
 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) 

เรื่อง 

กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 
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ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
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คู่มือการปฏบิัติงาน 

กระบวนการจดัซ้ือ-จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 

วัตถุประสงค ์

 คู่มือฉบับนี้จัดท าขึ้นเพี่อให้ผู้เกี่ยวข้อง และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของส านักงานส่งเสริม           
และพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง  มีความเข้าใจในขั้นตอนการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไข เพิ่มเติมต่างๆ  เพื่อผู้ปฏิบัติงานจะได้เข้าใจถึงวิธีการ
ปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้ 

ขอบเขต 

 คู่มือฉบับนี้ จะจ ากัดขอบเขตของกระบวนงานเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาโดยมุ่งเน้น ให้
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในสังกัดส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ได้มีความรู้ ใน
การด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา เพิ่มข้ึน 

ค าจ ากดัความ 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง หมายถึงผู้บริหารงาน ควบคุม ก าหนด
แนวทางการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง                 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  หมายถึงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่ปฏิบัติหน้าท่ีสังกัดส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยองกรมส่งเสริมการเกษตร 

เจ้าหน้าที่พัสดุ  หมายถึงผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการพัสดุ หรือได้รับแต่งต้ัง หรือได้รับมอบหมาย 
คณะกรรมการตรวจรับ  หมายถึงคณะกรรมการท่ีท าการตรวจรับวัสดุ   

คณะกรรมการตรวจรับ หมายถึงผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการพัสดุ หรือได้รับแต่งต้ัง หรือได้รับ
มอบหมาย คณะกรรมการตรวจรับ  หมายถึงคณะกรรมการท่ีท าการตรวจรับวัสดุ   

 
 

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
 มีหน้าที่ 
 ๑. บริหาร ควบคุม การด าเนินโครงการของบุคลากรในสังกัด 
 ๒. ก ากับ ดูแล การจัดหาวัสดุของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
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 เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 มีหน้าที่ 
 ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการตรวจรับ 
 มีหน้าที่ 
 1. ตรวจรับพัสดุ ณ ท่ีท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานท่ีซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือ ข้อตกลงการตรวจ
รับพัสดุ ณ สถานท่ีอื่น ในกรณีท่ีไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการก่อน  

2. ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว้ สาหรับกรณีท่ีมีการทดลอง หรือตรวจสอบ
ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คาปรึกษา หรือส่ง
พัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ในกรณีจาเป็นท่ีไม่
สามารถ ตรวจนับเป็นจานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ  

3. โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่ง และให้ด าเนินการให้ เสร็จส้ินไป
โดยเร็วท่ีสุด  

4. เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ ถูกต้อง
ครบถ้วนต้ังแต่วันท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าท่ีพัสดุ พร้อมกับท าใบตรวจรับโดย     
ลงช่ือไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 1 ฉบับ เพื่อดา
เนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ในกรณี
ท่ีเห็นว่าพัสดุท่ีส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือ ข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าส่วน
ราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุเพื่อทราบหรือส่ังการ แล้วแต่กรณี 

5. ในกรณีท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน แต่ไม่
ถูกต้องท้ังหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนท่ีถูกต้อง โดยถือ
ปฏิบัติตามข้อ 4 และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  3 วัน
ท าการ นับแต่วันตรวจพบ แต่ท้ังนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของส่วนราชการท่ีจะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ในจ านวนท่ีส่งมอบ    
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

6. การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ไปแล้วจะไม่
สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้า
ส่วนราชการ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ทราบภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันท่ีตรวจพบ  

7. ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยทาความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า ส่วนราชการ
เพื่อพิจารณาส่ังการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการส่ังการให้รับพัสดุนั้นไว้จึง ดาเนินการตาม ข้อ 4 หรือ 5 แล้วแต่กรณี 
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 
 

1.หลกัเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธตีกลงราคา  
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2541 (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2542 และ (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2545  

2. ข้ันตอนด าเนนิการ  
1. ผู้ท่ีจะขอซื้อขอจ้างแจ้งความประสงค์กับผู้บังคับบัญชาผ่านเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
2. เจ้าหน้าท่ีพัสดุด าเนินการ  
3. เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 27 

ดังนี้  
รายงานขอซ้ือขอจ้าง  

ข้อ 27 ก่อนด าเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากซื้อท่ีดินและหรือ ส่ิงก่อสร้างตามข้อ 28 ให้
เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตาม รายงานต่อไปนี้  

(1) เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องการซื้อหรือจ้าง  
(2) รายละเอียดของพัสดุท่ีจะซื้อหรืองานจ้างท่ีจะจ้าง  
(3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือราคาท่ีเคยซื้อ  หรือจ้างครั้งหลังสุด 

ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ  
(4) วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตาม โครงการการเงินกู้หรือเงิน

ช่วยเหลือท่ีจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นท้ังหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุเงินท่ีงบประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้ง 
นั้น  

(5) ก าหนดเวลาท่ีต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ  
(6) วิธีท่ีจะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลท่ีต้องการซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น  
(7) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจาเป็น ในการซื้อหรือจ้าง 

การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษกรณี
เร่งด่วน ตามข้อ 23(2) หรือ ข้อ 24(3) ซึ่งไม่อาจท ารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าท่ีพัสดุหรือเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นจะทารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายงานท่ีเห็นว่าจาเป็นก็ได้  (ความในข้อ 
27 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 12 แห่ง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี3 )            
พ.ศ. 2539  

4. เจ้าหน้าท่ีพัสดุสรุปเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ) เห็นชอบรายละเอียด อนุมัติ  
ในหลักการและอนุมัติแต่งต้ังผู้ตรวจรับของ/ผู้ตรวจรับงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง/ผู้ควบคุมงาน (แล้วแต่กรณี) 
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5. เจ้าหน้าท่ีพัสดุสืบราคาจากบริษัท ห้างร้าน  
5.1 ถ้าเป็นครุภัณฑ์ ตรวจสอบจากมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ท่ีสานักงานงบประมาณเวียนให้ทราบ

ทุกปีด้วยหรือท่ีเว็บไซด์ของส านักงบประมาณ http://www.bb.go.th  
5.2 ตรวจสอบสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้แก่ สินค้า  

5.2.1 กระดาษคอมพิวเตอร์ กระดาษสีทาปก  
5.2.2 กระดาษช าระ  
5.2.3 กล่องใส่เอกสาร  
5.2.4 เครื่องถ่ายเอกสาร  
5.2.5 เครื่องพิมพ ์ 
5.2.6 เครื่องเรือนเหล็ก  
5.2.7 ซองบรรจุภัณฑ์  
5.2.8 ตลับหมึก  
5.2.9 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ  
5.2.10 ปากกาไวท์บอร์ด  
5.2.11 ผลิตภัณฑ์ลบค าผิด  
5.2.12 แฟ้มเอกสาร  
5.2.13 สีทาอาคาร  
5.2.14 หลอดฟลูออเรสเซนต์  
บริการ  
5.2.15 บริการท าความสะอาด  
5.2.16 บริการโรงแรม  
5.2.17 บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  

- ต้องตรวจสอบผู้เสนอราคาว่า เป็นผู้อยู่ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานหรือไม่ จากเว็บไซด์ 
กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th เจ้าหน้าท่ีพัสดุลงนามในใบเสนอราคาและรายละเอียดทุกหน้าท่ี บริษัท 
ห้าง ร้าน เสนอ และเจ้าหน้าท่ีพัสดุสรุปผลเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อ/จ้าง  

- การจ้างต้องติดอากรแสตมป์ท่ีสัญญา/ใบส่ังจ้าง ก่อนลงนามในสัญญา/ใบส่ังจ้าง  
- โดยค านวณในอัตรา 1,000/1  
- เศษของจานวนเงินท่ีไมไ่ด้ 1,000 บาท ให้ค านวณเท่ากับ 1,000 บาท  
- ถ้ามีภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้หักภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อน แล้วจึงค านวณค่าอากรแสตมป์ 
 - ต้องก าหนดค่าปรับในสัญญา/ใบส่ังซื้อ-จ้าง  
-ค่าปรับส าหรับการซื้อ เท่ากับ 0.01-0.2% ต่อวันของสิงของท่ียัง ไม่ได้รับมอบ ต้ังแต่วันถัด

จากวันครบก าหนดจนถึงวันท่ีส่งมอบของ และตรวจรับเรียบร้อย  
-ค่าปรับส าหรับงานจัดจ้าง เท่ากับ 0.01-0.1% ต่อวัน ของค่าปรับ ท้ังหมดโดยก าหนดค่าปรับ

เป็นจานวนเงินแต่ต้องไม่ตากว่าวันละ 100 บาท  
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- เอกสารท่ีใช้ประกอบการขอรหัสผู้ขาย จะต้องถ่ายจากต้นฉบับท่ีชัดเจนและรับรอง ส าเนา
ถูกต้อง อย่างละ 2 ชุด มีรายละเอียดดังนี้  

1. กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้  
1.1 ส าเนาบัตรประชาชน  
1.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
1.3 ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)  
1.4 ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารและรายการแสดงความ เคล่ือนไหวของบัญชี  
1.5 ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้างเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
1.6 ส าเนาใบส่ังซื้อ/ส่ังจ้าง  

2. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้  
2.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  
2.2 ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  
2.3 ส าเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร  
2.4 ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารและรายการแสดงความ เคล่ือนไหวของบัญชี  
2.5 ช่ือผู้ขาย/ผู้รับจ้างเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2.6 สาเนาใบส่ังซื้อ/ส่ังจ้าง  

3.ขั้นตอนการจัดซ้ือพัสดุ  
3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีตกลงราคา  
1. จัดท าหนังสือขออนุมัติดาเนินการตามโครงการและให้ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  
2. ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง  
3. ขอใบเสนอราคาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  
4. ตรวจสอบเอกสารให้เป็นตามระเบียบพัสดุ  
5. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  
6. แจ้งผลการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเพื่อดาเนินการจัดส่งสินค้า  
7. ตรวจรับสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องตรงท่ีได้ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง  
8. ให้คณะกรรมการตรวจรับ  

   9. ลงบัญชีวัสดุ  
10. จัดท ารายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง  
11. จัดท าใบเบิกพัสดุ  
12. ส่งมอบงานให้การเงินเพื่อดาเนินการเบิกจ่าย  

4.วงเงินที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง  
ข้อ 19 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้ง หนึ่งซึ่งมี

ราคาไม่เกิน 100,000 บาท  
5. กรรมการส าหรับวิธีตกลงราคา  
ข้อ 34 ในการด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการ            

ขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ  
 6. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
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7. คณะกรรมการตรวจการจ้าง (กรณีงานก่อสร้าง)  
ข้อ 35 คณะกรรมการแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งต้ัง
จากข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ส าหรับการซื้อการจ้างวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งต้ัง
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้าง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น 
โดยให้ปฏิบัติหน้าท่ีเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้  

ข้อ 37 ในการก่อสร้างแต่ละครั้งให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังผู้ควบคุมงานท่ี มีความช านาญ
ทางด้านช่างก่อสร้างจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างประจ าในสังกัด หรือข้าราชการ 
พนักงานราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างประจ าในสังกัดอื่นตามท่ีได้รับความยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการ              
ของผู้นั้นก่อน 
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 Flow chat กระบวนงานการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 2.ขอใช้วัสด ุ

(วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) 
2.2 จัดท าแบบรายงานขอซื้อ-ขอจ้าง เปรียบเทียบราคา 3 บริษัท 

(อย่างน้อย) 

2.1 ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง 

3.งานพัสด ุ

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวดัระยอง 

รับงบประมาณจากกรมส่งเสรมิการเกษตร 

1.เจ้าหน้าทีข่ออนุมัติด าเนินโครงการ 
 

7.งานพัสดุ ด าเนินการสั่งซื้อ/จา้ง 

4.ด าเนินการจัดซื้อ/จา้ง 

ตามระเบียบงานพัสด ุ

5.รายงานขอซื้อ/จ้าง 

ผ่านการเงินและหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 

6.ผู้อ านวยการ/ผู้ได้รับมอบหมาย 

ลงนาม 

8.ด าเนินการจัดซื้อ/จา้ง 

จัดท า PO ในระบบ GFMIS 

9.ผู้ขาย สง่มอบของ 
 

10.ตรวจรบั 

(คณะกรรมการตรวจรับ) 

11.งานพัสดุตรวจรับในระบบ GFMIS 

และส่งเบิกจ่ายเงิน 

12.งานพัสดุลงบัญชี/ 

ทะเบียน/ครภุัณฑ ์

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ พ.ศ.2535 โดยวิธีตกลงราคา 



 


