
 

 



 

 

 

 

 

 



หัวข้อความรู้ 

การจัดซ้ือ/จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา 

ประโยชนข์องความรู ้

 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานบริหาร 
การจัดซือ้ / จัดจ้าง โดยวธีิตกลงราคา 

หลกัเกณฑ์และระเบียบการจดัซือ้ / จดัจ้าง 

1) การจดัซือ้ / จดัจ้าง ท่ีมีราคาไมเ่กิน 100,000 บาท 

2) ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุปี 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

วิธีการดําเนินงาน 

1) เม่ือได้รับแจ้งความต้องการใช้พสัดจุากกลุม่ / ศนูย์ / งาน 
2) งานพสัดตุรวจสอบเอกสาร รายการพสัด ุให้ตรงกบัความต้องการ หรือตามแผนและระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี

วา่ด้วยการพสัดฯุ 
3) จดัทํารายงานขอซือ้ขอจ้าง พร้อมแตง่ตัง้ผู้ตรวจรับพสัด ุหรือคณะกรรมการ (ตามระเบียบฯ ข้อ 27)  

การแตง่ตัง้กรรมการ แตง่ตัง้จากข้าราชการตัง้แต่ระดบั 3 ขึน้ไป ลกูจ้างประจํา และพนกังานราชการ (โดยให้ราชการเป็น

ประธานฯ เทา่นัน้) 

 การจดัซือ้ / จดัจ้าง ท่ีมีราคาต่ํากวา่ 5,000 บาท แตง่ตัง้กรรมการ 1 ทา่น 
 การจดัซือ้ / จดัจ้าง ท่ีมีราคามากกวา่ 5,000 บาท ตัง้กรรมการ 3 ทา่น 

4) ติดตอ่ตกลงราคากบัผู้ขาย หรือผู้ รับจ้าง / ขอใบเสนอราคา ( 3 ร้าน) คดัเลือกท่ีมีราคาถกูสดุ (โดยคดัเลือกจาก

ร้านค้าท่ีอยูใ่นบญัชีร้านค้าท่ีเคยติดตอ่) 
5) งานพสัด ุทําขออนมุติัสัง่ซือ้ / จ้าง โดยวิธีตกลงราคา 

5.1. จดัซือ้ / จดัจ้าง ท่ีมีราคาต่ํากวา่ 5,000 บาท ไมจํ่าเป็นต้องทําใบสัง่ซือ้ / ใบสัง่จ้าง 
5.2. จดัซือ้ / จดัจ้าง ท่ีมีราคามากกว่า 5,000 บาท จดัทําใบสัง่ซือ้ / สัง่จ้าง 

 ถ้าเป็นการจ้าง ต้องเรียกเก็บอากรแสตมป์จากผู้ รับจ้าง เพ่ือใช้อาการแสตมป์ติดใบสัง่จ้าง 

(1,000 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท) 
6) ติดตอ่ผู้ขาย / ผู้ รับจ้าง ลงนามใบสัง่ซือ้ / สัง่จ้าง และกําหนดวนัสง่มอบของ 

กรณีจดัซือ้ / จดัจ้าง ท่ีมีราคาตัง้แต ่5,000 บาท ขึน้ไป 
 ต้องตรวจสอบข้อมลูผู้ ค้า วา่ผู้ขาย / ผู้ รับจ้าง ได้ลงทะเบียนผู้ ค้าในระบบ e-GP (ระบบการจดัซือ้จดั

จ้างภาครัฐ) http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP ถ้ายงัไมไ่ด้

ลงทะเบียนผู้ ค้า จะไมส่ามารถบนัทกึข้อความในระบบ e-GP ได้ 
 ต้องตรวจเช็คข้อมลูผู้ขายในระบบ GFMIS 

http://gfmisreport.mygfmis.com/public/index.html  วา่มีข้อมลูหรือไม ่ถ้ายงัไม่มี



เจ้าหน้าท่ีพสัดตุ้องทําข้อมลูผู้ขายในระบบ web online http://webonlinetrn.gfmis.go.th/ 

โดยผู้ขาย / ผู้ รับจ้าง ต้องนําเอกสารสําหรับจดัทําข้อมลูผู้ขาย จํานวน 2 ชดุ พร้อมเซน็สําเนาถกูต้อง 

ซึง่ประกอบด้วย 
(1) สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษี หรือ สําเนาบตัรประชาชน 
(2) สําเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือสําเนาทะเบียนการค้า 
(3) สําเนา Book bank หน้าแรก และหน้าท่ีมีการเคล่ือนไหวบญัชีหน้าสดุท้าย 

สง่ข้อมลูผู้ขายในระบบ Web online แล้ว ต้องทําแบบขออนมุติัข้อมลูหลกัผู้ขายหรือ แบบขอเปล่ียนข้อมลูหลกัผู้ขาย 

(แล้วแตก่รณี) พร้อมแนบเอกสารของผู้ขาย / ผู้ รับจ้าง สง่ให้คลงัจงัหวดั เพ่ือให้คลงัจงัหวดัอนมุติัข้อมลูหลกัผู้ขาย 

7) ผู้ขาย / ผู้ รับจ้าง สง่มอบงานจ้าง หรือสง่มอบของ รับของ เจ้าหน้าท่ีพสัดจุดัทําใบตรวจรับพสัด ุเพ่ือให้ผู้ตรวจรับ

พสัด ุหรือคณะกรรมการตรวจรับพสัด ุเซน็ตรวจรับพสัด ุ

8) เสนอผู้ มีอํานาจพิจารณา ลงนามอนมุติั 

ตัง้แตร่ายการท่ี 3) – 7) ลงข้อมลูในระบบ e-GP (การลงลกูบอล) ระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ 

http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP 

จะได้ เลขโครงการ 57xxxxxxxxx 
และ เลขคมุสญัญา 57xxxxxxxxx 
แล้วนําตวัเลขทัง้ 2 ชดุนี ้มาสง่ข้อมลูในระบบ web online http://webonlinetrn.gfmis.go.th/ อีกครัง้หนึง่ 

9) นําเอกสารท่ีมีผู้อนมุติัแล้ว สง่งานการเงิน และบญัชีทํารายการเบิกจ่าย ทําหลกัฐานบนัทกึการสง่ไว้ 

10) ลงบญัชีคมุรับ – จ่ายพสัด ุ

11) สง่มอบงานจ้าง หรือสง่มอบของให้กบัผู้แจ้งความต้องการ 

ปัญหาท่ีพบบอ่ยและแนวทางในการแก้ไข 

ปัญหาท่ีพบบอ่ย วิธีแก้ไข 
1. ผู้ ต้องการใช้วสัดแุจ้งความต้องการกะทนัหนั 1. งานพสัดดํุาเนินการจดัซือ้ / จดัจ้าง โดยเร่งดว่น

2. ผู้ ต้องการใช้วสัดไุด้ดําเนินการจดัซือ้ / จดัจ้างเอง 

โดยไมผ่า่นระบบจดัซือ้ / จดัจ้าง จากงานพสัด ุ

2. ดําเนินการขออนมุติัจดัซือ้ / จดัจ้าง ย้อนหลงั ให้

ถกูต้องตามระเบียบฯ 

3. ผู้ ต้องการใช้วสัดไุด้ดําเนินการจดัซือ้ / จดัจ้างเอง 

แตจ่ดัซือ้ / จดัจ้าง ไมต่รงกบัรายการท่ีได้รับ

อนมุติั 

3. งานพสัดแุนะนําให้ผู้ ต้องการใช้พสัดดํุาเนินการขอ

อนมุติัจดัซือ้ / จดัจ้าง เพิ่มเติมในสว่นท่ียงัไมไ่ด้รับ

การอนมุติั 
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เทคนิคเฉพาะตวั 

1. รู้ระเบียบวา่ด้วยการพสัดอุยา่งถกูต้อง เป็นท่ีปรึกษา เป็นพ่ีเลีย้ง 

2. กล้าตดัสนิใจในเหตกุารณ์วิกฤต 

3. มีเทคนิคในการส่ือสาร 

4. ใช้ความเป็นพ่ีเป็นน้องในการปฏิบติังาน 

5. ถกูใจ และถกูต้องตามระเบียบวา่ด้วยการพสัด ุ

วธีิการนําความรู้ไปใช้ให้ประสบความสาํเร็จ 

1. นําข้อมลูไปจดัทําคูมื่อปฏิบติังานการจดัซือ้ / จดัจ้าง โดยระบขุัน้ตอน วิธีการดําเนินงาน โดยละเอียด 

2. นําข้อมลูไปใช้ให้เป็นรูปธรรม 

3. นําข้อมลูไปแนะนําให้กบัผู้ เก่ียวข้อง 

4. พ่ีสอนน้อง 

คุณสมบัตขิองผู้ที่จะมาปฏบัิตงิาน (Target Learner) 

1. มีความรู้เก่ียวกบัการพสัด ุการจดัซือ้ / จดัจ้าง  
2. มีมนษุยสมัพนัธ์ดี มีความสามารถในการเจรจาตอ่รอง 
3. มีไหวพริบ 

ประสบการณ์ที่ประทับใจ 
สามารถดําเนินการจดัหาวสัดใุนภาวะเร่งดว่นได้ทนัตามความต้องการ 

 


