
มาตรฐานการจดัซ้ือจัดจาง 
กลุมบริหารงานพัสดุ  สํานักบรหิารกลาง  กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
  กลุมบริหารงานพัสดุ  สํานักบริหารกลาง เปนหนวยงานสนับสนุน ทําหนาท่ีจดัซ้ือจดัจาง
ภายในกรม และภารกิจอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  ดวยเหตุท่ีกลุมบริหารงานพสัดุ  สํานักบริหารกลาง มีหนาท่ีในการจัดซ้ือจัดหาพัสดมุาไวใชใน
การปฏิบัติราชการ จึงมีความจําเปนตองจดัหาพัสดใุหเรียบรอยถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆท่ีเกีย่วของ 
  มาตรฐานการจัดซ้ือจัดหา 
 1.  หนวยงานวางแผนในการจัดทํา  ตรวจสอบดูวามีความประสงคจะใชพัสดุใด  ใหออกรายละเอียด  
ความตองการพัสดุใหชัดเจนครอบคลุมท่ีสุด  จํานวนเงินงบประมาณในการจดัหา 
 2.  เม่ือฝายพัสดุไดรับเร่ืองจากฝายท่ีมีความประสงคจะจดัหาแลว  ใหตรวจสอบเหตุผล  ความจําเปนใน
การจัดซ้ือจัดหาเบ้ืองตน  วงเงินงบประมาณท่ีใชในการจัดหาวาจะใชวิธีใด   

วิธีการจัดซ้ือจดัหาพัสดุมี 5  วิธีดังนี ้
  1.  วิธีตกลงราคา  วงเงินในการจดัหาไมเกิน 100,000 บาท 
  2.  วิธีสอบราคา  วงเงินในการจดัหาตั้งแต 100,000 บาท 
  3.  วิธีประกวดราคา วงเงินในการจดัหาตั้งแต  2,000,000 บาท 
  4.  วิธีพิเศษ  วงเงินในการจดัหาตั้งแต 100,000 บาท 
  5.  วิธีกรณีพเิศษ  ไมจํากัดวงเงิน 
 วิธีตกลงราคา 
  เม่ือไดรับรายละเอียดในการดําเนินการจดัหาครบถวนแลว  ก็จะทํารายงานขอซ้ือขอจาง  เสนอ
หัวหนาสวนราชการเพ่ือขออนุมัติตอไป  โดยจะใชเวลาไมเกิน 3 วนัทําการ ( เวนแตเปนเร่ืองท่ีมีรายละเอียดไม
ครบถวน  ซ่ึงตองสอบถามจากเจาของเร่ือง หรือเปนเร่ืองท่ีตองจัดหาพัสดุนําเขาจากตางประเทศ  ท่ีตองใชเวลา
ในการสืบราคาคอนขางนาน )  โดยในรายงานจะตองมีรายการดังตอไปนี้ 
 1.  เหตุผลและความจําเปนในการขอซ้ือขอจาง 
 2.  รายละเอียดของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง 
 3.  ราคามาตรฐาน  หรือราคากลาง  ราคาท่ีตั้งเปนงบประมาณ    
 4.   วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณวงเงินตามโครงการ  หากไมมีใหระบวุงเงิน
งบประมาณวาจะซ้ือหรือจะจางในคร้ังนั้น 
 5.  กําหนดเวลาตองการใชพสัดุ  หรือใหงานน้ันแลวเสร็จ 
 6.  วิธีท่ีจะซ้ือหรือจาง และเหตุผลท่ีตองซ้ือโดยวิธีนัน้ 



 7.  ขอเสนออ่ืนๆเชนการขอแตงต้ังคณะกรรมการฯ ท่ีจําเปนในการจัดหา 
 หากผูมีอํานาจอนุมัติการจดัหาแลวฝายพัสดุจะเลือกหารานท่ีมีสินคาถูกตองตรงกับความตองการของผูใชสินคา
ใหไดมากท่ีสุด   ซ่ึงหากเปนพัสดุท่ีหาไดงายในทองตลาดจะใชเวลาในการเลือกหารานประมาณ 5 วัน  และเม่ือ
ไดรานท่ีตองการแลว  ก็จะใหรานคามาเซ็นตใบส่ังซ้ือส่ังจางกับกรมอุตุนิยมวิทยา  จากนั้นรานคาจะนําสินคามา
สงตามท่ีกําหนดในใบส่ังซ้ือส่ังจาง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทําการตรวจรับพัสดุไวใชในราชการ( การ
ตรวจรับฯโดยปกติจะไมชากวา 5 วัน  เวนแตเปนพัสดุท่ีจําตองมีการทดลอง  ตรวจสอบ  ซ่ึงอาจใชเวลามากกวา
นั้น)แลวสงผลการตรวจรับฯมาใหฝายพัสดเุสนอรายงานตอกรมฯ  ซ่ึงเจาหนาท่ีพัสดจุะทําการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานวาถูกตองหรือไม  แลวรายงานเสนอผูมีอํานาจไมเกิน 5 วันทําการ 
 วิธีสอบราคา 
  เม่ือไดรับรายละเอียดในการดําเนินการจดัหาครบถวนแลว  ก็จะทํารายงานขอซ้ือขอจาง  เสนอ
หัวหนาสวนราชการเพ่ือขออนุมัติตอไป  โดยจะใชเวลาไมเกนิ3วันทําการ(เวนแตเปนเร่ืองท่ีมีรายละเอียดไม
ครบถวน ซ่ึงตองสอบถามจากเจาของเร่ือง หรือเปนเร่ืองท่ีตองจัดหาพัสดุนําเขาจากตางประเทศ) ซ่ึงเม่ือผูมี
อํานาจอนุมัตกิารจัดหาแลว กลุมบริหารงานพัสดุ สํานักบริหารกลางจะออกประกาศสอบราคาเพื่อเผยแพร
รายละเอียดการจัดหาใหแกผูสนใจ  และรวมถึงสงประกาศใหแกสวนราชการเชน สํานักงานตรวจเงินแผนดนิ 
องคการส่ือสารมวลชน  กรมประชาสัมพันธ  ศูนยรวมขาวธุรกิจ  สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา  
ประกาศลงเวบ็ไซตของศูนยอุตุนิยมวิทยา  และเว็บไซตกรมบัญชีกลาง  ซ่ึงใชเวลาในการดําเนินการไมเกิน 3 วนั
ทําการ 
  สําหรับการกําหนดใหผูสนใจมารับเอกสารสอบราคาโดยจะกําหนดในเร่ืองระยะเวลา
พอสมควรซ่ึงอยางไรก็ตามจะไมนอยกวา 7 วัน  สําหรับการรับและยืน่เอกสารเสนอราคา  และจะกําหนดให 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคามาพิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคาเบ้ืองตนนับถัดจากวนัรับซองใบเสนอ
ราคา  และเม่ือประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาเบ้ืองตนแลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะตองดําเนินการ
คัดเลือกผูท่ีมีสิทธิเขาทําสัญญากับกรมฯไมเกิน 5 วันทําการ 
  เม่ือคณะกรรมการสงผลการพิจารณามายังฝายพัสดุแลว  เจาหนาท่ีพัสดุจะตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการเสนอราคาตางๆ  วาถูกตองครบถวนหรือไม  แลวรายงานผลการเปดซองสอบราคาตอผูมีอํานาจ
เพื่อขออนุมัต ิ  พรอมกับจดัทํารางประกาศผลผูชนะการสอบราคา  โดยการดําเนนิการจะไมเกนิ 5 วันทําการ  
เวนแตเปนเร่ืองท่ีมีความยุงยากซับซอนในเอกสาร  การตรวจสอบเอกสารอาจจะใชรายะเวลานานกวานั้น  เม่ือผู
มีอาจเห็นชอบในการสอบราคาดังกลาวแลว  กลุมบริหารงานพัสดุ  สํานักบริหารกลาง จะประกาศผลผูชนะการ
สอบราคาลงในเว็บไซตของกรมอุตุนิยมวทิยา  เว็บไซตกรมบัญชีกลาง  และบอรดปดประกาศกลุมบริหารงาน
พัสดุ  สํานักบริหารกลาง  พรอมจัดเตรียมเอกสารสงนิติกรเพื่อจัดทําสัญญาตอไป 
 วิธีประกวดราคา 
  เม่ือไดรับรายละเอียดในการดําเนินการจดัหาครบถวนแลว  ก็จะทํารายงานขอซ้ือขอจาง  เสนอ
หัวหนาสวนราชการเพ่ือขออนุมัติตอไป  โดยจะใชเวลาไมเกิน 3 วนัทําการ ( เวนแตเปนเร่ืองท่ีมีรายละเอียดไม



ครบถวน  ซ่ึงตองสอบถามจากเจาของเร่ือง หรือเปนเร่ืองท่ีตองจัดหาพัสดุนําเขาจากตางประเทศ)  ซ่ึงเม่ือผูมี
อํานาจอนุมัตกิารจัดหาแลว  เจาหนาท่ีพสัดุจะดําเนินการออกประกาศประกวดราคาเพ่ือเผยแพร (ขอ 44,48)    
โดยการใหหรือขายเอกสารประกวดราคาตองทําไมนอยกวา 7 วนัทําการ  แลละตองมีชวงเวลาสําหรับคํานวน
ราคาของผูประสงคจะเขาเสนอราคาไมนอยกวา 7 วันเม่ือมีการยื่นซองประกวดราคาแลวเปนหนาท่ีของ
คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคาท่ีจะตองพิจารณา  แลวสรุปผลการพิจารณามาท่ีฝายพัสดุ  ซ่ึงฝายพัสดุ
จะนําเสนอผูมีอํานาจตอไป 
  ปจจุบันสําหรับการจัดหาซ่ึงมีวงเงินต้ังแต 2,000,000 ลานบาทข้ึนไปโดยมีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 เปนตัวกําหนดไว  ซ่ึงฝายพัสดุจะตอง
ดําเนินการทํารายงาน  เหตุผล  ความจําเปนในการจัดหา  และเหตุผลท่ีตองใชวิธีนี้  พรอมแตงต้ังคณะกรรมการ
ออกรายละเอียด(ราง TOR)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  โดยใชเวลาจดัทําไมเกนิ 3 วันทําการ  และทํารายงาน
การจัดซ้ือจัดจางเสนอกรมบัญชีกลาง  เพื่อขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการประกวดราคาฯ ควบคูกนัไป  เม่ือผูมี
อํานาจอนุมัตกิารจัดหาดังกลาวแลว  เจาหนาท่ีพัสดุจะติดตอคณะกรรมการออกรายละเอียดเพ่ือจัดทําราง
ประกาศประกวดราคาเพ่ือเผยแพรทางเว็บไซตของกรมอุตุนิยมวิทยา  เปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน  จํานวน 2 คร้ัง
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมทําประชาพิจารณ  ( การจดัทํารางประกาศเพ่ือทําประชาพิจารณไมสามารถระบุวันท่ี
แนนอนได  เนื่องจากการจดัหาบางเร่ืองมีรายละเอียดมาก  คงตองแลวแตขอเท็จจริงบางเร่ือง )  เมื่อลงราง
ประกาศทางเวบ็ไซตครบกําหนดและแกไขรางประกาศใหแลว  จะทําการจัดทําประกาศฉบับสมบูรณ  พรอม
ติดตอตลาดกลางกําหนดวันเสนอราคา (วนัเคาะราคา )  และรายงานเสนอผูมีอํานาจเพื่อขอความเห็นชอบในวัน
เสนอราคา เม่ือถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคา  คณะกรรมการประกวดราคาฯจะเปนผูรับเอกสารและตรวจดู
คุณสมบัติเบ้ืองตนของผูเสนอราคาวาผานการคัดเลือกหรือไม  แลวคณะกรรมการฯจะเปนผูแจงผลการคัดเลือก
ผูท่ีผานคุณสมบัติเบ้ืองตนใหผูท่ีผานการพิจารณาทราบพรอมแจงวนัเสนอราคา ( เคาะราคา )  เม่ือถึงวันเสนอ
ราคาคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาผลการเสนอราคา และรายงานผลการเสนอราคาใหหวัหนาสวนราชการ
ทราบ  โดยตองรายงานถัดจากวันท่ีเสนอราคาทันที  เม่ือหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบ  กลุมบริหารงาน
พัสดุ  สํานกับริหารกลาง จะประกาศผลผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสลงในเว็บไซตของ
กรมอุตุนิยมวทิยา และของกรมบัญชีกลาง โดยใชเวลาไมเกิน 1 วัน  แลวสงเร่ืองเพื่อใหนิตกิรจัดทําสัญญาตอไป 
 วิธีพิเศษ 
  เม่ือไดรับรายละเอียดในการดําเนินการจดัหาครบถวนแลว  ก็จะทํารายงานขอซ้ือขอจาง  เสนอ
หัวหนาสวนราชการเพ่ือขออนุมัติตอไป  โดยจะใชเวลาไมเกิน 3 วนัทําการ ( เวนแตเปนเร่ืองท่ีมีรายละเอียดไม
ครบถวน  ซ่ึงตองสอบถามจากเจาของเร่ือง หรือเปนเร่ืองท่ีตองจัดหาพัสดุนําเขาจากตางประเทศ )  ซ่ึงเม่ือไดรับ
อนุมัติแลว  กลุมบริหารงานพัสดุ  สํานักบริหารกลางจะแจงคณะกรรมการจดัซ้ือโดยวธีิพิเศษใหดําเนนิการ
จัดหาตอไป  ใชเวลาไมเกนิ 1 วันนับแตวนัไดรับทราบการอนุมัติ  เมื่อคณะกรรมการฯ ดําเนินการจดัหา
เรียบรอยแลวก็จะสงรายงานผลการพิจารณาจัดหาโดยวธีิพิเศษมาที่ฝายพัสดุ  ซ่ึงเจาหนาท่ีพัสดุจะทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  และสรุปรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เสนอผูมีอํานาจตอไป 



( ใชเวลาไมเกิน 5 วนั )   เม่ือไดรับอนุมัติแลวเจาหนาท่ีพัสดจุะประกาศผลผูชนะลงในเว็บไซตของกรม
อุตุนิยมวิทยา และของกรมบัญชีกลาง โดยใชเวลาไมเกนิ 1 วัน  แลวสงเร่ืองเพื่อใหนติิกรจัดทําสัญญาตอไป 
 
 วิธีกรณีพเิศษ 
  เปนการซ้ือหรือการจางจากหนวยงานของทางราชการหนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจ  ในกรณีดังตอไปน้ี 
  (๑)  เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง  และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซ้ือหรือจาง 
  (๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซ้ือหรือจาง  และกรณีนี้ใหรวมถึง
หนวยงานอ่ืนที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย 
ซ่ึงเมื่อไดรับอนุมัติแลว  ฝายพัสดุจะเปนผูดําเนินงานติดตอจัดซ้ือจัดหาโดยตรง  จะใชเวลาไมเกิน  
15 วัน 

 การตรวจรับพัสดุ 
  หากเปนพัสดุท่ัวๆไปท่ีมีราคาเกิน100,000 -บาท  จะตองต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  อยาง
นอย 3 คน เ พื่อดําเนินการตรวจรับ  ซ่ึงควรใชเวลาไมเกิน 5 วันทําการ  ( เวนแตเปนพัสดุจําพวกครุภัณฑ
วิทยาศาสตร หรือพัสดุท่ีตองมีการทดลองตรวจสอบซ่ึงจะตองใชเวลานานกวานั้น) เม่ือคณะกรรมการตรวจรับฯ  
สงรายงานการตรวจรับใหกับฝายพัสดุแลว  เจาหนาท่ีพัสดุจะตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  แลวสรุปผล
การตรวจรับเสนอผูมีอํานาจเพื่อทราบ  ซ่ึงจะใชเวลาไมเกิน 3 วันทําการ  เวนแตเปนเร่ืองท่ีมีความยุงยากซับซอน
ในเร่ืองเอกสารท่ีอาจตองใชเวลามากกวานั้น 
  เม่ือไดรับความเห็นชอบแลว  เจาหนาท่ีพัสดุจะทําการเบิกจายเงิน  โดยจัดหลักฐานการเบิก
จายเงินสงไปที่กองคลังและบัญชี  พรอมทํารายละเอียดของการจัดซ้ือจัดจางลงในระบบคอมพิวเตอร  GFMIS  
ใชเวลาไมเกิน 5 วันทําการ 
 
   
 
   
 
 
  
 
 
 
  
 
 



 
 

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางทุกวิธ ี
  

ทํารายงานขอซ้ือขอจาง(27)หรือ(28) 

 

หัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบ 
(29) แตงตั้งคณะกรรมการ(34) 

 
ดําเนินการ 

ตกลงราคา(19,39) 
สอบราคา (20,40-43) 
ประกวดราคา(21,44-56) 
วิธีพิเศษ (23,57) (24,58) 
กรณีพิเศษ (26,59) 

 
ขออนุมัติซ้ือ/จาง (65-67) 

 

ทําสัญญา (132-135) 

 
การซื้อการจางท่ัวไป(71) ตรวจรับ 
การจางกอสราง(72-73) 

 

เปล่ียนแปลงรายการ 

 
  เบิกจาย บอกเลิก(137-138) งด/ลดคาปรับ 

ขยายเวลา(139) 

 
 
 

  


