
หน้า1 จาก 5 

    กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างทั่วไป โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 
 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุปฏิบัติได้ถูกต้องตามกระบวนการและลดปัจจัยความเสี่ยง 
กฎหมาย/ระเบียบ 

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
  ๒. กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 

   ๓. กฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
พัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 
  ๔. หนังสือเวียน ค าสั่งการมอบอ านาจ การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ 

ล า 
ดับ 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ 

 
1 

 
-งานพสัด ุ

 
 
 

 

1.รับเรื่องขอซ้ือขอจ้างจากงาน/กลุ่มงานต่าง ๆ  
   และลงทะเบียนรับ 
     
 

 

 
2 

 
-หน.งานพสัดุฯ 
-หน.เจ้าหน้าที ่

 
 
 
 

2.ตรวจสอบเอกสาร หากไม่ถูกต้องส่งกลับงาน/ 
   กลุ่มงานที่เก่ียวข้องแก้ไข 
3.แผนจัดหาประจ าป/ีโครงการ 
4.ตรวจสอบรายการตามบัญชนีวัตกรรมไทย 
5.ตรวจสอบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
6.ตรวจสอบราคากลางคอมพิวเตอร์ 
7.ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อ 
   จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
8.สืบราคาจากท้องตลาด, ราคาที่เคยซื้อหรือจ้าง 
   คร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ,  
   ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วธิีการ หรือแนวทาง 
   ปฏิบัติของหน่วยงาน โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ 
   ของหน่วยงานเปน็ส าคัญ 

-บัญชนีวัตกรรม
ไทย ส านัก
งบประมาณ 
-บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ 
-กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
-พรบ.60 
-ระเบียบฯ 
-กฎกระทรวง 

 
3 

 
-หน.หน่วย 
 ราชการ 

 
 
 

 

 
9.อนุมัติในหลักการก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 

 

     

 
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9  

 (นครชัยบุรินทร์) 
 

 

 

ต่อ 

รับเรื่องจาก งาน/ 
กลุ่มงาน 

ไม่ถูกต้อง 

ตรวจสอบเอกสาร 

เสนอ หน.หน่วยงาน
พิจารณาอนุมตัิใน

หลักการ 

ไม่อนุมัต ิ



หน้า2 จาก 5 

ล า 
ดับ 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ 

4 -เจ้าหน้าที ่
-หน.งานพสัดุฯ 
-หน.เจ้าหน้าที ่

 
 

10.จัด/แบ่งกลุ่มของรายการทีจ่ะจัดซื้อจัดจ้าง 
11.จัดท าแผนจัดซื้อจัดจา้งประจ าปี และประกาศ 
    เผยแพร่ในระบบ e-GP/wedsite ของ 
    หน่วยงาน/ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ 
    ปิดประกาศของหน่วยงาน ยกเว้นกรณีซื้อ/จ้าง 
    ที่มีวงเงินไม่เกินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
    หรือมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน หรือมี 
    ความจ าเปน็ต้องใช้พัสดุที่ขายทอดตลาด  
    แล้วแต่กรณี 

-พรบ.60 มาตรา
11  
-ระเบียบฯ ข้อ 11  
-หนังสือ ด่วนทีสุ่ด 
กรมบัญชีกลาง   
ว.322 ลว.24 
สค. 60 ข้อ 2.1 

5 -เจ้าหน้าที ่
-หน.งานพสัดุฯ 
-หน.เจ้าหน้าที ่

 12.แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าทีบุ่คคลใด 
    บุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขต 
    ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
 

-ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 
ข้อ 21 
 
 
 
 

6. -หน.หน่วยงาน 
 ของรัฐ 

 13.หน.หน่วยงานของรัฐลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ  
   หรือเจ้าหน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบใน 
   การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
   คุณลักษณะเฉพาะ 
 

 

7 -คณะกรรมการฯ 
-เจ้าหน้าที ่
-หน.งานพสัดุฯ 
-หน.เจ้าหน้าที ่
 

 14.คณะกรรมการฯ หรือ จนท.ด าเนนิการจัดท าร่าง 
   ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑5.จนท.บันทึกรายงานผลการจัดท าร่างขอบเขต 
   ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
 

 

8 -หน.หน่วยงาน 
 ของรัฐ 

  
16.หน.หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
 
 

 

9 -เจ้าหน้าที ่  17.จนท.จัดท า/สร้างโครงการที่จะซื้อหรือจ้างลงใน 
    ระบบ e-GP 
18.กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ไม่ต้อง 
    เปิดเผยราคากลาง แต่ยังต้องบันทึกข้อมูลการ 
    จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ตามวิธีการที ่
    กรมบัญชีกลางก าหนด  

-หนังสือแจ้งเวียน 
ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวจ) 0433.2/ว 
206 ลว. 1 พค. 
62 

     

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ต่อ 

แต่งตั้งกรรมการ/จนท. 

จัดท าแผนจดัซื้อจัดจา้ง 

เสนอพิจารณา
เห็นชอบ 

จัดท า/สร้างโครงการ 

รายงานผลการจัดท า TOR หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

เสนอพิจารณา
เห็นชอบ 



หน้า3 จาก 5 

ล า 
ดับ 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ 

10 -เจ้าหน้าที ่
-หน.งานพสัดุฯ 
-หน.เจ้าหน้าที ่

 19.จนท.บันทึกรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตัง้ 
   คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยเฉพาะเจาะจง  
   (แล้วแต่กรณี)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    
   (การด าเนินการในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง  
   โดยใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจดัซื้อจัดจ้าง 
   ภาครัฐ กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต่ ากว่า  
    5,000 บาท  ไม่ต้องด าเนนิการในระบบ e-GP) 
20.จัดท าใบแสดงความบริสทุธิใ์จตามแบบที่ 
   สป.สธ ก าหนด 
 

-ระเบียบฯ ข้อ 22 
-ระเบียบฯ ข้อ 25 
-พรบ.60 มาตรา  
 56(๒) 
-ระเบียบฯ ข้อ 9 
-หนังสือ ด่วนทีสุ่ด 
กรมบัญชีกลาง   
ว.322 ลว.24 
สค.60 ข้อ 2.2 

11 - หน.หน่วยงาน
ของรัฐ 

  
21.หน.หน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้ 
   ด าเนินการ  
 
 

 
-ค าสั่งจังหวัดฯ 
 การมอบอ านาจ 

12 -เจ้าหน้าที ่

-หน.งานพสัดุฯ 

-หน.เจ้าหน้าที ่

-คณะกรรมการฯ 

 
 
 
 
 
 

๒2.กรณีที่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และวิธี 
    คัดเลือกแล้วไม่มีผู้ยื่น หรือไม่ได้รับการคัดเลือก/ 
    เป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในประเทศไทย/  
    มีความจ าเปน็โดยฉุกเฉินเนือ่งมาจากเกิด 
    อุบัติเหตุ/ภัยธรรมชาติ/เกิดโรคติดต่ออันตราย 
    หรือเป็นพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน 
    แล้ว  หรือเป็นพัสดุที่ขายทอดตลาดโดย 
     หนว่ยงานของรัฐ  คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง 
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เจรจาตกลงราคากับผู้ 
    ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น 
    โดยตรง 
 

-พรบ.60 มาตรา 
56(2)(ข) 
-ระเบียบฯ ข้อ 79 
-พรบ.60 มาตรา 
56(2)(ก)(ค)(ง)(จ)
(ฉ)(ช)(ซ) 

13 -เจ้าหน้าที ่
-หน.เจ้าหน้าที ่
 

 ๒3.รายงานผลการพิจารณาข้อเสนอ/ต่อรอง ตาม 
    ความเหมาะสมแล้วแต่กรณี พร้อมจัดท า 
    ประกาศผูช้นะ 

-ระเบียบฯ ข้อ 
78(2) 

14 -หน.หน่วยงาน
ของรัฐ 

 
 
 
 
 

 
๒4.หน.หน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติ  
    และลงนามประกาศผูช้นะ 

 
-ค าสั่งจังหวัดฯ 
 การมอบอ านาจ
ของผู้ว่าฯ 

     

ไม่เห็นชอบ 

ไม่อนุมัต ิ

ต่อ 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เสนอพิจารณา
อนุมัต ิ

เจรจาตกลงราคา/
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รายงานผลการพิจารณา 

เสนอพิจารณา
อนุมัต ิ



หน้า4 จาก 5 

ล า 
ดับ 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ 

15 -หน.เจ้าหน้าที ่  25.หน.จนท.ประกาศผูช้นะการเสนอราคาใน 
    เว็บไซต ์(e-GP), เว็บไซต์หนว่ยงานและปิด 
    ประกาศโดยเผยแพร่ ณ สถานทีป่ิดประกาศของ 
    หน่วยงาน 

ระเบียบฯ  
 ข้อ ๔๒ 
 
 

16 -หน.เจ้าหน้าที ่  26.หน.เจ้าหน้าที่ สั่งซื้อหรือสั่งจ้างภายในวงเงินที ่
    ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
27.ก าหนดวันส่งมอบ/วันทีส่่งมอบของ/สถานทีส่่ง 
    มอบของ/การลงนามของผู้สัง่ซื้อสั่งจ้าง และ 
    ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง ให้ครบถ้วน 
28.การซื้อก าหนดค่าปรบัรายวนัในอัตราตายตัว 
    ระหว่าง 0.01-0.20 ของราคาพัสดทุี่ยัง 
    ไม่ได้รับมอบ 
29.การจ้างก าหนดค่าปรับเปน็รายวันเปน็จ านวน   
    เงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของ 
    ราคางานจ้าง แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100  
    บาท  และต้องติดอากรแสตมป์พันละ 1 บาท  
    (วงเงินตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปให้ท า 
    ตราสารทีส่รรพากร) 
30.จัดท าใบ PO ตามระบบ GFMIS (กรณีเงินงบประมาณ) 
 

-ค าสั่งจังหวัดฯ 
 แต่งตั้ง หน.จนท. 
-ระเบียบฯ  
 ข้อ 79, 162 
-ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร 
เกี่ยวกับอากร
แสตมป์ (ฉบับท่ี 37) 

17 -เจ้าหน้าที ่
-ผู้ตรวจรับพัสด ุ
-คณะกรรมการ 
 ตรวจรับพัสด ุ
-หน.งานพสัดุฯ 
-หน.เจ้าหน้าที ่

 
 

31.ผู้ขาย/ผู้รับจา้ง และส่งมอบของ  จนท.ประสาน 
   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   
๓2.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    ด าเนินการตรวจ 
    รับพัสดุ ณ สถานที่ก าหนดตามสัญญา  ตรวจรับ 
    ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไข   (กรณีไม่ 
    ตรวจรับให้ท าบันทึกความเห็นแย้งเสนอ  
    หน.หน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการ) 
๓3.จนท.รายงานการตรวจรับพสัดุในระบบ e-GP 
34.ตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS  
35.บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ e-GP 
    (กรณีราคา 5,000 บาทขึ้นไป) 
๓6.จนท. จัดท าบันทึกรายงานผลการตรวจรับพสัดุ 
    เสนอ หน.หน่วยงานของรัฐเพื่อทราบ 
37.จนท.จัดท าบันทึกสง่เบิกเงิน 
  
 

-ระเบียบฯ  
ข้อ 16, 175 
 

     

สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง 

ประกาศผลผู้ชนะ 

บริหารสัญญา/ส่งมอบของ/ตรวจ
รับพัสดุบันทึกรายงานผลการ
ตรวจรับพสัด/ุรายงานผลการ

พิจารณาฯ 

ต่อ 



หน้า5 จาก 5 

ล า 
ดับ 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ 

 
18 

 
-หน.หน่วยงาน
ของรัฐ 
 
 

  
38. เสนอ หน.หน่วยงานของรัฐทราบ 
 
 
 
 

 
-ค าสั่งจังหวัดฯ 
การมอบอ านาจ 

19 -เจ้าหน้าที ่  39.จนท.รวบรวมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างสง่ให้ 
   งานการเงนิ 

  

20 -เจ้าหน้าที ่
-หน.งานพสัดุฯ 
-หน.เจ้าหน้าที ่
-หน.หน่วยงาน
ของรัฐ 
 

                                    
40.เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างในแต่ละ 
    โครงการ จนท. ต้องท าบนัทกึรายการผลการ 
    พิจารณา เสนอ หน.หน่วยงานของรัฐเพื่อทราบ 

 
-ระเบียบฯ ข้อ 16 

21 -เจ้าหน้าที ่
 

 41.เก็บเอกสารเข้าแฟ้มรอการตรวจสอบจาก 
   หน่วยงานภายนอก 
 

 

 

ส่งเอกสารให้งานการเงิน 

เสนอเพื่อทราบ 

เก็บส าเนาเข้าแฟ้ม 

เสนอพิจารณา 
เพื่อทราบ 
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