


• วิธีปฏิบัติในการเสนอขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยที่ไม่มี
ค่าใช้จ่าย
• เดิม – ผู้ขออนุมัติ จัดท ำ Fin100 ขออนุมัติตัวบุคคลในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน, ค่ำใช้จ่ำย 0 บำท

• ใหม่ – ผู้ขออนุมัติ ไม่ต้องท ำ Fin100 (ศูนย์บำท) แต่ให้จัดท ารายการขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

ผ่านระบบ HRM – ESS และ ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์



จะต้องเตรยีมเอกสารอะไรบา้ง

ราคากลางหาอย่างไร

ค าถามที่พบบ่อย

ควรจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธกีารใด



ท ารายงานขอซื้อขอจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ด าเนินการจัดหา

ขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง

การท าสัญญา

การตรวจรับพัสดุ

ขั้นตอนการซื้อหรือจ้าง ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ



วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง มี 3 วิธี ดังนี้

1

2

3

วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง



ซื้อ / เช่า / งานจ้างทั่วไป

< 500,000 บาท > 500,000 บาท

งานจ้างที่ปรึกษา

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วงเงินเกิน 500,000 บาท) :
เชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ

วิธีคัดเลือก (วงเงินเกิน 500,000 บาท) : 
เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดอย่างน้อย 3 ราย 
ใหเ้ข้ายื่นข้อเสนอ ใช้กับกรณีดังต่อไปนี้
2.1 ประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอ หรือ ข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
2.2 เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือมีเทคนิคเฉพาะ

ไม่เหมาะท่ีจะด าเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2.3 มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างจ านวนจ ากัด
2.4 กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

วิธเีฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) หรือ กรณีดังนี้
3.1 ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือ

ใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ย่ืนเสนอ หรือ ข้อเสนอไม่ไดร้ับการคัดเลือก
3.2 เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้ท่ีปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้ว 

เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค       
3.3 เป็นงานจ้างท่ีมีที่ปรึกษาเพียงรายเดียว
3.4 เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ 

อาจล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหาย
3.5 กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ใช้กับการจัดซ้ือจัดจ้างวงเงิน 
ไม่เกิน 500,000 บาท ได้ทุกกรณี

1. วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป
ใช้กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ทุกกรณี

2. วิธีคัดเลือก
2.1 ใช้กับกรณีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
2.2 เป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง หรือที่มีฝีมือ  

โดยเฉพาะ หรือมีความช านาญพิเศษ หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการมีจ านวนจ ากัด
2.3 จ าเป็น เร่งด่วน หากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่ได้ผล
2.4 มีข้อจ ากัดที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ
2.5 จ าเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศ
2.6 พัสดุที่ต้องปกปิดหรือใช้ในราชการลับ
2.7 งานซ่อมที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ
2.8 กรณีอ่ืนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

3. วิธีเฉพาะเจาะจง
3.1 ใช้ในกรณีที่ปฏิบัติตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างข้อ 1 และ 2 แล้ว แต่ยังไม่ไดผู้เ้สนอ
3.2 มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดยีว หรือเป็นตัวแทนจ าหน่าย

โดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดยีวในประเทศและไม่มีพัสดุอื่นใดที่จะใช้ทดแทนได้
3.3 เช่าอสังหาริมทรัพย์
3.4 กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เช่น พัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือ สนับสนุน

สรุปวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1

2

3

วิธีเฉพาะเจาะจง

10 วันท าการ

45 วันท าการ

60 วันท าการ

10 วันท าการ

45 วันท าการ

60 วันท าการ

10 วันท าการ



1 2 3 4

ตั้ง FIN 100
พร้อมตรวจสอบเอกสารตาม 

Check List 

ตรวจสอบเอกสาร และความ
ครบถ้วนของเอกสาร 

เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ

เมื่อ FIN 100 ได้รับการอนุมัติในระบบ 
งานเลขานุการ Scan เอกสาร และ
ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
• กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท 

ส่งต่อให้งานพัสดุด าเนินการ
• กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท    

ส่งต่อให้งานการเงินด าเนินการ

งานพัสดุ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามขั้นตอนของแต่ละวิธี

เจ้าของเรื่อง

งานเลขานุการ

งานเลขานุการ

งานพัสดุ

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง การด าเนินการ

วิธีประกำศเชิญ
ชวนท่ัวไป

งำนพัสดุด ำเนินกำรตำมขั้นตอนใน
ระบบ e-GP

วิธีคัดเลือก ส่งเอกสำรท่ีได้รับอนุมัติแล้วให้
เจ้ำของเรื่อง เพื่อให้เจ้ำของเรื่องเสนอ
รำยชื่อผู้ประกอบกำรท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตำม
ท่ีต้องกำร เพื่อส่งหนังสือเชิญชวน
ให้เสนอรำคำ อย่ำงน้อย 3 รำย

วิธีเฉพำะเจำะจง ส่งเอกสำรท่ีได้รับอนุมัติแล้วให้
เจ้ำของเรื่อง พร้อม check list เพ่ือ
จัดเตรียมเอกสำรของผู้รับจ้ำงและส่ง
ให้งำนพัสดุเพื่อตรวจสอบเอกสำรและ
ด ำเนินกำรประกำศผู้ชนะในระบบ e-
GP ต่อไป

กระบวนการท างานของส านักงานฯ



เอกสารที่ต้องใช้
FIN100

รายงานขอซื้อขอจ้างในระบบ

ขอบเขตของงาน/

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (TOR)

ใบเสนอราคา 

ราคากลาง (ถ้าม)ี(ไม่ต้องประกาศ) 

ทะเบียนคู่ค้าภาครัฐ (ถ้าม)ี  
จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างในระบบ ERP

การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวอย่างรายงานขอซื้อขอจ้าง



การตรวจสอบเอกสารก่อนเขา้สู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท



FIN100 TOR ราคากลาง

ตัวอย่างเอกสารที่ตรวจสอบ



(1) ความเป็นมา

(2) วัตถุประสงค์

(3) คุณสมบัตผิู้เสนอราคา 

(4) รายละเอียดของงาน 

(5) ระยะเวลาการด าเนินงาน 

(6) การส่งมอบ 

(7) วงเงินงบประมาณ 

(8) การจ่ายเงิน 

(9) หลักประกันสัญญา/เงนิประกันผลงาน 

(10) รายชื่อคณะกรรมการ 
• คณะกรรมการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีคัดเลือก/

วิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท)

• คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

รายละเอียดร่างขอบเขตของงาน/คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ



ราคาเพื่อใช้เป็นฐาน 
ส าหรับเปรียบเทียบกับ
ราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด

(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า
(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด

(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

ขัน้ที่ 1

ขัน้ที่ 2

ขัน้ที่ 3

ราคากลาง คืออะไร

หาไดจ้ากทีไ่หน และ

เลือกใช้อันไหนดี



ตัวอย่าง แหล่งที่มาราคากลาง - ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด

http://bbproject.bb.go.th/bbstd/



แบบฟอร์มราคากลางที่ใช้บ่อย
งานซ้ือ/จ้างทั่วไป (ป.ป.ช. 7) งานจ้างที่ปรึกษา (ป.ป.ช. 4)



การลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

เลขาธิการ

เกิน 2,000,000 บาท

• เห็นชอบ
• รายงานขอซ้ือขอจ้าง
• แต่งตั้งคณะกรรมการ

• อนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง
• ลงนามสัญญา/ข้อตกลง 

และสั่งการในฐานะคู่สัญญา
• เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา/

ข้อตกลง
• ปรับ/ลด/งดค่าปรับ
• ขยายระยะเวลาของสัญญา
• อนุมัติบอกเลิกสัญญา

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ



อ่านเพิ่มเติม คลิก

 Checklist  Checklist

http://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/InfoGraphicListNewsItemDef.html?page_locale=th_TH


รายการเอกสารประกอบการท าสัญญา



อ่านเพิ่มเติม คลิก

http://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/InfoGraphicListNewsItemDef.html?page_locale=th_TH


(วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป)วิธ

อ่านเพิ่มเติม คลิก

http://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/InfoGraphicListNewsItemDef.html?page_locale=th_TH


การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP การบันทึกข้อมูลในระบบ ERP

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยงานพัสดุ



ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Purchase Order )

ใช้ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไข ดังนี้

จ่ายเงินงวดเดียว 

ส่งมอบงานภายใน 90 วัน

การติดอากรแสตมป์

วงเงิน  1 บาท – 200,000 บาท  ทุก 1,000 ติดอากรแสตมป์ 1 บาท

วงเงิน 200,001 บาท ขึ้นไป ต้องตีตราสาร แทนการติดอากรแสตมป์

ไม่ต้องวางเงินประกันสัญญา



ตัวอย่างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Purchase Order )



คุณอาศิร ….โทร. 404

คุณอญัชลี (โพ่) …. โทร. 714

คุณจนัทรตัน์ (นก) …. โทร. 711

คุณวนัทพิย ์(กวาง) …. โทร. 723

งานกฎหมาย …. โทร. 709, 718

ติดต่อ-สอบถาม เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง



Q&A


