รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 9/2560
วันที่ 6 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช เทศบาลนครระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
----------------------------------ผู้มาประชุม
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นายวรวิทย์
ศุภโชคชัย
นายกเทศมนตรี
นายธนิต
อังควินิจวงศ์
รองนายกเทศมนตรี
นายบุญสืบ
เจริญรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายประกอบ
อังควินิจวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายนิวัติ
กล่อมแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายผณินทร
เกษรแพทย์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายธีรวุฒิ
รัตตานนท์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสุธน
ซื่อประเสริฐ
ปลัดเทศบาล
นางเสาวลักษณ์
วินัยธรรม
รองปลัดเทศบาล
นายธนวัฒน์
พ้นชั่ว
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นางวัฒนา
ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางกรรณิกา
วิโรจน์แสงทอง ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายธรรมาธิติ
วุฒิสมบูรณ์
ผู้อานวยการกองช่าง
นางผ่องศรี
ปิยะยาตัง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
นายมานพ ศรีสุพรรณถาวร รก.ผู้อานวยการกองการแพทย์
นางสุกัญญา ยัสโร แทน
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
นางสุนิสา
ร่มรื่น
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดปากน้า
นางสุภลักษณ์
ตั้งกลชาญ
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม
นางอุษณีย์
เลื่อนลอย
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
นางพรทิพย์
เวชกามา
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
นางสาวพนิตตา
แสงอรุณ
แทนผอ.สถานศึกษา ร.ร. นครระยองวิทยาคม
นายรักษ์สิทธิ์
เจริญหิรัญ
ผู้อานวยการส่วนพัสดุ
นางศิริลักษณ์
ทองเรือง
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
นางสาวลักขณา
คุนรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางซ่อนกลิ่น
ชูเชิด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวชนิดา
เอมเปีย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสายสุนีย์
วาระสิทธิ์
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
นางพิมพ์ผกา
ทายพงศ์ศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นางสาวอรุณรัตน์ ภูพันตันติ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
นางสาวกนก
อารีรักษ์
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวศศิธร
โยคาพจร
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

-232. นางสาววิลาวรรณ นาถาบารุง
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
33. นางสาวเนตรนภา รักความสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
34. นางสาวนิทรา
ลาภเวที
หัวหน้าฝ่ายป้องกันควบคุมโรค
35. นางสาวรัชนี
คุ้มครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
36. นางเสาวลักษณ์
แก่นทอง
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
37. ว่าที่เรือตรีเชาวลิต เล็กโล่ง
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
38. นางสาววิราภรณ์ โคลงชัย หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
39. นางธนาวดี
ฑามาศ
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
40. นางกุลยา
กุลรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายมานพ
นายวิชิต
นายวารินทร์
นายฉัตรนุชัย
นางกิ่งแก้ว
นายชนินทร์
นางสาวอารี

วาจาสิทธิ์
ศรีชลา
ดุษฎีวงษ์กาจร
สมบัติศรี
ถนอมถิ่น
จันทน์ขาว
แดงอุทัย

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการสานักการคลัง
รก.ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลบ้านปากคลอง

(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ลาป่วย)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560
และติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องชี้แจงรายละเอียดระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตาม
ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม
2560) โดยให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง กาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และได้กาหนดระเบียบกระทรวงการคลัง

-3ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560) นั้น
ส่วนพัสดุ สานักการคลังได้เร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรายจ่ายค้างจ่าย และงบประมาณ
ประจาปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ซึ่งได้เริ่มประกาศและจาหน่ายเอกสารภายในวันที่ 22
สิงหาคม 2560 โดยได้แจ้งชะลอการจัดซื้อจัดจ้างกับทุกส่วนราชการเพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง และระเบียบดังกล่าวข้างต้น เพื่อกาหนดแนวทาง ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละวิธีให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ซึ่งได้สรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินี้
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง
เช่าแลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วงงานกลางอื่นกาหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มี
ราคาตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้คานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5)
หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
“หน่วยงานของรัฐ”หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา หน่วยงาน
อิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
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สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้
(1) คุ้มค่าโดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุ
ประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
(2) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทาโดยเปิดเผย เปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดาเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
(3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกาหนดเวลาที่
เหมาะสม โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
(4) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็น
ระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างมีนัยสาคัญ หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจาเป็นอื่น การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อม
ไม่เสียไป
มาตรา 9 การกาหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ
คานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทา
การจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรา 54 บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ยกเว้นงานจ้างที่
ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
มาตรา 55 การจัดซื้อจ้างจ้างพัสดุอาจกระทาได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการ
ทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมี
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดน้อยกว่าสามราย
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในมาตรา 96 วรรคสอง
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(2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้
ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมี
วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว
หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจาหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วย
กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) มีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทาให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
(จ) พัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทาการจัดซื้อจัดจ้าง
ไว้ก่อนแล้ว และมีความจาเป็นต้องทาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น
โดยมูลค่าของพัสดุที่ทาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทาการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือ
หน่วยงานของต่างประเทศ
(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
2. กฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ข้อ 1 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง
หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ 2 งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(1) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท
ข้อ 4 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ข้อ 5 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้ง
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
หมวด 1 ข้อความทั่วไป
ส่วนที่ 1 นิยาม
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้
(3) ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้น
กาหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 5 การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 11 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
ข้อ 22 ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 23
และข้อ 79 วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความ
เห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้
ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(5) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(8) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็นในการ
ซื้อหรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน
ข้อ 24 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ 22 หรือ
ข้อ 23 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้
ข้อ 25 ในการดาเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ
แล้วแต่กรณี คือ
(4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้ามีเหตุที่ทาให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณา
ขยายเวลาให้ตามความจาเป็น
ข้อ 26 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ 25 แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ
1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คานึงถึงลักษณะ
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้แต่งตั้งเป็นสาคัญ
ในกรณีจาเป็นหรือเพือ่ ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตัง้ บุคคลอืน่ ร่วมเป็น
กรรมการด้วยก็ได้แต่จานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
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ข้อ 28 การซื้อหรือจ้าง กระทาได้ 3 วิธี ดังนี้
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(2) วิธีคัดเลือก
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ 42 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มี
อานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือการจ้างในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อ 55 เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ 54 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการดังนี้
(4) จัดทารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความชอบ ทั้งนี้ รายงานผลกการพิจารณา
ดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วม
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
ข้อ 78 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22 แล้ว
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทาหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่ง
ถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคา
สูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่
จะทาได้
(ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคา
ที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(ค) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม
ตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและ
ราคาที่ต่ากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยคานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม
(ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ
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(จ) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(2) จัดทารายงานผลการพิจารณา โดยให้นาความในข้อ 54 (4) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 79 กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 24
ข้อ 81 ให้นาความในข้อ 42 มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
จากข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังกล่าว ส่วนพัสดุขอเสนอว่าเพื่อให้
การจัดซื้อ
หรือจัดจ้างของเทศบาลนครระยองเป็นไปด้วยความถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ
สอดคล้องกับหลักการ (1) คุ้มค่า (2) โปร่งใส (3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (4) ตรวจสอบได้
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการใช้จ่ายเงินหน่วยงานของรัฐ โดยคานึงถึงหลักการ ความจาเป็น เหมาะสม
และประหยัด จึงเห็นควรกาหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วงเงินตั้งแต่ 1 - 500,000 บาท) ดังนี้
1. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วงเงินตั้งแต่ 1 - 500,000 บาท)
ขั้นตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่ (พัสดุกอง ของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง และจัดส่งรายงานขอซื้อหรือขอจ้างพร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ (พัสดุกลาง) ของสานักการคลัง ประกอบด้วยรายละเอียดและเอกสารประกอบ
ต่าง ๆ ดังนี้(ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบท้าย หมายเลข 1 และ 2)
รายงานขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
(1) งบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง(ระบุเหตุผล ความจาเป็นที่จะต้องซื้อหรือจ้าง
ให้สอดคล้องกับหลักความคุ้มค่า)
(3) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน)
(4) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (ผู้มีหน้าที่ตามคาสั่งต้องดาเนินการกาหนดราคา
กลางตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)
(5) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีงบประมาณให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(6) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(7) วิธีการที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

-9(8) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (เช่น สินค้ามีคุณภาพตรงตามความต้องการ
และเป็นผู้เสนอราคาต่าสุด)
(9) การสืบราคาเบื้องต้นจากผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 ราย
(10) ข้อเสนออื่น ๆ เช่นเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง บุคคลหรือคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ที่จาเป็นในการซื้อหรือจ้างการออกประกาศและเอกสารเชิญชวน
และหนังสือเชิญชวนการประกันสัญญา การประกันความชารุดบกพร่อง สถานที่ส่งมอบ เงื่อนไขการจ่ายเงิน เป็นต้น
เอกสารประกอบรายงานขออนุมัติซื้อหรือจ้าง ได้แก่
(1) รายงานขอจัดซื้อหรือจัดจ้างในระบบ e-LAAS
(2) เอกสารแสดงแหล่งเงินงบประมาณ เช่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ญัตติและ
รายงานประชุมสภา เอกสารการอนุมัติโอนเงิน เอกสารการอนุมัติกันเงิน ใบจัดสรรเงิน สัญญากู้เงิน เป็นต้น
แล้วแต่กรณี
(3) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2)
(4) ขอบเขตของงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของครุภัณฑ์ หรือรูปแบบรายการงานก่อสร้างแล้วแต่กรณี
(5) คาสั่งเจ้าหน้าที่ (พัสดุ) ของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ และคาสั่งคณะกรรมการจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง และคาสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน คาสั่งคณะกรรมการจัดทาขอบเขตของ
งานจ้างหรือคาสั่งคณะกรรมการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุ หรือคาสั่งคณะกรรมการจัดทา
รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ หรือคาสั่งคณะกรรมการจัดทารูปแบบรายการงานก่อสร้าง และการ
กาหนดราคากลางแล้วแต่กรณี
(6) ใบเสนอราคาที่ได้สืบราคาไว้ในเบื้องต้น ซึ่งผู้ประกอบการและผู้สืบราคาได้ลงลายมือชื่อ
รับรอง เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ประกอบการ เอกสารแสดงคุณสมบัติของพัสดุและเอกสารประกอบอื่น ๆ
ครบถ้วน แล้วแต่กรณี
(7) บันทึกข้อความการอนุมัติให้ใช้ขอบเขตของงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุ
หรือรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์หรือรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และการอนุมัติให้ใช้ราคากลาง
ตารางกาหนดราคากลางและแผ่น CD-ROM เพื่อการเผยแพร่ราคากลาง(กรณีซื้อหรือจ้างวงเงินเกิน
1 แสนบาทขึ้นไป) และเอกสารแสดงการอ้างอิงราคากลางตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แล้วแต่กรณี
(8) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญ
ชวน (ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบท้าย หมายเลข 3)หนังสือสั่งการ หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แคตตาล็อครูปแบบรายละเอียดของพัสดุรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เป็นต้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้กาหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2) ไว้โดยวิธีอื่นหรือ
ในช่วงเวลาอื่น หรือเป็นรายการใหม่ ให้ดาเนินการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมให้ถูกต้องก่อนการ
จัดทารายงานขออนุมัติซื้อหรือจ้างและให้แนบแสดงเอกสารประกอบเรื่องด้วย
ขั้นตอนที่ 2 ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้า
งานของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กากับ ดูแล ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และรายงานขอซื้อหรือขอจ้างพร้อมด้วยเอกสารประกอบต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่
(พัสดุกอง ของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) ได้จัดทาให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนดไว้
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ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายกเทศมนตรีหรือ
รองนายกเทศมนตรี) เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรายงานขอซื้อหรือขอจ้างผ่าน
ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาล
(1) ในกรณีที่ตรวจสอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและเอกสารประกอบต่าง ๆ แล้ว ปรากฏว่า
ถูกต้อง ครบถ้วน มีการดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนด ซึ่งเมื่อนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี
ให้ความเห็นชอบแล้วให้เจ้าหน้าที่ (พัสดุกลาง ของสานักการคลัง) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อดาเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่กาหนดต่อไป
(2) ในกรณีที่ตรวจสอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและเอกสารประกอบต่าง ๆ แล้ว ปรากฏว่า
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้ดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนด ซึ่งเมื่อนายกเทศมนตรีหรือ
รองนายกเทศมนตรีได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วให้เจ้าหน้าที่ (พัสดุกลางของสานักการคลัง) ดาเนินการ
ตามที่ได้สั่งการ
ขั้นตอนที่ 4 ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
กากับ ดูแล ตรวจสอบ และเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี)
ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ขั้นตอนที่ 5 นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี มีอานาจในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามรายงานขอซื้อหรือขอจ้างสั่งการ หรือพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามรายงานผลการ
พิจารณาซื้อหรือจ้าง หรือพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
2. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเชิญชวน การเสนอราคา การต่อรองราคาและการรายงานผล
การพิจารณาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(วงเงินตั้งแต่ 1 - 500,000 บาท)
ขั้นตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
จัดทาหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ
หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 78 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบท้าย หมายเลข 3)
(1) กรณีซื้อหรือจ้าง วงเงินครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท กาหนดให้เป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่(พัสดุกอง ของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)เป็นผู้ดาเนินการ
(2) กรณีซื้อหรือจ้างวงเงินเกิน 100,000 – 500,000 บาท กาหนดให้เป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างเป็นผู้ดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
จัดทารายงานผลการพิจารณาตามตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 78 (2) หรือข้อ 79 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรี) เพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง (ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4
และ 5)
(1) กรณีซื้อหรือจ้าง วงเงินครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท กาหนดให้เป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ (พัสดุกอง ของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)เป็นผู้ดาเนินการ

-11(2) กรณีซื้อหรือจ้าง วงเงินเกิน 100,000 – 500,000 บาท กาหนดให้เป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างเป็นผู้ดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (พัสดุกลาง ของสานักการคลัง) มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรี) เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามรายงานผลการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ผ่านปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาล
(1) ในกรณีที่ตรวจสอบรายงานผลการพิจารณาและเอกสารประกอบต่าง ๆ แล้ว ปรากฏว่า
ถูกต้อง ครบถ้วน มีการดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนด เมื่อนายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบและอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วให้เจ้าหน้าที่ (พัสดุกลาง ของสานักการคลัง)
ดาเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่กาหนดต่อไป
(2) ในกรณีที่ตรวจสอบรายงานผลการพิจารณาและเอกสารประกอบต่าง ๆ แล้ว ปรากฏว่า
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้ดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนด เมื่อนายกเทศมนตรีหรือ
รองนายกเทศมนตรีได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วให้เจ้าหน้าที่ (พัสดุกลาง ของสานักการคลัง) ดาเนินการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่กาหนดต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
กากับ ดูแล ตรวจสอบ และเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรี) ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามรายงานผลการพิจารณา
ขั้นตอนที่ 5 นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี มีอานาจในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามรายงานขอซื้อหรือขอจ้างสั่งการ หรือพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามรายงานผลการ
พิจารณาซื้อหรือจ้าง หรือพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
สาหรับการดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการ เชิญชวน การเสนอราคา การต่อรอง
ราคา และการรายงานผลการพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึง5 ให้เจ้าหน้าที่ (พัสดุกลาง ของสานักการคลัง)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( e-GP)และบันทึกข้อมูลในทุกขั้นตอน
การปฏิบัติแล้วพิมพ์เอกสารประกอบเรื่องที่ซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจัดทาเอกสารประกาศ
ผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 42 และ 81 เพื่อเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ลงนาม
(ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบท้าย หมายเลข 6)
3. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดทา บันทึกข้อตกลงซื้อหรือจ้าง สัญญาซื้อขายหรือจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินตั้งแต่ 1 - 500,000 บาท)
ขั้นตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่ (พัสดุกลาง ของสานักการคลัง)มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการจัดทาบันทึกข้อตกลงซื้อหรือจ้าง หรือสัญญาซื้อขายหรือจ้าง ตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตาม
รายงานผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ดังนี้
(1) กรณีซื้อหรือจ้าง วงเงินครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท กาหนดให้เจ้าหน้าที่ (พัสดุกลาง
ของสานักการคลัง)เป็นผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดาเนินการในระบบการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) พร้อมจัดพิมพ์เอกสารเพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไป

-12(2) กรณีซื้อหรือจ้าง วงเงินเกิน 100,000 – 500,000 บาท กาหนดให้เจ้าหน้าที่ (พัสดุ
กลาง ของสานักการคลัง)เป็นผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบดาเนินการในระบบการบันทึกบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ( e-LAAS) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( e-GP) พร้อมจัดพิมพ์เอกสารเพื่อ
ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ (พัสดุกลาง ของสานักการคลัง) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการนาเสนอบันทึกข้อตกลงซื้อหรือจ้าง หรือสัญญาซื้อขายหรือจ้าง เพื่อให้นายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรีลงนาม และจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานและผู้มีหน้าที่เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ซึ่งจะได้แจ้งเวียนทุกส่วนราชการและประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
และตามคาสั่งเทศบาลนครระยอง ที่ 791/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาขอบเขต
ของงานจ้าง คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และการกาหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลนครระยองได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพื่อจ่ายเป็นค่าพัสดุได้แก่
สินค้า งานบริการ ซึ่งต้องดาเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามกาหนดเวลาในแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้พัสดุที่
ตรงความต้องการและทันเวลาใช้งาน กอปรกับขณะนี้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึงราชการ
ส่วนท้องถิ่นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การจัดหาพัสดุสอดคล้องตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการจัดทาขอบเขตของงานจ้าง คุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และการกาหนดราคากลาง ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการสานัก หรือผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าสานักปลัด หรือผู้อานวยการ
สถานศึกษา
(ของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้อานวยการส่วนหรือหัวหน้าฝ่าย (ของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) เป็นกรรมการ
3. หัวหน้างานธุรการหรือหัวหน้างานที่รับผิดชอบ (ของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) เป็นกรรมการ
4. เจ้าพนักงานธุรการหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ (ของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) เป็นกรรมการ
โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทาขอบเขตของงานจ้าง หรือคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และการกาหนดราคากลาง(จากทุกแหล่งเงิน) ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และหนังสือสั่งการ ให้แล้วเสร็จทันเวลาที่กาหนดไว้ใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และนาเสนอนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติผ่านปลัดเทศบาล
หรือรองปลัดเทศบาลผู้กากับดูแลหน่วยงานเจ้าของงบประมาณพิจารณาและเสนอความเห็น เพื่อใช้ประกอบการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างดังนี้
1. กรณีราคากลางไม่เกิน200,000 บาทเป็นอานาจอนุมัติของรองนายกเทศมนตรีผู้กากับดูแล
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

-132. กรณีราคากลางเกิน 200,000 บาทขึ้นไปให้เป็นอานาจอนุมัติของนายกเทศมนตรี
กรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุมัติ สั่ง ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
- แผนผังขั้นตอนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ใหม่)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
(ปิดประชุม เวลา 12.00 น.)
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลยา กุลรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพิมพ์ผกา ทายพงศ์ศักดิ)์
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

