
 
 

แบบฟอร์มการจัดท าองค์ความรู้ขององค์กร 
 

ค าชี้แจง 
          การจัดท าองค์ความรู้เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ของแต่ละส่วนงานสังกัด ฝ่าย / ส านัก  ซึ่งความรู้กระจัดกระจาย 
อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารน ามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบและน าองค์ความรู้ที่ได้นั้นมาเผยแพร่ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร  
เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ และน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 

 
ชื่อองค์ความรู้ 

 

 
เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุทั่วไป 

ฝ่าย / ส านัก ฝ่ายจัดซื้อและบริการ 

สอดคล้องกับองค์ความรู้
หลักขององค์กรในด้าน 

       1.องค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการรถไฟฟ้า 
       2.องค์ความรู้ด้านการก่อสร้างและการเดินรถ   
       3.องค์ความรู้ด้านการให้บริการรถไฟฟ้า 
       4.องค์ความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง 
       5.องค์ความรู้ด้านการจัดการความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
       6.องค์ความรู้ด้านการบริหารข้อมูลและเอกสาร 
       7.องค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   

กลุ่มเป้าหมาย             
ของผู้ใช้องค์ความรู้   

บุคคลภายในองค์กร  
บุคคลภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ประกอบการ/ผู้รับสัมปทาน 

ส่วนที่ 1  ที่มาและความส าคัญขององค์ความรู้   

1.1 ความเป็นมา  รฟม. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 และข้อบังคับว่าด้วย 
การจ้างที่ปรึกษา พ .ศ . 2554  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานจัดหาพัสดุ ต่อมา ได้มีประกาศ
พระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราช 
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และให้มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง  
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ตลอดจน 
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้ก าหนด ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560  เพ่ือใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ในการ
ด าเนิน 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นกฎหมายล าดับรอง รวมทั้งกฎกระทรวง ประกาศของ 



คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติฯ ตลอดจนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวเนื่องจาก 
พระราชบัญญัติฯ เพ่ือให้สะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
หรืออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติได้ง่ายและทั นการ จึงมีผลให้ รฟม . ต้องถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

1.2 วัตถุประสงค์   เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการและสาระส าคัญของการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุ โดยน าประสบการณ์การท างานมาถ่ายทอดให้แก่บุคคลภายในองค์กรและ 
ภายนอกองค์กร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ/ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติฯ ระเบียบฯ กฎกระทรวงฯ รวมถึงกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อย่างม ี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ป้องกันปัญหาการทุจริต  
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่า 
     จะได้รับ   

บุคคลภายในองค์กรและบุคคลภายนอกองค์กร ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการและ 
สาระส าคัญของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สามารถปฏิบัติ/ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ระเบียบฯ กฎกระทรวงฯ รวมถึง 
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ลดการเกิดปัญหาการทุจริต 
คอรัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

1.4 นิยามศัพท์   กลยุทธ์หรือวิธีการด าเนินงานจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ก าหนด รวมถึงกฎกระทรวงและกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

ส่วนที่ 2   รายละเอียดขององค์ความรู้   

2.1 เนื้อหาขององค์ความรู้ 
(ควรมีรายละเอียดเนื้อหาไม่
ต่ ากว่า 3 หน้ากระดาษ A4)  

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุทั่วไป  
พระราชบัญญัติฯ ได้ก าหนดค านิยามของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไว้ มาตรา 4 ดังนี้ 
การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า “การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน  
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง”  
พัสดุ หมายความว่า “สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ
หรือ 
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง”  
หลักการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา 8 จ านวน 4 ประการ ประกอบด้วย 
1.คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์  
ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและ
ชัดเจน 
2.โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มี 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลา  
ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผย 



ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกข้ันตอน 
3.มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีก าหนดเวลาที่
เหมาะสม โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
4.ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ 
การแบ่งระยะการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ระยะที่ 1 การจัดท าโครงการและการของบประมาณ 
ระยะที่ 2 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 
-ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 
-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
-ราคากลาง 
-เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระยะที่ 3 การด าเนินการจัดหาพัสดุ 
-การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การจ้างที่ปรึกษา 
-การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
-เจ้าหน้าที่ 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
-คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
-ผู้มีอ านาจ (ด าเนินการ/สั่งซื้อสั่งจ้าง) 
ระยะที่ 4 การท าสัญญา/บริหารสัญญา/ตรวจรับพัสดุ 
-การท าสัญญาหรือข้อตกลง 
-การบริหารสัญญา 
-การตรวจรับพัสดุ 
-การแก้ไขสัญญา 
-การงดหรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา 
-การบอกเลิกสัญญา 
ระยะที่ 5 การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ 
-การควบคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์/ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
-การรับ-เบิกจ่าย 
-การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
-การจ าหน่ายพัสดุ 
1. การจัดท าโครงการและการของบประมาณ 
-เงินงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหารทั่วไป งบ



ลงทุนเพื่อการด าเนินงานปกติ เป็นต้น 
2. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.1 กรณีจัดซื้อจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง 
-หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ด้วย  
2.2 การจ้างก่อสร้าง 
-หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะด าเนินการจ้างตามความ
ในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วยจะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 21 ข้อ 83 สอดคล้องกับมาตรา 9 ก าหนดว่า “การก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพ 
เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับย่ีห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่
พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็
ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้” 
2.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
-เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือขอความเห็นชอบ ตามมาตรา 11 ระเบียบฯ ข้อ 11-13 
2.3.1 ข้อยกเว้น ไม่ต้องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
1) การจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือก  
-จ าเป็นเร่งด่วน มาตรา 56 (1) (ค)  
-ใช้ในราชการลับ มาตรา 56 (1) (ฉ) 
2) การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง  
-วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท มาตรา 56 (2) (ข) 
-มีความจ าเป็นฉุกเฉิน มาตรา 56 (2) (ง) 
-พัสดุที่จะขายทอดตลาด มาตรา 56 (2) (ฉ) 
3) การจ้างที่ปรึกษา 
-วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท มาตรา 70 (3) (ข) 
-ความมั่นคงของชาติ มาตรา 70 (3) (ฉ) 



4) การจ้างออกแบบฯ 
-เร่งดว่นหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ มาตรา 82 (3) 
 
2.4 ราคากลาง ก าหนดว่า “ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น
เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง” 
1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด  
(มีราคาตาม 1) ใหใ้ช้ราคาตาม 1) ก่อน) 
2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า  
3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
(ถ้าไม่มีราคาตาม 1) แต่มีราคาตาม 2) หรือ 3) ให้ใช้ราคาตาม 2) หรือ 3) ก่อน โดยจะใช้
ราคาใดให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ) 
4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ  
(ถ้าไม่มีราคาตาม 1) 2) และ 3) ให้ใช้ราคาตาม 4) 5) หรือ 6) โดยจะใช้ราคาใดให้ค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ) 
2.5 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
1) รายงานขอซื้อขอจ้างแต่ละวิธี ตามระเบียบฯ ข้อ 22 (นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างตามระเบียบฯ ข้อ 23 และข้อ 79 วรรคสอง) ประกอบด้วย 
-ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่
จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ(ได้รับความเห็นชอบจากผู้มี
อ านาจ) 
-ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
-วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้าง) 
-ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
-วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
-หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
-ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง กา ร
ออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 
กรณีจ าเป็นเร่งด่วน มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค) หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้น
โดยฉุกเฉิน มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) หรือกรณีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน จะท ารายงานเฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 
2.6 การด าเนินการจัดหาพัสดุ 
1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปท่ีมีคุณสมบัติตรง



ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
(1)วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่
ไม่เกิน 5,000,000 บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้า
หรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog)  
(2)วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง วงเงินเกิน 500,000 
บาทข้ึนไป และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบ
ข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณลักษณะเฉพาะซับซ้อน ต้องผ่านการ
ตรวจคุณสมบัติและพิจารณาเทคนิคก่อน 
(3)วิธีสอบราคา เป็นการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 
บาท ซึ่งหน่วยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้ได้หากในพ้ืนที่นั้นมีข้อจ ากัดในการใช้
สัญญาณอินเตอร์เน็ตท าให้ไม่สามารถด าเนินการด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) หรือ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ 
2) วิธีคัดเลือก ให้หน่วยงานของรัฐส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่น 
ข้อเสนอตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด (เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ค้าที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขน้อยกว่า 3 ราย) โดยหน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีคัดเลือกได้ใน 7 กรณี ได้แก่ 
-เมื่อหน่วยงานของรัฐใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้น
ไม่ได้รับการคัดเลือก 
-เมื่อหน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือซับซ้อน หรือให้บริการ
โดยผู้ค้าท่ีมีความช านาญเป็นพิเศษ 
-เมื่อหน่วยงานของรัฐ มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่
อาจคาดหมายได้  
-เมื่อหน่วยงานของรัฐมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุที่มีคุณลักษณะหรือข้อจ ากัดทางเทคนิคที่
จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ 
-เมื่อหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องซื้อพัสดุโดยตรงจากต่างประเทศ 
-เมื่อเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ  
-เมื่อหน่วยงานของรัฐต้องการจ้างซ่อมพัสดุที่ต้องมีการตรวจ ถอดตรวจและต้องประเมิน
ค่าเสียหายก่อนแล้วจึงประเมินค่าซ่อมได้ เช่น ซ่อมเครื่องจักร ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เป็นต้น 
3) วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีการแข่งขันเพราะหน่วยงานของรัฐจะส่งหนังสือ
เชิญชวนหรือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง เพียงรายเดียวให้เข้ายื่นข้อเสนอ
หรือเข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง 
โดยหน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีคัดเลือกได้ใน 7 กรณี ได้แก่ 
-เมื่อหน่วยงานของรัฐใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก แล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ  
-เมื่อหน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท 



-เมื่อหน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการหรือตัวแทนจ าหน่ายเพียงราย
เดียวในประเทศ 
-เมื่อหน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อน าไปใช้โดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัย
หรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย 
-เมื่อหน่วยงานของรัฐต้องการซื้อพัสดุเพิ่มเติมหรือจ้างต่อเนื่องกับรายเดิม เพื่อความสมบูรณ์และ
ต่อเนื่องในการใช้พัสดุ 
-เมื่อเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด 
-เมื่อหน่วยงานของรัฐต้องการซื้อหรือเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่จ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะที่แห่งนั้นๆ 
เพ่ือความสมบูรณ์และต่อเนื่องในการใช้พัสดุ 
ห้ามแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ระเบียบฯ ข้อ 20 ก าหนดว่า “การแบ่งซ้ือหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างในครั้งเดียวกันเพ่ือให้วิธีการซื้อหรือจ้างหรืออ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะ
กระท ามิได้” 
ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อเสนอ มาตรา 10 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอในส่วนที่เป็นสาระส าคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย หรือการด าเนินการตามกฎหมาย” 
มาตรา 9 ก าหนดว่า “........ห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด
ยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ......”  
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน หรือวิธีคัดเลือก ระเบียบฯ ข้อ 83 ให้
พิจารณาถึงประโยชน์ของรัฐและวัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นส าคัญดังนี้ 
(1) การซื้อหรือจ้าง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นมาตรฐาน คุณภาพดี เพียงพอความต้องการ
ใช้งานและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานแล้ว ให้ใช้เกณฑ์ราคา 
(2) การซื้อหรือจ้าง ที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะจ าเป็นต้องเลือก
พัสดุมีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานให้ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนตาม มาตรา 65 ซ่ึง
ได้คะแนนสูงสุดแต่หากหน่วยงานไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อ่ืนประกอบได้ ให้ใช้ราคาเกณฑ์ต่ าสุด  
(3) การซื้อหรือจ้าง ที่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ
หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาซึ่งอาจมีข้อเสนอที่อยู่ในฐานะเดียวกัน เป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจารณา ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไข ให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค หรือข้อเสนออ่ืนแยกมา
ต่างหาก แล้วคัดเลือกผู้ที่เสนอถูกต้องผ่านเกณฑ์ ตาม (1) (2) ต่อไป 
เกณฑ์การเลือกใช้วิธีการจ้างที่ปรึกษา 
วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป 
-งานที่ไม่ซับซ้อน 
-งานที่มีลักษณะเป็นงานประจ าของหน่วยงานของรัฐ 
-งานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถท างานนั้นได้เป็นการทั่วไป 



วิธีคัดเลือก 
-ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
-เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือท่ีมีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะด าเนินการโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป 
-เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ านวนจ ากัด 
-กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
-ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
-งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกิน 500,000 
บาท) 
-เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้ว เนื่องจากเหตุผลทาง
เทคนิค 
-เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ านวนจ ากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่ เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกิน 5,000,000 บาท) 
-เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว 
-เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ หากล่าช้าจะเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ 
-กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระท าได้ 4 วิธี คือ 
1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มี

ลักษณะไม่ซับซ้อน 
2) วิธีคัดเลือก เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน

ผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย 
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 
3 ราย ทั้งนี้ ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ

คัดเลือก 
(2) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก 
(3) เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด เช่น รูปแบบสิ่งก่อสร้าง ซึ่ง

หน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะก าหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้  
(4) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3) วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเลือก
จ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ตามที่
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้



พิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่น

ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
(2) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 
(3) เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ หากล่าช้าจะ

เสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ 
(4) เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้ว เนื่องจาก

เหตุผลทางเทคนิค 
(5) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

4) วิธีประกวดแบบ เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเชิญ
ชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ เพื่อออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้าน
ศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

การท าสัญญา/การบริหารสัญญา/การตรวจรับพัสดุ 
การท าสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการโนบายก าหนด ตาม
มาตรา 93 
การบริหารสัญญา/การตรวจรับพัสดุ ผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารสัญญา คือ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามมาตรา 100 
1) ผู้เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ในการบริหารสัญญา  

-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง (งานซื้อหรือจ้าง ที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง) 
ระเบียบฯ ข้อ 175 
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (งานจ้างก่อสร้าง) ระเบียบฯ ข้อ 176 
-ผู้ควบคุมงาน (งานก่อสร้าง) ระเบียบฯ ข้อ 178 

2) เครื่องมือส าคัญในการบริหารสัญญา 
    -ส าเนาสัญญาหรือข้อตกลง 
    -รายละเอียดแนบท้ายสัญญาหรือข้อตกลง เช่น แคตตาล็อค แบบรูปรายการก่อสร้าง 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รายละเอียดขอบเขตของงาน  
     -ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือควบคุมงาน 
3)  สิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องต้องเรียนรู้ หรือทราบ 
    -ศึกษารายละเอียดข้อก าหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
    -ศึกษาบทบาท/ขั้นตอนของคณะกรรมการตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่

เกี่ยวข้อง 
    -ศึกษาข้ันตอนกระบวนการต่างๆ ในการบริหารสัญญา เช่น การตรวจรับพัสดุ การควบคุม

งาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ การขอขยายสัญญา หรือการ



บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 
การบริหารพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้

มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม  
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด

ในระเบียบฯ  
1) การเก็บและการบันทึก (ข้อ 203) 

-ลงบัญชีหรือทะเบียน 
-การเก็บรักษา 

2)  การเบิกจ่าย (ข้อ 204 ข้อ 205) 
3)  การยืม ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

    4)  การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ  
        -การบ ารุงรักษา (ข้อ 212) 
        -การตรวจสอบพัสดุประจ าปี (ข้อ 213) 
     5) การจ าหน่ายพัสดุ (ข้อ 215) 
     6) การจ าหน่ายเป็นสูญ (ข้อ 217) 
  

2.2 กรณีศึกษา / 
ประสบการณ์   

กรณีศึกษา 
(1) การจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 040502/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561) ตาราง 1 เป็นรายการเก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐที่ต้องด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้ด าเนินการดังนี้  
1.ใช้กับกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท 
2.ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไปก่อน แล้วรีบรายงานขอ
ความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 
5 วันท าการถัดไป 
3.เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานขอความเห็นชอบดังกล่าว
เป็นหลักฐานในการตรวจรับโดยอนุโลม 
ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานที่ประสงค์จะให้ด าเนินการจัดหาพัสดุ ไม่ได้ศึกษา
รายละเอียดหรือไม่มีความเข้าใจแนวทางปฏิบัติฯ และบันทึก ด่วนที่สุด ที่ ฝชง/ว530 ลงวันที่ 9 
เมษายน 2561 จึงท าให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องตามแนว
ทางการปฏิบัติฯ ดังนั้น ก่อนที่เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายงานจะจัดส่งให้ด าเนินการจัดหาพัสดุ 
ต้องด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบแน่ชัดก่อนว่ารายการที่จะด าเนินการจัดหาพัสดุ 
เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติฯ ตาราง 1 หรือไม่ อย่างไร และรู้เงินงบประมาณ 



(2) การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
เนื่องจากการได้มาซึ่งงานจัดหาพัสดุ จะสามารถด าเนินการจัดหาพัสดุได้หรือไม่ นั้น จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงตั้งแต่เริ่มการจัดตั้งงบประมาณ ขอบเขตของงานฯ และการก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ว่ามีความสอดคล้องกันมากน้อยหรือไม่ เพียงใด มีหลายงานที่มีผู้มา
ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ ท าให้ต้องด าเนินการใหม่มากกว่า 2 ครั้ง ซึ่ง
สาเหตุหลักเกิดจากการคัดลอกขอบเขตของงานฯ เดิม และใช้เกณฑ์ราคาเป็นเครื่องมือในการ
ตัดสินเพียงอย่างเดียว โดยมิได้ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งาน หรือหลักการ ตามมาตรา 8 
เป็นส าคัญ หรือการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เนื่องจากผู้
ปฏิบัติและผู้มีอ านาจ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 56 ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน ซึ่งเว้นแต่กรณีอ่ืนๆที่ก าหนดให้ใช้วิธีอ่ืนได้ ตามมาตรา 56 (1) หรือ
มาตรา 56 (2) หรือตามกฎกระทรวงที่ก าหนดให้ใช้ แต่ไม่เลือกใช้ เพราะกลัวมากกว่า จึงท าให้
หน่วยงานของรัฐสูญเสียงบประมาณ ค่าใช้จ่าย เสียเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีผลท า
ให้ต้นทุนในการจัดหาพัสดุเพิ่มขึ้น 
ประสบการณ์ 
เริ่มตัง้แต่ รฟม. ใช้ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน มีพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง 
ที่เก่ียวข้อง ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ท าให้เกิดการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ความคุ้มค่าต่อภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการตามมาตรา 8 เป็นส าคัญ นอกจากนี้ ได้น า
ความรู้ บทเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติ จนเกิดความช านาญในงานที่ปฏิบัติด้วยความรอบคอบมาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ภายในก าหนดเวลา 
ในขณะนั้นเดียวกันได้ให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนตอบข้อซักถาม และน าปัญหาที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หารือกรมบัญชีกลาง เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 

2.3กระบวนการท างาน / 
ขั้นตอนการท างาน /คู่มือ
ปฏิบัติงาน   

กระบวนการท างาน/ขั้นตอนการท างาน ด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามระเบียบฯ ข้อ 9  

แหล่งที่จัดเก็บ            ตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รฟม.  
           เว็บไซต์ รฟม. 
           อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................................  

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ (Tacit Knowledge) 

      ชื่อ – นามสกุล   ต าแหน่ง  สังกัด  



1. นางสาวกวิสรา ยาศิริ ผอ.กพท. ฝจบ. 

2.    

3.    

4.    

....    

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ  (บุคคลภายนอก)   

       ชื่อ – นามสกุล   ต าแหน่ง  สังกัด  

1. เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง   

2.    

...    

3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นองค์ความรู้     

องค์ความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่จ าเป็นต้องรู้เฉพาะเจ้าหน้าที่พัสดุเท่านั้น แต่ทุกคนในองค์กรจ าเป็นต้องรู้และจะต้องถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญบัตการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง และหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง อย่างเคร่งครัด 
 
เอกสารอ้างอิง / ข้อมูลอ้างอิง / ภาคผนวก 

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-กฎกระทรวง 

รายช่ือผู้จัดท าองค์ความรู้     
ที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1. นางสาวกวิสรา ยาศิริ ผอ.กพท. 0814883391 

2.    

3.    

…..    

สอบถามข้อมูลการจัดท าองค์ความรู้ได้ที่  
แผนกบริหารจัดการความรู้   
กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร 0 2716 4000 ต่อ 1253 1293 1294 

 


