คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual)
เรื่อง
กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

โดย

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
วัตถุประสงค์
คู่ มื อ ฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพี่ อ ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง และนั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม การเกษตรของส านั ก งานส่ ง เสริ ม
และพั ฒ นาการเกษตรที่ 3 จั ง หวั ด ระยอง มี ค วามเข้ า ใจในขั้ น ตอนการจั ด หาพั ส ดุ ตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไข เพิ่มเติมต่างๆ เพื่อผู้ปฏิบัติงานจะได้เข้าใจถึงวิธีการ
ปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้

ขอบเขต
คู่มือฉบับนี้ จะจากัดขอบเขตของกระบวนงานเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาโดยมุ่งเน้น ให้
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้มีความรู้ ใน
การดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา เพิ่มขึ้น

คาจากัดความ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง หมายถึงผู้บริหารงาน ควบคุม กาหนด
แนวทางการด าเนิ น งานของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นส านั ก งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเกษตรที่ ๓ จั ง หวั ด ระยอง
กรมส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร หมายถึงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่ปฏิบัติหน้าที่สังกัดสานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยองกรมส่งเสริมการเกษตร
เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึงผู้ดารงตาแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ หรือได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจรับ หมายถึงคณะกรรมการที่ทาการตรวจรับวัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับ หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่ง ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ หรือได้รับแต่ง ตั้ง หรือได้รับ
มอบหมาย คณะกรรมการตรวจรับ หมายถึงคณะกรรมการที่ทาการตรวจรับวัสดุ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
มีหน้าที่
๑. บริหาร ควบคุม การดาเนินโครงการของบุคลากรในสังกัด
๒. กากับ ดูแล การจัดหาวัสดุของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

-2เจ้าหน้าที่พัสดุ
มีหน้าที่
กากับ ติดตามการดาเนินงาน ให้คาปรึกษาแนะนา สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการตรวจรับ
มีหน้าที่
1. ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสัญญาหรือ ข้อตกลงการตรวจ
รับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการก่อน
2. ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สาหรับกรณีที่มีการทดลอง หรือตรวจสอบ
ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชานาญการหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คาปรึกษา หรือส่ง
พัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ในกรณีจาเป็นที่ไม่
สามารถ ตรวจนับเป็นจานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
3. โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่ง และให้ดาเนินการให้ เสร็จสิ้นไป
โดยเร็วที่สุด
4. เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่ง มอบพัสดุ ถูกต้อง
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมกับทาใบตรวจรับโดย
ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อดา
เนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ในกรณี
ที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญาหรือ ข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าส่วน
ราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
5. ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรือส่งมอบครบจานวน แต่ไ ม่
ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจานวนที่ถูกต้อง โดยถือ
ปฏิบัติตามข้อ 4 และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วัน
ทาการ นับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของส่วนราชการที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในจานวนที่ส่งมอบ
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
6. การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ไปแล้วจะไม่
สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้า
ส่วนราชการ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ทราบภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันที่ตรวจพบ
7. ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยทาความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า ส่วนราชการ
เพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้จึง ดาเนินการตาม ข้อ 4 หรือ 5 แล้วแต่กรณี
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
1.หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธตี กลงราคา
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที3่ ) พ.ศ. 2545

2. ขั้นตอนดาเนินการ
1. ผู้ที่จะขอซื้อขอจ้างแจ้งความประสงค์กับผู้บังคับบัญชาผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ
2. เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการ
3. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 27
ดังนี้
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ข้อ 27 ก่อนดาเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากซื้อที่ดินและหรือ สิ่งก่อสร้างตามข้อ 28 ให้
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตาม รายงานต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องการซื้อหรือจ้าง
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานจ้างที่จะจ้าง
(3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อ หรือจ้างครั้ง หลัง สุด
ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตาม โครงการการเงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุเงินที่งบประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้ง
นั้น
(5) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องการซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(7) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็น ในการซื้อหรือจ้าง
การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษกรณี
เร่ง ด่วน ตามข้อ 23(2) หรือ ข้อ 24(3) ซึ่งไม่อาจทารายงานตามปกติไ ด้ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นจะทารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายงานที่เห็นว่าจาเป็นก็ได้ (ความในข้อ
27 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 12 แห่ง ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3 )
พ.ศ. 2539
4. เจ้าหน้าที่พัสดุสรุปเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ) เห็นชอบรายละเอียด อนุมัติ
ในหลักการและอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจรับของ/ผู้ตรวจรับงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง/ผู้ควบคุมงาน (แล้วแต่กรณี)

-45. เจ้าหน้าที่พัสดุสืบราคาจากบริษัท ห้างร้าน
5.1 ถ้าเป็นครุภัณฑ์ ตรวจสอบจากมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ที่สานักงานงบประมาณเวียนให้ท ราบ
ทุกปีด้วยหรือที่เว็บไซด์ของสานักงบประมาณ http://www.bb.go.th
5.2 ตรวจสอบสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้แก่ สินค้า
5.2.1 กระดาษคอมพิวเตอร์ กระดาษสีทาปก
5.2.2 กระดาษชาระ
5.2.3 กล่องใส่เอกสาร
5.2.4 เครื่องถ่ายเอกสาร
5.2.5 เครื่องพิมพ์
5.2.6 เครื่องเรือนเหล็ก
5.2.7 ซองบรรจุภัณฑ์
5.2.8 ตลับหมึก
5.2.9 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ
5.2.10 ปากกาไวท์บอร์ด
5.2.11 ผลิตภัณฑ์ลบคาผิด
5.2.12 แฟ้มเอกสาร
5.2.13 สีทาอาคาร
5.2.14 หลอดฟลูออเรสเซนต์
บริการ
5.2.15 บริการทาความสะอาด
5.2.16 บริการโรงแรม
5.2.17 บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- ต้อ งตรวจสอบผู้ เ สนอราคาว่า เป็ น ผู้อ ยู่ใ นบัญ ชีร ายชื่ อผู้ ทิ้ง งานหรื อ ไม่ จากเว็ บไซด์
กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th เจ้าหน้าที่พัสดุลงนามในใบเสนอราคาและรายละเอียดทุกหน้าที่ บริษัท
ห้าง ร้าน เสนอ และเจ้าหน้าที่พัสดุสรุปผลเสนอผู้มีอานาจอนุมัติซื้อ/จ้าง
- การจ้างต้องติดอากรแสตมป์ที่สัญญา/ใบสั่งจ้าง ก่อนลงนามในสัญญา/ใบสั่งจ้าง
- โดยคานวณในอัตรา 1,000/1
- เศษของจานวนเงินที่ไม่ได้ 1,000 บาท ให้คานวณเท่ากับ 1,000 บาท
- ถ้ามีภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้หักภาษีมูลค่าเพิ่มออกก่อน แล้วจึงคานวณค่าอากรแสตมป์
- ต้องกาหนดค่าปรับในสัญญา/ใบสั่งซื้อ-จ้าง
-ค่าปรับสาหรับการซื้อ เท่ากับ 0.01-0.2% ต่อวันของสิงของที่ยัง ไม่ได้รับมอบ ตั้งแต่วันถัด
จากวันครบกาหนดจนถึงวันที่ส่งมอบของ และตรวจรับเรียบร้อย
-ค่าปรับสาหรับงานจัดจ้าง เท่ากับ 0.01-0.1% ต่อวัน ของค่าปรับ ทั้งหมดโดยกาหนดค่าปรับ
เป็นจานวนเงินแต่ต้องไม่ตากว่าวันละ 100 บาท

-5- เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรหัสผู้ขาย จะต้องถ่ายจากต้นฉบับที่ชัดเจนและรับรอง สาเนา
ถูกต้อง อย่างละ 2 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
1. กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
1.1 สาเนาบัตรประชาชน
1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.3 สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
1.4 สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารและรายการแสดงความ เคลื่อนไหวของบัญชี
1.5 ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.6 สาเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
2. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
2.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
2.2 สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
2.3 สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
2.4 สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารและรายการแสดงความ เคลื่อนไหวของบัญชี
2.5 ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.6 สาเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
3.ขั้นตอนการจัดซื้อพัสดุ
3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีตกลงราคา
1. จัดทาหนังสือขออนุมัติดาเนินการตามโครงการและให้ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
2. ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง
3. ขอใบเสนอราคาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
4. ตรวจสอบเอกสารให้เป็นตามระเบียบพัสดุ
5. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้มีอานาจอนุมัติ
6. แจ้งผลการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเพื่อดาเนินการจัดส่งสินค้า
7. ตรวจรับสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องตรงที่ได้ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
8. ให้คณะกรรมการตรวจรับ
9. ลงบัญชีวัสดุ
10. จัดทารายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
11. จัดทาใบเบิกพัสดุ
12. ส่งมอบงานให้การเงินเพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
4.วงเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้าง
ข้อ 19 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้ง หนึ่งซึ่งมี
ราคาไม่เกิน 100,000 บาท
5. กรรมการสาหรับวิธีตกลงราคา
ข้อ 34 ในการดาเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ พร้อมกับกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
6. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

-67. คณะกรรมการตรวจการจ้าง (กรณีงานก่อสร้าง)
ข้อ 35 คณะกรรมการแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้ง
จากข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา สาหรับการซื้อการจ้างวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตั้ง
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจาคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้าง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้
ข้อ 37 ในการก่อสร้างแต่ละครั้งให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่ มีความชานาญ
ทางด้านช่างก่อสร้างจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างประจาในสังกัด หรือข้าราชการ
พนักงานราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างประจาในสัง กัดอื่นตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการ
ของผู้นั้นก่อน
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Flow chat กระบวนงานการจัดซื้อ-จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร

1.เจ้าหน้าทีข่ ออนุมัติดาเนินโครงการ
2.ขอใช้วัสดุ
เปรียบเทียบราคา 3 บริษัท
(อย่างน้อย)

2.1 ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง

(วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

2.2 จัดทาแบบรายงานขอซื้อ-ขอจ้าง

3.งานพัสดุ

4.ดาเนินการจัดซื้อ/จ้าง

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2535 โดยวิธีตกลงราคา

ตามระเบียบงานพัสดุ

5.รายงานขอซื้อ/จ้าง
ผ่านการเงินและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

12.งานพัสดุลงบัญชี/
ทะเบียน/ครุภัณฑ์

6.ผู้อานวยการ/ผู้ได้รับมอบหมาย
ลงนาม

7.งานพัสดุ ดาเนินการสั่งซื้อ/จ้าง

11.งานพัสดุตรวจรับในระบบ GFMIS
และส่งเบิกจ่ายเงิน

8.ดาเนินการจัดซื้อ/จ้าง
จัดทา PO ในระบบ GFMIS

10.ตรวจรับ
(คณะกรรมการตรวจรับ)

9.ผู้ขาย ส่งมอบของ

