คู่มือปฏิบัตงิ านการจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ กลุม่ งานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลท่าช้าง
ธันวาคม 2563

คานา
คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิสก์ (e-GP) โดยดาเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงซึ่งมีข้อมูลปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ ผู้จัดทาได้รวบรวมขั้นตอน
ให้เป็นระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางขั้นตอนและกระบวนการ
ทางาน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้นไป

ผู้จัดทา
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลท่าช้าง

สารบัญ
หน้า
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คาจากัดความ
หน้าที่รับผิดชอบ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding
- ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก
- ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารอ้างอิง
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กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อลดโอกาสและความผิดพลาด อันเป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารพัสดุ โรงพยาบาลท่าช้าง
1.2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับระดับผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทาให้
ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการรับบริการ
1.3 เพื่อให้การจัดหาพัสดุทันตามกาหนดเวลาที่ต้องการใช้และดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ขอบเขต
งานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่ าด้ ว ยการจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
3. คาจากัดความ
3.1 “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ การซื้อ จ้าง เช่า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
3.2 “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้าง
ออกแบบ หรหือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
3.3 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
4. หน้าที่รับผิดชอบ
4.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (พัสดุ) ควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พิจารณาการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
4.2 เจ้าหน้าที่ (พัสดุ) ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดหา จัดทาเอกสาร จัดทาบัญชีควบคุม รายงานผล
การปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วิธีการจัดซ้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กระทาได้ 3 วิธี ดังนี้ คือ
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marker : e-market) ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรืองานบริการทั่วไปที่กาหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า
(e-catalog)
1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ได้แก่ การจัดซื้อ
จั ด จ้ า งพั ส ดุ ค รั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาเกิ น 500,000 บาท โดยเป็ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ที่ มี ร ายละเอี ย ด
คุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระบบข้อมูล
สินค้า (e-catalog)
1.3 วิธีสอบราคา ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน
5,000,000 บาท ให้กระทาได้เฉพาะกรณีสภาพพื้นที่มีข้อจากัดในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-market
หรือวิธี e-bidding หรือหากดาเนินการด้วยวิธี e-market หรือวิธี e-bidding แล้ว อาจก่อให้เกิดความ
ล่าช้าหรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน ให้หน่วยงานต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น
2. วิธีคัดเลือก เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดน้อยกว่า 3 ราย
2.1 ใช้วิธีประกาดเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
2.2 พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิตก่อสร้าง หรือให้บริการ
โดยผู้ประกอบการที่มีฝีมื อโดยเฉพาะ หรือมีความชานาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการมี
จานวนจากัด
2.3 มีความจาเป็นเร่งด่วน อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้
2.4 ลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
2.5 ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดาเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
2.6 ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ หรือเกี่ยวกับ
ความมั่งคงของประเทศ
2.7 งานจ้างซ่อมพัสดุที่จาเป็นถอดตรวจให้ทราบความชารุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้
2.8 กรณีอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
3. วิ ธี เ ฉพาะเจาะจง ได้ แ ก่ การจั ดซื้ อจั ดจ้ างพั สดุ ครั้ งหนึ่ งซึ่ งมี ราคาไม่ เกิ น 500,000 บาท
หน่วยงานภาครัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้
เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง

๓

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding
จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง

- เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ได้รับมอบหมาย

จัดทาร่างขอบเขตของงาน

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ

จัดทาเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding
จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

- เจ้าหน้าที่พัสดุ
- เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

- หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
- ประกาศเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
- กาหนดวันเสนอราคาเป็ นวันถัดจาก
วันสุดท้ ายของการประกาศเผยแพร่

นาร่ างประกาศ/เอกสารเผยแพร่
ลงเว็บไซต์เพื่อรับฟั งความคิดเห็น

ไม่นาร่างประกาศ/เอกสาร
ประกวดราคารับฟังความคิดเห็น

นาร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา
รับฟังความคิดเห็น

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
ไม่นาประกาศเผยแพร่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศ
และเอกสารประกวดราคา
ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารฯ
และจัดเตรียมเอกสารฯ เพื่อยื่น
ข้อเสนอผ่านระบบ e-GP

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ไม่มผี ู้เสนอความคิดเห็น

มีผู้เสนอความคิดเห็น

ไม่ปรับปรุง
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทารายงาน

ปรับปรุง

- หากมีผ้ เู สนอความคิดเห็นให้ หวั หน้ าเจ้ าหน้ าที่
แจ้ งตอบผู้มีความเห็นทุกรายทราบเป็ นหนังสือ
- กรณีปรับปรุ ง หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ทารายงาน
พร้ อมความเห็นรวมทังร่้ างเอกสารที่แก้ ไข
เสนอหัวหน้ าหน่วยงานของรัฐ + นาร่ างประกาศ
อีกครัง้

๔
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding (ต่อ)

กาหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติม (ถ้ามี) ก่อนถึงวันเสนอ
ราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคา
ผ่านระบบ e-GP โดยเสนอราคา
ได้เพียงครั้งเดียว
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ
ดาเนินการพิจารณาผล

คณะกรรมการฯ จัดทารายงานผล
การพิจารณา พร้อมความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
และผูม้ ีอานาจอนุมตั ิซื้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการพิจารณา

ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา

ลงนามสัญญาตาแบบที่
คณะกรรมการนโนบายกาหนด
หรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้น
ระยะอุทธรณ์ผลการพิจารณา

5
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก

จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทาร่างขอบเขตของงาน
เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
โดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคดั เลือก
จัดทาหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ

กรณีซื้อ/จ้างตามมาตรา
56 (1) (ค) (ฉ) ไม่ต้อง
จัดทาแผน

- เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พสั ดุ/ผู้ที่ได้รับมอหมาย

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

เชิญชวนไปยังประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขไม่น้อยกว่า 3 ราย

- คณะกรรมการซื้อ/จ้าง

ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวน
ยื่นข้อเสนอตามวัน เวลา ที่กาหนด
คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอ
และดาเนินการพิจารณาผล
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา
และเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจอนุมัติซื้อหรือ
จ้าง เห็นชอบผลการพิจารณา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด หรือข้อตกลง ภายหลังจากพ้นระยะเวลา
อุทธรณ์ผลการคัดเลือก และระเบียบฯ ข้อ 161
ยกเว้น กรณีจดั หาตามเงื่อนไขตาม ม.56 (1) (ค)
ไม่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (ม.66 วรรคสอง)

- คณะกรรมการคัดเลือก

- คณะกรรมการคัดเลือก/เจ้าหน้าที่พัสดุ
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ยกเว้น กรณีซื้อ/จ้าง
ตามมาตร 56 (2)
(ข) (ง) หรือ (ฉ)
ไม่ต้องจัดทาแผน

จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทาร่างขอบเขตของงาน

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอหมาย

จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
การเชิญชวน/เจรจาต่อรอง

กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (ฉ) (ช) คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง จัดทาหนังสือเชิญชวน
ส่งไปยังผู้ประกอบการที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนด

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม่เกิน 500,000)
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ
ที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง

คณะกรรมการฯ จัดทารายงานผลการพิจารณา
ข้อเสนอ/ต่อรองราคา ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

หัวหน้าเจ้าหน้าทีซ่ ื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจอนุมัติซื้อหรือ
จ้างเห็นชอบผลการคัดเลือก
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด หรือข้อตกลง
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

วิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่จาต้องรอให้พ้น
ระยะอุทธรณ์
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เอกสารอ้างอิง
1. ผนวก 1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
2. ผนวก 2 คู่มือระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Government
Procurement : e – GP)

