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ก 
 

 

ค าน า 
 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนธุรกิจสหกรณ์
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีแนวทางในการใช้เครื่องมือการ
บริหารจัดการและข้อมูลที่ได้รับและค าแนะน าสหกรณ์ในการจัดท าแผนธุรกิจสหกรณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสมาชิก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สามารถน าไปใช้ในการก าหนดแผนการ
ส่งเสริมสหกรณ์ได้ต่อไป 

คณะท างานหวังว่าการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน และผู้ที่สนใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการจัดท าแผนธุรกิจสหกรณ์ 
หากการจัดการความรู้เล่มนี้มีข้อบกพร่องประการใด คณะผู้จัดท าขออภัยและน้อมรับ และพยายามปรับปรุง
ให้ดีขึ้นต่อไป 
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บทที่ 1 
 
1. ความเป็นมา 
 

สหกรณ์เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นได้โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์       
เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันตามหลักการสหกรณ์ และการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์มีอ านาจในการด าเนินธุรกิจ การผลิต 
การค้า การบริการและอุตสาหกรรมเพ่ือประโยชน์ของสมาชิก และตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกในการ
ประกอบอาชีพและการบริโภคในครอบครัว อีกทั้งด้านการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกและครอบครัวสมาชิก 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดท าแผนธุรกิจของสหกรณ์ที่มีต่อสมาชิก
สหกรณ์ เพ ื่อให ้การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิกสหกรณ์มากที่สุด  ส าน ักงานสหกรณ ์
จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดท าการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในเรื่องการจัดท าแผนธุรกิจสหกรณ์ 
เพ ื ่อใช ้เป ็นแนวทางในการปฏ ิบ ัต ิงานและเพ ื ่อ ให ้การด าเนินงาน การจัดท าแผนธุรกิจของสหกรณ์เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
 
2. นิยามศัพท์ 

แผนธุรกิจของสหกรณ์ คือ เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่แสดงข้อมูล รายละเอียดซึ่ง
สหกรณ์สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้การด าเนินธุรกิจสหกรณ์บรรลุ 
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“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้  

(1) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล 

(2) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(3) ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง น ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด น ายกเทศมนตรี น ายก องค์การ

บริหารส่วนต าบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่าง อ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่า 

(4) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ด ารงต าแหน่ง ที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

(5) องค์การมหาชน หมายถึง ผู้อ านวยการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
(6) องค์กรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงิน แผ่นดิน เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(7) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด 
(8) หน่วยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการส านักงาน ศาลปกครอง 

เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(9) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี 
(10) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการเมือง 
(11) หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีที่ฐานะ

เทียบเท่า 
(12) หน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

หน่วยงานนั้น 

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัด
จ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกำหนดหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที ่

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ ได้รับ 
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน ของรัฐ 

หมายเหตุ : ค านิยามอ้างอิงจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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บทที่ 2 
ความรู้ทางวิชาการที่ใช้ในการด าเนินงาน 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 
สิงหาคม 2560 แบ่งออกเป็น 15 หมวด จ านวน 132 มาตรา ดังนี้ 
  - มาตรา 1-5 บทนิยาม 

- มาตรา 6-15 หมวด 1 บททั่วไป 
- มาตรา 16-19 หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกัน

การทุจริต 
   - มาตรา 20-45 หมวด 3 คณะกรรมการ 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 
ส่วนที่ 3 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผ ู้ประกอบการ 
ส่วนที่ 4 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
ส่วนที่ 5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
- มาตรา 46-50 หมวด 4 องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 

   - มาตรา 51-53 หมวด 5 การข ึ้นทะเบียนผ ู้ประกอบการ 
   - มาตรา 54-68 หมวด 6 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - มาตรา 69-78 หมวด 7 วิธีการจ้างที่ปรึกษา 
   - มาตรา 79-92 หมวด8 วิธีการจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
   - มาตรา 93-99 หมวด 9 การทำสัญญา 
   - มาตรา 100-105 หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
   - มาตรา 106-108 หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
   - มาตรา 109-111 หมวด 12 การทิ้งงานและการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 
   - มาตรา 112-113 หมวด 13 การบริหารพัสดุ 
   - มาตรา 114-119 หมวด 14 การอุทธรณ์ 
   - มาตรา 120-121 หมวด 15 บทกำหนดโทษ 
   - มาตรา 122-132 บทเฉพาะกาล 
โดยหลักการ การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ.ฯ นี้ในมาตรา 8 มีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ซึ่งประกอบไปด้วย คุ้มค่า, โปร่งใส, มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 

1. คุ้มค่า : พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และมีแผนบริหารพัสดุที่เหมาะสมและ
ชัดเจน 

2. โปร ่งใส : การจ ัดซื ้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพ ัสด ุต ้องกระทำโดยเป ิดเผย แข ่งข ันอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาเหมาะสมต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และเปิดเผยข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน 

3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล : ต้องมีการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า 
4. ตรวจสอบได้ : มีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็น ระบบเพ่ือประโยชน์ใน
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การตรวจสอบ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราช 
กิจจานุเบกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย 10 หมวด 

หมวด 1 ข้อความทั่วไป 
หมวด 2 การซื้อหรือจ้าง 
หมวด 3 งานจ้างที่ปรึกษา 
หมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
หมวด 5 การท าสัญญาและหลักประกัน 
หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
หมวด 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
หมวด 8 การทิ้งงาน 
หมวด 9 การบริหารพัสดุ 
หมวด 10 การร้องเรียน 

 

กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
 - กฎกระทรวง : ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 
การจัดซื้อจัดจ ้างที ่ไม ่ทำข ้อตกลงเป ็นหน ังส ือ และวงเง ินการจัดซื้อจ ัดจ ้างในการแต ่งตั้งผู ้ตรวจร ับพ ัสดุ ซ่ึงการ 
จัดซื้อจ ัดจ ้าง โดยว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ส ่วนใหญ ่จะเกี ่ยวข ้องก ับข ้อ 1 (การจ ัดซื้อจ ัดจ ้างส ินค ้า งานบร ิการ หร ือ 
งานก ่อสร ้าง ที ่ม ีการผล ิต จำหน ่าย ก ่อสร ้าง หร ือให ้บร ิการทั ่วไป และม ีวงเง ินในการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างครั้งหนึ ่งไม่ 
เก ิน 500,000 บาท ให ้ใช ้ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง) , ข ้อ 4 (ในกรณ ีที ่การจ ัดซื้อจ ัดจ ้างม ีวงเง ินเล ็กน ้อยไม ่เก ิน 
100,000 บาท จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น) และ ข ้อ 5 
(ในกรณ ีที ่การจัดซื้อจ ัดจ ้างม ีวงเง ินเล ็กน ้อยไม ่เก ิน 100,000 บาท จะแต ่งต้ังบ ุคคลหนึ ่งบ ุคคลใดเป ็น ผู้ตรวจรับ
พัสดุก็ได)้ 
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บทที่ 3 
 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
 

1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี คุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น มีผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดน้อยกว่าสามราย 

3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน ส่วนใหญ่จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ผู้จัดท า
จึงขอพูดถึงการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของวิธีเฉพาะเจาะจง เท่านั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่น ข้อเสนอ
หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 

(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมี วงเงินใน 
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกิน 
500,000 บาท) 

(ค) การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุที ่ม ีผู ้ประกอบการซึ ่งม ีค ุณสมบ ัต ิโดยตรงเพ ียงรายเด ียว หร ือการ  
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียง 
รายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิด  
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธี 
คัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(จ) พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ก่อน 
แล้ว และมีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น โดย
มูลค่าของพัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเตมิจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือ หน่วยงาน 
ของต่างประเทศ 

(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง (ซ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

 
หมายเหตุ : กรณี (ข) ส านักงานจะใช ้ด าเน ินการมากท ี่ส ุด เพราะเนื ่องจากงบประมาณที่ได้ร ับ ในการจัดซื้อจัด
จ้างมีวงเงินส่วนใหญ่จะไม่เก ิน 500,000 บาท 
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Flow การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
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ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่
จะซื้อหรือจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุจะด าเนินการท ารายงานขอซื้อหรือ 
ขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยมี 8 รายการ และแต่งตั้ง 
กรรมการตรวจรับพัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องด้วยวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ไม่ต้องด าเนินการจัดท า 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 (2) 

ท ารายงานขอซื้อ/จ้าง 

ขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 

เจ ้าหน ้าที ่พ ัสด ุจ ัดทำบ ันท ึกอน ุม ัต ิ ซ้ือหร ือขอจ ้าง และเสนอให้ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง และด าเนินการ 
ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือการจ้าง 

การท าสัญญา 

การลงนามในสัญญาในการซื้อหรือจ้าง เป็นอ านาจของหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐ (ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อย 
ไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ 
แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ตามกฎกระทรวง) 

การตรวจรับพัสดุ 

เมื่อได้รับสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการท าการ 
ตรวจรับพัสดุ   ในกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินไม่ เกิน 
100,000 บาท ส ามารถแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็น ผู้ตรวจ
รับพัสดุก็ได้ (ตามกฎกระทรวง)  พอตรวจรับเสร็จ เจ้าหน้าที่
พัสดุก็ด าเนินการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงิน 
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รายงานขอซื้อขอจ้าง ประกอบด้วย 8 รายการดังต่อไปนี้ 
1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างที่จะ

ซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 
3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐาน สำหร ับ

เปร ียบเท ียบราคาที ่ผู ้ยื ่นข ้อเสนอได ้ยื ่นเสนอไว ้ซึ ่งส ามารถจ ัดซื้อจ ัดจ ้างได ้จร ิงตามลำด ับ ด ังต ่อไปนี้ (1) ราคาที่
ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลาก าหนด (2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูล 
ราคาอ ้างอ ิงของพ ัสด ุที ่กรมบ ัญช ีกลางจ ัดทำ (3) ราคามาตรฐานที ่สำน ักงบประมาณหร ือหน ่วยงานกลางอ ื ่น 
กำหนด เช ่น บ ัญช ีราคามาตรฐานคร ุภ ัณฑ ์ของสำน ักงบประมาณ เกณฑ ์ราคากลางและค ุณล ักษณะพ้ืนฐาน 
คร ุภ ัณฑ ์คอมพ ิวเตอร ์ของกระทรวงด ิจ ิท ัลเพ ื่อเศรษฐก ิจและส ังคม (4) ราคาที ่ได ้มาจากการส ืบราคาจาก 
ท้องตลาด (5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ (6) ราคาอ่ืนใดตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) 
ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ 
ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) 
และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของ 
หน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ ประมาณว่า
จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 

5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ  (ก าหนดเป็นจ านวนวัน หรือ วันที่แล้วเสร็จ
ก็ได)้ 

6. วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
8. ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง การออก

ประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 
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คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 

 ในการด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ ซ้ือ 
หรือจ้างขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 พร้อมก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ 

1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
2. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
3. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
4. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐขยายเวลาให้ ตาม
ความจ าเป็น (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25) 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการ : ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่ง 
แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน ของ
หนว่ยงานของรัฐที่เรียกชื ่ออย่างอ ื่น โดยให ้ค านึงถ ึงล ักษณะหน ้าที ่และความรับผิดชอบของผู ้ที่ได้ร ับแต่งตั ้ง เป็น
สำคัญ 

ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการ  
ด้วยก็ได้ แต่จ านวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการ ตรวจ
รับพัสดุ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อ  
หรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย (ระเบียบฯ ข้อ 26) 

 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง บุคคล 
ใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ (ตามกฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 
ข้อ 5) 

 การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการ ซื้อ 
หรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ ่งคณะกรรมการซื ้อหรือจ้างโดยวิธี 
เฉพาะเจาะจง จะก าหนดหรือไม่กำหนดก็ได ้
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