ้าหนา้ที่ และคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ
----------------------------------- 

 
ข้าพเจ้า................................................................................................ (หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี) 
ข้าพเจ้า................................................................................................ (เจ้าหน้าท่ี) 
ข้าพเจ้า................................................................................................ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ) 
ข้าพเจ้า................................................................................................ (กรรมการตรวจรับพัสดุ) 
ข้าพเจ้า................................................................................................ (กรรมการตรวจรับพัสดุ) 
 
 ขอให้ค ารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้วยจิตส านึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
ตามท่ีระบุไว้ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ 
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  หากเพ่ิมเติมคณะกรรมการสามารถด าเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธ์ิใจ ฯ  น้ีได้โดยอนุโลม 

ลงนาม ................................................................. 
(หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี) 

ลงนาม ................................................................. 
(เจ้าหน้าท่ี) 

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

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

ลงนาม ................................................................. 
(กรรมการตรวจรับพัสดุ) 
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   2.4 ก ากับให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการ
รายงานผลการวิเคราะห์ เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

หน่วยงานต้องรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและจัดเก็บไว้
อยา่งเป็นระบบ โดยจะต้องแสดงรายละเอียดครบท้ัง 4 รายการ ด าเนินการรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี ตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนดในกรอบแนวทาง เช่น งบลงทุน ทุกไตรมาส งบด าเนินงาน ทุก 6 เดือน 
เป็นต้น 

ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี จะต้องแสดง 
รายละเอียดครบท้ัง 4 รายการ ประกอบด้วย  

  (1) ช่ือโครงการ/รายการที่ได้ซื้อจ้างแล้ว  
  (2) วงเงินท่ีได้จัดซื้อจัดจ้าง 
  (3) ระยะเวลาท่ีได้จัดซื้อจัดจ้าง  

(4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีท่ีผ่านมา ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 

องค์ประกอบ คือ 
  (1) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

(2) การวิเคราะห์ความเส่ียง 
(3) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
(4) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

    (5) แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณต่อไป 

 
 
......................................................................................................................................... 
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รายการในแผน ขั้นตอนการจัดท า 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
จัดท าแผนประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ 

หัวหน้าหน่วยงานเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
ให้ความเห็นชอบ 

เจ้าหน้าท่ี ขออนุญาตประกาศเผยแพร่
แผน 

เจ้าหน้าท่ี ประกาศเผยแพร่แผน 

(1) ช่ือโครงการ/รายการท่ีจะซื้อจ้าง 
(2) วงเงินท่ีจะจัดซื้อจัดจ้าง  
     โดยประมาณ 
(3) ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(4) รายการอื่นตามท่ี กรมบัญชีกลาง   
     ก าหนด 

เว็บไซต์หน่วยงาน 

ปิดประกาศท่ีหน่วยงาน 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป 
ตามแผนและขั้นตอนของระเบียบฯ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนซื้อจัดจ้าง 

 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
1.งบด าเนินงาน  รายงานทุก 6 เดือน 
2.งบลงทุน รายงานทุกไตรมาส 
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ขัน้ตอนการจดัซือ้จัดจางโดยวธิเีฉพาะเจาะจง 

วงเงนิไมเกนิ 500,000 บาท 
…………………………………………… 

กรณซีือ้วัสด ุ
1. จัดท าแผนการจัดซื้อวัสดุประจ าป เสนอผูมีอ านาจอนุมัติ (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 11) 
2. ขออนุมัติประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางในเว็บไซตของหนวยงานและบอรดประชาสัมพันธ 
    ของหนวยงาน (พรบ. มาตรา 11 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 11,12,13) 
3. จัดท าบันทึกขอความขออนุมัติซื้อและแตงต้ังผูก าหนดขอบเขตงานและคุณลักษณะพัสดุท่ีจัดซื้อ  
    (มาตรา 9 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 21) 
4. กรณีจัดซื้อวงเงินเกิน 100,000 บาท แตงต้ังกรรมการก าหนดราคากลาง ตามตาราง (ปปช.) 
    ก าหนด 
5. จัดท ารายงานขอซื้อในระบบ e-GP (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 9 และขอ 22) 

        - จัดท าการจัดซื้อท่ีมียอดเงินต้ังแต 5,000 บาทขึ้นไป ทุกประเภทของเงินท่ีเบิกจาย 
        - กรณีเบิกจายจากเงินฝากคลังใหระบุในระบบ e-GP วา ผาน GFMIS (เปนงบประมาณจากจังหวัด 
                หรือเงินนอกฝากคลัง) 
        - กรณีเบิกจายจากเงินบ ารุงหรือเงินนอกงบประมาณท่ีไมไดน าเงินฝากคลังใหระบุวา ไมผานGFMIS 
        - จัดพิมพเอกสารออกจากระบบ e-GP ผานเจาหนาท่ี หัวหนาเจาหนาท่ี เสนอผูมีอ านาจอนุมัติ 

6. จัดท ารายละเอียดของพัสดุท่ีขอซื้อ 
7. จัดท ารายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติส่ังซื้อ ผานเจาหนาท่ี หัวหนาเจาหนาท่ี เสนอผูมี 
    อ านาจอนุมัติ 

        - ใบเสนอราคา (ลายมือช่ือผูเสนอราคา) กรณีผูเสนอเปนบุคคลธรรมดาใหแนบส าเนาบัตร  
                ประชาชน กรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล ใหแนบเอกสารของบริษัท หางหุนสวนจ ากัด   
                หางหนุสวนสามัญ (รับรองส าเนาถูกตอง) 
        - มีผูเสนอราคาไมนอยกวา 3 ราย 
        - ประกาศผลผูชนะการเสนอราคาซื้อ 
       - ขออนุมัติประกาศเผยแพรผูชนะการเสนอราคาซื้อในเว็บไซตของหนวยงานและบอรด  
                 ประชาสัมพันธของหนวยงาน (หัวหนาเจาหนาท่ี) ทุกวงเงิน (มาตรา 66) 
        - กรณีจัดซื้อไมเกิน 100,000 บาท ใหจัดท าเปน ใบส่ังซื้อ ประกอบดวย เลขท่ีใบส่ังซื้อ ก าหนด 
                 วันสงมอบ ลายมือช่ือผูขาย ลายมือช่ือผูส่ังซื้อ (หัวหนาเจาหนาท่ี) 
        - กรณีจัดซื้อวงเงินเกนิ 100,000 บาทขึ้นไป ใหจัดท าเปน สัญญาซื้อขาย 

8. ใบสงของ/ใบแจงหนี้ 
        - ลงวันท่ี/ลายมือช่ือผูรับของ/ผูสงของ 
        - กรณีผูขายเปนบุคคลธรรมดา ไมมีใบสงของ ใชใบส าคัญรับเงินพรอมส าเนาบัตรประชาชน 

9. จัดท าการตรวจรับในระบบ e-GP ผานหัวหนาเจาหนาท่ี เสนอผูมีอ านาจทราบ 
        - ลงวันท่ีตรวจรับ 
        - พิมพเอกสารออกจากระบบ e-GP 
        - ลายมือช่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับพัสดุ 
  10. จัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 16) 
  11. สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจ าเดือน 
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กรณีจางท าของ/จางเหมาบรกิาร 

1. แผนการจัดจางประจ าป เสนอผูมีอ านาจอนุมัติ (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 11) 
2. ขออนุมัติประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางในเว็บไซตของหนวยงานและบอรดประชาสัมพันธ 

              ของหนวยงาน (พรบ. มาตรา 11 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 11,12,13) 
3. จัดท าบันทึกขอความขออนุมัติจางและแตงต้ังผูก าหนดขอบเขตงานและคุณลักษณะพัสดุท่ีจัดจาง  

              (มาตรา 9 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 21) 
4. กรณีจัดซื้อวงเงินเกิน 100,000 บาท แตงต้ังกรรมการก าหนดราคากลาง ตามตาราง (ปปช.)   
    ก าหนด 
5. จัดท ารายงานขอจางในระบบ e-GP (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 9 และขอ 22) 

       - จัดท าการจัดจางท่ีมียอดเงินต้ังแต 5,000 บาทขึ้นไป ทุกประเภทของเงินท่ีเบิกจาย 
       - กรณีเบิกจายจากเงินฝากคลังใหระบุในระบบ e-GP วา ผาน GFMIS (เปนงบประมาณจากจังหวัด 
                 หรือเงินนอกฝากคลัง) 
       - กรณีเบิกจายจากเงินบ ารุงหรือเงินนอกงบประมาณท่ีไมไดน าเงินฝากคลังใหระบุวา ไมผานGFMIS 
       - จัดพิมพเอกสารออกจากระบบ e-GP ผานเจาหนาท่ี หัวหนาเจาหนาท่ี เสนอผูมีอ านาจอนุมัติ 

6. จัดท ารายละเอียดของพัสดุท่ีขอจาง 
7. จัดท ารายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติส่ังจาง ผานเจาหนาท่ี หัวหนาเจาหนาท่ี เสนอผูมี 

              อ านาจอนุมัติ 
       - ใบเสนอราคา (ลายมือช่ือผูเสนอราคา) กรณีผูเสนอเปนบุคคลธรรมดาใหแนบส าเนาบัตร 
                ประชาชน กรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล ใหแนบเอกสารของบริษัท หางหุนสวนจ ากัด   
                หางหนุสวนสามัญ (รับรองส าเนาถูกตอง) 
       - มีผูเสนอราคาไมนอยกวา 3 ราย 
       - ประกาศผลผูชนะการเสนอราคาจาง 
       - ขออนุมัติประกาศเผยแพรผูชนะการเสนอราคาจางในเว็บไซตของหนวยงานและ 
                 บอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน (หัวหนาเจาหนาท่ี) ทุกวงเงิน (มาตรา 66) 
       - กรณีจัดจางไมเกิน 100,000 บาท ใหจัดท าเปน ใบส่ังจาง ประกอบดวย เลขท่ีใบส่ังจาง ก าหนด 
                วันสงมอบ ลายมือช่ือผูรับจาง ลายมือช่ือผูส่ังจาง (หัวหนาเจาหนาท่ี) 
       - กรณีจัดจางวงเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป ใหจัดท าเปน สัญญาจาง 
       - ติดอากรแสตมปทุกฉบับเมื่อออกใบส่ังจาง จ านวนเงิน 1,000 บาท คาอากรแสตมปเทากับ 
                หนึ่งบาท ถาเปนเศษของ 1,000 บาท ใหปดเปนหนึ่งบาท 
       - วงเงนิจัดจางต้ังแต 200,000 บาทขึ้นไป ใหซื้อตราสารจากกรมสรรพกรพื้นท่ี เพื่อติดใน 
                 สัญญาจาง 
  8. ใบสงมอบ/ใบสงของ/ใบแจงหนี้ 
       - ลงวันท่ี/ผูสงมอบ/ลายมือช่ือผูรับของ/ผูสงของ 
       - กรณีผูขายเปนบุคคลธรรมดา ไมมีใบสงของ ใชใบส าคัญรับเงินพรอมส าเนาบัตรประชาชน 

9. จัดท าการตรวจรับในระบบ e-GP ผานหัวหนาเจาหนาท่ี เสนอผูมีอ านาจทราบ 
       - ลงวันท่ีตรวจรับ 
       - พิมพเอกสารออกจากระบบ e-GP 
       - ลายมือช่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับพัสดุ 
  10. จัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา (ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 16) 

11. สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจ าเดือน 
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จนท.พสัด/ุผูไ้ดร้บัมอบหมาย 
จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11) 
จนท.พสัดุ  จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้าง 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(ข้อ 78 ประกอบ 22 ) คภก/จนท.พสัด/ุผูไ้ดร้บัมอบหมาย 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) 

หวัหนา้หนว่ยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบ 
รายงานขอซื้อขอจ้าง 

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไมเ่กิน 500,000 บาท) 
เจา้หนา้ที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพ

หรือรับจ้างน้ัน โดยตรง (ข้อ 79) 

กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) 
คณะกรรมการซือ้หรอืจา้งโดยวิธเีฉพาะเจาะจง
จัดท าหนังสือเชิญชวน  ส่งไปยังผู้ประกอบการที่

มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด (ข้อ 78 (1)) 

คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณา
ข้อเสนอ/ต่อรองราคา ตามความเหมาะสม    

แล้วแต่กรณี 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและ
เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(อนุโลม ข้อ55(4) ประกอบ ข้อ 78(2) ) 

หวัหนา้หนว่ยงานของรฐัและผูม้อี านาจ 
อนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการคัดเลือก 

(ข้อ 81) 

หวัหนา้เจา้หนา้ที ่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 79) 

- กรณีตาม ม. 56 (2) (ข)         
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการ    
(เหมือนวิธีตกลงราคาเดิม) 

กรมบัญชีกลาง  
(5,000บาท ขึ้นไป) 

เว็บไซต์หน่วยงาน 

ปิดประกาศที่หน่วยงาน 
 

 ยกเวน้ กรณีซื้อ/จ้างตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 
ไม่ต้องจัดท าแผน (พรบ. มาตรา 11 ) 

 

 

การเชิญชวน/เจรจา
ต่อรอง 

 

 

 



 

 

  
กรณ ีA กรณ ีB 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(ขอ้ 81) 

 

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด หรือข้อตกลง(มาตรา 66) และระเบียบฯ  

ข้อ 161 
 

 

วธิีเฉพาะเจาะจง  
ไมจ่ าต้องรอใหพ้น้ระยะเวลาอทุธรณ์

(มาตรา 66) 

 

A1 

A4 

A3 

A2 

B1 

B2 
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จนท.พสัด/ุผูไ้ดร้บัมอบหมาย 
จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 
11) 

 

เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ
จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

(ข้อ 74 ประกอบ 22 ) 

คณะกรรมการ/เจา้หนา้ทีพ่สัด/ุผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) 

คณะกรรมการซือ้หรอืจา้งโดยวิธคีดัเลอืก 
จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ  

(ข้อ 74 (1)) 

คณะกรรมการฯ เปดิซองข้อเสนอและด าเนินการ 
พิจารณาผล (ข้อ 74 (4)) 

ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัหนงัสอืเชญิชวน 
ย่ืนข้อเสนอตาม 

วัน เวลา ที่ก าหนด (74 (4)) 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและ 
เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 76) 

หวัหนา้หนว่ยงานของรฐัและผูม้อี านาจอนมุัตซิือ้หรอืจา้ง 
เห็นชอบผลการพิจารณา ข้อ 77 (อนุโลมข้อ 42) 

ประกาศผูช้นะการเสนอราคาข้อ 77 
(อนุโลมข้อ 42) 

 
ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
<ผลการคัดเลือก (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161 ยกเว้น กรณีจัดหาตามเงื่อนไขตาม ม. 56 (1) (ค)  

ไมต้่องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (ม. 66 วรรคสอง) 
 

กรณซีือ้/จา้งตามมาตรา 56(1) (ค) (ฉ) 
ไมต่อ้งจดัท าแผน(พรบ. มาตรา 11 ) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

เชญิชวนไปยงัผูป้ระกอบการ
ทีม่คีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไข 

ไมน่อ้ยกวา่ 3 ราย 
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เจา้หนา้ทีพ่สัด/ุผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11) 

เจา้หนา้ทีพ่สัด ุจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี         
e - market (ข้อ 34) 

คณะกรรมการ/เจา้หนา้ทีพ่สัด/ุผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย 
จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) 

เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 22) 

 E-market แบบใบเสนอราคา ข้อ 30 (1) 

ผูป้ระกอบการเข้าระบบ e- GP เพ่ือเสนอราคาตามวัน/เวลา 
ที่ก าหนดโดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว ข้อ 37 (1) 

ผูป้ระกอบการเข้าระบบ e – GP เพ่ือเสนอราคา 
ตามวัน/เวลาท่ีก าหนด โดยเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ 

ภายในเวลา 30 นาที ข้อ 37 (2) 

E-market แบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส ์ข้อ 30 (2) 

หวัหนา้หนว่ยงานของรฐั ใหค้วามเห็นชอบ 
รายงานขอซื้อขอจ้าง 

หวัหนา้ จนท.พสัดุ จัดท าประกาศเผยแพร่ 
ในระบบ e-GP /เว็บไซส์ของหน่วยงาน 
และปิดประกาศที่หน่วยงาน (ข้อ 35) 

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
หรือข้อตกลง ภายหลัง จากพ้นระยะเวลาอทุธรณ์ผลการ

พิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161 

สิ้นสุดการเสนอราคาให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาผู้ชนะ 
การเสนอราคาจากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด (ข้อ 38) 

เจา้หนา้ที่รายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็น 
เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

(ข้อ 41) 

หวัหนา้เจา้หนา้ที ่
แจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และประกาศ

ผลผู้ชนะ (ข้อ 42 ) 

หวัหนา้หนว่ยงานของรฐัและผูม้อี านาจอนมุัตซิือ้หรอืจา้ง 
เห็นชอบผลการพิจารณา 

การเสนอราคา 

- หัวหน้าเจ้าหนา้ที่พัสดุ 
- ประกาศเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
- ก าหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจากวันสุดท้าย
ของการประกาศเผยแพร 
 

กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท 
แต่ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

 

กรณีวงเงินเกิน 5  ล้านบาท 
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9 

10 

A1 

A1 

B1 

B2 
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เจา้หนา้ทีพ่สัด/ุผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11) 
เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้าง 

ด้วยวิธี e – bidding (ข้อ 43) 

คณะกรรมการ/เจา้หนา้ทีพ่สัด/ุผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) 

จดัท ารายงานขอซือ้หรอืขอจา้ง 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 22) 

 

ไม่น าร่างประกาศ/เอกสาร 
ประกวดราคารับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45 ) 

หวัหนา้หนว่ยงานของรฐั 
เห็นชอบใหน้ าประกาศเผยแพร ่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ข้อ 59) 

ลงนามในสัญญาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 
หรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการ

พิจารณา (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161 

หวัหนา้หนว่ยงานของรฐั 
ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง 

ก าหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ก่อนถึง
วันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ (ข้อ 52) 

หวัหนา้เจา้หนา้ที ่
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (ข้อ 48) 

ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารฯ และจัดเตรียม 
เอกสารฯ เพื่อย่ืนข้อเสนอผ่านระบบ e – GP (ข้อ 51) 

ผูเ้สนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP 
โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว (ข้อ 54) 

คณะกรรมการฯ พิจารณาผลฯ ด าเนินการ 
พิจารณาผล (ข้อ 55) 

หวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่สัด ุน าร่างประกาศ/เอกสาร
เผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ข้อ 
45) ลงเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45) 

- หัวหน้าเจ้าหนา้ที่พัสดุ 
- ประกาศเผยแพร"ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
- ก าหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจาก วัน
สุดท้ายของการประกาศเผยแพร ่

 

 

  

 

 

 

10 

16 

หวัหนา้หนว่ยงานของรฐัและผูม้อี านาจอนมุัตซิือ้หรอืจา้ง
เห็นชอบผลการพิจารณา (ข้อ 59) 

คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณาพร้อม
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ 

ตามข้อ 55(4) 

น ารา่งประกาศ/เอกสารประกวดราคา รบัฟังความคิดเห็น 
(ข้อ 45+ ข้อ 46) 

วงเงินไม่เกิน 
5 ล้านบาท 

อยู่ในดุลพินิจของ 
หัวหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐ 

ไมม่ีผูเ้สนอ 
ความคิดเห็น 

มผีู้เสนอ 
ความคิดเห็น 

ไม่ปรับปรุง 
ข้อ 47 (2) 

- หากมีผู้เสนอความเห็นใหห้ัวหน้าเจา้หน้าที่แจง้ตอบผู้มี
ความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ (ข้อ 47 (1)) 
- กรณปีรบัปรงุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท ารายงานพร้อมความเห็น
รวมทั้งร่างเอกสารที่แก้ไข เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ + 
น าร่างประกาศอีกคร้ัง(ข้อ 47 (1)) 

ปรับปรุง 
ข้อ 47 (1) 

17 

14 

13 

12 

11 

A1 B1 
 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ท ารายงาน 

9 

8 

15 
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การประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สาธารณชน และ
ประชาชนผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ได้อย่างสะดวกในช่องทางท่ี
ก าหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา  สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการและ             
ผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ และมีการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 
แนวปฏิบัติ 
  1. ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณชน 
  2. ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 
การประกาศเผยแพร่ 

1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง (มาตรา 11) 
          - เว็บไซตในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 
          - เว็บไซตของหนวยงาน 
         - บอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน 

2. ประกาศราคากลาง (ตาราง ปปช.) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กรณีมีวงเงินต้ังแต  
               100,000 บาทขึ้นไป 
         - เว็บไซตในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 
          - เว็บไซตของหนวยงาน 
         - บอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน 

3. ประกาศผูชนะการเสนอราคา (มาตรา 66) 
         - เว็บไซตในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 
         - เว็บไซตของหนวยงาน 
         - บอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกาศเผยแพรการจัดซือ้จดัจา้ง 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือหน่วยงาน:.................................................................................................. .............................................. 
วัน/เดือน/ปี:................................................................................................................................................ 
หัวข้อ:............................................................................................................................................................ 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
.................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................... ................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
Linkภายนอก:……………………………………………………………………………………………………………………………... 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

(......................................................................) (......................................................................) 
ต าแหน่ง.................................................................. ต าแหน่ง.............................................................(หัวหน้า) 
วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ............... วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............... 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำขอ้มูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(............................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

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

 
 

 
 

 

 

 
 

       

      

   

      



รายชือ่คณะท างาน จดัท าแนวทางการด าเนนิงานเพือ่สง่เสรมิความโปรง่ใสในการจัดซือ้จดัจา้ง 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 

................................................................. 
 
1. นายพีระพงษ์    ชีพเหล็ก   สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
2. นายน าชัย    ประทีป ณ ถลาง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะทู้ 
3. นางสาวเจรติย์   วุฒิชาญ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกมลา 
4. นางสาวกุมภา  ดาศรี   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
5. นางสาวปิ่นผกา   เป็ดทอง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะทู้ 
6. นายคมสันต์    สุขจิต   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะทู้ 
7. นางสาวผ่องนภา  หิรัญวดี   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกมลา 
8. ว่าท่ี ร.ต.หญิงสาวิตรี ฤทธิ์ตั้งตระกูล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
       ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
9. นางสาวรัตนพร  คงตุ้ง   นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
10. นายธนากร  จงจิตร์   นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
 

 
   



 
 
 

 
ประกาศส านกังานสาธารณสขุอ าเภอกะทู ้

แนวทางปฏบิตังิานในหนว่ยงานดา้นการจดัซือ้จัดจ้าง ปงีบประมาณ 256๕ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ตามท่ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้จัดท า แนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256๕ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
สังกัด มีแนวทางปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรม จึงขอก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง ดังนี้ 

  1. ให้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง  คู่มือปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด 

  2. บุคลากรในหน่วยงานต้องวางตัวเป็นกลาง กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  3. ให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา  

   4. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดท้ังโดยทางตรง และโดยอ้อมจากผู้ขาย 
ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
   5. ให้ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมท้ังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วย
ความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ าใจ และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม 

  6. ให้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
   6. ให้หัวหน้าหน่วยงานใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า และ
รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล รวมท้ังควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม
แนวทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

ท้ังนี้ ให้หน่วยงานน าเอกสารประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง แนบท้าย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256๕ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันท่ี  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.256๕ 

                                                                                         
(นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 



 บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต     โทร 0 7632 1633                 

ที ่ภก 0332 / พิเศษ 13 วนัที ่  10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

เรือ่ง ขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ 
เรียน   สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 

ตามท่ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้จัดท าคู่มือ/แนวทางปฏิบัติงาน/ 
รายงาน/สรุปผลการปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ และเอกสารอื่นๆ ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข นั้น 

งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ ขออนุญาตน าเอกสารเผยแพร่ โดยการ
น าเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และ/หรือ เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้  
โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นไปตาม
ข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ดังรายการต่อไปนี้ 

1. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256๕ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้น าเอกสารเผยแพร่ 

                                                       
  (นางสาวปิ่นผกา   เป็ดทอง)  

        นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    

 
 
 
 

  

□  อนุญาต 

                   
(นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 

ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 

วันท่ี...10...เดือน....กุมภาพันธ์.....พ.ศ...2565.... 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 

ตามประกาศ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 

 
ช่ือหน่วยงาน:.................................................................................................. .............................................. 
วัน/เดือน/ปี:................................................................................................................................................ 
หัวข้อ:............................................................................................................................................................ 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
.................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................... ................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
Linkภายนอก:……………………………………………………………………………………………………………………………... 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

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

ต าแหน่ง.................................................................. ต าแหน่ง..................................................................(หัวหน้า) 
วันที.่............เดือน............................พ.ศ............... วันที่.............เดือน.........................พ.ศ............... 

  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

                                                                          
 

(............................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 
วันท้ี่............เดือน............................พ.ศ................... 

 
 
 

 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 

้้้้๑๐้้กุมภาพันธ์้้๒๕๖๕ 
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256๕ 

นางสาวปิ่นผกา   เป็ดทอง 

้้้้้้้้นักวิชาการสาธารณสุข 

นางสาวรัตนพร้้คงตุ้ง 

สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 

นายพีระพงษ์้้ชีพเหล็ก 

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๕ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ ๑๐ ๑๐ 

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256๕ 


