คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เอกสารเลขที่ SP-HSS-Hed-S-03
แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ ๑
วันที่บังคับใช้ 8 สิงหาคม 2560
หน้า 1
ของ ………...…

สารบัญ
1. วัตถุประสงค์
2. ผังกระบวนการทางาน
- วิธีตกลงราคา
- วิธีสอบราคา
- วิธีพิเศษ
- วิธีกรณีพิเศษ
- วิธีประกวดราคา
- วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3. ขอบเขต
4. ความรับผิดชอบ
5. คาจากัดความ
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- วิธีตกลงราคา
- วิธีสอบราคา
- วิธีประกวดราคา
- วิธีพิเศษ
- วิธีกรณีพิเศษ
- วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
8. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร
9. ระบบการติดตามและประเมินผล

หน้า
1
1
3
5
7
9
12
20
25
26
29
29
30
33
36
37
39
49
54
55

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เอกสารเลขที่ SP-HSS-Hed-S-03
แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ ๑
วันที่บังคับใช้ 8 สิงหาคม 2560
หน้า 2
ของ ………...…

1. วัตถุประสงค์
คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท้าขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ของส้านัก/กอง ภายในกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เป็นมาตรฐาน มีขั้นตอนการด้าเนินการ
ที่ชัดเจน ด้าเนินการอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. ผังกระบวนงาน
6.1 การจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

ใช้เวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. รับบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ได้รับอนุมัติ
ในหลักการ

1 วัน

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

2. ตรวจสอบพัสดุในคลัง ,ตรวจสอบราคาซื้อ/จ้างครั้งสุดท้าย, สืบราคา
จากท้องตลาด, ตรวจสอบงบประมาณกับฝ่ายคลัง

½ วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

3. ด้าเนินการสืบราคาพร้อมขอใบเสนอราคา

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

4. จัดท้ารายงานขออนุมัติดา้ เนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง

ทบทวน

ไม่เห็นชอบ
5. เสนอขอความ
เห็นชอบจากผู้มี
อ้านาจอนุมัติ
เห็นชอบ
6. ออกใบสั่งซื้อ/สั่ง
จ้าง
7. ติดต่อผู้ขาย / ผู้รับจ้าง มารับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

8. สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม ผข.01
แล้วน้าส่งเข้าระบบ Internet
Download ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้างจากระบบ Internet มาตรวจสอบกับเอกสารข้อมูลผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS และส่งเอกสารให้กรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัตแิ ละยืนยัน

1/2 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ
1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

5-7 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เอกสารเลขที่ SP-HSS-Hed-S-03
แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ ๑
วันที่บังคับใช้ 8 สิงหาคม 2560
หน้า 3
ของ ………...…
ใช้เวลา

9. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม บส.01
แล้วน้าส่งเข้าระบบ Internet
Download ข้อมูลการจัดซ้อ/จัดจ้าง (PO) มาตรวจสอบกับเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง
แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS หลังจากได้รับอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย

10. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, ผู้ตรวจรับพัดสุด้าเนินการตรวจรับพัสดุ, เสนอผลการตรวจ
รับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ผมู้ ีอ้านาจทราบและอนุมัติจ่ายเงิน และส่งเบิกเงิน

11. เก็บรวบรวมหลักฐาน (ส้าเนาใบตรวจรับของ
คณะกรรมการ และใบส่งของ) เข้าแฟ้ม

ผู้รับผิดชอบ

1/2 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ

6 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ
คณะกรรมการฯ
เจ้าหน้าที่การเงินฯ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

รวมระยะเวลา 12 วัน

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เอกสารเลขที่ SP-HSS-Hed-S-03
แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ ๑
วันที่บังคับใช้ 8 สิงหาคม 2560
หน้า 4
ของ ………...…
ใช้เวลา

รับผิดชอบ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1-2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1-2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1-2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

5. ประกาศเชิญชวนตามระเบียบฯข้อ 41(1)
- ที่หน่วยงาน ณ ที่เปิดเผย
- ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

6. รับซองสอบราคา

10 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

7. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
และประกาศรายชื่อ พร้อมแจ้งผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือก

1-3 วัน

คณะกรรมการ
เปิดซองฯ

1-3 วัน

คณะกรรมการ
เปิดซองฯ

1-3 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

6.2 การจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
1. รับบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ได้รับอนุมัติ
ในหลักการ

2. ตรวจสอบเหตุผลควาจ้าเป็น, ตรวจสอบพัสดุในคลัง,
ตรวจสอบราคาซื้อ/จ้างครั้งสุดท้าย, ตรวจสอบรายละเอียด
Spec., ตรวจสอบงบประมาณกับฝ่ายคลัง

3. จัดท้าประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา

ทบทวน

ไม่เห็นชอบ
4. เสนอผู้อ้านวยการเพื่อเสนอ
อธิบดีลงนามประกาศสอบราคา
เห็นชอบ

8. ด้าเนินการเปิดซองเสนอราคาและตรวจสอบรายละเอียดอื่น ๆ
9. เสนอผลการพิจารณาถึงผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เอกสารเลขที่ SP-HSS-Hed-S-03
แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ ๑
วันที่บังคับใช้ 8 สิงหาคม 2560
หน้า 5
ของ ………...…

10. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลางในระบบ E-GP
จัดท้าร่างสัญญา/ตรวจร่างสัญญา

11. แจ้งผู้สอบราคาได้มาท้าสัญญา รับใบสั่ง
แจ้งผู้สอบราคาไม่ได้พร้อมสิทธิอุทธรณ์

12. สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม
ผข.01 แล้วน้าส่งเข้าระบบ Internet
Download ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้างจากระบบ Internet มาตรวจสอบกับ
เอกสารข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS และส่งเอกสารให้
กรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัตแิ ละยืนยัน

ใช้เวลา

ผู้รับผิดชอบ

1-3 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1/2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1/2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1/2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

14. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบของ, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,
ผู้ตรวจรับพัดสุด้าเนินการตรวจรับพัสดุ

1-5 วัน

คณะกรรมการฯ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

15. เสนอผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ผู้มีอา้ นาจ
ทราบและอนุมัติจา่ ยเงิน และส่งเบิกเงิน

1/2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่การเงินฯ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

13. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม บส.01
แล้วน้าส่งเข้าระบบ Internet
Download ข้อมูลการจัดซ้อ/จัดจ้าง (PO) มาตรวจสอบกับเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง
แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS หลังจากได้รับอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย

16. เก็บรวบรวมหลักฐาน (ส้าเนาใบตรวจรับของ
คณะกรรมการ และใบส่งของ) เข้าแฟ้ม

รวมระยะเวลา 20.5 – 33.5 วัน

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เอกสารเลขที่ SP-HSS-Hed-S-03
แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ ๑
วันที่บังคับใช้ 8 สิงหาคม 2560
หน้า 6
ของ ………...…

6.3 การจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
1. รับบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ได้รับอนุมัติ
ในหลักการ

2. ตรวจสอบรายละเอียดตามระเบียบฯพัสดุข้อ 27 และ
ระเบียบอื่นที่เกีย่ วข้อง ตรวจสอบงบประมาณ รหัส
งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
3. จัดท้ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง โดยวิธพี ิเศษ
- แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ/จ้าง
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- จัดท้าค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ใช้เวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1 วัน

คณะกรรมการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1/2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ทบทวน

4. ด้าเนินการพิจารรณาผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธพี ิเศษ
ไม่เห็นชอบ
5. เสนอผลการพิจารณาจัดซื้อ/
จัดจ้าง ถึงผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ/สั่ง
จ้าง
เห็นชอบ
6. ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน (ท้าสัญญาหรือออกใบสั่ง) โดยแจ้ง
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างมาท้าสัญญาหรือรับใบสัง่
7. สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม ผข.01
แล้วน้าส่งเข้าระบบ Internet
Download ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้างจากระบบ Internet มาตรวจสอบกับเอกสารข้อมูลผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS และส่งเอกสารให้กรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัตแิ ละยืนยัน

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เอกสารเลขที่ SP-HSS-Hed-S-03
แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ ๑
วันที่บังคับใช้ 8 สิงหาคม 2560
หน้า 7
ของ ………...…

8. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม บส.01
แล้วน้าส่งเข้าระบบ Internet
Download ข้อมูลการจัดซ้อ/จัดจ้าง (PO) มาตรวจสอบกับเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง
แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS หลังจากได้รบั อนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย

9. ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุด้าเนินการตรวจรับพัสดุ

10. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอรายงานผล
การตรวจรับพัสดุถึงผู้มีอา้ นาจทราบและอนุมัติ
จ่ายเงินพร้อมส่งเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ให้ฝ่ายการเงินฯ

11. เก็บรวบรวมหลักฐาน (ส้าเนาใบตรวจรับของ
คณะกรรมการ และใบส่งของ) เข้าแฟ้ม

ใช้เวลา

ผู้รับผิดชอบ

1/2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1-5 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ/
คณะกรรมการฯ

1-5 วัน

คณะกรรมการฯ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

รวมระยะเวลา 6.5 – 10.5 วัน

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เอกสารเลขที่ SP-HSS-Hed-S-03
แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ ๑
วันที่บังคับใช้ 8 สิงหาคม 2560
หน้า 8
ของ ………...…
ใช้เวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1/2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1/2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

6.4 การจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
1. รับบันทึกการจัดซื้อ/จ้างที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากอธิบดีหรือ
ผู้รับมอบอ้านาจ

2. ตรวจสอบรายละเอียดตามระเบียบฯพัสดุข้อ 27 และ
ระเบียบอื่นที่เกีย่ วข้อง ตรวจสอบงบประมาณ รหัสงบประมาณ
ตามแผนงาน/โครงการ

3. เสนออธิบดีหรือผู้มอี ้านาจ
พิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ทบทวน

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

4. ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน (ท้าสัญญาหรือออกใบสั่ง) โดย
แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างมาท้าสัญญาหรือรับใบสั่ง

5. สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม ผข.01
แล้วน้าส่งเข้าระบบ Internet
Download ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้างจากระบบ Internet มาตรวจสอบกับเอกสารข้อมูลผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS และส่งเอกสารให้กรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัตแิ ละยืนยัน

6. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม บส.01
แล้วน้าส่งเข้าระบบ Internet
Download ข้อมูลการจัดซ้อ/จัดจ้าง (PO) มาตรวจสอบกับเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง
แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS หลังจากได้รับอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เอกสารเลขที่ SP-HSS-Hed-S-03
แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ ๑
วันที่บังคับใช้ 8 สิงหาคม 2560
หน้า 9
ของ ………...…
ใช้เวลา

ผู้รับผิดชอบ

7. ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุด้าเนินการตรวจรับพัสดุ

1-5 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ
คณะกรรมการฯ

8. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอรายงานผล
การตรวจรับพัสดุถึงผู้มีอา้ นาจทราบและอนุมัติจ่ายเงิน
พร้อมส่งเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ฝ่ายการเงินฯ

1/2 วัน

คณะกรรมการฯ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

9. เก็บรวบรวมหลักฐาน (ส้าเนาใบตรวจรับ
ของคณะกรรมการ และใบส่งของ) เข้าแฟ้ม

รวมระยะเวลา 4.5 – 8.5 วัน

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เอกสารเลขที่ SP-HSS-Hed-S-03
แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ ๑
วันที่บังคับใช้ 8 สิงหาคม 2560
หน้า 10
ของ ………...…

6.5 การจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา

ใช้เวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. รับบันทึกการจัดซื้อ/จ้างที่ได้รับ

1-2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1-2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1-2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1-2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

5. ด้าเนินการปิดประกาศประกวดราคาและเผยแพร่
ทางเว็บไซต์และจัดส่งประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา
ให้หน่วยงานของรัฐตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ

8 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

6. ด้าเนินการแจ้งหน่วยงานเพือ่ เผยแพร่ประกาศ/เอกสาร
ประกวดราคาและแจ้งคณะกรรมการฯ ทุกคณะ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นชอบจากอธิบดีหรือผู้รับมอบอ้านาจ

2. ตรวจสอบรายละเอียดตามระเบียบฯพัสดุข้อ 27
และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบงบประมาณ
รหัสงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ

3. จัดท้าประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา

ทบทวน

ไม่เห็นชอบ
4. เสนออธิบดีหรือผู้มอี ้านาจ
ลงนามในประกาศประกวดราคา
เห็นชอบ

7. ผู้เสนอราคารับประกาศ / เอกสารประกวด
ราคาจากหน่วยงาน

7 วัน

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เอกสารเลขที่ SP-HSS-Hed-S-03
แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ ๑
วันที่บังคับใช้ 8 สิงหาคม 2560
หน้า 11
ของ ………...…
ใช้เวลา

ผู้รับผิดชอบ

8. ช่วงเวลาการค้านวณราคาของผู้เสนอราคา

7 วัน

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

9. คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ

1 วัน

คณะกรรมการฯ

10. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้ รับการคัดเลือกและประกาศรายชื่อ
พร้อมแจ้งผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือกทราบ

3 วัน

คณะกรรมการฯ

1-3 วัน

คณะกรรมการฯ

12. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เสนอผลการพิจารณาถึงผู้มีอา้ นาจสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง

1-3 วัน

คณะกรรมการฯ

13. ท้าหนังสือแจ้งผู้ประกวดราคาได้มาท้าสัญญา /
แจ้งผู้ประกวดราคาไม่ได้พร้อมแจ้งสิธิอทุ ธรณ์

3-5 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1/2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

11. คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเปิดซองเสนอราคา
และส่งให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจรายละเอียดอื่น ๆ

14. สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม ผข.01
แล้วน้าส่งเข้าระบบ Internet
Download ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้างจากระบบ Internet มาตรวจสอบกับเอกสารข้อมูลผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS และส่งเอกสารให้กรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัตแิ ละยืนยัน

15. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม บส.01
แล้วน้าส่งเข้าระบบ Internet
Download ข้อมูลการจัดซ้อ/จัดจ้าง (PO) มาตรวจสอบกับเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง
แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS หลังจากได้รับอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย

1/2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เอกสารเลขที่ SP-HSS-Hed-S-03
แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ ๑
วันที่บังคับใช้ 8 สิงหาคม 2560
หน้า 12
ของ ………...…
ใช้เวลา

ผู้รับผิดชอบ

16. ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุด้าเนินการตรวจรับพัสดุ

1-5 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ
คณะกรรมการฯ

17. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอรายงานผล
การตรวจรับพัสดุถึงผู้มีอา้ นาจทราบและอนุมัติ
จ่ายเงินพร้อมส่งเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ให้ฝ่ายการเงินฯ

1/2 วัน

คณะกรรมการฯ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

18. เก็บรวบรวมหลักฐาน (ส้าเนาใบตรวจรับ
ของคณะกรรมการ และใบส่งของ) เข้าแฟ้ม

รวมระยะเวลา 35.5 – 46.5 วัน

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เอกสารเลขที่ SP-HSS-Hed-S-03
แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ ๑
วันที่บังคับใช้ 8 สิงหาคม 2560
หน้า 13
ของ ………...…

6.6 การจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ใช้เวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

5 วัน

คณะกรรมการฯ

2 วัน

ผู้มีอ้านาจอนุมัติ

4 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1. วางแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
- ก้าหนดแบบฟอร์ม/จัดท้าแผน/วิเคราะห์ความ
เหมาะสม
ของพัสดุทั้งปริมาณและประเภทของพัสดุ
- เวลาทีจ่ ะใช้พัสดุ/เวลาที่ต้องแจ้งความต้องการ

ทบทวน

2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR
และร่างเอกสารประกวดราคา
ไม่เห็นชอบ
3. เสนอกรมฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการร่าง TOR
เห็นชอบ
4. อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และร่างเอกสาร
ประกวดราคา

5. คณะกรรมการฯจัดท้าร่าง TOR และร่างเอกสาร
ประกวดราคา และ ร่างประกาศเชิญชวน ขออนุมัติหวั หน้า
ส่วนราชการ

ทบทวน

ไม่อนุมัติ
6. ขออนุมัติร่าง TOR และ
ร่างเอกสารประกวดราคา
อนุมัติ
7. ด้าเนินการ Login เข้าระบบ www.gprocurement.go.th และ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน บันทึกสาระส้าคัญของ TOR และร่างเอกสาร
ประกวดราคา ประกาศเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ครั้งที่ 1)

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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8. รับข้อเสนอแนะ/ข้อวิจารณ์จากสาธารณชนเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือทางเว็บไซต์ โดยเปิดเผยตัว

4 วัน

คณะกรรมการฯ

9. พิจารณาหากไม่มีข้อเสนอแนะ/ข้อวิจารณ์ไม่ต้องน้าร่าง
TOR /เอกสารประกวดราคาลงประกาศเว็บไซต์ หน่วยงาน/
กรมบัญชีกลาง (ครั้งที่ 2)

1 วัน

คณะกรรมการฯ

5 วัน

คณะกรรมการฯ

4 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

10. หากมีข้อเสนอแนะ/ข้อวิจารณ์คณะกรรมการฯ เห็นสมควร
ปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงเสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ
ร่าง TOR /เอกสารประกวดราคา / ต้องน้าลงประกาศเว็บไซต์
หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง

11. ฝ่ายพัสดุ Login เข้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลาง บันทึก
สาระส้าคัญของ TOR และร่างเอกสารประกวดราคาที่ปรับปรุงแล้ว ประกาศ
เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ครั้งที่ 2)
ไม่เห็นชอบ

12. เสนออธิบดีขอความเห็นชอบด้าเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง และคัดเลือกผู้ให้บริการตลาด
กลางเบื้องต้นและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกวดราคา

ทบทวน

2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

2 วัน

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

เห็นชอบ
13. ท้าหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ ทั้งหมด
และคัดเลือกผุ้ให้บริการตลาดกลางและให้ก้าหนดวัน แวลา
สถานที่
- คณะกรรมการ – ประธานจากหน่วยงาน 1 คน
- กรรมการ 3-5 คน (1 คนต้องมิใช่ข้าราชการ)
- กรรมการ/เลขา - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 คน
- ผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน (ไม่นับ) รวม 5-7 คน
(ไม่ต่้ากว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน)
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คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ทบทวน
14. อธิบดีกรมบัญชีกลางแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกวดราคาและ
คัดเลือกตลาดกลาง โดยแจ้งชื่อตลาด
กลาง
วัน เวลา สถานที่ เสนอ
ราคา

ไม่เห็นชอบ
2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นชอบ
15. - ท้ารายงานขอซื้ออ /ขอจ้าง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยแนบ TOR ที่ประกาศในเว็บไซต์เสนอกรมฯ
ลงนามในประกาศประกวดราคา พร้อมเอกสารประกวดราคา
16. - ประกาศในเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ครั้งที่ 3)
พร้อมแจกจ่ายหรือจ้าหน่ายเอกสารและส่งเอกสาร 1 ชุดให้ ส ตง.

7 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

17. คณะกรรมการประกวดราคาชี้แจงเกี่ยวกับ
รายละเอียดของพัสดุ และเงื่อนไขการประมูล

1 วัน

คณะกรรมการฯ

18. คณะกรรมการฯ ก้าหนดการรับข้อเสนอด้านเทคนิค
และระยเวลาจัดท้าเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิค

6 วัน

19. คณะกรรมการประกวดราคาคัดเลือกเบื้องต้น
จากเอกสาร ส่วนที่ 1 และ 2 (คัดเลือกผู้ค้า)

20. คณะกรรมการฯ แจ้งผู้เสนอ/เทคนิคเหมาะสม คุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันเฉพาะแต่ละราย โดย
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนหร้อมสิทธิอุทธรณ์ 3 วัน

คณะกรรมการฯ

3-5 วัน คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ
5 วัน

21. คณะกรรมการฯ แจ้งผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นพร้อมสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการประกวดราคา ภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง

คณะกรรมการฯ
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คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ทบทวน

22. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณารับ
เรื่องอุทธรณ์และวินิจฉัยให้เสร็จภายใน
7 วัน ทั้งนี้ระหว่างการพิจารณาจะ
ด้าเนินการขั้นตอนต่อไปมิได้ (หากมี)

ไม่รับ
อธิบดี/รองอธิบดี

7 วัน
รับ
23. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านแต่ละรายทราบภายใน 7 วัน
หากหัวหน้าส่วนราชการไม่แจ้งผลการพิจารณาฯ ภายในก้าหนด
ถือว่าค้าอุทธรณ์ฟังขึ้นให้เพิ่มรายชื่อเพื่อด้าเนินการต่อไป
ค้าวินิฉัยของหัวหน้าส่วนราชการเป็นอันถึงที่สุดในชั้นฝ่ายบริหาร

24. หากปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว ให้หน่วยงาน
ยกเลิก การด้าเนินการทั้งหมดแล้วเริ่มด้าเนินการใหม่
หรือจะขออนุมัติ กวพ.อ. เพื่อด้าเนินการด้วยวิธีอื่นก็ได้

25. เมื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น แจ้งวัน เวลา สถานที่เสนอราคา
ให้หน่วยงานแล้ว ให้ประธานฯ แจ้งผู้มีสิทธิเสนอราคาทราบทุกรายเพื่อ
เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาด้วยธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

26. คณะกรรมการฯด้าเนินการประมูล ในวันราชการ และเริ่ม
กระบวนการเสนอราคาฯ ในเวลาราชการ แต่สิ้นสุดนอกเวลาราชการได้
ในเวลา 30-60 นาที

อธิบดี/รองอธิบดี

2 วัน

คณะกรรมการฯ

2 วัน

คณะกรรมการฯ

1 วัน

คณะกรรมการฯ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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26.1 การปฎิบัติงานของคณะกรรมการประกวดราคา
1. คณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง อยูป่ ระจ้า ณ สถานที่ที่กา้ หนด ควบคุมการเสนอราคาให้เป็นไปโดยเรียบร้อยสุจริต เป็นธรรม
ใช้ดุลพินิจยกเลิก/เลื่อนการเสนอราคา หากมีเหตุไม่เรียบร้อย หรือไม่เป็นธรรม แล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการ
2. คณะกรรมการฯ รับ username และ password จากตลาดกลาง
3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายส่งผู้แทนไม่เกินรายละ 3 คน ตามรายชื่อทีแ่ จ้งตามแบบ กวพ.อ.ก้าหนดตามแบบบก.006 พร้อมหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ ส้าเนาบัตรประชาชน/หนังสือมอบอ้านาจให้กรรมการตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงให้ลงทะเบียน
และมอบ username และ passwordก่อนเริ่มเสนอราคา ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาก้าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 1 คนเข้าประจ้าด้วย ควบคุมแต่ละรายและพาไปที่ห้องเคาะราคา
4. ห้ามมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นระหว่างการเสนอราคา
5. หากผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดไม่ส่งผู้แทนมาตามวัน เวลา และสถานที่ทกี่ ้าหนด ให้ประธานฯ ประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา
ตามแบบ บก.007 และปิดไว้ ณ สถานที่เสนอราคาและเมื่อการเสนอราคาสิ้นสุดลงให้ปลดประกาศและส่งส้าเนาประกาศ
ให้ผู้เข้าเสนอราคารายที่หมดสิทธิ และแจ้งผู้มีสิทธิที่เหลือทุกรายเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
6. หากเหลือ 1 ราย ให้ยกเลิกหรือขออนุมตั ิ กวพ.อ.ด้าเนินการโดยวิธีอื่นก็ได้
7. อาจบันทึกภาพ/เสียง/ ตามที่ กวพ.อ. ก้าหนด
8. การเสนอราคาให้ใช้วธิ ีแบบปิด Sealed Bid Auction คือ ไม่เปิดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคาภายในระยะเวลาและสถานที่ที่ก้าหนด
9. ช่วงเวลาการแข่งขันการเสนอราคา 30-60 นาที ต้องก้าหนดให้สอดคล้องกับแบบ บก.005 ที่ได้แจ้งนัดหมาย
10. เสนอราคาได้หลายครั้ง
11. ในระหว่างการแข่งขันเสนอราคา ไม่มีการรับ-ส่ง ข้อเสนอราคาทางโทรสาร (FAX)
12. การแสดงผลหน้าจอผู้เสนอราคา เมื่อถึงเวลาเสนอราคา จะมีข้อความที่หน้าจอของผู้เสนอราคาว่าเริ่มการเสนอราคาแล้ว
13. 3-5 นาทีสุดท้าย ระบบจะไม่แสดงว่าราคาของผู้ใดมีสถานะใด หมดเวลาแล้วประธานแจ้งสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
14. ผู้ให้บริการตลาดกลางได้พัฒนาโปรแกรมระบบการเสนอราคา ในกรณีที่ปรากฎว่าราคาต่้าสุดเท่ากันหลายราย คณะกรรมการฯ
จะขยายเวลาออกไปอีก 3 นาที ผู้เสนอราคาทุกรายมีสิทธิเข้าเสนอราคาในช่วงขยายเวลา หากยังไม่อาจชี้ขาดได้
เมื่อครบก้าหนดเวลาก็ให้ขยายได้อีกครั้งละ 3 นาทีจนได้ผู้เสนอราคาต่้าสุดรายเดียว ได้แล้วและสามารถพิมพ์แบบ บก.008
ออกจากระบบ จึงยกเลิก บก.009
15. เมื่อกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง คณะกรรมการฯ ต้องประชุมทันทีเพื่อมีมติว่าสมควรจะรับการเสนอราคาของผู้ใด พร้อมเหตุผล
ประกอบการพิจารณา และต้องรายงานหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาในวันท้าการถัดไป/ ก่อสร้างเพิ่มอีก 5 วัน ท้าการ นับจากวัน
รายงานครั้งแรก/เพิ่มให้การซื้อ/ การจ้าง อีก 5 วันท้าการ -15นับจากวันรายงานครั้งแรก

27. คณะกรรมการประกวดราคาประชุมพิจารณาทันที
เพื่อมีมติว่าสมควรรับราคาพร้อมแสดงเหตุผลประกอบแล้ว
รายงานหัวหน้าหน่วยงานภายในวันท้าการถัดไป

1-6 วัน

คณะกรรมการ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เอกสารเลขที่ SP-HSS-Hed-S-03
แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ ๑
วันที่บังคับใช้ 8 สิงหาคม 2560
หน้า 18
ของ ………...…
ใช้เวลา

ผู้รับผิดชอบ

ทบทวน
28. หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการประกวดราคา

ไม่เห็นชอบ
2 วัน

อธิบดี/รองอธิบดี

เห็นชอบ
29. คณะกรรมการฯ เสนอขอความเห็นชอบ จากผู้มีอา้ นาจสั่งซื้อ /
สั่งจ้าง ตามระเบียบฯ พัสดุ ข้อ65 (กรณีเห็นชอบมติคณะกรรมการ)

2 วัน

คณะกรรมการฯ

30. ผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ /สั่งจ้าง เห็นชอบให้ประธาน
คณะกรรมการฯ แจ้งผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ

3 วัน

อธิบดี/รองอธิบดี

31. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการประกวดราคา

2 วัน

อธิบดี/รองอธิบดี

32. คณะกรรมการประกวดราคา ชีแ้ จงภายใน 3 วัน
(กรณีไม่เห็นชอบมติคณะกรรมการ)

3 วัน

คณะกรรมการฯ

33. หัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นชอบค้าชี้แจงภายใน 3 วัน

2 วัน

อธิบดี/รองอธิบดี

34. หัวหน้าส่วนราชการสั่งยกเลิกการประกวดราคา แจ้งผู้มีสิทธิ
เสนอราคาทุกรายทราย และรายงานให้ กวพ.อ . ทราบ

3 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

35. คณะกรรมการฯ โดยฝ่ายพัสดุน้าผลการพิจารณาของผู้มีอ้านาจ
สั่งซื้อ/สั่งจ้าง เห็นชอบหรือสั่งยกเลิก ประกาศในเว็บไซต์หน่วยงาน
และกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วัน

3 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เอกสารเลขที่ SP-HSS-Hed-S-03
แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ ๑
วันที่บังคับใช้ 8 สิงหาคม 2560
หน้า 19
ของ ………...…

36. แจ้งผลการเสนอราคา ตามแบบ บก.010-1 ให้ผู้เสนอราคาทุกราย
ทราบและมีสิทธิอุทธรณ์ภายใน 3 วัน นับแต่วันแจ้งผลการเสนอราคา
หากไม่มีการอุทธรณ์ ก็ให้ด้าเนินการตามระเบียบฯ พัสดุต่อไป

37. กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ
หรือมีเหตุอื่นร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมให้อุทธรณ์หรือร้องต่อ กวพ.อ.
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

38. กวพ.อ. พิจารณาค้าอุทธรณ์ให้เสร็จภายใน 30 วัน โดยแจ้งหน่วยงาน เพือ่ ระงับ
การด้าเนินการตามขั้นตอนต่อไป ตามแบบ บก.010-4 และแจ้งการพิจารณา
อุทธรณ์/ร้องเรียนต่อกรมฯ และผู้ร้องเรียนตามแบบ บก.010-5 มติ กวพ.อ.
ให้เป็นอันถึงที่สุดในชั้นของฝ่ายบริหาร หากเห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นหรือค้าร้องมีผล
ให้สั่งหน่วยงานด้าเนินกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยเริ่มจากขั้นตอนใดก็ได้
ตามแต่จะมีคา้ สั่ง หากเห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น หรือค้าร้องเรียนไม่มีผลหรือฟังขึ้น
แต่ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาที่ได้แจ้งไปแล้วก็ให้ด้าเนินการตาม
ระเบียบฯพัสดุหรือระเบียบอื่นของหน่วยงานนั้นต่อไป

39. ฝ่ายพัสดุทา้ หน้งสือแจ้งผู้ประมูลได้ท้าสัญญา/รับใบสั่ง
กรณีได้รับอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง และไม่มีการอุทธรณ์
(ตามแบบ พอ.30)

40. ท้าสัญญาซื้อ / จ้าง
(ตามแบบ พอ.12-15)

41. สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม ผข.01
แล้วน้าส่งเข้าระบบ Internet Download ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้างจากระบบ Internet
มาตรวจสอบกับเอกสารข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS และส่งเอกสาร
ให้กรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัติและยืนยัน

ใช้เวลา

ผู้รับผิดชอบ

3 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

3 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

30/3 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

3 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

2-5 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

½ วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เอกสารเลขที่ SP-HSS-Hed-S-03
แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ ๑
วันที่บังคับใช้ 8 สิงหาคม 2560
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42. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม บส.01
แล้วน้าส่งเข้าระบบ Internet Download ข้อมูลการจัดซ้อ/จัดจ้าง (PO)
มาตรวจสอบกับเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS หลังจากได้รับ
อนุมัติ และยืนยันข้อมูลหลักผูข้ าย

43. ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุด้าเนินการตรวจรับพัสดุ

44. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอรายงานผล
การตรวจรับพัสดุถึงผู้มีอา้ นาจทราบและอนุมัติจ่ายเงิน
พร้อมส่งเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ฝ่ายการเงินฯ

45. เก็บรวบรวมหลักฐาน (ส้าเนาใบตรวจ
รับของคณะกรรมการ และใบส่งของ) เข้า
แฟ้ม

46. เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุแจ้งหน่วยงานให้ตรวจสอบความช้ารุด
บกพร่องของพัสดุ (หากมี)

ใช้เวลา

ผู้รับผิดชอบ

1/2 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1-5 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ/
คณะกรรมการฯ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ
คณะกรรมการฯ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

รวมระยะเวลา 64-78 วัน

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เอกสารเลขที่ SP-HSS-Hed-S-03
แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ ๑
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หน้า 21
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3. ขอบเขตกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 การจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
เริ่ ม ตั้ ง แต่ เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ รั บ บั น ทึ ก การจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า งที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ นหลั ก การ จากนั้ น
ด้าเนิ น การตรวจสอบพัส ดุในคลั ง ตรวจสอบราคาซื้อ/จ้างครั้งสุ ดท้าย สืบราคาจากท้องตลาด ตรวจสอบ
งบประมาณกับฝ่ายคลัง ด้าเนินการสืบราคาพร้อมขอใบเสนอราคา จัดท้ารายงานขออนุมัติด้าเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง น้าเสนอขอความเห็น ชอบจากผู้มีอ้านาจ หาก
เห็นชอบด้าเนินการออกใบสั่งซื้อ/สั่ง และหากไม่เห็นชอบต้องส่งกลับให้เจ้าหน้าที่พัสดุประสานผู้เกี่ยวข้อง
ทบทวน และแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มารับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จากนั้นสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ
GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม ผข.01 แล้วน้า ส่งเข้าระบบ Internet Download ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้างจากระบบ
Internet มาตรวจสอบกับ เอกสารข้อมูล ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แล้ว น้าส่งในระบบ GFMIS และส่งเอกสารให้
กรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัติและยืนยัน บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม
บส.01 แล้วน้าส่งเข้าระบบ Internet Download ข้อมูลการจัดซ้อ/จัดจ้าง (PO) มาตรวจสอบกับเอกสารการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS หลังจากได้รับอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ผู้ตรวจรับพัสดุด้าเนินการตรวจรับพัสดุ และเสนอผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้
ผู้มีอ้านาจทราบและอนุมัติจ่ายเงิน และส่งให้ฝ่ายคลังเบิกเงิน จนกระทั่งเก็บรวบรวมหลักฐาน (ส้าเนาใบตรวจ
รับของคณะกรรมการ และใบส่งของ) เข้าแฟ้ม
3.2 การจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
เริ่มตั้งแต่ เจ้าหน้ าที่พัส ดุรั บบั นทึกการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ได้รับอนุมัติในหลั กการ จากนั้น ตรวจสอบ
เหตุผลควาจ้าเป็น ตรวจสอบพัสดุในคลัง ตรวจสอบราคาซื้อ/จ้างครั้งสุดท้าย ตรวจสอบรายละเอียด Spec.
ตรวจสอบงบประมาณกับฝ่ายคลัง และจัดท้าประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาเสนอผู้อ้านวยการเพื่ อ
เสนออธิบดีลงนามประกาศสอบราคาประกาศเชิญชวนตามระเบียบฯ ข้อ 41 (1) ที่หน่วยงาน ณ ที่เปิดเผย
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการฯรับซองสอบราคา ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและประกาศรายชื่อ พร้อมแจ้งผู้เ สนอราคาที่ไม่ได้รับ
การคัดเลือกด้าเนินการเปิดซองเสนอราคาและตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ จากนั้นเสนอผลการพิจารณาถึงผู้มี
อ้านาจสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางในระบบ E-GP จัดท้า
ร่างสัญญา/ตรวจร่างสัญญา แจ้งผู้สอบราคาได้มาท้าสัญญา รับใบสั่ง รวมทั้งแจ้งผู้สอบราคาไม่ได้พร้อมสิทธิ
อุทธรณ์สร้ างข้อมูล หลั กผู้ ขาย/ผู้ รั บจ้ างตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม ผข.01 แล้ วน้าส่งเข้าระบบ
InternetDownload ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้างจากระบบ Internet มาตรวจสอบกับเอกสารข้อมูลผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง
แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS และส่งเอกสารให้กรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัติและยืนยัน บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม บส.01 แล้วน้าส่งเข้าระบบ Internet Download ข้อมูล
การจัดซ้อ/จัดจ้าง (PO) มาตรวจสอบกับเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS หลังจากได้รับ
อนุมัติและยื นยันข้อมูล หลักผู้ขาย ผู้ขาย/ผู้ รับจ้างส่งมอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ตรวจรับพั ส ดุ
ด้าเนินการตรวจรับพัสดุ เสนอผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ผู้มีอ้านาจทราบและอนุมัติ
จ่ายเงิน และส่งเบิกเงิน จนกระทั่งเก็บรวบรวมหลักฐาน (ส้าเนาใบตรวจรับของคณะกรรมการ และใบส่งของ)
เข้าแฟ้ม
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3.3 การจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
เริ่มตั้งแต่ เจ้าหน้าที่พัสดุรับบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ได้รับอนุมัติในหลักการ จากนั้นตรวจสอบ
รายละเอียดตามระเบียบฯพัสดุข้อ 27 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบงบประมาณ รหัสงบประมาณ
ตามแผนงาน/โครงการจัดท้ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง โดยวิธีพิเศษ และด้าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ/จ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดท้าค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ด้าเนินการพิจารรณาผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ เสนอผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง ถึงผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หากไม่เห็นชอบให้ส่งเรื่อง
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้เกี่ยวข้องทบทวน หากเห็นชอบด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน (ท้าสัญญาหรือออกใบสั่ง) โดย
แจ้ งผู้ ข าย/ผู้ รั บ จ้ า งมาท้า สั ญ ญาหรื อรั บ ใบสั่ ง สร้ างข้ อมู ล หลั กผู้ ข าย/ผู้ รั บจ้ า งตามระบบ GFMIS โดยใช้
แบบฟอร์ม ผข.01 แล้วน้าส่งเข้าระบบ Internet Download ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้างจากระบบ Internet มา
ตรวจสอบกับเอกสารข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS และส่งเอกสารให้กรมบัญชีกลางเพื่อ
อนุมัติและยืนยัน บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม บส.01 แล้วน้าส่ง
เข้าระบบ Internet Download ข้อมูลการจัดซ้อ/จัดจ้าง (PO) มาตรวจสอบกับเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง
แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS หลังจากได้รับอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพั สดุ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้าเนินการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอรายงานผลการตรวจรับ
พัสดุถึงผู้มีอ้านาจทราบและอนุมัติจ่ายเงินพร้อมส่งเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ฝ่ายคลังเบิกจ่ายและส่งเอกสาร
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เก็บรวบรวมหลักฐาน (ส้าเนาใบตรวจรับของคณะกรรมการ และใบส่งของ) เข้าแฟ้ม
3.4 การจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
เริ่มตั้งแต่ เจ้าหน้าที่พัสดุรับบันทึกการจัดซื้อ/จ้างที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีหรือผู้รับมอบ
อ้านาจจากนั้ น ตรวจสอบรายละเอี ย ดตามระเบียบฯพัส ดุข้ อ 27 และระเบี ยบอื่น ที่เกี่ย วข้อง ตรวจสอบ
งบประมาณ รหัสงบประมาณตามแผนงาน/โครงการเสนออธิบดีหรือผู้มีอ้านาจพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง
หากไม่เห็นชอบให้ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้เกี่ยวข้องทบทวน หากเห็นชอบด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน (ท้า
สัญญาหรือออกใบสั่ง) โดยแจ้ งผู้ขาย/ผู้รับจ้างมาท้าสัญญาหรือรับใบสั่ง สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตาม
ระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม ผข.01 แล้วน้าส่งเข้าระบบ Internet Download ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้างจาก
ระบบ Internet มาตรวจสอบกับเอกสารข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS และส่งเอกสารให้
กรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัติและยืนยัน บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม
บส.01 แล้วน้าส่งเข้าระบบ Internet Download ข้อมูลการจัดซ้อ/จัดจ้าง (PO) มาตรวจสอบกับเอกสารการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS หลังจากได้รับอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่ง
มอบพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้าเนินการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอรายงาน
ผลการตรวจรั บ พัสดุถึงผู้ มีอ้านาจทราบและอนุมัติจ่ายเงินพร้อมส่ งเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ฝ่ าย คลั ง
เบิกจ่ายและส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เก็บรวบรวมหลักฐาน (ส้าเนาใบตรวจรับของคณะกรรมการ และใบ
ส่งของ) เข้าแฟ้ม
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3.5 การจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
เริ่มตั้งแต่ เจ้าหน้าที่พัสดุรับบันทึกการจัดซื้อ/จ้างที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีหรือผู้รับมอบอ้านาจ
จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดตามระเบียบฯพัสดุข้อ 27 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบงบประมาณ
รหัสงบประมาณตามแผนงาน/โครงการจัดท้าประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเสนออธิบดีหรือ
ผู้มีอ้านาจ หากไม่เห็นชอบให้ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้เกี่ยวข้องทบทวน หากเห็นชอบลงนามในประกาศ
ประกวดราคาด้าเนินการปิดประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ทางเว็บไซต์และจัดส่งประกาศพร้อมเอกสาร
ประกวดราคาให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ตามระเบี ยบฯว่า ด้ว ยการพัส ดุ ด้า เนิ นการแจ้ งหน่ ว ยงานเพื่อ เผยแพร่
ประกาศ/เอกสารประกวดราคาและแจ้งคณะกรรมการฯ ทุกคณะ แจ้งผู้เสนอราคารับประกาศ / เอกสาร
ประกวดราคาจากหน่วยงาน ปล่อยระยะช่วงเวลาการค้านวณราคาของผู้เสนอราคา จากนั้นคณะกรรมการรับ
และเปิดซองประกวดราคาและเอกสารหลักฐานต่างๆ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้ รับการคัดเลือกและประกาศรายชื่อ พร้อมแจ้งผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการ
คัดเลื อกทราบ คณะกรรมการรั บ และเปิ ดซองประกวดราคาเปิดซองเสนอราคาและส่ งให้ คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาตรวจรายละเอียดอื่น ๆ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เสนอผล
การพิจารณาถึงผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ/ สั่งจ้างท้าหนังสือแจ้งผู้ประกวดราคาได้มาท้าสัญญา /แจ้งผู้ประกวดราคา
ไม่ได้พร้อมแจ้งสิธิอุทธรณ์ . สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม ผข.01 แล้ว
น้าส่งเข้าระบบ Internet Download ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้างจากระบบ Internet มาตรวจสอบกับเอกสาร
ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS และส่งเอกสารให้กรมบัญชีกลาง เพื่ออนุมัติและยืนยัน
บั น ทึก ข้อ มูล การจั ด ซื้อ /จั ด จ้ า ง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้แ บบฟอร์ ม บส.01 แล้ ว น้า ส่ งเข้า ระบบ
Internet Download ข้อมูลการจัดซ้อ/จัดจ้าง (PO) มาตรวจสอบกับเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง แล้วน้าส่งใน
ระบบ GFMIS หลั ง จากได้ รั บ อนุ มั ติ แ ละยื น ยั น ข้ อ มู ล หลั ก ผู้ ข าย ผู้ ข าย/ผู้ รั บ จ้ า ง ส่ ง มอบพั ส ดุ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้าเนินการตรวจรับพัสดุคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอรายงานผล การตรวจรับ
พัสดุ ถึงผู้มีอ้านาจทราบและอนุมัติจ่ายเงิน พร้อมส่งเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ฝ่ายคลังเบิกจ่ายและส่ง
เอกสารให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เก็บรวบรวมหลักฐาน (ส้าเนาใบตรวจรับของคณะกรรมการ และใบส่งของ) เข้าแฟ้ม
3.6 การจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เริ่ ม ตั้ ง แต่ เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ / ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง วางแผนการจั ด หาพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานโดยก้ า หนด
แบบฟอร์ม/จัดท้าแผน/วิเคราะห์ความเหมาะสมของพัสดุทั้งปริมาณและประเภทของพัสดุ ก้าหนดเวลาที่จะใช้
พัสดุ/เวลาที่ต้องแจ้งความต้องการ จากนั้น เจ้าหน้าที่พัสุ เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และร่าง
เอกสารประกวดราคา จากผู้มีอ้านาจ หากไม่เห็นชอบให้ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้เกี่ยวข้องทบทวน หาก
เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา คณะกรรมการฯจัดท้าร่าง TOR และ
ร่างเอกสารประกวดราคา และ ร่างประกาศเชิญชวน ขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการ ขออนุมัติร่าง TOR และ
ร่างเอกสารประกวดราคาด้าเนินการ Login เข้าระบบ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน บันทึกสาระส้าคัญของ TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 3 วัน
(ครั้งที่ 1) คณะกรรมการฯ รับข้อเสนอแนะ/ข้อวิจารณ์จากสาธารณชนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์
โดยเปิดเผยตัว พิจารณาหากไม่มีข้อเสนอแนะ/ข้อวิจารณ์ไม่ต้องน้าร่าง TOR /เอกสารประกวดราคาลง
ประกาศเว็บ ไซต์ หน่ ว ยงาน/กรมบั ญชี กลาง (ครั้ งที่ 2) หากมีข้ อเสนอแนะ/ข้อ วิจ ารณ์ คณะกรรมการฯ
เห็นสมควรปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงเสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ ร่าง TOR /เอกสารประกวดราคา / ต้องน้า
ลงประกาศเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ฝ่ายพัสดุ Login เข้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลาง
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บันทึกสาระส้าคัญของ TOR และร่างเอกสารประกวดราคาที่ปรับปรุงแล้ว ประกาศเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 3 วัน
(ครั้งที่ 2) เสนออธิบดีขอความเห็นชอบด้าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางเบื้องต้น
และแต่ง ตั้งคณะกรรมการ ท้าหนั งสื อแจ้ งกรมบั ญชี กลางแต่ งตั้ง คณะกรรมการฯ ทั้ งหมดและคั ดเลื อกผุ้
ให้บริการตลาดกลางและให้ก้าหนดวัน แวลา สถานที่ ประกอบด้วย คณะกรรมการ – ประธานจากหน่วยงาน
1 คน กรรมการ 3-5 คน (1 คนต้องมิใช่ข้าราชการ) กรรมการ/เลขา - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 คน
ผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน (ไม่นับ) รวม 5-7 คน (ไม่ต่้ากว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน) อธิบดีกรมบัญชีกลางแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกวดราคาและคัดเลือกตลาดกลาง โดยแจ้งชื่อตลาดกลาง วัน เวลา สถานที่ เสนอราคา
เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ท้ า รายงานขอซื้ อ /ขอจ้ า ง ขอความเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประกวดราคาและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยแนบ TOR ที่ประกาศในเว็บไซต์เสนอกรมฯ ลงนามในประกาศประกวดราคา
พร้อมเอกสารประกวดราคา และ ประกาศในเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ครั้งที่ 3)
พร้อมแจกจ่ายหรือจ้าหน่ายเอกสารและส่งเอกสาร1 ชุดให้ ส ตง. คณะกรรมการประกวดราคาชี้แจงเกี่ยวกับ
รายละเอียดของพัส ดุ และเงื่อนไขการประมูลคณะกรรมการฯ ก้าหนดการรับข้อเสนอด้านเทคนิค และระย
เวลาจัดท้าเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคคณะกรรมการประกวดราคาคัดเลือกเบื้องต้นจากเอกสาร ส่วนที่ 1
และ 2 (คัดเลื อกผู้ ค้า) คณะกรรมการฯ แจ้งผู้ เสนอ/เทคนิคเหมาะสม คุณสมบัติครบถ้ว นและไม่เป็นผู้ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันเฉพาะแต่ละราย โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนหร้อมสิทธิอุทธรณ์ 3 วัน คณะกรรมการฯ
แจ้งผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นพร้อมสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการประกวดราคา ภายใน 3 วัน นับแต่วัน
ได้รับแจ้ง หัวหน้าส่วนราชการพิจารณารับเรื่องอุทธรณ์และวินิจฉัยให้เสร็จภายใน 7 วัน ทั้งนี้ระหว่างการ
พิจารณาจะด้าเนินการขั้นตอนต่อไปมิได้ (หากมี) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านแต่ละรายทราบภายใน 7 วัน
หากหัวหน้าส่วนราชการไม่แจ้งผลการพิจารณาฯ ภายในก้าหนด ถือว่าค้าอุทธรณ์ฟังขึ้นให้เพิ่มรายชื่อเพื่อ
ด้าเนินการต่อไป ค้าวินิฉัยของหัวหน้าส่ว นราชการเป็นอันถึงที่สุดในชั้นฝ่ายบริหาร หากปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ
เสนอราคาเพียงรายเดียว ให้หน่วยงานยกเลิก การด้าเนินการทั้งหมดแล้วเริ่มด้าเนินการใหม่หรือจะขออนุมัติ
กวพ.อ. เพื่อด้าเนิน การด้วยวิธีอื่นก็ได้ เมื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น แจ้งวัน เวลา สถานที่เสนอราค าให้
หน่วยงานแล้ว ให้ประธานฯ แจ้งผู้มีสิทธิเสนอราคาทราบทุกรายเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาด้วยธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการฯด้าเนินการประมูล ในวันราชการ และเริ่มกระบวนการเสนอราคาฯ ในเวลา
ราชการ แต่สิ้นสุดนอกเวลาราชการได้ในเวลา 30-60 นาที คณะกรรมการประกวดราคาประชุมพิจารณา
ทันที เพื่อมีมติว่าสมควรรับราคาพร้อมแสดงเหตุผลประกอบแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานภายในวันท้าการ
ถัดไป หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการประกวดราคา คณะกรรมการฯ เสนอขอความ
เห็นชอบ จากผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ตามระเบียบฯ พัสดุ ข้อ65 (กรณีเห็นชอบมติคณะกรรมการ) ผู้มีอ้านาจ
สั่งซื้อ /สั่งจ้าง เห็นชอบให้ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการประกวดราคา คณะกรรมการประกวดราคา ชี้แจงภายใน 3 วัน (กรณีไม่
เห็ น ชอบมติคณะกรรมการ) หั ว หน้ าส่ ว นราชการไม่ เห็ นชอบค้าชี้แจงภายใน 3 วัน หั ว หน้าส่ ว นราชการ
สั่ ง ยกเลิ ก การประกวดราคา แจ้ ง ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาทุ ก รายทราย และรายงานให้ กวพ.อ. ทราบ
คณะกรรมการฯ โดยฝ่ายพัสดุน้าผลการพิจารณาของผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เห็นชอบหรือ สั่งยกเลิก ประกาศ
ในเว็บไซต์หน่วยงาน และกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วัน แจ้งผลการเสนอราคา ตามแบบ บก.010-1 ให้ผู้
เสนอราคาทุกรายทราบและมีสิทธิอุทธรณ์ภายใน 3 วัน นับแต่วันแจ้งผลการเสนอราคา หากไม่มีการอุทธรณ์
ก็ให้ด้าเนินการตามระเบียบฯ พัสดุต่อไป กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้า
ส่วนราชการหรือมีเหตุอื่นร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมให้อุทธรณ์หรือร้องต่อ กวพ.อ. ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง กวพ.อ. พิจารณาค้าอุทธรณ์ให้เสร็จภายใน 30 วัน โดยแจ้งหน่วยงาน เพื่อระงับการด้าเนินการตาม
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ
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ขั้นตอนต่อไป ตามแบบ บก.010-4 และแจ้งการพิจารณาอุทธรณ์/ร้องเรียนต่อกรมฯ และผู้ร้องเรียนตามแบบ
บก.010-5 มติ กวพ.อ.ให้เป็นอันถึงที่สุดในชั้นของฝ่ายบริหาร หากเห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นหรือค้าร้องมีผล ให้สั่ง
หน่วยงานด้าเนินกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยเริ่มจากขั้นตอนใดก็ได้ตามแต่จะมีค้าสั่ ง หากเห็นว่าอุทธรณ์
ฟังไม่ขึ้น หรือค้าร้องเรียนไม่มีผลหรือฟังขึ้นแต่ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาที่ได้แจ้งไปแล้วก็ให้
ด้าเนินการตามระเบียบฯพัสดุหรือระเบียบอื่นของหน่วยงานนั้นต่อไป ฝ่ายพัสดุท้าหน้งสือแจ้งผู้ประมูลได้ท้า
สัญญา / รับใบสั่ง กรณีได้รับอนุมั ติสั่งซื้อ/จ้าง และไม่มีการอุทธรณ์ (ตามแบบ พอ.30) ท้าสัญญาซื้อ / จ้าง
(ตามแบบ พอ.12-15) สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม ผข.01 แล้วน้าส่ง
เข้าระบบ Internet Download ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้างจากระบบ Internet มาตรวจสอบกับเอกสารข้อมู ล
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS และส่งเอกสารให้กรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัติและยืนยัน บันทึกข้อมูล
การจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า ง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้ แ บบฟอร์ ม บส.01 แล้ ว น้ า ส่ ง เข้ า ระบบ Internet
Download ข้อมูลการจัดซ้อ/จัดจ้าง (PO) มาตรวจสอบกับเอกสารการจัดซื้อ/จั ดจ้าง แล้วน้าส่งในระบบ
GFMIS หลังจากได้รับอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุ และคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุด้าเนินการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอรายงานผลการตรวจรับพัสดุถึงผู้มีอ้านาจ
ทราบและอนุมัติจ่ายเงินพร้อมส่งเอกสารการจั ดซื้อ/จัดจ้างให้ฝ่ายการเงินฯ เก็บรวบรวมหลักฐาน (ส้าเนาใบ
ตรวจรับของคณะกรรมการ และใบส่งของ) เข้าแฟ้ม เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งหน่วยงานให้ตรวจสอบความช้ารุด
บกพร่องของพัสดุ (หากมี)

4. ความรับผิดชอบ
4.1 อธิบดี
มีบทบาทหน้าที่ในการสั่งการ ควบคุม ก้ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ที่รับผิดชอบและผู้ที่
ได้รับมอบอ้านาจในการด้าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ (การจัดท้าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้ าง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ้าหน่าย และการด้าเนินการอื่นๆ) ตาม
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.2 รองอธิบดี
มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการด้าเนินการตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่ได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีให้ปฏิบัติราชการแทน คือ (1) การด้าเนินการ
ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้น การจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการเช่า โดยวิธีพิเศษ ที่มีวงเงินเกิน 1 ล้านบาท การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการเช่า โดยวิธีอื่น ๆ นอกจากวิธี
พิเศษ ที่มีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท (2) การด้าเนินการตามระเบียบส้ านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทาง
อิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2549 (3) การอนุ มั ติ เบิ ก จ่ ายเงิ นงบประมาณ และเงิ นนอกงบประมาณในการ
ด้าเนินการตาม ข้อ (1) และ (2)
4.3 ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการศูนย์หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในระดับกอง
และหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่กาหนดให้มีฐานะเทียบเท่ากอง
มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการด้าเนินการตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่ได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีให้ปฏิบัติราชการแทน คือ (1) การด้าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและการเช่า โดยวิธีต่างๆ นอกจากวิธีพิเศษ และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
โดยอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ การให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับรายงานและวิธีการด้าเนินการ
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ
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ขอซื้อ ขอจ้าง ขอเช่า ของเจ้าหน้าที่พัสดุ การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ การประกาศสอบราคาหรือประกาศ
ประกวดราคา การอนุมัติการเช่า การสั่งซื้อ การสั่งจ้าง การตกลงและการลงนามในหลักฐานการเช่า การสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง (ใบสั่งหรือสัญญา) การคืนหลักประกันสัญญา (2) การมอบอ้านาจตามข้อ (1) ไม่รวมถึงการซื้อขาย
พัสดุที่ขายทอดตลาด การซื้อพัสดุเพื่อใช้ราชการลับ การซื้อพัสดุที่ซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือด้าเนินการ
โดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ การซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจ้างที่ต้องปกปิดเป็นความลับ (3) การอนุมัติ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในการด้าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและการเช่า ตามข้อ (1)
4.4 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ก้ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุในการด้าเนินการตาม
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.5 เจ้าหน้าที่ซึ่งดารงตาแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งจาก
หัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
มีห น้ าที่ในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบส้านักนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5. คาจากัดความ
ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.1 การพัสดุ
หมายความว่า การจัดท้าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้ างออกแบบและควบคุม
งาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ้าหน่าย และการด้าเนินการอื่น ๆ
5.2 พัสดุ
หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ก้าหนดไว้ในหนังสือการจ้าแนกประเภท
รายจ่ า ยตามงบประมาณของส้ า นั ก งบประมาณหรื อ การจ้ า แนกประเภทรายจ่ า ยตามสั ญ ญาเงิ น กู้ จ าก
ต่างประเทศ
5.3 การซื้อ
หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แต่ไม่
รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
5.4 การจ้าง
หมายความว่า การจ้างท้าของ และการรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
การจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขน
ในการเดิน ทางไปราชการตามกฏหมายว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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5.5 วิธีซื้อ และวิธีจ้าง
สามารถกระท้าได้ 6 วิธี ประกอบด้วย วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก้าหนด (การพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
5.5.1. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา หมายถึง การซื้อหรือการจ้าง ครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
ราคาไม่เกิน 100,000 บาท
5.5.2. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา หมายถึง การซื้อหรือการจ้าง ครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
ราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
5.5.3. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา หมายถึง การซื้อหรือการจ้าง ครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท
5.5.4. การซื้อโดยวิธีพิเศษ หมายถึง การซื้อ ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ให้
กระท้าได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
5.5.4.1 เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติหรือ มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ
5.5.4.2 เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ราชการ
5.5.4.3 เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ
5.5.4.4 เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จ้าเป็นหรือเร่งด่ว น
เพื่อผลประโยชน์ของส่วนราชการ และจ้าเป็นต้องซื้อเพิ่ม (Repeat Order)
5.5.4.5 เป็นพัสดุที่จ้าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด้าเนินการโดยการ
ผ่านองค์การระหว่างประเทศ
5.5.4.6 เป็นพัสดุที่โดยลักษณะการใช้งาน หรือมีจ้ากัดทางเทคนิคที่จ้าเป็นต้องระบุ
ยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึงอะไหล่ รถประจ้าต้าแหน่ง หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องจัดซื้อตามชื่อ
สามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ
5.5.4.7 เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจ้าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
5.5.4.8 เป็นพัสดุที่ได้ด้าเนินการซื้อโดยวิธิอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
5.5.5 การจ้างโดยวิธีพิเศษ หมายถึง การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ให้
กระท้าได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
5.5.5.1 เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความช้านาญเป็นพิเศษ
5.5.5.2 เป็นงานจ้างซ้อมพัสดุที่จ้าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความช้ารุดเสียหาย
เสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
5.5.5.3 เป็นที่ต้องกระท้าโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
5.5.5.4 เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ
5.5.5.5 เป็นงานที่จ้าเป็นต้องจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จ้าเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนราชการ และจ้าเป็นต้องจ้างเพิ่ม (Repeat Order )
5.5.5.6 เป็นงานที่ได้ด้าเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
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5.5.6 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ หมายถึง การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีต่อไปนี้
5.5.6.1 เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือท้างานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง
5.5.6.2 มีกฏหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก้าหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึง
หน่วยงานอื่นที่มีกฏหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก้าหนดด้วย
5.5.7 การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การจัดหาพัสดุตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างแต่ไม่รวมถึง
การจ้ างที่ป รึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษและวิธีก รณีพิเศษที่
สามารถท้าได้ตามระเบียบอื่น โดยก้าหนดให้ผู้เสนอรคาคาได้เสนอราคาแข่งขันกันเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ภายในระยะเวลา และ ณ สถานที่ที่ก้าหนดโดยไม่เปิดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา (Scaled Bid Auction)
5.6 การจ้างที่ปรึกษา หมายความว่า การจ้างบริการจากที่ปรึกษาแต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบ
และควบคุมการก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
5.7 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติบุคคล หรือบุคคล
ธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
5.8 เงินงบประมาณ หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ รายจ่ายจ่ายเพิ่มเติม
และเงินซึ่งส่วนราชการได้รับไว้ โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการประทรวงการคลังให้ไม่ต้องส่งคลังตาม
กฏหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แต่ไม่รวมถึงเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
5.9 อาคาร หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท้าการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีน้าร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะท้านองเดียวกัน และ
รวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยส้าหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้้า หอ
ถังน้้า ถนน ประปา และสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์
ฯลฯ
5.10 พัสดุที่ผลิตในประเทศ หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตส้าเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 การจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีตกลงราคา
6.1.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ รับบันทึกให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ้านวยการส้านัก/กอง
ของฝ่ ายต่ า งๆ จากธุ ร การ มาจั ด ท้ า รายงานขอซื้ อ /ขอจ้ า งตามที่ ก้ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บข้ อ 27 เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล้าดับสายงานจนถึงหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ้านวจจากหัวหน้าส่วนราชการ
พร้อมกับขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น หรือขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
6.1.2 หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอ้านาจจากหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ
(อนุมัติ) ตามระเบียบฯ ข้อ 29
6.1.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุท้าการติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
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6.1.4 เมื่อต่อรองและตกลงราคากันเรียบร้อยแล้ว ผู้ขาย/ผู้รับจ้า ง น้าใบเสนอราคาสิ่งของ
หรืองานจ้างมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อแนบรายงานของซื้อ/ขอจ้างเป็นหลักฐานแล้วเสนอเรื่องผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ
6.1.5 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุออกใบสั่งซื้อหรือออกใบสั่งจ้าง ตามใบเสนอราคาของผู้ขาย/
ผู้รับจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับมอบอ้านาจ
6.1.6 เจ้าหน้าที่พัสดุ ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มารับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และลงนามผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และก้าหนดคิดวันครบในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ตรวจสอบให้สอดคล้องกับในเสนอราคา โดยต้อง
เรียกผู้เสนอราคามารับโดยเร็ว พร้อมรับส้าเนาใบสั่งซ้อ/สั่งจ้าง 1 ชุด
6.1.7 เจ้าหน้าที่พัสดุสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม
ผข.01 แล้วน้าข้อมูลเข้าระบบ Internet และเจ้าหน้าที่พัสดุ Download ข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตาม
ระบบ Internet มาตรวจสอบกับเอกสารข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แล้วน้าส่งในระบบ GFMIS และส่งเอกสาร
ให้กับกรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัติและยืนยัน
6.1.8 เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า ง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้
แบบฟอร์ม บส.01 แล้วน้าส่งข้อมูลเข้าระบบ Internet และด้าเนินการ Download ข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(PO) มาตรวจสอบกับ เอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง แล้ว น้าส่งในระบบ GFMIS หลังจากได้รับการอนุมัติและ
ยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว
6.1.9 ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบสิ่งของ/ส่งมอบงานจ้าง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจ้าง
และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ฯว่าสิ่งของหรืองานจ้างนั้น ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ/จ้าง หรือ
สัญญาซื้อขาย/จ้าง ก็ให้ท้าการตรวจรับพร้อมทั้งท้าใบตรวจรับเก็นไว้เป็นหลักฐาน
6.1.10 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้าง ท้าการตรวจรับพัสดุหรือตรวจ
การจ้างแล้ว ให้รายงานผลการตรวจรับ/ตรวจการจ้างให้ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการ
มอบอ้านาจทราบ
6.1.11 เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมหลักฐานซึ่งประกอบด้วย ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง หรือสัญญาซื้อ
ขาย / จ้าง และใบตรวจรับ ส่งเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ยกเว้นกรณีจ้าเป็น
เร่งด่วน (ข้อ 39 วรรค 2) ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน หรือ ไม่อาจด้าเนินการตามปกติได้ ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น ด้าเนินการไปก่อนแล้ว รายงานขอควงามเห็นชอบต่อ
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอ้านาจนั้น และเมื่อหัวหน้าส่วนาชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่า
รายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
6.2 การจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า ง โดยวิ ธี สอบราคา (กรณี ว งเงิ น เกิ น 100,000บาท แต่ น้ อ ยกว่ า
2,000,000 บาท)
6.2.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ รับบันทึกให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ้านวยการส้านัก/กอง
ของฝ่ายต่างๆ จากธุรการ มาจัดท้ารายงานขอซื้อ/ขอจ้างตามที่ก้า หนดไว้ในระเบียบข้อ 27, 29, 34ผ1),
34(6) หรือ (7), 40, 41, 42 และ 43 พร้อมกับเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินการ ตามระเบียบฯ
ข้อ 34 คือ คณะกรรมการเปิอดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เสนอผู้ บั งคับ บั ญชาตามล้าดับ สายงานจนถึงหัว หน้าส่ วนราชการหรือผู้ ได้รับมอบอ้านาจจากหัว หน้าส่ ว น
ราชการ เพื่ อ ขอควงามเห็ น ชอบ (ขออนุ มั ติ ) โดยแนบประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา ซึ่ ง มี
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รายละเอีย ดต่าง ๆ ตามระเบี ยบฯ ข้อ 40 ไปพร้อมในครั้งเดียวกัน เพื่อขอความเห็ นชอบและลงนามใน
ประกาศสอบราคา
6.2.2 เมื่อได้รับความเห็นชอบ (อนุมัติ) จากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอ้านาจจาก
หัว หน้ าส่ ว นราชการ พร้ อมลงนามใบประกาศสอบราคาแล้ ว ให้ เจ้าหน้าที่พัส ดุด้าเนินการตามระเบียบฯ
ข้อ 41(1) – (4) ดังนี้
ข้อ 41 (1) - ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาก่อนวันเปิดซองไม่น้อยกว่า 10 วัน
- ปิดประกาศ ณ ที่ท้าการโดยเปิดเผย, ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ
ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางในระบบ E-GP
- ส่งให้ผู้มีอาชีพขาย / รับจ้าง โดยตรงทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ยื่นซองด้วยตนเอง
ข้อ 41(2) ส่ ว นราชการสามารถก้าหนดให้ มีการยื่นซองทางไปรษณีย์ล งทะเบีย น
ในกรณีที่ส่วนราชการก้าหนดให้กระท้าได้
ข้อ 41(3) เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองฯ และส่งมอบซองแก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ทันที
ข้อ 41(4) ถึงก้าหนดเวลาเปิดซองสอบราคา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุส่งมอบซองพร้อม
รายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
6.2.3 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา รับซองเสนอราคาพร้อมเอกสารหลักฐานของผู้เสนอ
ราคาจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
พร้อมแจ้งผู้เสนอราคาไม้ได้รับการคัดเลือก
6.2.4 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เปิดซองเสนอราคาและอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชี
รายการเอกสารของผู้เสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก้าหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายละเอียดว่าเป็นไปตามที่กรมฯ ก้าหนดหรือไม่
พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการซึ่งมีราคาต่้าสุด
6.2.5 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคารายงานผลการเปิดซองสอบราคาถึงผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ /
จ้าง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
กรณีถูกต้อง เสนอรายงานผลการเปิดซองถึงผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ/จ้าง โดยด้าเนินการดังนี้
- เปิดซองใบเสนอราคา เฉพาะผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกทุกรายโดยเปิดเผยตามวันเวลาเปิด
ซองใบเสนอราคาที่ก้าหนดไว้ในประกาศและตรวจสอบเอกสารตามบัญชีผู้เสนอราคาทุกรายและกรรมการทุก
คนลงลายมือชื่อก้ากับในใบเสนอราคา เอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น (ตามระเบียบฯพัสดุ ข้อ 42 (1) )
- ตรวจสอบใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือรูปแบบและรายละเอียดแล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา ลงรายละเอียดในบัญชีเปรียบเทียบราคา (ตามระเบียบฯพัสดุ ข้อ 42 (2) )
- พิจ ารณาคัดเลือกพัส ดุหรื องานจ้างจากรายที่เสนอราคาต่้าสุด (ตามระเบียบฯพัสดุข้อ 42 (3))
ถ้าราคาเท่ากันหลายรายให้ทุกรายมายื่นซองเสนอราคาใหม่พร้อมกัน กรณีรายที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าควร
ซือ้ /จ้าง เสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างให้ด้าเนินการตามระเบียบพัสดุ ดังนี้
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ
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ก. เรียกผู้เสนอราคามาต่อรองราคาให้ต่้าสุด หากราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงของ
วงเงิน ที่จะซื้อหรือจ้ าง ถ้าเห็น ว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ เสนอราคารายนั้น (ตาม
ระเบียบฯ พัสดุข้อ 43 (1))
ข. ถ้าด้าเนินการตามข้อ 43 (1) ไม่ได้ผล ให้ทุกรายมายื่นซองเสนอราคาใหม่พร้อมกัน รายใดไม่มา
ยื่นถือว่ายื่นราคาเดิม หากผู้เสนอราคาต่้าสุดเสนอไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละ
10 ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากรายนั้น (ตามระเบียบฯ พัสดุข้อ 43 (2))
ค. ถ้าด้าเนินการตามข้อ 43 (1) ไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการลดรายการ ลดจ้านวนหรือลด
เนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มหรือยกเลิกเพื่อด้าเนินการใหม่ (ตามระเบียบฯ พัสดุข้อ 43(3)) เพื่ออนุมัติสั่งซื้อหรือ
จ้าง โดยเสนอผ่านหัวหน้างานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ หรือเจ้าพนักงาน
พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบก่อนเสนอ ตามล้าดับชั้นโดยตรวจสอบรายละเอียดดังนี้
1. แคตตาล็อกรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ผู้เสนอราคาเสนอถูกต้องตรงตาม Spec. ที่กรม
ก้าหนดหรือไม่
2. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคารายงานผลการเปิดซองภายในก้าหนดระยะเวลาหรือไม่
3. ผู้เสนอราคาที่ลงนามในใบเสนอราคามีอ้านาจลงนามหรือไม่
กรณีไม่ถูกต้อง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผลการตรวจสอบรายงานผลการเปิดซองซึ่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
หรือเจ้าพนักงานพัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาแก้ไข
ก่อนเสนอผู้มีอ้านาจสั่งซื้อหรือจ้าง
6.2.6 เจ้าหน้าที่พัสดุ ท้าหนังสือแจ้งผู้สอบราคาได้มาท้าสัญญา/รับใบสั่ง/ผู้สอบราคาไม่ได้
พร้อมสิทธิอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 40 เจ้าหน้าที่พัสดุ
ได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซึ่งผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ /จ้าง ได้อนุมัติแล้วน้าไปหั ก
งบประมาณที่ฝ่ายงบประมาณหลังจากนั้นน้ามาท้าสัญญาหรือออกใบสั่งซื้อ/จ้าง แล้วแต่กรณี
6.2.7 เจ้าหน้าที่พัสดุสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS โดยใช้ฟอร์ม ผข.01
ส่งกรมบั ญชีกลางอนุมัติและยืน ยัน โดยตรวจสอบข้อมูลผู้ ขายในระบบ GFMIS ถ้าไม่พบข้อมูลผู้ขายใน
รหัส 2109 ให้สร้างใหม่แล้วส่งกรมบัญชีกลางอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย
6.2.8 เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ /จ้ า ง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้
แบบฟอร์มบส.01 หลังจากได้รับอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การจัดซื้อ/จ้าง ท้าการ Encrypt File ข้อมูลแล้วน้าส่งแบบฟอร์มที่ Encrypt เรียบร้อยแล้วผ่านเครื่อง
Terminal และพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS แนบเรื่องจัดซื้อ / จ้าง
6.2.9 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ตรวจการจ้างจะรายงานผลการตรวจรับพัสดุหรือตรวจ
งานจ้าง เมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานโดยใช้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ จากสัญญา, ใบสั่ง
และต้นเรื่องการจัดซื้อ/จ้าง ทั้งหมด ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
6.2.10 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างจะรายงานผลการตรวจรับพัสดุหรือตรวจ
งานจ้าง ถึงอธิบดีหรือผู้รับมอบอ้านาจ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
กรณีถูกต้อง เสนอรายงานผลการตรวจรับพัสดุ /ตรวจการจ้างถึงอธิบดีหรือผู้รับมอบอ้านาจเพื่อทราบ โดย
เสนอผ่านหัวหน้างาน, หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบก่อนเสนอตามล้าดับชั้น โดย
ตรวจสอบรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดในบันทึกคณะกรรมการตรงกับในสัญญา ตัวเลขจ้านวนเงินถูกต้อง
หรือไม่ ใบส่งของและใบแจ้งหนี้ ระบุรายละเอียดครบถ้วนตรงตามสัญญา คณะกรรมการฯ ลงนามเรียบร้อย
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ
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ถูกต้องตรงตามในบันทึกอนุมัติและก้าหนดระยะเวลาการตรวจรับตรงตามระเบียบฯ กรณีที่มีเงื่อนไขแนบ
เอกสารเพิ่มเติมในวันส่งมอบของต้องตรวจ ดูว่าผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แนบเอกสารเพิ่มเติมมาพร้อมใบส่งของหรือไม่
ในกรณีที่บันทึกคณะกรรมการตรวจรับไม่ถูกต้อง จะเสนอกลับไปแก้ไข
กรณีไม่ถูกต้อง เสนอรายงานผลการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้าง ถึงอธิบดีหรือผู้รับมอบอ้านาจเพื่อแจ้งผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างแก้ไขโดยเสนอผ่านหัวหน้างาน, หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบก่อนเสนอ
ตามล้าดับชั้น และเจ้าหน้าที่พัสดุจะรวบรวมเอกสารการจัดซื้อ /จ้าง ซึ่งอธิบดี หรือผู้รับมอบอ้านาจทราบผล
การตรวจรับ/ตรวจการจ้างและอนุมัติจ่ายเงิน
6.2.11 เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมหลักฐานซึ่งประกอบด้วย สัญญาซื้อขาย/จ้าง ใบส่งของ/งานจ้าง
และใบตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ส่งฝ่ายการเงิน เพื่อท้าการเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้างต่อไป
6.3 การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคา (กรณีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท)
6.3.1 เจ้าหน้าที่พัสดุรับบันทึกให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ้านวยการส้านัก/กอง ของ
ฝ่ายต่างๆ จากธุรการ มาจัดท้ารายงานขอซื้อ/ขอจ้างตามที่ก้าหนดไว้ในระเบียบข้อ 27 พร้อมกับเสนอขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามระเบียบข้อ 34 คือ คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง และแนบเอกสารประกวดราคา และ
ประกาศตามระเบี ยบฯ ข้อ 44 เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ (อนุมัติ) และลงนามประกาศ
ประกวดราคา
6.3.2 เจ้าหน้าที่พัสุที่ได้ร้บการแต่งตั้งเป็นผู้ปิดประกาศ รับมอบคู่ฉบับหรือส้าเนาประกาศ
ประกวดราคาจากเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกทะเบียนหรือผู้ปลดประกาศเพื่อปิดประกาศและจัดเตรียมเอกสารที่จะ
จัดส่งให้หน่วยงานของรัฐเพื่อเผยแพร่การประกวดราคาตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
6.3.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท้าบันทึกและเอกสารเกี่ยวกับการประกวดราคาซึ่งอธิบดีลงนามใน
ประกาศประกวดราคาแล้ว เพื่อแจ้งส้านัก หรือกองเจ้าของเรื่อง ส้าหรับเผยแพร่ประกาศประกวดราคาและ
เอกสารประกวดราคา พร้อมแจ้งคณะกรรมการทุกคณะต่อไป
6.3.4 ปิดประกาศเผยแพร่ประกาศประกวดราคาตามระเบียบฯ ข้อ 45 (1)-(5) ให้หรือขาย
เอกสารประกวดราคา ตามระเบียบฯ ข้อ 46 กรณีมีความจ้าเป็นจะต้องชี้แจงหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมให้
จัดท้าเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม ตามระเบียบฯ ข้อ 47 นอกจากกรณีที่ก้าหนดไว้ตามข้อ 47 เมื่อถึง
ก้าหนดวัน รั บ ซองประกวดราคา ห้ามมิให้ ร่นหรือเลื่อนหรือเปลี่ ยนแปลงก้าหนดเวลารับซองและเปิดซอง
ประกวดราคา
6.3.5 การรับซองทางไปรษณีย์จะกระท้ามิได้เว้นแต่ประกวดราคานานาชาติ (ระเบียบฯ ข้อ 48)
6.3.6 คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา รับซองประกวดฯ ลงทะเบียนรับ ลงชื่อ
ก้ากับบันทึกไว้ ตรวจหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน (ส่งส้าเนาให้ธนาคาร) รับเอกสารตราบัญชี
รายการ เมื่อพ้นก้าหนดเวลาห้ามรับซอง เว้นแต่กรณีข้อ 16 (9) เปิดซอง อ่านราคา โดยวิธีเปิดเผย ส่งมอบใบ
เสนอราคา เอกสาร บันทึกรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน
6.3.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่ (บัญชีเอกสารส่วนที่
1) และประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกพร้อมแจ้งผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือกทราบ
6.3.8 คณะกรรมการรั บและเปิดซองประกวดราคาเปิดซองเสนอราคาและอ่านแจ้งราคา
พร้ อมบั ญชีร ายการเอกสารของผู้ เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ มีสิ ทธิได้รับการคัดเลื อก ตามวัน เวลาที่ก้าหนดใน
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ
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ประกาศและเอกสารประกวดราคาและส่งมอบใบเสนอราคาและเอกสารทั้งหมดให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา เพื่อตรวจสอบคุณสมบั ติของผู้ เสนอราคา ใบเสนอราคาแคตตาล็ อกหรือแบบรูปและ
รายละเอียดว่าเป็นไปตามที่กรม ก้าหนดหรือไม่ (บัญชีเอกสารส่วนที่ 2) พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่
ถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการซึ่งมีราคา
ต่้าสุด
6.3.9 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา รายงานผลการเปิดซองประกวดราคาถึง
ผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ/จ้าง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุภายในระยะเวลาที่ก้าหนด โดยด้าเนินการดังนี้
- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาเอกสารหลักฐานต่างๆ ฯลฯ แล้วคัดเลือกตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ฯลฯ แล้วคัดเลือกผู้เข้าประกวดราคารายนั้น (ตามระเบียบฯ
พัสดุข้อ 50(1))
- พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้วตามระเบียบฯ พัสดุข้อ 50 (1) เพื่อ
เสนอราคาให้ซื้อ/จ้าง จากรายที่คัดเลือกไว้ที่เสนอราคาต่้าสุด กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมมาจัดท้าสัญญาให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่้ารายถัดไป กรณีเสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้ทุกรายมายื่นซอง
เสนอราคาใหม่พร้อมกัน และถ้าราคายังสูงกว่าวงเงินงบประมาณให้ด้าเนินการตามระเบียบฯ พัสดุข้อ 43
- กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวหรือหลายราย แต่ถูกต้องตามเงื่อนไขรายเดียว เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการยกเลิก แต่ถ้าเห็นสมควรด้าเนินการโดยไม่ยกเลิกให้ด้าเนินการตามข้อ 50 (2) โดยอนุโลม
- กรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ยกเลิก เพื่อด้าเนินการใหม่ต่อไป
6.3.9.1 กรณีถูกต้อง เสนอรายงานผลการเปิดซองถึงผู้ มีอ้านาจสั่งซื้อ /จ้างเพื่อ
อนุมัติสั่งซื้อหรือจ้างโดยเสนอผ่ านหัวหน้างานและหัว หน้าเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งเจ้าหน้าที่พัส ดุตรวจสอบตาม
ระเบี ย บฯ พั ส ดุ แ ละระเบี ย บอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ก่ อ นเสนอตามล้ า ดั บ ชั้ น โดยตรวจสอบรายละเอี ย ดดั ง นี้
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ รายงานผลภายในระยะเวลาหรือไม่, รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ผู้เสนอ
ราคาถูกต้องตรงตาม Spec. ที่กรมก้าหนดหรือไม่, ผู้เสนอราคาที่ลงนามในใบเสนอราคามีอ้านาจลงนาม
หรือไม่ และรายละเอียดอื่น ๆ ในใบเสนอราคา
6.3.9.2 กรณีไม่ถูกต้อง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผลการตรวจสอบรายงานผลการ
เปิดซองซึ่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ หรือเจ้าพนักงานพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่พัสดุได้ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการเปิดซองประกวดราคาแก้ไข ก่อนเสนอผู้มีอ้านาจสั่งซื้อหรือจ้าง
6.3.9.3 กรณีซื้อ/จ้าง ที่ต้องคานึงถึงเทคโนโลยี (ตามระเบียบฯ พัสดุข้อ54) ให้
คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิคและพิจารณาโดยถือปฎิบัติ ตามระเบียบฯ พัสดุข้อ 50 ซึ่งไม่ขัด
การด้าเนินการดังต่อไปนี้
- พิจ ารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นของทุกรายและคัดเลือก
รายที่เสนอตรงหรือใกล้ เคีย งมากที่สุด หรื อจะเรียกผู้ เสนอราคามาชี้แจง เพิ่มเติมข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ (ตาม
ระเบียบฯ พัสดุข้อ 55 (1))
- เปิ ด ซองราคาเฉพาะรายที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กตาม (1) รายที่ ไ ม่ ผ่ า น
การคัดเลือกให้คืน ซองข้อเสนอด้านราคา ซองข้อเสนอทางการเงิน (ถ้ามี )โดยไม่เปิดซอง(ตามระเบียบฯ
พัสดุข้อ 55 (2))
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- กรณีก้าหนดให้ยื่นข้อเสนอทางการเงินมาด้วย ให้เปิดซองข้อเสนอทาง
การเงิน พร้ อ มการเปิ ดซองราคาตามข้ อ 55 (2) โดยด้าเนินการตามวิ ธีการขั้น ตอนและหลั ก เกณฑ์การ
พิจารณาที่ก้าหนดไว้ในประกาศประกวดราคา
6.3.10 เจ้าหน้าที่พัสดุท้าหนังสือแจ้งผู้ประกวดราคาได้ มาท้าสัญญา/รับใบสั่ง/ผู้ประกวด
ราคาไม่ได้ พร้อมสิทธิอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 40
เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาซึ่งผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ /จ้าง
ได้อ นุ มัติ แล้ ว น้ าไปหั ก งบประมาณที่ฝ่ า ยงบประมาณ หลั งจากนั้น น้า มาท้ าสั ญ ญาหรือออกใบสั่ ง ซื้อ /จ้า ง
แล้วแต่กรณี
6.3.11 เจ้าหน้าที่พัสดุสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS โดยใช้ฟอร์ม ผข.01
ส่งกรมบั ญชีกลางอนุมัติและยืน ยัน โดยตรวจสอบข้อมูลผู้ ขายในระบบ GFMIS ถ้าไม่พบข้อมูลผู้ขายใน
รหัส 2109 ให้สร้างใหม่แล้วส่งกรมบัญชีกลางอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย
6.3.12 เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม
บส.01 หลังจากได้รับอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจัดซื้อ /
จ้างท้าการ Encrypt File ข้อมูลแล้วน้าส่งแบบฟอร์มที่ Encrypt เรียบร้อยแล้วผ่านเครื่อง Terminal และ
พิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS แนบเรื่องจัดซื้อ/จ้าง
6.3.13 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างจะท้าการตรวจรับพัสดุหรือตรวจงานจ้าง
เมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงาน โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ จากสัญญา, ใบสั่งและ
ต้นเรื่องการจัดซื้อ/จ้าง ทั้งหมด ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
6.3.14 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างจะรายงานผลการตรวจรับพัสดุหรือตรวจ
งานจ้าง ถึงอธิบดีหรือผู้รับมอบอ้านาจ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
6.3.14.1 กรณีถูกต้อง เสนอรายงานผลการตรวจรับ / ตรวจการจ้างถึงอธิบดีหรือ
ผู้รั บ มอบอ้านาจเพื่อทราบ โดยเสนอผ่านหัว หน้าเจ้าหน้าที่พัส ดุ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัส ดุ ตรวจสอบก่อนเสนอ
ตามล้าดับชั้น โดยตรวจสอบรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดในบันทึกคณะกรรมการตรงกับในสัญญา, ตัวเลข
จ้านวนเงินถูกต้องหรือไม่, ใบส่งของและใบแจ้งหนี้ ระบุรายละเอียดครบถ้วนตรงตามสัญญา, คณะกรรมการฯ
ลงนามเรียบร้อยถูกต้องตรงตามในบันทึกอนุมัติและก้าหนดระยะเวลาการตรวจรับตรงตามระเบียบฯ, กรณีที่
มีเงื่อนไขแนบเอกสารเพิ่มเติมในวันส่งมอบของ ต้องตรวจดูว่าผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แนบเอกสารเพิ่มเติมมาพร้อม
ใบส่งของหรือไม่ ในกรณีที่บันทึกคณะกรรมการตรวจรับไม่ถูกต้อง จะเสนอกลับไปแก้ไข
6.3.14.2 กรณีไม่ถูกต้อง เสนอรายงานผลการตรวจรับพัส ดุ /ตรวจการจ้างถึง
อธิบดีหรือผู้รับมอบอ้านาจเพื่อแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างแก้ไขโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งเจ้าหน้าที่
พัสดุ ตรวจสอบก่อนเสนอตามล้าดับชั้น และเจ้าหน้าที่พัสดุจะรวบรวมเอกสารการจัดซื้อ /จ้าง ซึ่งอธิบดีหรือ
ผู้รับมอบอ้านาจทราบผลการตรวจรับ/ตรวจการจ้างแล้ว
6.3.15 เจ้าหน้าที่พัสดุ เก็บรวบรวมหลักฐาน ซึ่งประกอบด้วย สัญญาซื้อขาย /จ้าง ส้าเนาใบ
กรรมการตรวจรับ และใบส่งมอบพัสดุ / งานจ้าง ส่งฝ่ายการเงิน เพื่อเบิกจ่าย และน้าเข้าแฟ้มและจดบันทึก
ลงในทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
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6.4 การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ
6.4.1 เจ้าหน้าที่พัสดุรับบันทึกให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ้านวยการส้านัก/กองของ
ฝ่ ายต่ างๆ จากธุ ร การ มาจั ด ท้ า รายงานการขอซื้ อ /ขอจ้ า ง ตามที่ ก้ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บฯ ข้ อ 27 เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล้าดับสายงาน จนถึงหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ้านาจ พร้อมเสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจ้าง
6.4.2 หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้รับมอบอ้านาจให้ความเห็นชอบ (อนุมัติ) ตามระเบียบฯ ข้อ 29
และลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
6.4.3 เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบแล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ท้ า บั น ทึ ก ส่ ง ส้ า เนาบั น ทึ ก อนุ มั ติ แ จ้ ง
คณะกรรมการทราบเพื่อด้าเนินการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีพิเศษต่อไป
6.4.4 คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษเชิญผู้ขายหรือผู้รับจ้างมาเสนอราคาพร้อม
หลักฐานเอกสารต่างๆ แล้วตรวจสอบใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบรูป และรายละเอียดว่าเป็นไปตามที่
ก้าหนดหรือไม่
6.4.5 คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษรายงานผลการจัดซื้อ /จัดจ้างถึงผู้มีอ้านาจ
สั่งซื้อ/จ้าง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด)
6.4.5.1 กรณีถูกต้อง เสนอรายงานผลการจัดซื้อ /จ้าง ถึงผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ/จ้าง เพื่อ
อนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบก่อนเสนอตามล้าดับ
ชั้น โดยตรวจรายละเอีย ดดังนี้ คณะกรรมการฯ รายงานผลภายในระยะเวลาหรือไม่ , รายละเอี ยดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ผู้เสนอราคาเสนอถูกต้องตรงตาม Spec.ที่กรมก้าหนดหรือไม่, ผู้เสนอราคาที่ลงนาม
ในใบเสนอราคามีอ้านาจลงนามหรือไม่ และรายละเอียดอื่น ๆ ในใบเสนอราคา
6.4.5.2 กรณีไ ม่ถู กต้อง หั ว หน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผลการตรวจสอบรายงานผล
การจัดซื้อ/จ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง ให้คณะกรรมการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีพิเศษ แก้ไข
ก่อนเสนอผู้มีอ้านาจสั่งซื้อหรือจ้าง
6.4.6 เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อ /จ้าง โดยวิธีพิเศษซึ่งผู้มี
อ้านาจสั่งซื้อ/จ้าง ได้อนุมัติแล้วน้าไปหักงบประมาณที่ฝ่ายงบประมาณหลังจากนั้นน้ามาท้าสัญญาหรือออก
ใบสั่งซื้อ/จ้าง แล้วแต่กรณี
6.4.7 เจ้าหน้าที่พัสดุสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS โดยใช้ฟอร์ม ผข.01
ส่งกรมบัญชีกลางอนุมัติและยืนยัน โดยตรวจสอบข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMIS ถ้าไม่พบข้อมูลผู้ขายในรหัส
2109 ให้สร้างใหม่แล้วส่งกรมบัญชีกลางอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย
6.4.8 เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ /จ้าง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม
บส.01 หลังจากได้รับอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจัดซื้อ /
จ้างท้าการ Encrypt File ข้อมูลแล้วน้าส่งแบบฟอร์มที่ Encrypt เรียบร้อยแล้วผ่านเครื่อง Terminal และ
พิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS แนบเรื่องจัดซื้อ/จ้าง
6.4.9 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ตรวจการจ้าง จะท้าการตรวจรับพัสดุหรือตรวจงานจ้าง
เมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานโดยใช้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ จากสัญญา, ใบสั่ง และต้นเรื่อง
การจัดซื้อ/จ้าง ทั้งหมด ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
6.4.10 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างจะรายงานผลการตรวจรับพัสดุหรือตรวจ
งานจ้าง ถึงอธิบดีหรือผู้รับมอบอ้านาจ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ
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6.4.10.1 กรณีถูกต้อง เสนอรายงานผลการตรวจรับพัสดุ /ตรวจการจ้างถึงอธิบดี
หรือผู้รับมอบอ้านาจเพื่อทราบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบก่อนเสนอ
ตามล้าดับชั้น โดยตรวจสอบรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดในบันทึกคณะกรรมการตรงกับในสัญญา, ตัวเลข
จ้านวนเงินถูกต้องหรือไม่, ใบส่งของและใบแจ้งหนี้ ระบุรายละเอียดครบถ้วนตรงตามสัญญา, คณะกรรมการฯ
ลงนามเรียบร้อยถูกต้องตรงตามในบันทึกอนุมัติและก้าหนดระยะเวลาการตรวจรับตรงตามระเบียบฯ, กรณีที่มี
เงื่อนไขแนบเอกสารเพิ่มเติมในวันส่งมอบของ ต้องตรวจ ดูว่าผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แนบเอกสารเพิ่มเติมมาพร้อม
ใบส่งของหรือไม่ในกรณีที่บันทึกคณะกรรมการตรวจรับไม่ถูกต้อง จะเสนอกลับไปแก้ไข
6.4.10.2 กรณีไม่ถูกต้อง เสนอรายงานผลการตรวจรับพัสดุ /ตรวจการจ้างถึงอธิบดี
หรือผู้รับมอบอ้านาจ เพื่อแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างแก้ไขโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจสอบก่อนเสนอตามล้าดับชั้น และเจ้าหน้าที่พัสดุจะรวบรวมเอกสารการจัดซื้อ/จ้าง ซึ่งอธิบดี หรือผู้รับมอบ
อ้านาจทราบผลการตรวจรับ/ตรวจการจ้างแล้ว ส่งฝ่ายการเงินเพื่อเบิกจ่ายต่อไป
6.4.11 เจ้าหน้าที่พัสดุ เก็บรวบรวมหลักฐาน ซึ่งประกอบด้วย ส้าเนาใบกรรมการตรวจรับ
และใบส่งมอบพัสดุ /งานจ้าง ส่งฝ่ายการเงิน เพื่อเบิกจ่าย และน้าเข้าแฟ้มและจดบันทึก ลงในทะเบียนคุม
การเบิกจ่าย
6.5 การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษ
6.5.1 เจ้าหน้าที่รับบันทึกให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ้านวยการส้านัก/กอง ของฝ่าย
ต่างๆ จากธุรการ มาจัดท้ารายงานการขอซื้อ/ขอจ้าง ตามระเบียบฯ ข้อ 27 เสนอผู้บังคับบัญชาตามล้าดับ
สายงาน จนถึงหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ้านาจ พร้อมเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
/การจ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษ
6.5.2 หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้รับมอบอ้า นาจให้ความเห็นชอบ (อนุมัติ) และสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
จากผุ้ขายหรือผู้รับจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 26 โดยตรง
6.5.3 เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายละเอียด ได้แก่ รายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอตรงตาม
Spec. กรมหรือไม่, จ้านวนเงินในใบเสนอราคาค้านวณภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องหรือไม่ และระยะเวลาส่งมอบตรง
ตามที่กรม ก้าหนดหรือไม่เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อสั่งท้าสัญญาหรือออกใบสั่ง
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ หรือเจ้าพนักงานพัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ น้าไปหักงบประมาณเพื่อท้า
สัญญาหรือออกใบสั่งซื้อ/จ้าง แล้วแต่กรณี
6.5.4 เจ้าหน้าที่พัสดุสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS โดยใช้ฟอร์ม ผข.01
ส่งกรมบัญชีกลางอนุมัติและยืนยัน โดยตรวจสอบข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMIS ถ้าไม่พบข้อมูลผู้ขายในรหัส
2109 ให้สร้างใหม่แล้วส่งกรมบัญชีกลางอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย
6.5.5 เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์มบส.01
หลังจากได้รับอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายแล้ว โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง ท้าการ
Encrypt File ข้อมูลแล้วน้าส่งแบบฟอร์มที่ Encrypt เรียบร้อยแล้วผ่านเครื่อง Terminal และพิมพ์รายงาน
จากระบบ GFMIS แนบเรื่องจัดซื้อ/จ้าง
6.5.6 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ตรวจการจ้าง จะท้าการตรวจรับพัสดุหรือตรวจงานจ้าง เมื่อ
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานโดยใช้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ จากสัญญา, ใบสั่ง และต้นเรื่อง
การจัดซื้อ/จ้าง ทั้งหมด ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
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6.5.7 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างจะรายงานผลการตรวจรับพัสดุหรือตรวจงานจ้าง
ถึงอธิบดีหรือผู้รับมอบอ้านาจ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
6.5.7.1 กรณีถูกต้อง เสนอรายงานผลการตรวจรับ /ตรวจการจ้างถึงอธิบดี หรือผู้รับมอบ
อ้านาจเพื่อทราบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบก่อนเสนอตามล้าดับชั้น
โดยตรวจสอบรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดในบันทึกคณะกรรมการตรงกับในสัญญา, ตัวเลขจ้านวนเงินถูกต้อง
หรือไม่, ใบส่งของ และใบแจ้งหนี้ ระบุรายละเอียดครบถ้วนตรงตามสัญญา, คณะกรรมการฯ ลงนามเรียบร้อย
ถูกต้องตรงตามในบันทึกอนุมัติและก้าหนดระยะเวลาการตรวจรับตรงตามระเบียบฯ, กรณีที่มีเงื่อนไขแนบ
เอกสารเพิม่ เติมในวันส่งมอบของ ต้องตรวจดูว่าผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แนบเอกสารเพิ่มเติมมาพร้อมใบส่งของหรือไม่
ในกรณีที่บันทึกคณะกรรมการตรวจรับไม่ถูกต้อง จะเสนอกลับไปแก้ไข
6.5.7.2 กรณีไม่ถูกต้อง เสนอรายงานผลการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้างถึงอธิบดี หรือ
ผู้รับมอบอ้านาจ เพื่อแจ้ งผู้ขายหรื อผู้รั บจ้างแก้ไขโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัส ดุ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัส ดุ
ตรวจสอบก่อนเสนอตามล้าดับชั้น และเจ้าหน้าที่พัสดุ จะรวบรวมเอกสารการจัดซื้อ /จ้าง ซึ่งอธิบดี หรือผู้รับ
มอบอ้านาจทราบผลการตรวจรับ / ตรวจการจ้างแล้ว ส่งฝ่ายการเงินเพื่อเบิกจ่ายต่อไป
6.5.8 เจ้าหน้าที่พัสดุ เก็บรวบรวมส้าเนาใบกรรมการตรวจรับ และใบส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง เข้า
แฟ้มและจดบันทึกในสมุดทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
6.6 การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป)
6.6.1 หน่วยงานวางแผนการจัดหาพัสดุ
6.6.2 เจ้าพนักงานพัสดุเสนอกรมอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)
และร่างเอกสารประกวดราคาผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้อ้านวยการส้านัก/กอง ตรวจสอบ
ตามล้าดับชั้น ซึ่งคณะกรรมการฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ
พ.ศ. 2547 มติ ครม. 21 ต.ค.51 ผ่อนผันถึง 30 ก.ย. 52 วงเงินจัดหาไม่เกินสิบล้านหรืองานก่อสร้างใน
โครงการ ที่มีแบบและข้อก้าหนดในการก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานไว้แล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่ว น
ราชการจะแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาหรือไม่ก็ได้ (ตามหนังสือส้านัก
เลขาธิการคณะรัฐ มนตรีที่นร0506/ว 333 ลงวันที่ 27 ต.ค.51) กรมอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
6.6.3 คณะกรรมการฯจัดท้าร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเสนอกรมอนุมัติผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้อ้านวยการส้านัก/กอง ตรวจสอบตามล้าดับชั้น ซึ่งร่าง TOR และร่างเอกสารประกวด
ราคาอย่างน้อย ต้องมีรายละเอียดดังนี้
1. ความเป็นมา
2. วัตถุประสงค์
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
4. แบบรูปหรือ Spec (Spec ต้องกลาง/มาตรฐานส้านักงบประมาณ/มอก./คุณภาพ
ต้องไม่ต่้ากว่าตัวอย่างที่ก้าหนดหรือเทียบเท่า /หน้าตัวเลขควรระบุค้าว่าไม่น้อยกว่า /หลังตัวเลขควรก้าหนดค้า
ว่าดีกว่า เป็นต้น)
5. ระยะเวลาด้าเนินการ
6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
7. วงเงินในการจัดหา
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ
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8. ผลงาน
9. วงเงินหลักประกันซอง
10. ระยะเวลาค้้าประกันซอง (หลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้้าประกัน
ตั้งแต่วันยื่นซอง ข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา)
6.6.4 กรมอนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
6.6.5 เจ้าหน้าที่พัสดุ Login:www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของหน่วยงาน บันทึก
สาระส้าคัญของร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อประกาศเผยแพร่เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
(ครั้งที่ 1) การบันทึกในระบบให้บันทึกเป็น จ้านวน 4 วันนับตั้งแต่วันลงนามประกาศฯ เนื่องจากระบบจะไม่
นับวันที่บันทึกเป็นวันเริ่มต้น เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
ทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวโดยส่งมาที่ e-mail หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือจัดท้าเป็นหนังสือส่ง
มาที่หน่วยงาน
6.6.6 คณะกรรมการฯ รับข้อเสนอแนะ/ข้อวิจารณ์จากสาธารณชนเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือทางเว็บไซต์โดยเปิดเผยตัว (ต้องระบุชื่อหรือระบุชื่อเว็บไซต์มายังหน่วยงาน)
6.6.7 คณะกรรมการฯ พิจารณา หากไม่มีข้อเสนอแนะ/ค้าวิจารณ์ ไม่ต้องน้าร่าง TOR /
เอกสารประกวดราคา ลงประกาศเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง
6.6.8 หากมีข้อเสนอแนะ/ค้าวิจารณ์ คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยค้านึงถึงระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535ฯ โดยเคร่งครัด รอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน หากเห็นสมควรปรับปรุง
ขอบเขต ของงานตามนั้น และด้าเนินการเสร็จแล้ว ไม่ ปรับปรุง ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความ
เห็นชอบ หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติหรือเห็นชอบร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา
6.6.9 เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ Login เข้ า เว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานและกรมบั ญ ชี ก ลาง บั น ทึ ก
สาระส้าคัญของร่างTOR และร่างเอกสารประกวดราคาที่ปรับปรุงแล้วและฉบับแรกด้วย เพื่อประกาศเผยแพร่
(ครั้งที่ 2 ) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ตามคู่มือการจัดท้าประกาศร่าง TOR ( ภาคผนวก 3 ของ ว.59 ลง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 )
6.6.10 ฝ่ายพัสดุเสนอหัวหน้าส่วนราชการขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประกวด
ราคา โดยคณะกรรมการประกวดราคาจะต้องมีองค์ประกอบ(ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549) ดังนี้
- ประธานกรรมการ 1 คน จากบุคลากรในหน่วยงาน
- กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่มากกว่า 5 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คน มิได้เป็น
ข้าราชการซึ่งมีต้าแหน่งหรือเงินเดือนประจ้าและไม่มีลักษณะต้องห้าม 6 ข้อ
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในหน่วยงานนั้นเป็นกรรมการและเลขานุการ
- เจ้าหน้าที่พัสดุในหน่วยงานนั้นเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
รวมทั้งหมด 5-7 คน (ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน) และมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตามพระราช
กฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และส้าหรับกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมได้ด้วย และคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์จากรายชื่อที่กรมบัญชีกลางประกาศ
เพื่อท้าหน้าที่เป็นผู้จัดการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ตลาดกลางยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
ทุกครั้ง ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประมูล ดังนี้
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ
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อั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยในการให้ บ ริ ก ารเสนอราคา ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารตลาดกลางฯ เรี ย กเก็ บ จากผู้ ช นะ
การเสนอราคา
- วงเงินตามสัญญาที่มีมูลค่าไม่เกิน 2,000,000.- บาท คิดอัตราค่าบริการเสนอราคาฯ 6,000 .- บาท
- วงเงินตามสัญญาที่มีมูลค่า 2,000,001 บาท - 10,000,000.- บาท คิดอัตราค่าบริการเสนอ
ราคาฯ ร้อยละ 0.4 แต่ไม่เกิน 10,000 .- บาท
- วงเงินตามสัญญาที่มีมูลค่า 10,000,001 บาท - 25,000,000 .- บาท คิดอัตราค่าบริการ
เสนอราคาฯ ร้อยละ 0.15 แต่ไม่เกิน 20,000 .- บาท
- วงเงินตามสัญญาที่มีมูลค่าสูงกว่า 25,000,001 .- บาท ขึ้นไป คิดอัตราค่าบริการเสนอราคาฯ
ร้อยละ 0.10 แต่ไม่เกิน 30,000 .- บาท
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวพอ) 0408.3/ว 108 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550)
6.6.11 ฝ่ายพัสดุท้าหนังสือแจ้งอธิบดีกรมบัญชีกลาง ส่งที่ส้านักงานคลังจังหวัดนนทบุรี เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา และคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯ ซึ่งกรมฯ ได้คัดเลือกจากทะเบียน
รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางฯ และก้าหนดวัน เวลา สถานที่เสนอราคาตามแบบ บก.001-1,บก.002-1
- มติ ครม. 21 ต.ค. 2551 ผ่ อ นผั น ให้ กรณี ว งเงิ น ไม่ เกิ น 10 ล้ า นบาท ให้ มี
คณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน จะมีบุคคลภายนอกเป็นกรรมการฯ หรือไม่ก็ได้ โดยให้
บุคลากรของกรมฯ เป็นกรรมการและเลขานุการและจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยหรือไม่ก็ได้ ส้าหรับวงเงิน
เกิ น 10 ล้ า นบาทขึ้ น ไป ให้ มี ค ณะกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน แต่ ไ ม่ เ กิ น 7 คนและต้ อ งมี ก รรมการ
บุคคลภายนอกอย่างน้อย 1 คน โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานเป็นกรรมการและ
เลขานุการและจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการหรือไม่ก็ได้ มีผลใช้ถึง 30 กย.52 (ตามหนังสือส้านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 333 ลงวันที่ 27 ต.ค. 51 )
6.6.12 ฝ่ายพัสดุท้ารายงานขอซื้อ/จ้าง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
และคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง เสนอกรมคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางและก้าหนดวัน เวลา
สถานที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ตรวจการจ้าง เสนอกรมคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางและก้าหนดวัน
เวลา สถานที่ เสนอราคาและลงนามในประกาศประกวดราคา พร้อมเอกสารประกวดราคาผ่อนผันให้เป็น
อ้านาจของ หัวหน้าส่วนราชการถึง 30 ก.ย.52 (ตามหนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0506/ว
333 ลงวันที่ 27 ต.ค. 51) โดยเจ้าพนักงานพัสดุเสนอผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้อ้านวยการ
ส้านัก/กอง (ที่ได้รับมอบอ้านาจ)ตรวจสอบตามล้าดับชั้น ดังนี้
- ตรวจสอบตามระเบียบพัสดุข้อ 27 ตรวจสอบงบประมาณ, แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,
ซื้อจ้างครั้งสุดท้าย, ราคาท้องตลาดที่สืบไว้ 2 ราย เพื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ประมูลได้
- คณะกรรมการประกวดราคา, ตรวจรับพัสดุ หรือตรวจการจ้าง (ต้องไม่ซ้ากันในแต่
ละคณะและต้องมีความรู้ความช้านาญ) คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง, ผู้ควบคุมงาน (ก่อสร้าง)
- ตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารประมูล วัน เวลา สถานที่ประมูล การรับประกัน
หลักประกันซอง วันส่งมอบ ราคากลาง
เมื่อส่วนราชการเห็นชอบและลงนามในประกาศแล้ว ด้าเนินการดังนี้
- ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ท้าการของกรม
- ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมและกรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า 3 วัน (ครั้งที่ 3)
พร้อมประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมและกรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า 3 วัน (ครั้งที่ 3) พร้อมเชิญชวนและ
ส่งประกาศไปยัง สตง. ด้วย
- แจ้งคณะกรรมการฯ ทุกคณะพร้อมเอกสารฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ
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6.6.13 วันชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของพัสดุและเงื่อนไขในการประมูล/วันชี้สถานที่
6.6.14 ก้าหนดการรับซองข้อเสนอด้านเทคนิคของคณะกรรมการประกวดราคา จะต้องให้
เวลาผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดท้าเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่น้อยกว่า 3 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่
วัน สุดท้ายของการแจกจ่ายหรือจ้าหน่ายเอกสารประกวดราคา
- เวลาจัดท้าเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ค้าเช่น ก้าหนด 3 วัน หรือ 5 วัน
หรือ 10 วันแต่ไม่เกิน 30 วัน แล้วแต่ความเหมาะสมของงานหรือพัสดุนั้นๆ
- ต้องพิจารณาความซับซ้อนของงานที่ผู้เสนอราคาจะต้องใช้เวลาค้านวณราคาจัดท้า
ข้อเสนอด้านเทคนิคว่าควรจะต้องก้าหนดกี่วัน อาจเป็น 10 วัน หรือ 20 วัน ก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 วัน
และไม่เกิน 30 วัน
- ก้าหนดให้ยื่น/รับซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงวันเดียวต่อคณะกรรมการประกวด
ราคา ณ ที่ท้าการ ของหน่วยงานและด้าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 35 ,ข้อ 49(1),(2),(3) , (4) และตาม
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค(กวพอ) 0408.4/ว.365 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550
- รับหนังสือเงื่อนไข 3 ฝ่ายที่ผู้เสนอราคาต้องลงชื่อมาพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค และให้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาและตลาดกลางลงชื่อก่อนที่จะเสนอราคาในวัน
เคาะราคา
- เมื่อลงชื่อทุกฝ่ายครบถ้วนให้ผู้ช่วยเลขานุการ แจกจ่ายหนังสือ 3 ฝ่าย แก่ตลาดกลาง
และผู้มีสิทธิเสนอราคา
6.6.15 คณะกรรมการฯ คัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาโดยผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความเหมาะสมและไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน โดยตรวจสอบจากเอกสารส่วนที่ 1 และ 2
6.6.16 คณะกรรมการฯ โดยประธาน แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ที่เสนอเทคนิค
เหมาะสมคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันเฉพาะแต่ละรายทราบโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อ
สาธารณชนหรือไม่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา พร้อมสิทธิอุทธรณ์ 3 วัน ตามแบบ บก.004-1
6.6.17 คณะกรรมการฯ โดยประธาน แจ้งผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นทราบพร้อมสิทธิ
อุทธรณ์ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามแบบ บก.004-1 และผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามแบบ บก.004-2
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง การนับระยะเวลาอุทธรณ์ให้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 1ลั กษณะ 5 เรื่องระยะเวลาอันเป็ นบทบัญญัติทั่วไป ตามมาตรา 193/3 วรรคสอง (ตามหนังสื อ
กรมบัญชีกลางที่ กค (กวพอ) 0408.4/ว 365 ลงวันที่ 22 ต.ค. 2550)
6.6.18 หัวหน้าส่วนราชการพิจารณารับเรื่องอุทธรณ์และวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
ทั้งนี้ระหว่างการพิจารณาจะด้าเนินการในขั้นตอนต่อไปไม่ได้ (ถ้ามี)
6.6.19 กรมฯ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้คัดค้านแต่ละรายทราบภายใน 7 วัน ตามแบบ
บก.004-3หากหัว หน้ าส่ วนราชการไม่แจ้ งผลการพิจารณาฯ ภายในก้าหนดถือว่าอุทธรณ์นั้นฟังขึ้น ก็ให้
หัวหน้าส่วนราชการแจ้งให้คณะกรรมการประกวดราคาเพิ่มรายชื่อผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาและแจ้งให้ผู้
คัดค้านทราบผลการพิจารณาหรือทราบว่าเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วแต่กรณี ค้าวินิจฉัยของหัวหน้าส่ว น
ราชการให้เป็นอันถึงที่สุดในชั้นของฝ่ายบริหาร
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6.6.20 หากปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุยกเลิก
การด้าเนินการทั้งหมด แล้วเริ่มด้าเนินการใหม่หรือจะขออนุมัติจาก กวพ.อ.ด้าเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่นก็ได้
คือวิธีประกวดราคา/วิธีพิเศษ
- ผ่อนผัน ไม่ต้องยกเลิก หากมีเหตุผลสมควรที่จะด้าเนินการต่อไป ให้คณะกรรมการฯ
ต่อรองราคากับผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นแล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานต่อไปตาม มติ ครม. 21 ต.ค.51 /มีผลใช้
ถึง 30 ก.ย.52
- วงเงินไม่เกิน สิบล้านบาท กรณีไม่มีผู้เข้าเสนอราคา มีผู้มีสิทธิ เสนอราคารายเดียว
หรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา และ คณะกรรมการฯ ต่อรองราคาแล้ว
ไม่ได้ผลให้หน่วยงานด้าเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่น โดยไม่ต้องขออนุมัติ จาก กวพ.อ.ตามมติ ครม.21 ตค. 51
ผ่อนผันถึง 30 กย. 52 (ตามหนังสือ ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 333 ลงวันที่ 27 ต.ค. 51)
6.6.21 เมื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและส้านักงานคลังจังหวัดนนทบุรี แจ้งวัน เวลา และ
สถานที่เสนอราคากรณีวงเงินเกินห้าสิบล้านบาท ให้ประธานฯ แจ้งผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ เพื่อเข้าสู่
กระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้ฝ่ายพัสดุแจ้งข้อมูลเบื้องต้น ตลาดกลางเตรียม
ระบบ(ก่อนวันเสนอราคา 2 วันท้าการ)
- แจ้งผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายตามแบบ บก.005
- แนบแบบ บก.006 เพื่อให้ผู้มีสิทธิกรอกชื่อผู้แทนรายละไม่เกิน 3 ท่าน และน้ามา
ยื่นในวันเสนอราคา
- หากผู้เสนอราคาไม่ทันการลงทะเบียน จะถูกยึดหลักประกันซอง
- คณะกรรมการฯ ส่งมอบข้อมูลเบื้องต้นตามแบบ บก.021 แก่ตลาดกลางเพื่อเตรียม
ระบบ/ออก Username, Password ก่อนวันเสอนราคา 2 วันท้าการ
6.6.22 คณะกรรมการฯ ด้าเนินการประมูล ณ สถานที่ที่กรมบัญชีกลางก้าหนด ในวันราชการ
และให้เริ่มกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ใน เวลาราชการ แต่จะสิ้นสุดลงนอกเวลาราชการก็
ได้ ทั้งนี้กระบวนการเสนอราคาให้กระท้าภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที และไม่เกินกว่า 60 นาที
ซึ่งมีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประกวดราคา ดังนี้
1. คณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งอยู่ประจ้า ณ สถานที่ที่ก้าหนด ควบคุมการเสนอราคาให้เป็นไป
โดยเรียบร้อย สุจริต เป็นธรรม ใช้ดุลพินิจยกเลิก/เลื่อนการเสนอราคา หากมีเหตุไม่เรียบร้อย หรือไม่เป็นธรรม
แล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการ
2. ได้รับ Username และ Password จากตลาดกลาง
3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายส่งผู้แทนไม่เกินรายละ 3 คน ตามรายชื่อที่แจ้งตามแบบ กวพ.อ.
ก้าหนด ตามแบบ บก.006 พร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ส้าเนาบัตรประชาชน/ หนังสือมอบ
อ้านาจ ให้กรรมการตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงให้ล งทะเบียนและมอบ Username และ Password ให้ผู้มี
สิทธิเสนอราคา ก่อนเริ่มเสนอราคา ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาก้าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ 1 คน เข้าประจ้าด้วย ควบคุมแต่ละรายและพาไปที่ห้องเคาะราคา
4. ห้ามมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นระหว่างการเสนอราคา
5. ตัดสิทธิเสนอราคา หากไม่ส่งผู้แทนมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก้าหนด ให้ประธานฯประกาศ
เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา ตามแบบ บก.007 และปิดไว้ ณ สถานที่เสนอราคาและเมื่อการเสนอราคาสิ้นสุดลง
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ให้ปลดประกาศและส่งส้าเนาประกาศให้ผู้เข้าเสนอราคารายที่หมดสิทธิและแจ้งผู้มีสิทธิ ที่เหลือทุกรายเข้าสู่
กระบวนการเสนอราคา
6. หากเหลือ 1 รายให้ยกเลิกหรือขออนุมัติ กวพ.อ. ด้าเนินการโดยวิธีอื่นก็ได้
7. อาจบันทึกภาพ/เสียง ตามที่ กวพ.อ. ก้าหนด
8. การเสนอราคาให้ใช้วิธีแบบปิด Sealed Bid Auction คือ ไม่เปิดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา
ภายใน ระยะเวลา และสถานที่ที่ก้าหนด
9. ช่วงเวลาการแข่งขันการเสนอราคา 30-60 นาที ต้องก้าหนดให้สอดคล้องกับแบบ บก.005 ที่
ได้แจ้งนัดหมาย
10. เสนอราคาได้หลายครั้ง
11. ในระหว่างการแข่งขันเสนอราคา ไม่มีการรับ-ส่ง ข้อเสนอราคาทางโทรสาร(FAX)
12. การแสดงผลหน้าจอผู้เสนอราคา เมื่อถึงเวลาเสนอราคา จะมีข้อความที่หน้าจอของผู้เสนอราคา
ว่าเริ่มการเสนอราคาแล้ว
13. 3-5 นาทีสุดท้าย ระบบจะไม่แสดงว่าราคาของผู้ใดมีสถานะใด หมดเวลาแล้วประธานแจ้งสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคา
14. ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ ได้พัฒนาโปรแกรมระบบการเสนอราคา ในกรณีที่ปรากฎว่าราคาต่้าสุด
เท่ากันหลายราย คณะกรรมการฯ จะขยายเวลาออกไปอีก 3 นาที ผู้ เสนอราคาทุกรายมีสิ ทธิเข้าเสนอราคา
ในช่วงขยายเวลา หากยังไม่อาจชี้ขาดได้ เมื่อครบก้าหนดเวลาก็ให้ขยายได้อีกครั้งละ 3 นาที จนได้ผู้เสนอราคา
ต่้าสุดรายเดียว ได้แล้วและสามารถพิมพ์แบบ บก.008 ออกจากระบบ ตั้งแต่ 1 สค. 49 เป็นต้นไป จึงยกเลิกแบบ
บก.009
15. เมื่อกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง คณะกรรมการฯ ต้องประชุมทันที่เพื่อมีมติว่าสมควรจะรับ
การเสนอราคาของผู้ใด พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณาและต้องรายงานหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาในวัน
ท้าการถัดไป/ก่อสร้างเพิ่มอีก 5 วันท้าการ นับจากวันรายงานครั้งแรก/เพิ่มให้การซื้อ/การจ้าง อีก 5 วันท้า
การ นับจากวันรายงานครั้งแรก
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ให้ไปประจา ณ สถานที่เคาะราคา
1. น้าผู้มีสิทธิเสนอราคาไปยังห้องเคาะราคา
2. เมื่อประจ้าห้องเคาะราคาต้องไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆ
3. ในระหว่างการทดสอบระบบของผู้เสนอราคา หากมีปัญหาของการทดสอบระบบให้ไปรายงานต่อ
คณะกรรมการประกวดราคา
4. ต้องสังเกตการณ์เสนอราคา/ดูแลให้การเสนอราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้เสนอราคา
แสดงพฤติการณ์ที่ท้าให้การเสนอราคาไม่เรียบร้อย/ ไม่เป็นธรรม ให้รายงานประธานฯ โดยด่วน
การปฏิบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา
1. ผู้เสนอราคาต้องศึกษาการใช้โปรแกรมของตลาดกลางโดย Download ที่ เว็บไซต์
www.gprocurement.go.th และทดลองการใช้ Program ที่เว็บไซต์ของตลาดกลาง
2. เมื่อถึงก้าหนดเวลานัดหมาย ผู้เสนอราคาต้องมาลงทะเบียนต่อหน้ากรรมการ โดยยื่นแบบ บก.006
พร้อมหลักฐานส้าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลและส้าเนาบัตรประชาชนพร้อมส้าเนาถูกต้อง (ไม่เกิน
3 คนต่อ 1 ราย) และขอรับ Username และ Password หากมาไม่ทันการลงทะเบียนก็จะถูกยึดหลักประกันซอง
3. ผู้มีสิทธิเสนอราคา เข้าประจ้าสถานที่ที่จัดไว้ โดยแยกจากผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น
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4. ห้ามน้าเครื่องมือสื่อสารเข้ามาในห้องเคาะราคา
5. ห้ามติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ
6. ก่อนการเสนอราคา 15 นาที ให้ท้าการทดสอบระบบว่าสามารถเสนอราคาหรือขัดข้องหรือไม่
หากมีปัญหาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประจ้าห้องเคาะราคา เพื่อไปรายงานคณะกรรมการฯ
7. เสนอราคาได้หลายครั้ง
8. เมื่ อ การเสนอราคาทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ สร็ จ สิ้ น แล้ ว ผู้ เ สนอราคาคนใดคนหนึ่ ง ของผู้ มี สิ ท ธิ
เสนอราคาแต่ละรายที่มาลงทะเบียนลงนามยืนยันราคาสุดท้ายตามแบบ บก.008 ที่กรรมการน้ามามอบให้
ณ ห้องเสนอราคาที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาประจ้าอยู่ จึงจะสามารถออกจากห้องได้
6.6.23 คณะกรรมการประกวดราคาจะประชุมพิจารณาทันทีที่กระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง
เพื่อมีมติว่าสมควรรับการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดพร้อมแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาแล้ว
รายงานให้หัวหน้างานพิจารณาภายในวันท้าการถัดไป (กรณีก่อสร้างเพิ่มอีก 5 วันท้าการ นับจากวันรายงาน
ครั้งแรก/เพิ่มให้การซื้อ/การจ้าง อีก 5 วันท้าการนับจากวันรายงานครั้งแรก) (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุดที่ กค 0408.3/ว.113 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549 และตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค(กวพอ)
0408.4/ว.138 ลงวันที่ 19 เมษายน 2550)
6.6.24 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการประกวดราคา
6.6.25 กรณีเห็นชอบมติคณะกรรมการฯ
- คณะกรรมการเสนอขอความเห็นชอบจากผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ /จ้าง ตามระเบียบฯ
พัสดุ ข้อ 65 โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบก่อนเสนอตามล้าดับชั้น
- ผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ/จ้าง เห็นชอบ ให้คณะกรรมการฯ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาทุกรายทราบ ตามแบบ บก.010-1
6.6.26 กรณีไม่เห็นชอบมติคณะกรรมการฯ หัวหน้าหน่วยงานแจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการฯ
ทราบเพื่อชี้แจงภายใน 3 วัน
- เมื่อได้รับค้าชี้แจงแล้ว หัวหน้าหน่วยงานไม่เห็นชอบ ให้สั่งยกเลิกการประกวดราคา
และแจ้ง ผลการยกเลิกให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ และรายงานให้ กวพ.อ. ทราบ ตามแบบ บก.010-2
- เมื่อได้รับค้าชี้แจงแล้ว หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบค้าชี้แจง คณะกรรมการฯ เสนอ
ขอความเห็นชอบจากผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ/จ้าง ตามระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 65
6.6.27 ผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ/จ้าง เห็นชอบ ก็ให้คณะกรรมการประกวดราคาแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ ตามแบบ บก.010-1
6.6.28 ผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ /จ้าง ไม่เห็นชอบ ให้คณะกรรมการประกวดราคาชี้แจงผู้มีอ้านาจ
สั่งซื้อ/จ้าง ผ่านราคาทุกรายทราบ ตามแบบ บก.010-1
6.6.29 คณะกรรมการฯ ชี้แจง ผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ/จ้าง หากผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ/จ้าง ไม่เห็นชอบค้า
ชี้แจง ให้หัวหน้าหน่วยงานสั่งยกเลิกการประกวดราคา และแจ้งผลการยกเลิกให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย
ทราบ และรายงานให้ กวพ.อ. ทราบตามแบบ บก.010-2 หรือผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ/จ้าง เห็นชอบค้าชี้แจงให้ และ
รายงานให้ กวพ.อ. ทราบตามแบบ บก.010-2 หรือผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ/จ้าง เห็นชอบค้าชี้แจงให้
6.6.30 คณะกรรมการฯ โดยฝ่ายพัสดุน้าผลการพิจารณาของผู้มีอ้านาจสั่งซื้อ /จ้าง เห็นชอบ
หรื อสั่งยกเลิ กการประกวดราคาประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ปิดประกาศที่หน่วยงาน
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6.6.31 ภายใน 3 วัน นับแต่วันแจ้งผลการเสนอราคาตามแบบ บก.010-1 ให้ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาทราบทุกรายแล้ว หากไม่มีการอุทธรณ์ ก็ให้ด้าเนินการตามระเบียบฯ พัสดุ ต่อไป
6.6.32 กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้ าส่วนราชการหรือมี
เหตุผลอื่นใดร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม ให้อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ กวพ.อ. ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งตามแบบ บก.010-3
6.6.33 กวพ.อ. พิจารณาค้าอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยแจ้งหน่วยงานเพื่อระงับ
การด้าเนินการขั้นตอนต่อไป ตามแบบ บก.010-4 และแจ้งการพิจารณาอุทธรณ์ /ร้องเรียนต่อกรมฯ และ
ผู้ร้องเรียน ตามแบบ บก.010-5 มติ กวพ.อ. ให้เป็นอันถึงที่สุดในชั้นของฝ่ายบริหาร หากเห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้น
หรือค้าร้องมีผลให้สั่งหน่วยงานด้าเนินกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยเริ่มจากขั้นตอนใดก็ได้ตามแต่จะมีค้าสั่ง
หากเห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น หรือค้าร้องเรียนไม่มีผลหรือฟังขึ้น แต่ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณา
ที่ได้แจ้งไปแล้ว ก็แจ้งให้ด้าเนินการตามระเบียบส้านักนายกฯ หรือระเบียบอื่นของหน่วยงานนั้น ต่อไป
6.6.34 กรมอนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง และเจ้าพนักงานพัสดุท้าหนังสือแจ้งผู้ประมูลได้ให้มาท้าสัญญา/
รับใบสั่ง/ ผู้ประมูลไม่ได้ พร้อมสิทธิอุทธรณ์ตาม พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 40
6.6.35 เจ้าพนักงานพัสดุท้าสัญญาซื้อ/จ้าง ระหว่างกรมและผู้ประมูลได้ โดยเสนอกรมลงนาม
สัญญาและผ่านนิติกรกองการเจ้าหน้าที่ หรือออกใบสั่งซื้อ/จ้าง ถ้าสามารถส่งของได้ภายใน 5 วันท้าการ
6.6.36 เจ้าพนักงานพัสดุสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS โดยใช้ฟอร์ม
ผข.01 ส่งกรมบัญชีกลางอนุมัติและยืนยัน โดยตรวจสอบข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMIS ถ้าไม่พบข้อมูลผู้ขายใน
รหัส 2109 ให้สร้างใหม่ โดยท้าหนังสือภายนอกหรือประทับตราแทนการลงชื่อส่งกรมบัญชีกลางอนุมัติและ
ยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 5-7 วันท้าการ
6.6.37 เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม
บส.01 เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง (PO) ตามระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม บส.01 โดย
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจัดซื้อ /จ้าง ท้าการ Encrypt File ข้อมูลแล้ว น้าส่งแบบฟอร์มที่
Encrypt เรียบร้อยแล้วผ่านเครื่อง Terminal และพิมพ์รายงานเลขที่ PO จากระบบGFMIS แนบเรื่องจัดซื้อ/
จ้าง
6.6.38 เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุหรือผู้รับจ้าง ส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ตรวจ
การจ้างจะท้าการตรวจรับพัสดุหรือตรวจงานจ้าง โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ จากสัญญา,ใบสั่ง หรือต้น
เรื่องการจัดซื้อ/จ้าง ทั้งหมด ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
6.6.39 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างรายงานผลการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจงาน
จ้าง ถึงอธิบดีหรือผู้รับมอบอ้านาจ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
6.6.39.1 กรณีถูกต้อง เสนอรายงานผลการตรวจรับ /ตรวจการจ้างถึงอธิบดี หรือ
ผู้ รั บ มอบอ้ า นาจเพื่ อ ทราบ โดยเสนอผ่ า นหั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ต รวจสอบก่ อ นเสนอ
ตามล้าดับชั้น โดยตรวจสอบรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดในบันทึกคณะกรรมการตรงกับในสัญญา, ตัวเลข
จ้านวนเงินถูกต้องหรือไม่, ใบส่งของ และใบแจ้งหนี้ระบุรายละเอียดครบถ้วนตรงตามสัญญา, คณะกรรมการฯ
ลงนามเรียบร้อยถูกต้องตรงตามบันทึกอนุมัติ และก้าหนดระยะเวลาการตรวจรับตรงตามระเบียบฯ, กรณีที่มี
เงื่อนไขแนบเอกสารเพิ่มเติมในวันส่งมอบของ ต้องตรวจดูว่าผู้ขาย/ผู้รับจ้างแนบเอกสารเพิ่มเติมมาพร้อมใบส่ง
ของหรือไม่ ในกรณีที่บันทึกคณะกรรมการตรวจรับไม่ถูกต้อง จะเสนอกลับไปแก้ไข
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6.6.39.2 กรณีไม่ถูกต้อง เสนอรายงานผลการตรวจรับพัสดุ /ตรวจการจ้างถึงอธิบดี
หรือผู้รับมอบอ้านาจเพื่อแจ้งผู้ขาย หรือผู้รับจ้างแก้ไข โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
ตรวจสอบก่อนเสนอตามล้าดับชั้น และเจ้าหน้าที่พัสดุ จะรวบรวมเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้างซึ่งอธิบดีหรือผู้รับ
มอบอ้านาจทราบผลการตรวจรับ/ตรวจการจ้างแล้ว ส่งฝ่ายการเงินเพื่อเบิกจ่ายต่อไป
6.6.40 เจ้าหน้าที่พัสดุ เก็บรวบรวมส้าเนาใบกรรมการตรวจรับ /ใบส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง เข้า
แฟ้มและจดบันทึกในทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
6.6.41 เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งหน่วยงานให้ตรวจสอบความช้ารุดบกพร่อง (ถ้ามี)
- ก่อนครบก้าหนดเวลารับประกัน 2 สัปดาห์ หรือภายใน 15 วัน กรณีรับประกัน
ความช้ารุด 6 เดือน หรือภายใน 30 วัน กรณีรับประกันฯ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจะต้องแจ้งหน่วยงานให้
ตรวจสอบ ความช้ารุดบกพร่อง (ถ้ามี) เพื่อแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เปลี่ยน/มาซ่อม
- หากเกิดความช้ารุดบกพร่องขึ้นระหว่างรับประกัน ต้องรีบแจ้งให้คู่สัญญาแก้ไข หาก
ไม่แก้ไขส่วนราชการอาจด้าเนินการตามสัญญาหรือแก้ไขเองแล้วหักหลักประกันชดใช้ค่าเสียหายหรือฟ้องร้อง
(อายุความฟ้องร้อง 5 ปี หากฟ้องเกิน 5 ปี ย่อมขาดอายุความฟ้องร้องตาม พรบ.จัดตั้ง ศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5)
- กรณีขาดอายุความฟ้องร้อง ผู้ค้าประกันยกเหตุขึ้นต่อสู้ได้
- กรณีการก่อสร้างที่มีการรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 2 ปี หากเกิดความช้ารุด
บกพร่องให้ด้าเนินการข้างต้น ถ้าเป็นบริการสาธารณะ (สัญญาทางปกครอง) ที่มีอายุความฟ้องคดีภายใน 5 ปี
นับแต่วันที่รู้เหตุ หรือควรรู้ต้นเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี

7. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
7.1 กฏหมาย กฏ ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
7.1.1 ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
7.1.2 ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
7.1.3 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.1.4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
7.1.5 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
7.1.6 พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
7.1.7 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
7.1.8 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
7.1.9 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
7.1.10 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ
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7.2 คู่มือการปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
7.2.1 คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
7.2.1.1 คู่มือการจัดท้ารายงานทรัพยากรสาธารณสุข (รง.6) ครุภัณฑ์และการก้าหนด
หมายเลขครุภัณฑ์
7.2.2 วิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
7.2.2.1 แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและ
การจ้างโดยการประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.2.2.2 กรอบแนวทางการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.2.2.3 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
7.2.2.4 หลักการจ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
7.2.2.5 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส้านักงบประมาณ
7.3 เอกสารการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
7.3.1 เอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
1. รายงานการขอซื้อ /ขอจ้าง
2. ใบเสนอราคา
3. ใบสั่งซื้อ /สั่งจ้าง
4. ใบส่งของ / ใบส่งงาน
5. ใบแจ้งหนี้
6. ใบก้ากับภาษี
7. รายงานผลการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง
7.3.2 เอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา (กรณีวงเงินเกิน 100,000บาท แต่น้อย
กว่า 2,000,000 บาท)
1. รายงานการขอซื้อ /ขอจ้าง
2. ประกาศและเอกสารสอบราคา
3. บันทึกแจ้งส้านัก/กอง เพื่อเผยแพร่ประกาศ
4. บัน ทึกแจ้ งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัส ดุ/
ตรวจการจ้าง
5. ทะเบียนผู้มาขอรับเอกสารสอบราคา
6. ทะเบียนรายชื่อผู้ขาย / ผู้รับจ้างที่ส่งเอกสารสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
และหลักฐานการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
7. บันทึกการรับ-ส่งซองเสนอราคาของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา
8. ใบเสนอราคาและเอกสารการยื่นซองสอบราคาของผู้เสนอราคาทุกราย
9. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
10. รายงานผลการเปิดซองสอบราคา
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11. หนังสือแจ้งผู้เสนอราคาได้พร้อมเรียกมาท้าสัญญา / แจ้งผู้เสนอราคาไม่ได้พร้อม
สิทธิอุทธรณ์ (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
มาตรา 40)
12. สัญญาซื้อขาย/ จ้าง หรือใบสั่งซื้อ / จ้าง
13. ใบส่งของ / ใบส่งงาน
14. ใบแจ้งหนี้
15. ใบก้ากับภาษี
16. รายงานผลการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง
7.3.3 เอกสารการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีประกวดราคา
1. รายงานขอซื้อ / จ้าง
2. ประกาศและเอกสารสอบราคา
3. หนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อประกาศเผยแพร่
4. บันทึกผู้ปิดและปลดประกาศพร้อมพยาน
5. บันทึกแจ้งคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา , คณะกรรมพิจารณาผล
การประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
6. ทะเบียนผู้มาขอรับ/ซือ้ เอกสารประกวดราคา
7. รายงานผลการรับซองประกวดราคา
8. ทะเบียนรับซองใบเสนอราคา
9. ใบเสนอราคาและเอกสารการยื่นซองประกวดราคาของผู้เสนอราคาทุกราย
10. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
11. หนั ง สื อ แจ้ ง ผู้ เ สนอราคาที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ ก (กรณี ผิ ด เงื่ อ นไขหรื อ กรณี ผู้ มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน
12. รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
13. รายงานผลการเปิดซองประกวดราคา
14. รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคา
15. หนังสือแจ้งผู้เสนอราคาได้พร้อมเรียกมาท้าสัญญา / แจ้งผู้เสนอราคาไม่ได้พร้อม
สิทธิอุทธรณ์ (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ..ศ. 2539 มาตรา 40)
16. สัญญาซื้อขาย/ จ้าง หรือใบสั่งซื้อ / จ้าง
17. ใบส่งของ / ใบส่งงาน
18. ใบแจ้งหนี้
19. ใบก้ากับภาษี
20. รายงานผลการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง
7.3.4 เอกสารประกอบเรื่องการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษ
1. รายงานขอซื้อ / จ้าง
2. ใบเสนอราคา
3. รายงานผลการจัดซื้อ / จ้างโดยวิธีพิเศษ
4. ใบสั่งซื้อ / จ้าง หรือสัญญาซื้อ / จ้าง
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ
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กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
5.
6.
7.
8.
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ใบส่งมอบของ / ใบส่งมอบงาน
ใบแจ้งหนี้
ใบก้ากับภาษี
รายงานผลการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง

7.3.5 เอกสารประกอบเรื่องการจัดซื้อ / จ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษ
1. รายงานขอซื้อ / จ้าง
2. ใบเสนอราคา
3. ใบสั่งซื้อ / จ้าง หรือสัญญาซื้อขาย / จ้าง
4. ใบส่งของ / ใบส่งงาน
5. ใบแจ้งหนี้
6. ใบก้ากับภาษี
7. รายงานผลการตรวจรับ / ตรวจการจ้าง
7.3.6 เอกสารประกอบเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1. บัน ทึกขออนุ มัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างก้าหนดขอบเขตของงาน (TOR) /
เอกสารประกวดราคา
2. 1. บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างก้าหนดขอบเขตของงาน (TOR) /
เอกสารประกวดราคา
3. รายงานผลการประกาศเผยแพร่ (ครัง้ ที่ 1) ให้คณะกรรมการทราบ
4. บันทึกขอความเห็นชอบร่างก้าหนดขอบเขตของงาน (TOR) /เอกสารประกวด
ราคา (ครั้งที่ 2) เสนอกรมอนุมัติ
5. บริ ษั ท ฯ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางฯ แจ้ ง อั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ประมู ล แก่
หน่วยงานทราบ
6. บริ ษั ท ฯ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางฯ แจ้ ง อั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ประมู ล แก่
หน่วยงานทราบประกวดราคาและขอให้คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง พร้อมก้าหนดวัน เวลา และสถานที่
เสนอราคา (แบบ บก.001-1 และ บก.002-1)
7. แบบตอบรับการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา (รับจากกรมบัญชีกลาง/คลัง
จังหวัด) (แบบ บก. 001-2)
8. แบบตอบรับการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
(แบบ บก.002-2)
9. รายงานขอซื้อ/จ้าง (ของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง)
10.
11.
12.
13.
14.

บันทึกขอความเห็นชอบ และบันทึกเสนอกรมลงนามในประกาศประกวดราคา
ประกาศและเอกสารประกวดราคา
ทะเบียนรายชื่อผู้ขอรับและซื้อเอกสารประกวดราคา
ใบยื่นข้อเสนอฯ และเอกสารฯ ยื่นซองประกวดราคาของผู้เสนอราคาทุกราย
ใบยื่นข้อเสนอฯ และเอกสารฯ ยื่นซองประกวดราคาของผู้เสนอราคาทุกราย
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คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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15. แบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคาเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา
(แบบ บก.005)
16. แบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา (แบบ บก.006)
17. แบบแจ้ ง ข้ อ มู ล ให้ ผู้ บ ริ ก ารตลาดกลางฯ เพื่ อ เตรี ย มระบบการเสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ บก.021)
18. รายงานผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19. แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาการเสนอราคาให้ ผู้ เ สนอราคาได้ แ ละไม่ ไ ด้ รั บ ทราบ
(แบบ บก.010-1)
20. ท้าหนังสือแจ้งผู้ประมูลได้ ท้าสัญญา / รับใบสั่ง
21. สัญญาซื้อขาย/จ้าง หรือใบสั่งซื้อ/จ้าง
22. สัญญาซื้อขาย/จ้าง หรือใบสั่งซื้อ/จ้าง
23. ใบแจ้งหนี้
24. ใบก้ากับภาษี
25. รายงานผลการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง
8. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร
8.1 การจัดเก็บ
ชื่อเอกสาร

รหัสเอกสาร

สถานที่เก็บ

ผูร้ ับผิดชอบ

การจัดเก็บ

ระยะ เวลา

1. จัดซื้อ/ จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
หนังสือแจ้งความต้องการ, เอกสาร
ประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง,
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง, ฯลฯ

F-HSS-S003.01

งานพัสดุ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป

จัดเรียงตาม ล้าดับ
เรื่องและวัน เดือน
ปีที่แล้วเสร็จ

10 ปี

2. จัดซื้อ/ จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
หนังสือแจ้งความต้องการ, เอกสาร
ประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง,
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง, ฯลฯ

F-HSS-S003.02

งานพัสดุ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป

จัดเรียงตาม ล้าดับ
เรื่องและวัน เดือน
ปีที่แล้วเสร็จ

10 ปี

3. จัดซื้อ/ จัดจ้างโดยประกวดราคา
หนังสือแจ้งความต้องการ, เอกสาร
ประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง,
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง, ฯลฯ

F-HSS-S003.03

งานพัสดุ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป

จัดเรียงตาม ล้าดับ
เรื่องและวัน เดือน
ปีที่แล้วเสร็จ

10 ปี

4. จัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
หนังสือแจ้งความต้องการ, เอกสาร
ประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ใบสั่งซื้อ/จ้าง, ฯลฯ

F-HSS-S003.04

งานพัสดุ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป

จัดเรียงตาม ล้าดับ
เรื่องและวัน เดือน
ปีที่แล้วเสร็จ

10 ปี

5. จัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
หนังสือแจ้งความต้องการ, เอกสาร
ประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง,
ใบสั่งซื้อ/จ้าง, ฯลฯ

F-HSS-S003.05

งานพัสดุ

หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป

จัดเรียงตาม ล้าดับ
เรื่องและวัน เดือน
ปีที่แล้วเสร็จ

10 ปี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อเอกสาร
6. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือแจ้ง
ความต้องการ, เอกสารระกอบ
การจัดซื้อ/จัดจ้างใบสั่งซื้อ/จ้าง,

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เอกสารเลขที่ SP-HSS-Hed-S-03
แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ ๑
วันที่บังคับใช้ 8 สิงหาคม 2560
หน้า 50
ของ ………...…

รหัสเอกสาร

สถานที่เก็บ

ผูร้ ับผิดชอบ

การจัดเก็บ

ระยะ เวลา

F-HSS-S003.06

งานพัสดุ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป

จัดเรียงตาม ล้าดับ
เรื่องและวัน เดือน
ปีที่แล้วเสร็จ

10 ปี

R-HSS-S003.01

งานพัสดุ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป

จัดเรียงตาม ล้าดับ
เรื่องและวัน เดือน
ปีที่แล้วเสร็จ

10 ปี/ออก
ฉบับใหม่

งานพัสดุ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป

จัดเรียงตาม ล้าดับ
เรื่องและวัน เดือน
ปีที่แล้วเสร็จ

1 ปี

ฯลฯ
7. ระเบียบ กฎหมาย ประกาศ
พระราชบัญญัติ
8. คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

R-HSS-S003.02

8.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง
เอกสารเลขที่ 1-9 ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้องของส้านัก/กอง เข้าถึงเอกสาร
9. ระบบการติดตามและประเมินผล
9.1 มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ้าเดือน โดยส้านัก/กอง
9.2 ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้าเนินงานตามขั้นตอนของคู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อ/
จัดจ้าง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
9.3 กลวิธีการเข้าถึง
9.3.1 ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบส้านัก/กองต้องให้ความส้าคัญและสร้างความเข้าใจในการ
ด้าเนินงานตามขั้นตอนของคู่มือให้ชัดเจน
9.3.2 ต้องมีการเผยแพร่คู่มือ ในหลากหลายช่องทาง และให้ทั่วถึง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
********************************************************

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
เอกสารเลขที่ SP-HSS-Hed-S-03
แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับที่ ๑
วันที่บังคับใช้ 8 สิงหาคม 2560
หน้า 51
ของ ………...…

ภาคผนวก
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Flow Chart นี้ เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน
หรือตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับ

