คู่มอื การจัดซื้อจัดจ้ าง
ตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม
โดยทัว่ ไปการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุ จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้รูปแบบการจัดองค์กร
การบริ หารซึ่งเป็ นหน่วยงานที่ดูแลด้านการพัสดุ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. หน่วยงานกลาง
2. หน่วยงานพัสดุ
1. หน่ วยงานกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริ หารงานพัสดุ ให้มีมาตรฐาน โปร่ งใส เป็ นธรรม
และมีประสิ ทธิภาพ โดยมีหน้าที่ในการกําหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน ตีความ กฎ ระเบียบ และสัง่ การ
ให้หน่วยงานพัสดุต่างๆ ดําเนินการตามกฎ ระเบียบดังกล่าว ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ
 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (เดิม)
 สํานักงบประมาณ
 กรมบัญชี กลาง
 สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. หน่ วยงานพัสดุ มีหน้าที่ในการดําเนินงานพัสดุของหน่วยงานนั้นๆ
ซึ่งในแต่ละหน่วยงานจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไปตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
ซึ่งจะต้องอาศัยการเชื่อมโยงกันกับส่ วนราชการต่างๆ และในปั จจุบนั หน่วยงานที่ดาํ เนินการเกี่ยวกับงาน
พัสดุได้โอนเปลี่ยนแปลงเป็ นภารกิจของกรมบัญชีกลาง ใช้ชื่อหน่วยงานว่า “สํานักพัฒนามาตรฐานระบบ
พัสดุภาครัฐ”
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หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องในการบริหารงานพัสดุ
กรมบัญชีกลาง
¾ อนุมตั ิฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
¾ กําหนดราคากลางวัสดุบาง

ส่ วนราชการ (กรม)
¾ ดําเนินการบริ หารพัสดุ
ภายในหน่วยงาน

¾
¾
¾
¾
¾

สํ านักงบประมาณ
แนะนําการจัดวางระบบการบริ หารพัสดุ
จัดทําอัตราครุ ภณ
ั ฑ์ของส่ วนราชการ
จัดทําบัญชีราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์
พิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงรายการ
ครุ ภณั ฑ์และอาคาร
อนุมตั ิเงินประจํางวด

สํ านักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน
¾ ตรวจสอบแผนปฏิบตั ิงานจัดซื้อจัดจ้าง
¾ ตรวจสอบการจัดหาและการใช้พสั ดุ
สํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
¾ จัดทําบัญชีคู่มือผูซ้ ้ื อและใบแทรกคู่มือผูซ้ ้ือ
¾ ระบุรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
¾ ตรวจสอบทักท้วงการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะหรื อรายการในการก่อสร้างที่แตกต่างไปจาก
กําหนดไว้
สํ านักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ (กวพ)
¾ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบตั ิ
¾ อนุมตั ิ ยกเว้น หรื อผ่อนผันการไม่ปฏิบตั ิตาม
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กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ องในการบริหารงานพัสดุ
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ นอกจากจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุแล้ว ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องคํานึงถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
2. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
4. พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
6. พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
7. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินยั ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544
8. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กระบวนการในการจัดหาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ มีดว้ ยกันทั้งหมด 7 ข้อ
1.การจัดทําเอง
2.การซื้อ
3.การจ้าง
4.การจ้างที่ปรึ กษา
5.การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
6.การแลกเปลี่ยน
7.การเช่า
แต่ในที่น้ ีจะกล่าวถึงเฉพาะการซื้อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึ กษาเท่านั้น
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องในการดําเนินการ
1.เจ้าหน้าที่พสั ดุ
2.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
3.หัวหน้าส่ วนราชการ
4.ผูส้ งั่ ซื้อ/สัง่ จ้าง (ในที่น้ ีหมายถึงอธิบดี,รองอธิบดี,ผูอ้ าํ นวยการกอง/สํานัก/ฝ่ าย,หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ)
5.คณะกรรมการต่างๆ
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องค์ ประกอบคณะกรรมการ
คณะกรรมการในการจัดซื้อ/จัดจ้างแต่ละคณะ (ยกเว้นจ้างที่ปรึ กษา) จะต้องมีจาํ นวนอย่างน้อย 3 คน
ประกอบด้วย ประธาน 1 คน และอย่างน้อยกรรมการ 2 คน โดยปกติตอ้ งแต่งตั้งบุคคล ระดับ 3 ขึ้นไป
แต่สาํ หรับการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําคนหนึ่งเป็ น
ผูต้ รวจรับก็ได้
ประเภทคณะกรรมการ มีดงั นี้
- คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
- คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
- คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
- คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง (เฉพาะกรณี จา้ งก่อสร้างเท่านั้น)
อืน่ ๆ (กรณีการก่ อสร้ าง)
- ผูค้ วบคุมงาน
- คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ข้ อยกเว้ น
¾ ห้ามแต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา เป็ นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา
¾ ห้ามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็ นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
¾ ห้ามแต่งตั้งคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาเป็ นกรรมการตรวจรับพัสดุ
การประชุมคณะกรรมการ
องค์ประชุม : ประธานและกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีเสี ยงหนึ่งเสี ยงในการลงมติ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรื อคณะกรรมการตรวจการจ้างใช้มติเอกฉันท์ หากกรรมการไม่เห็นด้วย
ให้ทาํ ความเห็นแย้งไว้
วิธีการจัดซื้อจัดจ้ างในปัจจุบันมีท้งั หมด 6 วิธี
1. วิธีตกลงราคา
2. วิธีสอบราคา
3.วิธีประกวดราคา
4.วิธีพิเศษ
5.วิธีกรณี พิเศษ
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6.วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
หมายเหตุ มีการเพิม่ การจัดซื้อจัดจ้างอีก 1 วิธี คือวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และได้นาํ มาใช้
ตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการแก้ไขระเบียบฯ
1. กรณีทใี่ ช้ วงเงินเป็ นตัวกําหนดวิธี จะมีด้วยกัน 3 วิธี คือ
1. วิธีตกลงราคา (เป็ นการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาท)
2. วิธีสอบราคา (เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท)
3. วิธีประกวดราคา (เกินกว่า 2,000,000 บาท ขึ้นไป)
2. กรณีทใี่ ช้ วงเงินและเงือ่ นไขเป็ นตัวกําหนด มี 1 วิธี คือ
1. วิธีพิเศษ (เกิน 100,000 บาท และต้องมีเหตุผลตามระเบียบข้อ 23 และ 24)
3. กรณีทใี ช้ เงือ่ นไข (ไม่ จาํ กัดวงเงิน)
1. วิธีกรณี พิเศษ ซึ่งเป็ นการจัดซื้อจัดจ้างจากส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในกรณี ที่เป็ นผูผ้ ลิตพัสดุหรื อรับจ้าง
ทํางานนั้น หรื อจากหน่วยงานที่มีกฎหมายหรื อมติคณะรัฐมนตรี กาํ หนดให้ซ้ือหรื อจ้าง

เจ้ าหน้ าทีพ่ สั ดุ
หัวหน้ าส่ วนราชการ
(หรือผู้ได้ รับมอบอํานาจ)

ดําเนินการ

ทําสั ญญา
ตรวจรับ
เบิกจ่ าย

ขั้นตอนการซื้อการจ้ างทุกวิธี
ทํารายงานขอซื้อขอจ้าง
ให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตกลงราคา
สอบราคา
ประกวดราคา
พิเศษ
กรณี พิเศษ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-6-

รายงานขอซื้อ/ขอจ้ าง
ก่ อนซื้อ หรือจ้ างทุกวิธีเจ้ าหน้ าทีพ่ สั ดุต้องทํารายงานขอซื้อขอจ้ างทุกครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้
1. เหตุผลและความจําเป็ นที่ตอ้ งซื้อหรื อจ้าง …………………………………………………………....
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรื องานที่จะจ้าง………………………………………………………..
3. ราคามาตรฐานหรื อราคากลางหรื อราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุ ดภายใน 2 ปี งบประมาณ…………...
4. วงเงินที่จะซื้อหรื อจ้าง ………………………………………………………………………………...
5. กําหนดเวลาที่ตอ้ งการใช้พสั ดุน้ นั หรื อให้งานนั้นแล้วเสร็ จ………………………….……………….
6. วิธีที่จะซื้อหรื อจ้างและเหตุผล…………………………………………………………….……….…
7. ข้อเสนออื่นๆ เช่นแต่งตั้งคณะกรรมการ………………………………………………….…………..
¾ ข้ อยกเว้ น การซื้อหรื อการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณี จาํ เป็ นและเร่ งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ ได้ คาดหมาย
ไว้ ก่อนและไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทนั ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องดําเนินการไปก่อนแล้ว
รี บรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่ วนราชการเมื่อหัวหน้าส่ วนราชการให้ความเห็นชอบแล้วให้
ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็ นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
¾ ข้ อควรระวัง ในการดําเนินการในข้อนี้ตอ้ งใช้ดุลพินิจและต้องมีความสมเหตุสมผล ยกตัวอย่างเช่น
ในการเดินทางไปราชการแล้วรถเสี ยกระทันหัน ถือว่าเป็ นเหตุการที่ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน สามารถใช้
ข้อนี้ได้
ขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง
การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีต่อไปนี้จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ซึ่งจะใช้ตวั เลขเรี ยงลําดับขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลในแต่ละส่ วน
ส่ วนที่ 1 เป็ นส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ สํานัก/กอง/ฝ่ าย ผูก้ าํ หนดความต้องการ (หรื อเรี ยกว่าผูใ้ ช้งาน)
คณะกรรมการต่างๆ และผูบ้ นั ทึกบัญชีวสั ดุ
ส่ วนที่ 2 เจ้าหน้าที่พสั ดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ ผูด้ าํ เนินการ
ส่ วนที่ 3 หัวหน้าส่ วนราชการ /และผูไ้ ด้รับมอบอํานาจ ซึ่งเป็ นผูอ้ นุมตั ิ หรื อรับทราบการดําเนินการต่างๆ
ในที่นี่จะเรี ยกว่าผูม้ ีอาํ นาจ
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ขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้ างวิธีตกลงราคา (ไม่ เกิน 100,000 บาท)
• สํานัก/กอง/ฝ่ าย
• เจ้าหน้าที่พสั ดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
• ผูม้ ีอาํ นาจ
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการซื้อจ้าง
1. จัดทําบันทึกความต้องการ
4. อนุมตั ิรายงาน
9 .ทราบ /อนุมตั ิ
และวงเงินที่จะใช้โดยประมาณ
พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะ
3. จัดทํารายงานขอซื้อ/ขอจ้างพร้อมแต่งตั้ง
เฉพาะหรื อขอบเขตการจ้าง
การเบิกจ่ายพัสดุ
และรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอผูม้ ีอาํ นาจ
พัสดุ
อนุมตั ิ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุและเลขานุการ
8. ตรวจรับสิ นค้า/จัดทําใบ
กรม
5.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุออกใบสัง่ ซื้อ/สัง่ จ้าง
กรรมการตรวจรับและใบเบิก
พัสดุ เสนอผูม้ ีอาํ นาจทราบ และ (กรณี เกิน 10,000 บาท หากไม่เกิน 10,000 บาท
บันทึกบัญชีวสั ดุไว้เป็ นหลักฐาน เจ้าหน้าที่พสั ดุจะติดต่อกับผูข้ ายโดยตรง)
เพื่อประกอบการเบิกจ่ายวัสดุ และ 6. รับมอบสิ นค้า จากผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง
ตรวจนับพัสดุคงเหลือสิ้ นงวด
7. ส่ งมอบแก่คณะกรรมการตรวจรับ
10. เมื่อผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิและ
11. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
รับทราบการตรวจรับดังกล่าวแล้ว การตรวจรับ และส่ งเอกสารทั้งหมดเพื่อเบิก
จะต้องส่ งเอกสารทั้งหมดให้ฝ่าย จ่ายเงินต่องานการเงิน
คลังและพัสดุเพือ่ ทําการเบิกจ่าย

ข้ อแนะนํา (เฉพาะเจ้ าหน้ าทีพ่ สั ดุ)
 ในการจัดทํารายงานขอซื้อขอจ้างให้ทาํ สําเนาไว้ 1 ชุด
 จัดทําทะเบียนคุมเลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง และลงวันที่ที่รายงานได้รับอนุมตั ิ
 จัดทําทะเบียนคุมเลขที่ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง ติดต่อผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง
 สําเนาเอกสารตรวจรับเพื่อจัดเก็บไว้เป็ นหลักฐานอ้างอิง 1 ชุด ประกอบด้วย ใบกรรมการตรวจรับ
ใบส่ งสิ นค้าหรื อใบแจ้งหนี้ บันทึกความต้องการ สําเนาใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง
 ลงสมุดคุมหลักฐานการส่ งเบิกเงินทุกครั้ง โดยสําเนาใบกรรมการตรวจรับและใบแจ้งหนี้ให้บญั ชีดว้ ย
 กรณี เป็ นวัสดุ ให้ลงบัญชีวสั ดุ
 กรณี เป็ นครุ ภณั ฑ์ ให้จดั ทําทะเบียนคุมครุ ภณ
ั ฑ์ ออกรหัสครุ ภณั ฑ์ และเขียนรหัสให้ครบถ้วน
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ขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้ างวิธีสอบราคา (เกิน 100,000 บาท แต่ ไม่ เกิน 2,000,000 บาท )
• สํานัก/กอง/ฝ่ าย
• เจ้าหน้าที่พสั ดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
• ผูม้ ีอาํ นาจ
1. จัดทําบันทึกความต้องการ
5. อนุมตั ิใน
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการซื้อ/จ้าง
พร้อมรายละเอียดคุณ
รายงานขอซื้ อ
และวงเงินที่ใช้
ลักษณะเฉพาะหรื อขอบเขตการ 4. จัดทํารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง แต่งตั้งคณะ
ขอจ้างพร้อมลง
จ้างและรายชื่อคณะกรรมการเปิ ด กรรมการฯ จัดทําเอกสารสอบราคาเสนอผูม้ ี
นามในคําสัง่
ซองสอบราคาและคณะกรรมการ อํานาจผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุและเลขานุการ แต่งตั้ง
ตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการ
กรม
9.เปิ ดซองเอกสารตามบัญชีส่วนที่ 6. จัดส่ งเอกสารสอบราคาไปยังผูข้ าย/ผูร้ ับจ้างให้ ฯ และประกาศ
สอบราคาฉบับ
1 เพื่อตรวจสอบรายชื่อผูม้ ี
มากที่สุดพร้อมประกาศลงเว็บไซต์ของส่ วน
ผลประโยชน์ร่วมกัน แล้ว
ราชการและของกรมบัญชีกลาง www.pcd.go.th ย่อ
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก และ www.Gprocurement.or.th พร้อมปิ ดประกาศ 12.อนุมตั ิในผล
การจัดซื้อ/จ้าง
พร้อมทั้งแจ้งผูท้ ี่ไม่ผา่ น (ถ้ามี)
ณ ส่ วนราชการ
10. คัดเลือกผูเ้ สนอราคาที่เสนอ 7. รับซองสอบราคาจากผูย้ นื่ โดยออกหลักฐาน 14. ลงนามใน
ตรงตามข้อกําหนดและจัดทํา
การรับซองให้กบั ผูย้ นื่ ทุกรายและส่ งมอบซองให้ สัญญา
17. รับทราบ
บันทึกสรุ ปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุเก็บรักษาทันที
เสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิผา่ นหัวหน้า 8.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ ส่ งมอบซองสอบราคาแก่ การตรวจรับ
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาเมื่อถึงกําหนด ของกรรมการ
ตรวจรับและ
16.ตรวจรับพร้อมจัดทําใบเบิก
เปิ ดซอง
พัสดุ เสนอผูม้ ีอาํ นาจทราบและ 11.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุตรวจสอบความถูกต้อง อนุมตั ิการ
อนุมตั ิการเบิกจ่ายพัสดุ
ของการคัดเลือกผูเ้ สนอราคาและเสนอผูม้ ีอาํ นาจ เบิกจ่ายพัสดุ
18. ส่ งเอกสารทั้งหมดให้ฝ่ายการ อนุมตั ิ
คลังและพัสดุเพือ่ เบิกจ่ายเงิน
13. แจ้งผลการเปิ ดซองแก่ผเู ้ ข้าเสนอราคาทุกราย
ภายหลังจากผูม้ ีอาํ นาจรับทราบ ทราบ และจัดทําสัญญากับผูไ้ ด้รับคัดเลือก
และบันทึกบัญชี(กรณี เป็ นวัสดุ) หลังจากได้รับอนุมตั ิเงินประจํางวดแล้ว
15. ผูข้ าย/ผูร้ ับจ้างส่ งมอบสิ นค้า/งานตามสัญญา
ไว้เป็ นหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายวัสดุและเพื่อการตรวจนับ แก่คณะกรรมการตรวจรับ
วัสดุคงเหลือสิ้ นงวด
19.เจ้าหน้าที่พสั ดุตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
ตรวจรับและส่ งเบิกเงินต่องานการเงิน
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ขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้ างวิธีประกวดราคา (เกิน 2,000,000 บาท )
• สํานัก/กอง/ฝ่ าย
• เจ้าหน้าที่พสั ดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
• ผูม้ ีอาํ นาจ
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการซื้อ/จ้าง
1. จัดทําบันทึกความต้องการ
4. อนุมตั ิใน
พร้อมรายละเอียดคุณ
รายงานขอซื้ อ
และวงเงินที่ใช้
ลักษณะเฉพาะหรื อขอบเขตการ 3. จัดทํารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง แต่งตั้งคณะ
ขอจ้างพร้อม
จ้างและรายชื่อคณะกรรมการรับ กรรมการฯ จัดทําเอกสารประกวดราคาเสนอผูม้ ี ลงนามในคําสั่ง
และเปิ ดซองประกวดราคา
แต่งตั้ง
อํานาจอนุมตั ิผา่ นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุและ
คณะกรรมการพิจารณาผลการ
คณะกรรมการ
เลขานุการกรม
ประกวดราคาและคณะกรรมการ 5 จัดส่ งเอกสารประกวดราคาไปยังสถานีวิทยุ
และประกาศ
ตรวจรับพัสดุ
หรื อหนังสื อพิมพ์ กรมประชาสัมพันธ์ องค์การ ประกวดราคา
6.รับซองประกวดราคาจากผูย้ นื่
สื่ อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ศูนย์รวมข่าว
ซอง โดยออกหลักฐานการรับซอง ประกวดราคาและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้กบั ผูย้ นื่ ทุกรายและตรวจสอบ พร้อมประกาศลงเว็บไซต์ของส่ วนราชการและ
หลักประกันซองร่ วมกับเจ้าหน้าที่ ของกรมบัญชีกลาง www.pcd.go.th และ
การเงิน โดยเจ้าหน้าที่การเงินต้อง www.Gprocurement.or.th และปิ ดประกาศในตูป้ ิ ด
ออกหลักฐานการรับหลักประกัน ประกาศที่มีกญ
ุ แจปิ ดตลอดเวลา โดยจะต้อง
ซองแก่ผยู ้ นื่ ซองด้วย ในกรณี ที่
กระทําก่อนการขายเอกสารประกวดราคาไม่นอ้ ย
หลักประกันซองเป็ นหนังสื อคํ้า กว่า 7 วันทําการ และจัดให้มีการบันทึกการปิ ด
ประกันธนาคารให้ส่งสําเนาให้
ประกาศ การปลดประกาศ และพยานในการปิ ด
ธนาคารด้วย
ประกาศและปลดประกาศแต่ละครั้ง รวมทั้งผู ้
6.1 ส่ งมอบเอกสารตามบัญชีส่วน นําส่ งประกาศและผูร้ ับประกาศในหน่วยงานสาร
ที่ 1 ให้แก่คณะกรรมการพิจารณา บรรณกลางเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามทะเบียน
ผลการประกวดราคา
ที่สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด
6.2 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ (อ้ างถึง : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน
ตรวจสอบรายชื่อผูม้ ีผลประโยชน์ ว่ าด้ วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
ร่ วมกันแล้วประกาศรายชื่อผูท้ ี่
พ.ศ.2544)
ผ่านพร้อมทั้งแจ้งผูท้ ี่ไม่ผา่ นทราบ
(ถ้ามี) พร้อมให้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อ
ปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน แต่ถา้
เอกสารส่ วนที่ 1 ไม่ครบผูย้ นื่ ซอง
จะไม่ได้สิทธิอุทธรณ์
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ขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้ างวิธีประกวดราคา (เกิน 2,000,000 บาท ) (ต่ อ)
• สํานัก/กอง/ฝ่ าย
• เจ้าหน้าที่พสั ดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
• ผูม้ ีอาํ นาจ
7. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ ตรวจสอบความถูกต้อง 8. อนุมตั ิผล
6.3 คณะกรรมการรับและเปิ ด
ซองอ่านแจ้งราคาและเอกสารโดย ของการคัดเลือกผูเ้ สนอราคา แล้วเสนอผูม้ ีอาํ นาจ การจัดซื้อ/จ้าง
อนุมตั ิ
เปิ ดเผยเฉพาะรายที่ผา่ นการ
11. ลงนามใน
9.เจ้าหน้าที่พสั ดุ แจ้งผลการประกวดราคาต่อ
ตรวจสอบผูม้ ีผลประโยชน์
สัญญา
ร่ วมกันและลงลายมือชื่อใน
ผูเ้ ข้าเสนอราคา และให้สิทธิอุทธรณ์ต่อผูท้ าํ คําสัง่
เอกสารทุกฉบับแล้วส่ งมอบให้
ในกรณี ที่ผเู ้ ข้าเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการ
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ
จัดซื้อ โดยกําหนดให้อุทธรณ์ภายใน 15 วัน
ต่อไป
นับตั้งแต่ได้รับหนังสื อ (อ้ างถึงพรบ.วิธีปฏิบัติ
6.4 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 44)
ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ 10.จัดทําสัญญากับผูไ้ ด้รับการคัดเลือก เสนอ
เฉพาะหรื องานจ้างแล้วคัดเลือกผู ้ หัวหน้าส่ วนราชการลงนาม หลังจากได้รับอนุมตั ิ
เสนอราคาที่ถกู ต้องตามเงื่อนไข เงินประจํางวด (อ้ างถึง พรบ.วิธีการงบประมาณ
(ตรงสเปก)
พ.ศ.2502)
6.5 คัดเลือกคุณภาพ คุณสมบัติที่ ขั้นตอนหลังจากจัดทําสั ญญาแล้ วจะเหมือนกัน
เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการและ ทุกวิธี
ราคาตํ่าสุ ด จัดทําบันทึกสรุ ปผล
การจัดซื้อ/จัดจ้างเสนอผูม้ ีอาํ นาจ
อนุมตั ิผา่ นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

ข้ อแนะนําเฉพาะเจ้ าหน้ าทีพ่ สั ดุ
* ในการลงประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.Gprocurement.or.th นั้น ให้บนั ทึกทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อมูลผูย้ นื่ ซองและเสนอราคา บันทึกข้อมูลประกาศผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง บันทึกข้อมูลสัญญาและการส่ งมอบ
* ในการสอบราคา/ประกวดราคาให้เจ้าหน้าที่พสั ดุส่งสําเนาประกาศให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
และคณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทราบด้วย
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ขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้ างโดยวิธีพเิ ศษ (เกิน 100,000 บาท )
• สํานัก/กอง/ฝ่ าย
• เจ้าหน้าที่พสั ดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
• ผูม้ ีอาํ นาจ
3.อนุมตั ิใน
2.จัดทํารายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะ
1. จัดทําบันทึกความต้องการ
คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างและคณะกรรมการ
พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะ
รายงานและลง
เฉพาะหรื อขอบเขตการจ้างและ ตรวจรับพัสดุ เสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิผา่ นหัวหน้า นามในคําสัง่
เสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อ/ เจ้าหน้าที่พสั ดุและเลขานุการกรม
แต่งตั้ง
7.อนุมตั ิผลการ
จัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ 4. แจ้งคําสัง่ แก่คณะกรรมการฯ
พัสดุ
6.ตรวจสอบความถูกต้องของการคัดเลือกผูเ้ สนอ จัดซื้อจัดจ้าง
5. คัดเลือกผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง โดยถ้า ราคาของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างเสนอผูม้ ี
9.ลงนามใน
เป็ นการซื้อที่ผขู ้ ายมีมากรายให้มี อํานาจอนุมตั ิ
ใบสัง่ ซื้อ/สัง่
การเปรี ยบเทียบตั้งแต่ 2 รายขึ้น 8.จัดทําสัญญา/หรื อใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง เสนอผูม้ ี
จ้าง
ไป แล้วเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้าง อํานาจลงนาม
ต่อผูม้ ีอาํ นาจผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
การซื้อโดยวิธีพเิ ศษ มีเงือ่ นไขดังนี้
1. เป็ นของที่จะขายทอดตลาด (ไม่ใช่ของที่กาํ ลังขายทอดตลาดอยูใ่ นขณะนั้น)
2. ต้องซื้ อเร่ งด่วน หากล่าช้าจะเสี ยหายแก่ราชการ
3. ใช้ในราชการลับ
4. ซื้อเพิม่ ในสถานการณ์ที่จาํ เป็ น (ผูข้ ายรายเดิม ราคาต่อหน่วยเท่าเดิม)
5. ซื้อจากต่างประเทศ
6. มีขอ้ จํากัดทางเทคนิคระบุยหี่ อ้ /รถประจําตําแหน่ง
7. ที่ดิน/สิ่ งก่อสร้างเฉพาะที่ (ต้องมีเหตุผลความจําเป็ นที่ตอ้ งซื้อ ณ ที่น้ นั ๆ)
8. ดําเนินการวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี (เช่นประกวดราคาหรื อสอบราคาแล้วไม่มีผยู ้ นื่ ซอง)
การจ้ างโดยวิธีพเิ ศษ มีเงือ่ นไขดังนี้
1. ต้องจ้างผูม้ ีฝีมือเฉพาะหรื อชํานาญ (เช่น กรมศิลปากร ต้องการจ้างช่างเขียนภาพ เป็ นต้น)
2. จ้างซ่อมที่ตอ้ งถอดตรวจ (เช่นซ่อมรถยนต์)
3. เร่ งด่วน (มีความจําเป็ นต้องใช้การภายในระยะเวลาอันสั้น)
4. งานปกปิ ดเป็ นความลับ
5. จ้างเพิม่ ในสถานการณ์ที่จาํ เป็ น
6. ดําเนินการวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
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ขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้ างวิธีกรณีพเิ ศษ (ไม่ จาํ กัดวงเงิน)
• สํานัก/กอง/ฝ่ าย
• เจ้าหน้าที่พสั ดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
2.จัดทํารายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้ง
1. จัดทําบันทึกความต้องการ
พร้อมลายละเอียดคุณ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอผูม้ ีอาํ นาจ
ลักษณะเฉพาะหรื องานจ้างและ อนุมตั ิผา่ นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุและเลขานุการ
เสนอรายชื่อกรรมการตรวจรับ
กรม
พัสดุ
4.ตกลงราคากับผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง
5.ออกใบสัง่ ซื้อ/สัง่ จ้างเสนอผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
*หมายเหตุ : ได้แก่การซื้อหรื อจ้าง (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ ไม่เกิน 100,000 บาท)
จากส่ วนราชการ หน่วยงานส่ วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ดังนี้
1. เป็ นผูผ้ ลิตพัสดุหรื อทํางานจ้าง
นั้นเอง และนายกรัฐมนตรี อนุมตั ิ
ให้ซ้ือหรื อจ้าง
2. มีกฎหมาย หรื อมติ ครม.
กําหนดให้ซ้ือหรื อจ้างและให้
รวมถึงหน่วยงานที่มีกฎหมายหรื อ
มติ ครม.กําหนดด้วย

• ผูม้ ีอาํ นาจ
3.อนุมตั ิ
6. ลงนามใน
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง
กรณี เกินกว่า
100,000 บาท

ตัวอย่ างสิ นค้ าหรืองานจ้ างทีไ่ ด้ รับสิ ทธิพเิ ศษตามมติครม.
1) นํ้ามัน ให้จดั ซื้อจากปตท.หรื อบางจาก
2) แบตเตอรี่ รถยนต์ ให้ซ้ือจาก องค์การแบตเตอรี่ หรื อตัวแทนจําหน่าย
3) กระดาษถ่ายเอกสาร ให้ซ้ือจาก บริ ษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จํากัด (สิ้ นสุ ดปี
พ.ศ.2550)
4) งานพิมพ์ ให้จา้ งจาก โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ โรงพิมพ์คุรุสภา และอื่นที่ได้รับมติครม.
5) งานรักษาความปลอดภัย ให้จา้ งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ั ฑ์ ให้จา้ ง องค์การรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณั ฑ์(รสพ.)
6) งานรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณ
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การจ้ างทีป่ รึกษา
ที่ ปรึ กษา หมายความว่าบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจหรื อสามารถให้บริ การด้านที่
ปรึ กษาทางวิศวกรรม สถาปั ตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรื อสาขาอื่น รวมทั้งให้บริ การด้านศึกษา สํารวจ
ออกแบบ และควบคุมงาน และการวิจยั (แต่ไม่รวมการให้บริ การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
ด้วยเงินงบประมาณ)
การจ้างที่ปรึ กษา มีดว้ ยกัน 2 วิธี คือ
1. วิธีตกลง
2. วิธีคดั เลือก
กรรมการ
- คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีตกลง
- คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีคดั เลือก
(คณะกรรมการตรวจการปฏิบตั ิงานของที่ปรึ กษา) ไม่มีระเบียบกําหนด
วิธีตกลง ได้แก่การจ้างที่ปรึ กษาที่เคยทราบหรื อเคยเห็นผลงานมาแล้ว มีเงื่อนไข ดังนี้
♦ มีค่างานไม่เกิน 100,000 บาท
♦ เป็ นงานต่อเนื่องที่ได้ทาํ อยูแ่ ล้ว (นําผลของการจ้างครั้งแรกไปดําเนินการต่อ โดยไม่จาํ กัดวงเงิน)
♦ ผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องจะจ้างมีจาํ กัด (วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท)
♦ จ้างส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มีมติ ครม.สนับสนุน
♦ งานที่ตอ้ งกระทําเร่ งด่วน หากล่าช้าจะเสี ยหายแก่ราชการ (ไม่จาํ กัดวงเงิน) แต่ตอ้ งรายงานให้ กวพ.
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทําสัญญา
วิธีคดั เลือก
♦ เป็ นการคัดเลือกที่ปรึ กษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เหลือน้อยราย (อย่างมาก 6 ราย)
องค์ ประกอบคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการอย่างน้อย 4 คน ซึ่งจะประกอบด้วย
ข้าราชการระดับ 6 อย่างน้อย 2 คน (ในกรณี จาํ เป็ นให้แต่งตั้งผูแ้ ทนจากส่ วนราชการอื่นด้วยก็ได้) แต่ถา้ เป็ น
การจ้างที่ปรึ กษาที่ดาํ เนินการด้วยเงินกู้ จะต้องมีผแู ้ ทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังด้วย 1 คน
• คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีตกลง
• คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีคดั เลือก
• ข้อกําหนดภายในกรม ได้กาํ หนดให้มีคณะกรรมการตรวจการปฏิบตั ิงานของที่ปรึ กษาขึ้นมาหนึ่งคณะ
เพื่อทําหน้าที่กาํ กับดูแลการดําเนินงานและให้ความช่วยเหลือที่ปรึ กษาตามสมควร
• หากเป็ นการจ้างที่ปรึ กษาที่มีวงเงินเกิน 3 ล้านบาทให้แต่งตั้งคณะกรรมการจากกองต่างๆ เข้าร่ วม
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ไม่ต่าํ กว่า 3 กอง (กรมกําหนด)
ขั้นตอนการจ้ างทีป่ รึกษาวิธีตกลง
• สํานัก/กอง/ฝ่ าย
• เจ้าหน้าที่พสั ดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
2.ตรวจสอบชื่อโครงการและวงเงินงบประมาณ
1.จัดทําบันทึกความต้องการ
พร้อม TOR และเสนอชื่อ
แล้วจัดทํารายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ
คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่
ปรึ กษาและคณะกรรมการตรวจ 4.แจ้งคําสัง่ แก่คณะกรรมการทุกท่าน
6.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ ตรวจเอกสารหลักฐาน
การปฏิบตั ิงานของที่ปรึ กษา
5.เชิญชวนที่ปรึ กษายืน่ ข้อเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการฯแล้ว
พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของ เสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
8.ส่ งให้กองนิติการตรวจร่ างสัญญา
ที่ปรึ กษา อัตราค่าจ้าง เจรจา
ต่อรอง พิจารณาเงื่อนไขที่จะ
10.ตรวจทานสัญญาอีกครั้งก่อนเสนอหัวหน้า
กําหนดในสัญญาแล้วรายงานผล ส่ วนราชการลงนาม
ต่อผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิผา่ นหัวหน้า 15. คํานวนค่าปรับเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ แจ้งให้ที่
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
ปรึ กษารับทราบ
9.ดําเนินการตามข้อสังเกตุของนิติ
การ
12.รับมอบงานที่ที่ปรึ กษาส่ งมอบ
พร้อมจัดทําผลการตรวจรับและ
เสนอผูม้ ีอาํ นาจทราบพร้อม
หนังสื อแจ้งผลแก่ที่ปรึ กษา และ
ในกรณี ตรวจรับงานงวดสุ ดท้าย
ให้จดั ทําตารางแสดงขั้นตอนการ
ใช้เวลาของที่ปรึ กษาไว้ดว้ ย (กรณี
สัญญากําหนดเงื่อนไขค่าปรับ)
14.แจ้งการปรับในกรณี ที่ปรึ กษา
ดําเนินการเกินกําหนดในสัญญา
(สัญญากําหนดเงื่อนไขค่าปรับ)

• ผูม้ ีอาํ นาจ
3.อนุมตั ิและลง
นามในคําสัง่
7.อนุมตั ิ
11. ลงนามใน
สัญญา
13.ทราบผล
การตรวจรับ
งานและลงนาม
ในหนังสื อแจ้ง
ผลการตรวจรับ
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• สํานัก/กอง/ฝ่ าย
1.จัดทําบันทึกความต้องการ
พร้อม TOR และเสนอชื่อ
คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่
ปรึ กษา
และคณะกรรมการตรวจการ
ปฏิบตั ิงาน
5.ขอรายชื่อจากศูนย์ขอ้ มูลที่
ปรึ กษากระทรวงการคลัง/หรื อใน
กรณี ที่มีอยูแ่ ล้วให้คดั เลือกให้
เหลือน้อยรายได้เช่นกัน
6.คัดเลือกรายชื่อที่ปรึ กษาที่ได้รับ
ทั้งหมดให้เหลืออย่างมาก 6 ราย
แล้วรายงานผูท้ าํ คําสั่ง
8. จัดทําหนังสื อเชิญชวนให้ที่
ปรึ กษาที่ได้รับการคัดเลือกยืน่
ข้อเสนอโครงการ โดยแบ่งเป็ น 2
วิธี คือ ยืน่ ข้อเสนอด้านเทคนิค
และข้อเสนอด้านราคาพร้อมกัน
แยกเป็ น 2 ซอง หรื อให้ยนื่
ข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซอง
เดียว
9.กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก
10.พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค
และจัดลําดับ
11.คัดเลือกที่ปรึ กษาที่มีขอ้ เสนอ
ด้านเทคนิคดีที่สุด และเปิ ดซอง
ราคา เจรจาให้ได้ราคาที่เหมาะสม
แล้วรายงานผลต่อผูม้ ีอาํ นาจ
อนุมตั ิผา่ นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

ขั้นตอนการจ้ างทีป่ รึกษาวิธีคดั เลือก
• เจ้าหน้าที่พสั ดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
2.จัดทํารายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ
4.แจ้งคําสัง่ แก่คณะกรรมการ
12.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ ตรวจเอกสารหลักฐาน
การและขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
แล้วเสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
14.ส่ งให้กองนิติการตรวจร่ างสัญญา

• ผูม้ ีอาํ นาจ
3.อนุมตั ิและลง
นามในคําสัง่
7.พิจารณา
รายชื่อที่
ปรึ กษา/
13.อนุมตั ิ
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ขั้นตอนการจ้ างทีป่ รึษาวิธีคดั เลือก (ต่ อ)
• สํานัก/กอง/ฝ่ าย
• เจ้าหน้าที่พสั ดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
• ผูม้ ีอาํ นาจ
11.1 ส่ งคืนซองข้อเสนอด้านราคา 16.ตรวจทานสัญญาอีกครั้งและเสนอหัวหน้าส่ วน 17.ลงนามใน
สัญญา
แก่รายอื่นๆ โดยไม่เปิ ดซองแต่ถา้ ราชการลงนาม
เป็ นการยืน่ ซองเทคนิคเพียงซอง
เดียวเมื่อคัดเลือกที่ปรึ กษาที่มี
ข้อเสนอดีที่สุดแล้วให้เชิญที่
ปรึ กษารายนั้นมายืน่ ข้อเสนอด้าน
ราคา
11.2 พิจารณาเงื่อนไขที่จะ
กําหนดในสัญญา เช่น การจ่ายเงิน
ล่วงหน้า การหักเงินประกัน
ผลงาน
15. ดําเนินการตามข้อสังเกตุของ
นิติการ (ถ้ามี) ส่ งมอบเจ้าหน้าที่
พัสดุ

************************************************************************************
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