
 1. กระบวนการจัดซื้อ/จัดจางทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. กระบวนการจดัซือ้/จดัจางทัว่ไป โดยวธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส (e-bidding)
 3. กระบวนการจดัจางกอสราง โดยวธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป วธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส (e-bidding) 
 4. ขั้นตอนกระบวนการคืนหลักประกันสัญญา
 5. กระบวนการเก็บและการบันทึกพัสดุ
 6. กระบวนการเบิกจายพัสดุ
 7. กระบวนการตรวจสอบพัสดุประจําป
 8. กระบวนการจําหนายพัสดุ
 9. เอกสาร / ระเบียบที่เกี่ยวของ ขอมูลอ่ืน ๆ เพิ่มเติม   



1. กระบวนการจัดซื้อ/จัดจางท่ัวไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วัตถุประสงค 1.เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพัสดุปฏิบัติไดถูกตองตามกระบวนการและลดปจจัยความเสี่ยง
กฎหมาย/ระเบียบ

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการคลังวา
   ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
2. กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจาง   
   ที่ไมทำขอตกลงเปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
3. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดย 
วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง

4. หนังสือเวียน คำสั่งการมอบอำนาจ การแตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่ และเจาหนาที่

ลำ
ดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

1 -งานพัสดุ
1.รับเรื่องขอซ้ือขอจางจากงาน/กลุมงานตาง ๆ 
   และลงทะเบียนรับ

2 -หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

2.ตรวจสอบเอกสาร หากไมถูกตองสงกลับงาน/
   กลุมงานท่ีเกี่ยวของแกไข
3.แผนจัดหาประจำป/โครงการ
4.ตรวจสอบรายการตามบญัชีนวัตกรรมไทย
5.ตรวจสอบราคามาตรฐานครุภณัฑ
6.ตรวจสอบราคากลางคอมพิวเตอร
7.กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางตาม พรบ.การจดัซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
8.สืบราคาจากทองตลาด, ราคาที่เคยซ้ือหรือจางครั้ง
หลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ,ราคาอ่ืนใด
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงาน 
โดยใหคำนึงถึงประโยชนของหนวยงานเปนสำคัญ

-บัญชนีวัตกรรม
ไทย สำนัก
งบประมาณ
-บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 
สำนักงบประมาณ
-กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
-พรบ.60
-ระเบียบฯ
-กฎกระทรวง

3 -หน.หนวย
ราชการ

9.อนุมัติในหลักการกอนดำเนินการจัดซื้อจัดจาง

ตอ

รับเรื่องจาก งาน/
กลุมงาน

ไมถูกตอง

ตรวจสอบเอกสาร

เสนอ หน.
หนวยงาน

ไมอนุมัติ

98 คู�มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง



ลำ
ดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

4 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

10.จัด/แบงกลุมของรายการท่ีจะจัดซื้อจัดจาง
11.จัดทำแผนจัดซ้ือจัดจางประจำป และประกาศ
    เผยแพรในระบบ e-GP/wedsite ของ
    หนวยงาน/ปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ี
    ปดประกาศของหนวยงาน ยกเวนกรณีซื้อ/จาง
    ที่มีวงเงินไมเกินตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
    หรือมีความจำเปนตองใชพัสดุโดยฉุกเฉิน หรือมี
    ความจำเปนตองใชพัสดุที่ขายทอดตลาด 
    แลวแตกรณี

-พรบ.60 มาตรา11 
-ระเบียบฯ ขอ 11 
-หนังสือ ดวนท่ีสุด 
กรมบัญชีกลาง   ว.
322 ลว.24 สค. 60 
ขอ 2.1

5 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

12.แตงตั้งคณะกรรมการ หรือเจาหนาท่ีบุคคลใด
    บุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำรางขอบเขต
    ของงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

-ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 
ขอ 21

6. -หน.หนวยงาน
ของรัฐ

13.หน.หนวยงานของรัฐลงนามแตงตั้งคณะกรรมการ 
   หรือเจาหนาที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงรับผิดชอบใน
   การจัดทำรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
   คุณลักษณะเฉพาะ

7 -คณะกรรมการฯ
-เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

14.คณะกรรมการฯ หรือ จนท.ดำเนินการจัดทำราง
   ขอบเขตของงาน/รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ
15.จนท.บันทึกรายงานผลการจัดทำรางขอบเขต
   ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

8 -หน.หนวยงาน
ของรัฐ 16.หน.หนวยงานของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบ

9 -เจาหนาท่ี 17.จนท.จัดทำ/สรางโครงการที่จะซื้อหรือจางลงใน
    ระบบ e-GP

18.กรณีวงเงินไมเกิน 500,000 บาท ไมตอง
    เปดเผยราคากลาง แตยังตองบันทึกขอมูลการ
    จัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP ตามวิธีการท่ี
    กรมบัญชีกลางกำหนด

-หนังสือแจงเวียน 
ดวนท่ีสุด ที่ กค 
(กวจ) 0433.2/ว 
206 ลว. 1 พค. 62

ไมเห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

ตอ

แตงตั้งกรรมการ/จนท.

จัดทำแผนจดัซื้อจัดจาง

เสนอพิจารณา
เห็นชอบ

จัดทำ/สรางโครงการ

รายงานผลการจัดทำ TOR หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เสนอพิจารณา
เห็นชอบ

99คู�มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง



ลำ
ดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

10 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

19.จนท.บันทึกรายงานขอซ้ือขอจางและแตงตั้ง
   คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยเฉพาะเจาะจง 
   (แลวแตกรณี)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   
   (การดำเนินการในระบบ e-GP ของกรมบญัชีกลาง
   โดยใชเอกสารท่ีจัดพมิพจากระบบจัดซ้ือจัดจาง
   ภาครัฐ กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจางต่ำกวา 
    5,000บาท ไมตองดำเนินการในระบบ e-GP)

20.จัดทำใบแสดงความบริสุทธ์ิใจตามแบบท่ี
   สป.สธ กำหนด

-ระเบียบฯ ขอ 22
-ระเบียบฯ ขอ 25
-พรบ.60 มาตรา 
56(2)
-ระเบียบฯ ขอ 9
-หนังสือ ดวนท่ีสุด 
กรมบัญชีกลาง     
ว.322 ลว.24 สค.60 
ขอ 2.2

11 - หน.หนวยงานของ
รัฐ 21.หน.หนวยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให

   ดำเนินการ 
-คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

12 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่
-คณะกรรมการฯ

22.กรณีที่ใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป และวิธี
    คัดเลือกแลวไมมผีูยื่น หรือไมไดรับการคัดเลือก/
    เปนผูประกอบการเพียงรายเดยีวในประเทศไทย/ 
    มีความจำเปนโดยฉุกเฉินเนื่องมาจากเกิด
    อุบัติเหตุ/ภยัธรรมชาติ/เกิดโรคติดตออันตราย
    หรือเปนพัสดุที่ไดทำการจดัซ้ือจัดจางไวกอน
    แลว  หรือเปนพัสดุที่ขายทอดตลาดโดย
     หนวยงานของรัฐ  คณะกรรมการจัดซื้อหรือจาง
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เจรจาตกลงราคากับผู
    ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางนั้น
    โดยตรง

-พรบ.60 มาตรา 
56(2)(ข)
-ระเบียบฯ ขอ 79
-พรบ.60 มาตรา 
56(2)(ก)(ค)(ง)(จ)(ฉ)
(ช)(ซ)

13 -เจาหนาท่ี
-หน.เจาหนาที่

23.รายงานผลการพิจารณาขอเสนอ/ตอรอง ตาม
    ความเหมาะสมแลวแตกรณี พรอมจัดทำ
    ประกาศผูชนะ

-ระเบียบฯ ขอ 
78(2)

14 -หน.หนวยงานของ
รัฐ 24.หน.หนวยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติ 

    และลงนามประกาศผูชนะ
-คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ
ของผูวาฯ

ไมเห็นชอบ

ไมอนุมัติ

ตอ

จัดทำรายงานขอซื้อขอจาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เสนอพิจารณา
อนุมัติ

เจรจาตกลงราคา/
คณะกรรมการซื้อหรือจาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการพิจารณา

ไมอนุมัติ

เสนอ
พิจารณา

100 คู�มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง



ลำ
ดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

15 -หน.เจาหนาที่ 25.หน.จนท.ประกาศผูชนะการเสนอราคาใน
    เว็บไซต (e-GP), เว็บไซตหนวยงานและปด
    ประกาศโดยเผยแพร ณ สถานที่ปดประกาศของ
    หนวยงาน

ระเบียบฯ 
ขอ 42

16 -หน.เจาหนาที่ 26.หน.เจาหนาท่ี สั่งซื้อหรือสั่งจางภายในวงเงินท่ี
    ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ
27.กำหนดวันสงมอบ/วันท่ีสงมอบของ/สถานท่ีสง
    มอบของ/การลงนามของผูสั่งซือ้สั่งจาง และ
    ผูรับใบสั่งซื้อ/สั่งจาง ใหครบถวน
28.การซ้ือกำหนดคาปรับรายวันในอัตราตายตัว
    ระหวาง 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่ยัง ไมไดรับมอบ
29.การจางกำหนดคาปรับเปนรายวันเปนจำนวน 
    เงนิตายตัวในอัตรารอยละ 0.01-0.10 ของ
    ราคางานจาง แตจะตองไมต่ำกวาวันละ 100 
    บาท  และตองติดอากรแสตมปพันละ 1 บาท 
    (วงเงินตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไปใหทำ
    ตราสารทีส่รรพากร)
30.จดัทำใบ PO ตามระบบ GFMIS (กรณเีงินงบประมาณ)

-คำสั่งจังหวัดฯ
แตงตั้ง หน.จนท.
-ระเบียบฯ 
ขอ 79, 162
-ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร
เกี่ยวกับอากร
แสตมป (ฉบับท่ี 37)

17 -เจาหนาท่ี
-ผูตรวจรับพัสดุ
-คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

31.ผูขาย/ผูรับจาง และสงมอบของ  จนท.ประสาน
   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
32.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    ดำเนินการตรวจ
    รับพัสดุ ณ สถานท่ีกำหนดตามสัญญา  ตรวจรับ
    ถูกตอง ครบถวนตามเง่ือนไข   (กรณีไม
    ตรวจรับใหทำบันทึกความเห็นแยงเสนอ 
    หน.หนวยงานของรัฐพิจารณาสั่งการ)
33.จนท.รายงานการตรวจรับพัสดุในระบบ e-GP

34.ตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS 

35.บันทึกขอมูลการเบิกจายในระบบ e-GP

    (กรณีราคา 5,000 บาทขึ้นไป)
36.จนท. จัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
    เสนอ หน.หนวยงานของรัฐเพื่อทราบ
37.จนท.จัดทำบันทึกสงเบิกเงิน

-ระเบียบฯ 
ขอ 16, 175

สัญญา/ใบสั่งซื้อ สั่งจาง

ประกาศผลผูชนะ

บริหารสัญญา/สงมอบของ/ตรวจ
รับพัสดุบันทึกรายงานผลการ
ตรวจรับพสัด/ุรายงานผลการ

พิจารณาฯ

ตอ

101คู�มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง



ลำ
ดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

18 -หน.หนวยงานของ
รัฐ

38. เสนอ หน.หนวยงานของรัฐทราบ -คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

19 -เจาหนาท่ี 39.จนท.รวบรวมเอกสารจัดซ้ือจัดจางสงให
   งานการเงิน

20 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่
-หน.หนวยงานของ
รัฐ

                        
40.เมื่อสิ้นสดุกระบวนการจัดซ้ือจัดจางในแตละ
    โครงการ จนท. ตองทำบันทึกรายการผลการ
    พิจารณา เสนอ หน.หนวยงานของรัฐเพื่อทราบ

-ระเบียบฯ ขอ 16

21 -เจาหนาท่ี 41.เก็บเอกสารเขาแฟมรอการตรวจสอบจาก
   หนวยงานภายนอก

สงเอกสารใหงานการเงิน

                

เสนอเพื่อ

เก็บสำเนาเขาแฟม

เสนอพิจารณา
เพ่ือทราบ

102 คู�มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง



2. กระบวนการจัดซื้อ/จัดจางท่ัวไป โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
วัตถุประสงค 1. เปนสินคาหรืองานบริการที่ไมไดกำหนดไวในระบบขอมูลสินคา (e-catalog)

2. เปนการซื้อหรือจางครั้งหรือซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท
3. เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพัสดุปฏิบัติไดถูกตองตามกระบวนการ และลดปจจัยความเสี่ยง

กฎหมาย/ระเบียบ
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
3. คำส่ังการมอบอำนาจ และการแตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่ เจาหนาที่
4. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว 5855 ลงวันที่ 11 ก.ค. 2544 เรื่อง ระยะเวลาใน  

การตรวจการ  จางงานกอสราง และการตรวจรับพัสดุ

ลำ
ดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

1 -งานพัสดุฯ 1.รับเรื่องการจดัสรรงบประมาณจากหนวยงาน
   ภายใน (บันทึกขอซ้ือขอจางจากกลุมงาน)/
   หนวยงานภายนอก  และลงทะเบียนรับ

2 -หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

2.ตรวจสอบเอกสาร/แผน/โครงการ
3.ตรวจสอบรายการตามบญัชีนวัตกรรมไทย
4.ตรวจสอบราคามาตรฐานครุภณัฑ
5.ตรวจสอบราคากลางคอมพิวเตอร
6.รวบรวมดำเนินการโดยแยกตามประเภทของวัสดุ
   ครุภัณฑ 
7.ตรวจสอบหลักเกณฑการใชจายเงินบำรุงของ
   หนวยบริการ

-พรบ.60
-ระเบียบฯ
-บัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ 
สำนักงบประมาณ
-กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
-ระเบียบเงินบำรุงฯ 
พ.ศ.2562

3 -หน.หนวยราชการ 8. หน.หนวยราชการอนุมตัิในหลกัการ

ไมถูกตอง

ไมอนุมัติ

ตรวจสอบเอกสาร
ขอซ้ือขอจาง

รับเรื่องจาก หนวยงาน
ภายใน/ภายนอก

เสนอพิจารณา
อนุมัติในหลักการ

ตอ

103คู�มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง



ลำ
ดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

4 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

9.จัด/แบงกลุมของรายการท่ีจะจัดซื้อจัดจาง
10.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจางประจำป พรอมจัดพิมพ
   ประกาศแผนในระบบ e-GP เพื่อเสนอ หน.หนวยงาน
    ของรัฐใหความเห็นชอบและลงนามในประกาศ

-พรบ.60 มาตรา11 
-ระเบียบฯ ขอ 11

5 -หน.หนวยงานของ
รัฐ

11.หน.หนวยงานของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบ 

   และลงนามในประกาศ
-คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

6 -เจาหนาที่
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

12.ประกาศเผยแพรแผนการจดัซือ้จัดจางประจำป
   ในระบบ e-GP/website ของหนวยงาน/
   ปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศ
   ของหนวยงาน  
13.แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรางขอบเขตของงาน
   หรือกำหนดรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ/
   ราคากลาง

-พรบ.มาตรา 4
-ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 
ขอ 11, 21

7 -หน.หนวยงานของ
รัฐ

14.หน.หนวยงานของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบ
   และลงนามในคำส่ัง

-คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

8 -คณะกรรมการ
-เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

15.คณะกรรมการจัดทำรางขอบเขตของงานหรือ
     กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง
16.จนท.บันทึกรายงานผลการจัดทำรางขอบเขต
   ของงาน  หรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ/
   ราคากลาง เสนอ หน.หนวยงานของรัฐ
17.จนท.จัดทำ/สรางโครงการที่จะซื้อหรือจางใน
    ระบบ e-GP

-ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 
ขอ 21

9 -หน.หนวยงานของ
รัฐ 18.หน.หนวยงานของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบ

  

-คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

ไมเห็นชอบ

จัดทำแผนจดัซื้อจัดจาง

เสนอพิจารณา
เห็นชอบ/ลงนาม

ประกาศเผยแพร/
แตงตั้งคณะกรรมการ

รายงานผลฯ/สรางโครงการ

เสนอพิจารณา
เห็นชอบ/ลง

ตอ

เสนอพิจารณา
เห็นชอบ

104 คู�มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง



ลำ
ดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

10 -เจาหนาที่
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

19.จัดทำรายงานขอซื้อขอจาง
20.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
    ราคาอิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
21.จัดทำตารางแสดวงวงเงินประมาณฯ (แบบ บก.06)
22.จัดทำรางประกาศ/รางเอกสารประกวดราคาฯ
23.หน.จนท. ลงช่ือทายรางเอกสารฯ  

ระเบียบฯ ขอ 9, 
22, 25, 26
-พรบ.60 มาตรา 
55(1), 59
-หนังสือ คกก.
นโยบายฯ ดวนท่ีสุด 
ที่ กค (กนบ)
0405.2/ว410 ลว.  
24 ตค.60

11 -หน.หนวยงาน
ของรัฐ

24.หน.หนวยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให
   ดำเนินการ  และลงนามในคำสัง่/รางประกาศ
   จังหวัดฯ

-คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

12 -เจาหนาที่
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

25.ประกาศเผยแพรเปดเผยราคากลางของ
   กรมบัญชีกลาง (แบบ บก.06)/รางประกาศและ
   รางเอกสารประกวดราคาเพ่ือรบัฟงความคิดเห็น
   จากผูประกอบการไมนอยกวา 3 วันทำการ ใน
   ระบบ e-GP และ website ของหนวยงาน
   *กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 

   5,000,000 บาท ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนา   
   หนวยงานของรัฐที่จะใหมีการเผยแพรเพื่อรับฟง
   ความคิดเห็นหรือไมกไ็ด

- ระเบียบฯ
ขอ 45,46

13 -เจาหนาที่
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

26.บันทึกรายงานผลการเผยแพรรางประกาศ/

    รางเอกสารประกวดราคาฯ
27.กรณีมีความคดิเห็น ให หน.จนท.รวมกับ
    คณะกรรมการจัดทำรางฯ พิจารณาขอเสนอแนะ
หากเห็นควรปรับปรุงใหปรับปรุง  หรือหากไมเห็น

    ควรปรับปรุงใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐขอ
    ความเห็นชอบ แลวลงประกาศในwebsite ของ
    กรมบัญชีกลาง/หนวยงานไมนอยกวา 3 วันทำการ
28.กรณีไมมีความคิดเห็นให จนท.จัดทำประกาศและ
    เอกสารประกวดราคาฯโดยจดัพิมพจากระบบ e-GP 
29.หน.เจาหนาที่ลงช่ือทายเอกสารฯ

- ระเบียบฯขอ 47

14
-หน.หนวยงาน
ของรัฐ

30.หน.หนวยงานของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบ   

    และลงนามประกาศจังหวัดฯ
-คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

ไมเห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

จัดทำรายงานขอซื้อขอจาง
และเอกสารประกวดราคา

โดยวิธี e-bidding

รายงานผลการเผยแพรราง
ประกาศ/รางเอกสาร

เผยแพรรางประกาศ/ราง
เอกสารประกวดราคาฯ

เสนอพิจารณา
อนุมัติ

ตอ

เสนอพิจารณา
เห็นชอบ/ลงนาม

105คู�มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง



ลำ
ดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

15 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

31.จนท.กำหนดวันเผยแพรประกาศฯ/ยื่นเอกสารฯ
    หรือสงตัวอยางของพัสดุ (ถามี)
32.เผยแพรประกาศฯในเว็บไซตของ e-GP และ 
    website ของหนวยงาน โดยใหคำนึงถึงระยะเวลา
    ในการใหผูประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสาร
    เพื่อยื่นขอเสนอ ดังนี้
    (1) วงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 

        5,000,000 บาท ไมนอยกวา 5 วันทำการ
    (2) วงเงินเกิน 5,000,000 บาท แตไมเกิน 

        10,000,000บาท ไมนอยกวา 10 วันทำการ
    (3) วงเงินเกิน 10,000,000 บาท แตไมเกิน 

        50,000,000 บาท ไมนอยกวา 12 วันทำการ
    (4) วงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ไม
        นอยกวา 20 วันทำการ

-ระเบียบฯ ขอ 51

16 -เจาหนาท่ี
-คณะกรรมการฯ
-หน.งานพัสดุ
-หน.เจาหนาที่

33.จนท.จัดพิมพเอกสารการเสนอราคาของผูยื่น
    ขอเสนอทุกรายจากระบบ e-GP โดยใหกรรมการฯ
    ทุกคนลงลายมือช่ือกำกับไวในเอกสารฯ ทุกแผน
34.คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
    เสนอราคาตาง ๆ และตัวอยางพัสดุ (ถามี)  ให
    ถูกตอง ครบถวน ตามเงื่อนไขท่ีหนวยงานของรัฐ
    กำหนดในประกาศและเอกสารฯ
35.จัดพิมพใบเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอทุกราย
    ที่ผานการคัดเลือก
36.จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อหรือ
    จางท่ัวไปของผูเสนอราคา (กรณีไมมีผูเสนอราคา
    ถูกตองตามเง่ือนไข ใหยกเลิกดำเนินการใหม)
37.จัดพิมพประกาศผูชนะจากระบบ e-GP เสนอ
    หัวหนาหนวยงานของรัฐ (กรณียกเลิกใหจดัพิมพ
    ประกาศยกเลิก)
38.กรณีมผีูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียว หรือมผีูยื่นฯ
    หลายรายแตถูกตองตามเง่ือนไขเพียงรายเดียวให
    คณะกรรมการฯ เสนอ หน.หนวยงานของรัฐผาน 
    หน.จนท.เพื่อยกเลิก หรือคณะกรรมการฯ มี
    เหตุผลสมควรที่จะดำเนินการตอไปโดยไมตอง
    ยกเลิก แลวแตกรณีโดยอนุโลม

-ระเบียบฯ ขอ 
55,56,57,58

เผยแพรประกาศ

ตอ

รายงานผลการพิจารณา

106 คู�มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง



ลำ
ดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

39.กรณีเสนอราคาเทากันหลายราย ใหพิจารณา
    ราคาต่ำสุดทีเ่สนอราคาเขาสูระบบในลำดับแรก
    เปนผูชนะ
40.กรณีผูที่ชนะการเสนอราคายังมีราคาสูงกวา
    วงเงินท่ีจัดซื้อหรือจาง  ใหคณะกรรมการฯ
    ตอรองราคาใหต่ำสดุเทาท่ีจะทำได  หากตอรอง
    ราคาแลวราคายังสูงกวาไมเกินรอยละสิบของ
    วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาเปนราคาที่
    เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคา
    รายนั้น

17 -หน.หนวยงานของ
รัฐ 41.หน.หนวยงานของรัฐอนุมัติ/เหน็ชอบผลการ

   พิจารณาของคณะกรรมการฯ และลงนาม
   ประกาศผูชนะ

-คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

18 -หน.เจาหนาที่ 42.หน.จนท. ประกาศผูชนะการเสนอราคาใน
   ระบบ e-GP/ website ของหนวยงาน/
   ปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศ
   ของหนวยงาน 7 วันทำการ และทำหนังสือให
    ผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทางจดหมาย
    อิเล็กทรอนิกส (e-mail)

-ระเบียบฯ ขอ 59

19 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

43.กรณีไมมีอุทธรณ เมื่อพนระยะเวลาการ  
    อุทธรณ 7 วันทำการ  ใหทำหนังสือแจงผู
    เสนอราคาไดมาทำสัญญา 
44.กรณีมีอุทธรณ เจาหนาที่ประสาน คกก.
    พิจารณาผลฯ หากเห็นดวยกับผูอุทธรณ ให
    ดำเนินการตอไป  หากไมเห็นดวยกับผูอุทธรณ
    ให คกก.รายงานผลภายใน 7 วันทำการ 
    เสนอ หน.หนวยงานของรัฐ พรอมทำหนังสือ
    พรอมเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ สงให  
    คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอ 
    รองเรียน ภายใน 3 วันทำการ 

-พรบ.60 มาตรา
117, 118, 119

เสนออนุมัติ/
ลงนาม

ประกาศผูชนะ

อุทธรณ

ตอ

107คู�มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง



ลำ
ดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

20 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

45.จนท.จัดทำบันทึกเสนอ หน.หนวยงานของรัฐ
    ลงนามสัญญา โดยจดัพิมพสญัญาในระบบ e-GP 
    พรอมเอกสารแนบทายสัญญา
    -กรณีสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ กำหนดคา
    ปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ 
    0.01-0.20
    -กรณีสัญญาจาง กำหนดคาปรบัเปนรายวันใน
    อัตราตายตัวระหวางรอยละ 0.01-0.10ของ
    ราคาคาจาง แตตองไมต่ำกวาวันละ 100บาท   

    และตองติดอากรแสตมปพันละ 1บาท (วงเงิน
    ตั้งแต 200,000บาทขึ้นไปใหทำตราสารที่ สรรพากร)
46.จนท.จัดทำใบ PO ตามระบบ GFMIS
47.จนท.จัดทำหนังสือสงสำเนาคูฉบับใหคูสัญญา
48.จนท.จัดทำหนังสือสงสำเนาสญัญาให
    คณะกรรมการตรวจรับพัสด/ุหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
49.จนท.จัดทำหนังสือตรวจสอบหลักประกันสัญญา

-ระเบียบฯ ขอ 161, 
162, 164, 167
-ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร
เกี่ยวกับอากร
แสตมป (ฉบับท่ี 37)

-หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ท่ี 
กค 0433/ว 49 ลว. 
31 มค.62

21 -หน.หนวยงานของ
รัฐ

50.หน.หนวยงานของรัฐพิจารณาลงนามสญัญา 
   และเอกสารแนบทายสญัญา

-คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

22 -เจาหนาท่ี
-คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

51.บริษัท/หาง/ราน แจงสงมอบ
52.จนท.ประสานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
    คณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสด ุณ สถานที่
    กำหนดตามสญัญา ตรวจรับถกูตอง ครบถวน 
    ตามที่ตกลงกันใหเสร็จสิ้นโดยเรว็ที่สุด (กรณีไม
    ตรวจรับใหทำความเห็นแยงเสนอ หน.หนวยงาน
    ของรัฐพิจารณาสั่งการ)
53.จนท.รายงานการตรวจรับพัสดใุนระบบ e-GP
54.จนท.ตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS 
55.จนท.บันทึกขอมูลการเบิกจายในระบบ e-GP
56.จนท.จัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
    เสนอ หน.หนวยงานของรัฐเพื่อทราบ
57.จนท.จัดทำบันทึกสงเบิกเงินใหงานการเงิน
58.จนท.จัดทำหนังสือสงมอบพัสดุ

-ระเบียบฯ 
ขอ  175
-หนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 
1305/ว 5855 ลว.
11 กค.2544

ทำสัญญา

ตอ

บริหารสัญญา
และการตรวจรับพัสดุ

เสนอลงนาม
สัญญา

ไมลงนาม

108 คู�มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง



ลำ
ดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

23 หน.หนวยงาน
ของรัฐ

59.หน.หนวยงานของรัฐทราบ  -คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

24 -เจาหนาท่ี 60.จนท.รวบรวมเอกสารจัดซื้อจัดจางสงให
  งานการเงิน

25 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่
-หน.หนวยงานของ
รัฐ

                        
61.เมื่อสิ้นสดุกระบวนการจัดซื้อจดัจางในแตละ
    โครงการ จนท. ตองทำบันทึกรายการผลการ
    พิจารณา เสนอ หน.หนวยงานของรัฐเพื่อทราบ

-ระเบียบฯ ขอ 16

26 -เจาหนาท่ี 62.เก็บเอกสารเขาแฟมรอการตรวจสอบจาก
   หนวยงานภายนอก

สงเอกสารใหงานการเงิน

เสนอพิจารณา
ทราบ

                  

เสนอเพื่อ
ทราบ

เก็บสำเนาเขา
แฟม

109คู�มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง



3. กระบวนการจัดจางกอสราง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
วัตถุประสงค 1. เปนการจางกอสราง ครั้งหนึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท

2. เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพัสดุปฏิบัติไดถูกตองตามกระบวนการ และลดปจจัยความเสี่ยง
กฎหมาย/ระเบียบ

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
3. คำส่ังการมอบอำนาจ และการแตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่ เจาหนาที่
4. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว 5855 ลงวันที1่1 ก.ค. 2544 เรื่องระยะเวลาในการ

ตรวจการจางงานกอสราง และการตรวจรับพัสดุ

ลำดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

1 -งานพัสดุฯ 1.รับเรื่องการจัดสรรงบประมาณจากหนวยงาน
   ภายใน (บันทึกขอซ้ือขอจางจากกลุมงาน)/
   หนวยงานภายนอก  และลงทะเบียนรับ

2 -หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

2.ตรวจสอบเอกสาร/แผน/แบบแปลน/BOQ
   รายการจัดสรร สถานะเงินบำรงุ  
3.ตรวจการครอบครองท่ีดิน

3 -หน.หนวย
ราชการ

4.หน.หนวยราชการอนุมตัิในหลักการกอน
  ดำเนินการจดัจาง

4 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

5.จนท.จัดทำแผนจดัซ้ือจัดจางประจำป พรอม
   จัดพิมพประกาศแผนในระบบ e-GP เพื่อ เสนอ 
   หน.หนวยงานของรัฐใหความเหน็ชอบ และ
   ลงนามในประกาศ 

-พรบ.60 มาตรา 11 
-ระเบียบฯ ขอ 11

ไมถูกตอง

จัดทำแผนจัดซื้อจัดจาง

ตอ

รับเรื่องจาก หนวยงาน
ภายใน/ภายนอก

ตรวจสอบเอกสาร

เสนอพิจารณา
อนุมัติในหลักการ

ไมอนุมัติ

110 คู�มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง



ลำดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

5 -หน.หนวยงาน
ของรัฐ

6.หน.หนวยงานของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบ 

   และลงนามในประกาศ 

-คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

6 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

7.ประกาศเผยแพรแผนจัดซ้ือจัดจางประจำปใน
   ระบบ e-GP/website ของหนวยงาน/
   ปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศ
   ของหนวยงาน  
8.แตงต้ังคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงาน     

   กอสราง/คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการกำหนด
   ราคากลาง

-พรบ.มาตรา 4
-ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 
ขอ 21
-ประกาศ
คณะกรรมการราคา
กลางฯ ประกาศ ณ 
วันท่ี 19 ตุลาคม
พ.ศ. 2560

7 -หน.หนวยงาน
ของรัฐ

9.หน.หนวยงานของรัฐเห็นชอบ/ลงนามในคำสั่ง
   แตงต้ัง 

-คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

8 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุ
-หน.เจาหนาที่
- คณะกรรมการ

10.คณะกรรมการฯ ดำเนินการจดัทำแบบรูป
    รายการงานกอสราง/จนท.บันทึกรายงานผล
    การกำหนดแบบรูปฯ เสนอ หน.หนวยงาน
    ของรัฐ
11.คณะกรรมการฯ ดำเนินการจดัทำราคากลาง
    งานกอสราง/จนท.บันทึกรายงานผลการ
    กำหนดราคากลางทองถ่ิน เสนอ หน.หนวยงาน
    ของรัฐ
12.จนท. จัดทำ/สรางโครงการที่จะซื้อหรือจาง
   ลงในระบบ e-GP 

-พรบ.มาตรา 4
-ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ 
ขอ 21
-ประกาศ
คณะกรรมการราคา
กลางฯ ประกาศ ณ 
วันท่ี 19 ตุลาคม 

พ.ศ. 2560

9 -หน.หนวยงาน
ของรัฐ

13.หน.หนวยงานของรัฐพิจารณาใหความ  

   เห็นชอบ
-คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

                      

ไมเห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

เสนอพิจารณา
เห็นชอบ/ลงนาม

เสนอพิจารณา
เห็นชอบ

ประกาศเผยแพรแผนฯ/
แตงตั้งคณะกรรมการ

รายงานผลการจดัทำแบบรูป
รายการ/ราคากลางงาน
กอสราง/สรางโครงการ

เสนอพิจารณา
เห็นชอบ

ตอ

111คู�มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง



ลำดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

10 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุ
-หน.เจาหนาที่

14.บันทึกรายงานขอจางฯ
15.แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
   ราคาอิเล็กทรอนิกส  คณะกรรมการตรวจรับ
   พัสดุ และผูควบคุมงาน
16.จัดทำตารางแสดงวงเงินประมาณฯ (แบบ บก.01)

17.จัดทำรางประกาศ/รางเอกสารประกวดราคาฯ 

18.หน.จนท.ลงช่ือทายรางเอกสารฯ

-ระเบียบฯ ขอ 9, 
22, 25, 26
-พรบ.60 มาตรา 
55(1), 59
-หนังสือ คกก.
นโยบายฯ ดวนท่ีสุด 
ที่ กค (กนบ)
0405.2/ว410 ลว. 
24 ตค.60
-หนังสือ คกก.
วินิจฉัยฯ ดวนท่ีสดุ 
ที่ กี(กวจ)0405.2/ว
452 ลว.17 กย.62

11 -หน.หนวยงาน
ของรัฐ

19.หน.หนวยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให
   ดำเนินการ และลงนามในคำสั่ง/รางประกาศ
   จังหวัดฯ

-คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

12 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุ
-หน.เจาหนาที่

20.ประกาศเผยแพรเปดเผยราคากลางของ
   กรมบัญชีกลาง (แบบ บก.01)/รางประกาศ
   และรางเอกสารประกวดราคาเพ่ือรบัฟงความ
   คิดเห็นจากผูประกอบการไมนอยกวา 3 วัน
   ทำการ ในระบบ e-GP และ website ของ หนวยงาน
   *กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 

   5,000,000 บาท ใหอยูในดุลพินิจของ
   หัวหนาหนวยงานของรัฐที่จะใหมีการเผยแพร
   เพื่อรับฟงความคิดเห็นหรือไมกไ็ด

- ระเบียบฯ
ขอ 45 ,46

13 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุ
-หน.เจาหนาที่

21.บันทึกรายงานผลการเผยแพรรางประกาศ/

     รางเอกสารประกวดราคาฯ
22.กรณีมีความคิดเห็น ให หน.จนท.รวมกับ
    คณะกรรมการจัดทำรางฯ พิจารณา
    ขอเสนอแนะ  หากเห็นควรปรบัปรุงให
    ปรับปรุง  หรือหากไมเห็นควรปรับปรุง 
    รายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐขอความ
    เห็นชอบ แลวลงประกาศใน  Website 
    ของกรมบัญชีกลาง/หนวยงาน ไมนอยกวา 
    3 วันทำการ

ไมเห็นชอบ

จัดทำรายงานขอซื้อขอจาง
และเอกสารประกวดราคา

โดยวิธี e-bidding

รายงานผลการเผยแพรราง
ประกาศ/รางเอกสาร

เสนอพิจารณา
อนุมัติ/ลงนาม

เผยแพรรางประกาศ/ราง
เอกสารประกวดราคาฯ

ตอ

112 คู�มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง



ลำดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ
23.กรณีไมมีความคิดเห็นให จนท.จัดทำประกาศ/

    เอกสารฯ โดยจัดพิมพออกจากระบบ e-GP 
    เสนอ หน.หนวยงานของรัฐ
24.หน.เจาหนาท่ีลงช่ือทายเอกสารฯ

14 -หน.หนวยงาน
ของรัฐ 25.หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาใหความ

   เห็นชอบ และลงนามประกาศจังหวัดฯ

-คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

15 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุ
-หน.เจาหนาที่

26.จนท.กำหนดวันเผยแพรประกาศฯ/ยื่น
   เอกสารฯ
27.เผยแพรประกาศฯ ในระบบ e-GP และ 
   Website ของหนวยงาน โดยใหคำนึงถึง
   ระยะเวลาในการใหผูประกอบการเตรียมการ
   จัดทำเอกสารเพื่อย่ืนขอเสนอ ดงันี้
   (1) วงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 

      5,000,000 บาท ไมนอยกวา 5 วันทำการ
   (2) วงเงินเกิน 5,000,000 บาท แตไมเกิน 

      10,000,000บาท ไมนอยกวา 10 วันทำการ
   (3) วงเงินเกิน 10,000,000 บาท แตไมเกิน 

      50,000,000 บาท ไมนอยกวา 12 วันทำการ
   (4) วงเงินเกิน 50,000,000 บาท ข้ึนไป 

      ไมนอยกวา 20 วันทำการ

-ระเบียบฯ ขอ 51

16 -เจาหนาท่ี
-คณะกรรมการฯ
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาท่ี

28.จนท.จัดพิมพเอกสารการเสนอราคาของผูยื่น
    ขอเสนอทุกรายจากระบบ e-GPโดยใหกรรมการฯ
    ทุกคนลงลายมือช่ือกำกับไวในเอกสารฯ ทุกแผน
29.คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
    การเสนอราคาตาง ๆ ให ถูกตอง ครบถวน 
    ตามเงื่อนไขท่ีหนวยงานของรัฐ กำหนดใน
    ประกาศและเอกสารฯ
30.จัดพิมพใบเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอทุกราย
    ที่ผานการคัดเลือก
31.จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ
    หรือจางทั่วไปของผูเสนอราคา (กรณีไมมีผู
    เสนอราคาถูกตองตามเง่ือนไข ใหยกเลิก  
    ดำเนินการใหม)

-ระเบียบฯ ขอ 
40,41, 55,56,
57,58

เผยแพรประกาศ

เสนอเห็นชอบ/
ลงนาม

รายงานผลการพิจารณา

ตอ
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ลำดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ
32.จัดพิมพประกาศผูชนะจากระบบ e-GP เสนอ
    หัวหนาหนวยงานของรัฐ (กรณียกเลิกให
    จัดพิมพประกาศยกเลิก)
33.กรณีมผีูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผูยื่นฯ
    หลายรายแตถูกตองตามเง่ือนไขเพียงรายเดียว
    ใหคณะกรรมการฯ เสนอ หน.หนวยงานของรัฐ
    ผาน หน.จนท.เพื่อยกเลิก หรือคณะกรรมการฯ 
    มีเหตุผลสมควรท่ีจะดำเนินการตอไปโดยไม
    ตองยกเลิก แลวแตกรณีโดยอนุโลม
34.กรณีเสนอราคาเทากันหลายราย ใหพิจารณา
    ราคาต่ำสุดทีเ่สนอราคาเขาสูระบบในลำดับแรก
    เปนผูชนะ
35.กรณีผูที่ชนะการเสนอราคายังมีราคาสูงกวา
    วงเงินท่ีจัดซื้อหรือจาง  ใหคณะกรรมการฯ
    ตอรองราคาใหต่ำสดุเทาท่ีจะทำได หากตอรอง
    ราคาแลวราคายังสูงกวาไมเกินรอยละสิบของ
    วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเหน็วาเปนราคาที่
    เหมาะสม กใ็หเสนอจางจากผูเสนอราคา รายนั้น

17 -หน.หนวยงาน
ของรัฐ

36.หน.หนวยงานของรัฐอนุมัติ/เหน็ชอบผลการ
   พิจารณาของคณะกรรมการฯ  และลงนาม
   ประกาศผูชนะ

-คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

18 -หน.เจาหนาที่
37.หน.จนท.ประกาศผูชนะการเสนอราคาในระบบ
    e-GP/website ของหนวยงาน/ปดประกาศ 
    ณ หนวยงาน 7 วันทำการ 
    และทำหนังสือใหผูเสนอราคาทุกรายทราบผาน
    ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)

-ระเบียบฯ ขอ 59

19 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

38.กรณีไมมีอุทธรณ เม่ือพนระยะเวลาการ  
    อุทธรณ 7 วันทำการ  ใหทำหนังสือแจงผู
    เสนอราคาไดมาทำสัญญา 
39.กรณีมีอุทธรณ เจาหนาที่ประสาน คกก.

    พิจารณาผลฯ หากเห็นดวยกับผูอุทธรณ ให
    ดำเนินการตอไป  หากไมเห็นดวยกับผูอุทธรณ
    ให คกก.รายงานผลภายใน 7 วันทำการ 

พรบ.60 มาตรา 
117, 118, 119

เสนออนุมัต/ิ
ลงนาม

ประกาศผูชนะ

อุทธรณ

ตอ
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ลำดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ
   เสนอ หน.หนวยงานของรัฐ พรอมทำหนังสือ
   พรอมเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ สงให  
   คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอ 
   รองเรียน ภายใน 3 วันทำการ
41.จัดทำบันทึก เสนอ หน.หนวยงานของรัฐลง นาม
  สญัญา โดยจัดพมิพสัญญาในระบบ e-GP 
   พรอมเอกสารแนบทายสัญญา
   -กรณีสัญญาจาง กำหนดคาปรบัเปนรายวันใน
   อัตราตายตัวระหวางรอยละ 0.01-0.10ของ
   ราคาคาจาง แตตองไมต่ำกวาวันละ 100 บาท   

   และตองติดอากรแสตมปพันละ 1 บาท (วงเงิน
   ตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไปใหทำตราสารท่ีสรรพากร)
42.จัดทำใบ PO ตามระบบ GFMIS 

43.จัดทำหนังสือสงสำเนาคูฉบับใหคูสัญญา
44.จัดทำหนังสือสงสำเนาสญัญาใหคณะกรรมการ
    ตรวจรับพัสด/ุผูควบคุมงาน/หนวยงานท่ี
    เก่ียวของ
45.จัดทำหนังสือตรวจสอบหลักประกันสญัญา

-ระเบียบฯ ขอ 161, 
162, 167
-ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร
เกี่ยวกับอากร
แสตมป (ฉบับท่ี 37)

-หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ท่ี 
กค 0433/ว 49 ลว. 
31 มค.62

20 หน.หนวยงาน
ของรัฐ

46.หน.หนวยงานของรัฐพิจารณาลงนามสญัญา 
   และเอกสารแนบทายสญัญา

-คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

21 -เจาหนาท่ี
-ผูควบคุมงาน
-คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

47.บริษัท/หาง/ราน แจงสงมอบงานตามงวดงาน 
    แหงสัญญา
48.ผูควบคุมงานรายงานการควบคุมงานภายใน
     ระยะเวลา  เสนอประธานตรวจรับพัสดุเพื่อนัด
    ตรวจรับพัสดุในงานกอสราง ภายในระยะเวลา
49.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับ
    ณ สถานท่ีกอสรางภายในระยะเวลา  (กรณีไม
    ตรวจรับใหทำความเห็นแยงเสนอ หน.หนวยงาน
     ของรัฐพิจารณาสั่งการ)
50.จนท.จัดทำหนังสือเรงรดัตามงวดงาน (กรณี
    ผูรับจางไมสงมอบงานตามงานงวดท่ีกำหนด)
51.จนท.รายงานการตรวจรับพัสดุในระบบ e-GP

52.จนท.ตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS 

53.จนท.บันทึกขอมูลการเบิกจายในระบบ e-GP

-ระเบียบฯ ขอ 176
-หนังสือสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 
นร 1305/ว 5855 
ลว.11 กค.2544

หน.หนวยงาน
ของรัฐลงนาม

ตอ

บริหารสัญญา
และการตรวจรับพัสดุ
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ลำดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ
54.จนท.จัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
    ตามงวดทีบ่ริษัท/หาง/ราน  แจงสงมอบงาน
   เสนอ หน.หนวยงานของรัฐเพื่อทราบ
55.จนท.จัดทำบันทึกสงเบิกเงินใหงานการเงิน
56.จนท.ทำหนังสือสงมอบอาคาร (กรณีกอสราง
    เสร็จสิ้นตามสัญญา)

22 -หน.หนวยงาน
ของรัฐ

                         
57.หน.หนวยงานของรัฐ ทราบ -คำสั่งจังหวัดฯ

การมอบอำนาจ

23 -เจาหนาท่ี 58.จนท.รวบรวมเอกสารใหงานการเงิน 

24 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่
-หน.หนวยงาน
ของรัฐ

                         
59.เมื่อส้ินสดุกระบวนการจัดซ้ือจดัจางในแตละ
    โครงการ จนท. ตองทำบันทึกรายการผลการ
    พิจารณา เสนอ หน.หนวยงานของรัฐเพื่อทราบ

-ระเบียบฯ ขอ 16

25 -เจาหนาท่ี 60.เก็บเอกสารเขาแฟมรอการตรวจสอบจาก
   หนวยงานภายนอก

สงเอกสารเบิกจายเงิน

              
เสนอเพ่ือ
ทราบ

                 

เสนอเพื่อ
ทราบ

เก็บสำเนาเขา
แฟม
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4. ขั้นตอนกระบวนการคืนหลักประกันสัญญา

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานไดถูกตอง 
กฎหมาย/ระเบียบ

1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    ขอ 184, 185, 186
2. หนังส ือคณะกรรมการว ิน ิจฉ ัยปญหาการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ างและการบร ิหารพัสด ุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว117 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 การกำหนดวิธี
ปฏิบัติเพ่ิมเติมเก่ียวกับการตรวจนับความชำรุดบกพรองกอนการคืนหลักประกันสัญญา 

ลำ
ดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

1 -เจาหนาท่ี

                                 

1.จนท.ตรวจสอบการรับประกันความชำรุด
  บกพรองกอนสิ้นสุดการคืนหลักประกันสญัญา
  -ภายใน 15 วัน สำหรับการประกันไมเกิน
  6 เดือน
  -ภายใน 30 วัน สำหรับการประกันต้ังแต
  6 เดือนขึ้นไป

-ระเบียบขอ 
184,185,186

2 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

2.จนท.ทำหนังสือแจงหนวยราชการ เชน รพช./

   สสอ./รพ.สต. ผูครอบครองพัสดุ ซึ่งมีหนาท่ี
   ดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุด
   บกพรอง  กอนคืนหลักประกันสัญญา เสนอ 
   หน.หนวยงานของรัฐ   

3 หน.หนวยงาน
ของรัฐ

3.หน.หนวยงานของรัฐพิจารณาลงนามใน
   หนังสือแจงหนวยราชการที่ครอบครองพัสดุ

4 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

4.หนวยราชการผูครอบครองพัสดุ ตรวจสอบ
   ความชำรุดบกพรอง หรือกรณหีนวย
   ราชการพบความชำรุดบกพรองภายใน
   ระยะเวลาการรับประกัน ใหหนวยราชการรีบ
   แจงหนวยงานของรัฐทันที  

   

   

ตรวจสอบทะเบียน
คุมหลักประกัน
สัญญา/สัญญา

ตอ

ดำเนินการตรวจสอบ

เสนอลงนาม

หนวยราชการแจงความ
ชำรุดบกพรอง
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ลำ
ดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

   -หากไมมีความชำรดุบกพรอง จนท.ดำเนินการ 
    ขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญา
   -กรณีมีความชำรดุบกพรอง จนท.ทำหนังสือ 
   แจงผูขาย/ผูรับจาง ดำเนินการแกไข หรือ
   ซอมแซม เมื่อซอมแซมเรยีบรอยแลว ให
   หนวยราชการผูครอบครองพัสดุทำหนังสือ
   แจงหนวยงานของรัฐ เพ่ือ จนท.ดำเนินการขอ
   อนุมัติคืนหลักประกันสญัญา

5 -หน.หนวยงาน
ของรัฐ 5.หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติคืน

   หลักประกันสญัญา

6 -เจาหนาท่ี
6. จนท.แจงผูขาย/ผูรับจาง รับหลกัประกันสญัญาคืน

  

7 -เจาหนาท่ี
7.เก็บเอกสารเขาแฟมรอการตรวจสอบจากหนวยงาน
ภายนอก

เสนอพิจารณา
ลงนามในหนังสือ

แจงผูขาย/ผูรับจาง 

รับหลักประกันสัญญา

เก็บสำเนาเขา
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5. กระบวนการเก็บและการบันทึกพัสดุ

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดถูกตองตามข้ันตอนกระบวนการ 
กฎหมาย/ระเบียบ

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 112,113
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    ขอ 203

3. คำสั่งแตงตั้งหัวหนาหนวยพัสดุ
ลำ
ดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

1 -เจาหนาท่ีคลมุ
คลัง

          

1.รับมอบพัสดตุามใบตรวจรับพัสดุ/บันทึกรายงาน
   การตรวจรับพัสดุ/ใบสงของ/ใบกำกับภาษี ฯลฯ  
2.แยกประเภทของพัสดุ     
   กรณีที่เปนครุภัณฑ
   -ตองกำหนดรหัสครุภณัฑ
   -ลงทะเบียนคุมทรัพยสิน 
   -บัญชคีุมครุภณัฑที่มมีูลคาต่ำกวา 10,000 บาท
   กรณีที่เปนวัสดุ
   -ลงบัญชีวัสดุแยกประเภท/ชนิด/ขนาด 
   -เก็บรักษาโดยจดัใหเปนระเบียบ เรียบรอย 
    และปลอดภยั โดยแยกประเภท/ชนิด/ขนาด 
    เปนหมวดหมูชัดเจน
3.ใสกุญแจ
4.มอบกุญแจใหหัวหนาหนวยพสัดุ เก็บรักษา

- ระเบียบฯ
ขอ 203

- หนังสือสำนัก
งบประมาณ ท่ี นร 
0704/ว37 ลว. 6 
มกราคม 2559
-หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ 
กค 0410.3/ว 43 
ลว.29 มค.62

2 -เจาหนาท่ี
คลุมคลัง
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

5.ตรวจนับ/สรุปยอดคงเหลือของวัสดุทุกสิ้นเดือน
6.กรณีเปนครุภณัฑคำนวณคาเสื่อมทุกสิ้นเดือน
7.จัดทำบันทึกรายงานยอดพัสดุคงเหลือ
   ประจำเดือน

3 -หน.หนวยงาน
ของรัฐ

                                8.หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาใหความ
   เห็นชอบ   

- คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

4 -เจาหนาท่ี
คลุมคลัง

9.สงบันทึกรายงานใหงานบัญชีดำเนินการ
10.เก็บสำเนาไวเปนหลักฐาน 
  

พิจารณา
เห็นชอบ

เก็บสำเนาไวเปน
หลักฐาน

ตรวจนับยอดพสัดุคงเหลือ
ประจำเดือน

       

รับมอบพัสดุ
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6. กระบวนการเบิกจายพัสดุ

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดถูกตองตามข้ันตอนกระบวนการ
กฎหมาย/ระเบียบ

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 112, 113
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ขอ 204, 205, 206
3. คำส่ังแตงตั้งหัวหนาหนวยพัสดุ

ลำ
ดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

1 -งานพัสดุ

          

1.งานพัสดุรับใบเบิกวสัดุ ตามที่หนวยงานกำหนด
2.จนท.ตรวจสอบตามแผนกำหนดความตองการ/
   โดยให หน.งานท่ีตองการใชพัสดุลงช่ือผูเบิก
   กรณีไมอยูในแผนกำหนดความตองการ  
   ใหผูเบิกจัดทำบันทึกขอเบิก/ระบุแหลงเงิน
3.จนท.ตรวจสอบรายการในใบเบกิ/คิดราคาตาม
   บัญชีคุมวัสดุ  
   - กรณีอยูในแผนฯ ไมมีวัสดุในคลัง ให จนท.คลุม
   คลังจัดทำบันทึกขออนุมัติซื้อแลว สงเรื่องให   
   จนท. ดำเนินการจัดหาตามระเบียบฯ ตอไป

-ระเบียบฯ ขอ 204, 
206

2 -หน.หนวยพัสดุ                                 4.หน.หนวยพัสดุลงนามสั่งจายวัสดุ
   (ตามความเหมาะสม)

-ระเบียบฯ 
ขอ 205
-คำสั่งแตงตั้ง
หัวหนาหนวยพัสดุ

3 -เจาหนาที่คลุม
คลัง

5.จนท.คลุมคลัง จัดเตรียมวสัดุตามใบเบิก
6.จนท.คลุมคลังบันทึกสตอกการด
7.จนท.คลุมคลังจายวัสดุ ตามกำหนด โดยลงช่ือ
   ผูจาย/ผูรับ/วัน/เดือน/ป
8.จนท.คลุมคลังลงบันทึกการจายวัสดุในบัญชี
   คุมวัสดุ

-ระเบียบฯ 
ขอ 205

4 -เจาหนาท่ีคลมุ
คลัง

9. เก็บใบเบิกไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ
   

     

ไมสั่งจาย

รับเร่ืองขอเบิก
จากกลุมงาน

จายวัสดุใหกลุมงาน/งาน

                   

สั่งใหจาย

เก็บใบเบิกไว
เปนหลักฐาน
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7. กระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำป  

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดถูกตองตามข้ันตอนกระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำป 
กฎหมาย/ระเบียบ

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 112,113
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    ขอ 213, 214
3. หนังสือเวียน, คำสั่งการมอบอำนาจ และการแตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่ เจาหนาที่

ลำดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

1 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุ
-หน.เจาหนาที่

                                

1.ภายในเดือนกันยายน กอนสิ้นปงบประมาณ
   ของทุกป จนท.ทำบันทึกขอแตงตั้ง
   คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป ซึ่งตอง
   ไมใช จนท.พัสดุ 
   

ระเบียบฯ ขอ 213

2 -หน.หนวยงาน
ของรัฐ

                                
2.หน.หนวยงานของรัฐพิจารณาลงนามในคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป

-คำสั่งจังหวัดฯ 
การมอบอำนาจ

3 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุ
-หน.เจาหนาที่

3.จนท.สงคำสั่งใหคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
   ประจำป
4.คณะกรรมการดำเนินการพัสดุประจำป  โดยให
   ตรวจสอบการรบัจายพัสดุในงวด 1 ปท่ีผานมา 
   และตรวจนับพสัดุประเภททีค่งเหลอือยูวันสิ้นงวด 
(1ตุลาคม ปกอนถึง30 กันยายน ปปจจุบัน)

   4.1 ตรวจการรับจายถูกตองหรอืไม
   4.2 พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชี หรือ
         ทะเบียนหรือมี
   4.3 มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป
         เพราะเหตุใด 
   4.4 พัสดุใดไมจำเปนตองใชในหนวยงานตอไป 

5.คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปเสนอ
   รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำป ภายใน 
   30 วันทำการ

ระเบียบฯ ขอ 
213

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจำป

                              

บันทึกขอแตงตั้ง จนท.

ตรวจพัสดุประจำป

                    

เสนอพิจารณา

ตอ

ไมลงนาม
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ลำดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

4 - หัวหนา
หนวยงานของรัฐ 

                                
6.หัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาใหความ
   เห็นชอบ  

-คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

5 -เจาหนาที่
-หน.งานพัสดุ
-หน.เจาหนาที่

7.จนท.จัดทำหนังสือสงสำเนารายงานให สตง.
   1 ชุด 
8.จนท.จัดทำหนังสือสงสำเนารายงานให
   หนวยงานตนสังกัด   1 ชุด
9.เก็บเอกสารเขาแฟมรอการตรวจสอบจาก
   หนวยงานภายนอก

ตามระเบียบ ขอ 
213 วรรคทาย

เก็บสำเนาเขาแฟม

พิจารณา
เห็นชอบ
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8. กระบวนการจำหนายพัสดุ 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดถูกตองตามข้ันตอนกระบวนการจำหนายพัสดุ 
กฎหมาย/ระเบียบ

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 112,113
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    ขอ 214, 215, 216, 217, 218, 219
3. หนังสือเวียน, คำสั่งการมอบอำนาจ และการแตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่  เจาหนาที่

ลำดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ

1 -งานพัสดุ

          

1.คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป รายงานผล
   การตรวจสอบพัสดุ
2.มีพัสดุชำรดุ  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป หรือพัสดุใด
   ไมจำเปนตองใชในหนวยงานตอไป

ระเบียบฯ
ขอ 213

2 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

3.พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม
   จำเปนตองใชในหนวยงาน ใหแตงตั้ง คกก.สอบหา
   ขอเท็จจริง  
4.จัดทำบันทึกขอพรอมแตงต้ัง คกก.สอบหา
   ขอเท็จจริง/คกก.ประเมินราคา/คกก.จำหนาย
   พัสดุ
5.จนท.จัดทำเอกสารตามแบบฟอรม และภาพถาย
   สิ่งของท่ีจะจำหนาย  
   -แบบฟอรมเอกสารหมายเลข 1 (ครุภัณฑ)
   -แบบฟอรมเอกสารหมายเลข 2 (ยานพาหนะ)
6.กรณีที่เห็นไดอยางชัดเจนวาเปนการเสื่อมสภาพ
   เน่ืองจากการใชงานตามปกติ หรือสูญไปตาม
   ธรรมชาติ ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
   พิจารณาสั่งการใหดำเนินการจำหนายได

-ระเบียบฯ
ขอ 215  หลังจาก
ตรวจสอบแลว โดย
ปกติใหแลวเสร็จ
ภายใน 60 วัน นับ
ถัดจากหัวหนา
หนวยงานของรัฐสั่ง
การ

3 -หน.หนวยงาน
ของรัฐ

7.หน.หนวยงานของรัฐพิจารณาส่ังการ หรือลงนาม
   ในคำสั่งแตงตั้ง คกก.สอบหาขอเท็จจริง/คกก.   
   ประเมินราคา/คกก.จำหนายพสัดุ

- คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

4 -เจาหนาท่ี
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

8.จนท.สงคำสั่งฯ ใหคณะกรรมการ
9.คกก.สอบหาขอเท็จจริงดำเนินการ/
   บันทึกรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง เสนอ
   หัวหนาหนวยงานของรัฐ

-ระเบียบฯขอ 215
-ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  
สวนท่ี 3 ขาย
ทอดตลาด

ไมลงนาม

รายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดปุระจำป

ตรวจสอบเอกสาร/แตงตั้ง
คณะกรรมการ

ตอ

สั่งการ/ลงนาม 

รายงานผลการสอบ
ขอเท็จจริง/ประเมินราคา
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ลำดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ/ระเบียบ
10.คกก.ประเมินราคาดำเนินการ/บันทึก
   รายงานผลการประเมินราคาทรพัยสินชำรุดท่ีจะ
   จำหนาย  เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
11.จนท.จัดทำบันทึกขอขออนุมัติจำหนายพัสดุ  
    (กรณีขายทอดตลาดใหจัดทำประกาศขาย
    ทอดตลาด)

5 -หน.หนวยงาน
ของรัฐ

12.หน.หนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบ/อนุมัติ 
    และลงนามในประกาศขายทอดตลาด

- คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

6 -เจาหนาท่ี
-คณะกรรมการ
จำหนายพัสดุ
-หน.งานพัสดุฯ
-หน.เจาหนาที่

13.จนท.กำหนดวันประกาศขายทอดตลาด
14.จัดสงประกาศ/ดำเนินการขายทอดตลาด       

15.คณะกรรมการจำหนายดำเนินการขาย
    ทอดตลาด 
16.งานการเงินออกใบเสร็จรับเงินใหผูเสนอราคาได 
    โดยนำเงินท่ีไดจากการจำหนายพัสดุ ใหถือปฏิบัติ
    ตามกฎหมายฯ แลวแตกรณี
17.บันทึกรายงานผลการจำหนายพัสดุ เสนอ
    หัวหนาหนวยงานของรัฐ

-ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  
สวนท่ี 3 ขาย
ทอดตลาด

7 -หน.หนวยงาน
ของของรัฐ

                                 
18.หน.หนวยงานของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบ/
    อนุมัติ

- คำสั่งจังหวัดฯ
การมอบอำนาจ

8 -เจาหนาท่ี 19.จนท.ลงทะเบียนจายออกบญัชหีรือทะเบียน
20.แจง สตง.ทราบ ภายใน 30 วันนับแตวันลงจาย
    พัสดุนั้น
21.เก็บเอกสารเขาแฟมรอการตรวจสอบจาก
    หนวยงานภายนอก

ตามระเบียบ
ขอ 216, 218

ไมอนุมัติ

ดำเนินการประกาศ/
รายงานผล

เก็บสำเนาเขา
แฟม

                           

พิจารณา
เห็นชอบ/อนุมัติ

ไมอนุมัติ

อนุมัติ/ลง
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9. เอกสาร / ระเบียบที่เกี่ยวของ ขอมูลอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

เอกสาร / ระเบียบที่เก่ียวของ ขอมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ประกอบไปดวย 

1. การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2. การจัดซื้อ หรือจัดจางทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

3. การจางกอสรางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

4. การตรวจสอบพัสดุประจำป 
5. การจำหนายพัสดุ 
6. การแตงตัง้หัวหนาเจาหนาที่เจาหนาที่  หัวหนาหนวยพัสดุ ผูปด ปลดกระกาศ 

7. แบบฟอรดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ดวยวิธี เฉพาะเจาะจง  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
ดาวนโหลดเอกสารไดท่ี QR Code ดานลางนี้ 
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 คําสั่งสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 9 
ที่    1/2563        

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือพัฒนาระบบการเงินการคลัง เขตสขุภาพที่ 9 
 
  ตามท่ี เขตสุขภาพที่ 9 มีนโยบายพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง โดย
เล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพระบบการบริหารการเงินการคลัง และควบคุมภายใน ทั้งดานมิติการเงิน การ
จัดเก็บรายได งบการเงิน พัสดุ และบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพ ตรวจสอบ (Auditor) คุณภาพ
บัญชีระดับจังหวัด/เขต ทําใหขอมูลการดําเนินงานการเงินการคลังระดับเขตเงินมีความถูกตอง นาเชื่อถือ สามารถ
เชื่อมโยงกับการวางแผนงบประมาณ และวางแผนการใชทรัพยากรใหคุมคา ทั้งนีเ้พื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
การดานการเงินการคลัง เขตสุขภาพท่ี 9 ใหไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือใหผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของ
หนวยบริการ ใชเปนแนวทางสําหรับการดําเนินงานดานการเงินการคลัง สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 9 โดยกลุมงาน
บริหารการเงินและการคลัง จึงไดจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคูมือพัฒนาระบบการเงินการคลัง เขต
สุขภาพที่ 9 น้ัน 

ในการน้ี เพื่อใหการดําเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคูมือพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
เขตสุขภาพท่ี 9 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือพัฒนาระบบการเงิน
การคลัง เขตสุขภาพท่ี 9 ดังตอไปน้ี 
1. ที่ปรึกษาคณะทํางาน 

1.1. นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก เขตสุขภาพท่ี 9  ที่ปรึกษา 
1.2. นายภูวเดช  สุระโคตร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร          ที่ปรึกษา 

     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 
1.3. นายวิชาญ  คิดเห็น  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเนิน   ที่ปรึกษา 

     จังหวัดนครราชสีมา 
1.4. นายยุทธนา  สุริยะ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานกรวด   ที่ปรกึษา 

     จังหวัดบุรีรัมย 
2. คณะทํางานดานการเงิน 
  2.1. นางเพียงใจ   แกวกันเนตร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  ประธาน  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
  2.2. นางชลธิชา  คุณอุดม นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  คณะทํางาน  
     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

2.3. นางสุวพร  อดิวัฒนชัย  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน   คณะทํางาน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

 
/2.4 นางนงเยาว... 
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2.4 นางนงเยาว   แสนมโน เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  คณะทำงาน  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 
2.5. นางรัชน ี อนุตรวิชา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   คณะทำงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
2.6 นางสุภาพร   ศรีภูธร  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ    คณะทำงาน  

โรงพยาบาลชัยภูมิ 
2.7. นางพิณศุกาญจน หวังบุญกลาง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  คณะทำงาน  

    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. คณะทำงานคูมือ ดานการบัญชี 

3.1. นางภาวิณี  พรมมา  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   ประธาน 
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

3.2. นางสาวจุรภีรณ ทองสุขนอก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  คณะทำงาน 
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 

3.3. นางวรรณภา  สำนักนิตย นักวิชาการเงินและบัญชี      คณะทำงาน 
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

3.4. นางกนกกาญจน  ธนานุรักษ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    คณะทำงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

3.5. นางปราณี  พุมระยา  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   คณะทำงาน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

3.6. นางคัคนางค  นอยอาษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ   คณะทำงาน 
     โรงพยาบาลบุรีรัมย 

3.7. นางสาวอัญชลี  จาชัย นักวิชาการเงินและบัญชี    คณะทำงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

 3.8. นายกมล  สกุลวัฒนา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   คณะทำงาน 
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 
     3.9. นางสิริกร  เนตรพระ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    คณะทำงาน 
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 
     3.10. นางณัฎฐา  ฤกษชัย เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  คณะทำงาน 
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 

4. คณะทำงานคูมือ ดานพัสดุ 
4.1. นางวรลักษณ  ทองปน เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน    ประธาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
4.2. นางลำปาง  แกวชัยภูม ิ เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน   คณะทำงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
4.3. นายวรียุทธ  พัฒนาวิศิษฏ  เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน   คณะทำงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 

4.4 นางสาวจันทนา...   

129คู�มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง



 
 

- 3 – 
 

4.4 นางสาวจันทนา  เอมทิพย เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน     คณะทำงาน 
    โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 
4.5. นางนิภาภรณ  เพ็ชรตะกั่ว เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน   คณะทำงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
4.6 นางอมรรัตน  ทรงดอน เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน   คณะทำงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
4.7 นางสาวพรใจ  พองชัยภูมิ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ   คณะทำงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
4.8. นางสาวกนกกาญจน  เอกชัยอาภรณ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  คณะทำงาน 

โรงพยาบาลเทพรัตน นครราชสีมา 
   4.9. นายวิษุวัต  ลิกขะไชย  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ   คณะทำงาน 

โรงพยาบาลปากชองนานา จังหวัดนครราชสีมา 
5. คณะทำงานจัดเก็บรายได 

5.1. นาย วุฒิภาพ วรชัยเศรษฐ,  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประธาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 

5.2.นางพิสมัย  พื้นนวล  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    คณะทำงาน 
โรงพยาบาลลำดวน จังหวัดสุรินทร 

5.3. นายภัทรากร  เดือนใส เจาพนักงานสถิติ     คณะทำงาน 
โรงพยาบาลปะคำ จังหวัดบุรีรัมย 

5.4 นางจุฬารัตน  สิงหสังข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    คณะทำงาน  
โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย  

5.5 นางสายใจ พรมมุนี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     คณะทำงาน 
โรงพยาบาลรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร 

5.6. นางกานติมา   เหิมฉลาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     คณะทำงาน 
โรงพยาบาลสุรินทร 

5.7. นางนิยม  ภัทรมาล ี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     คณะทำงาน 
โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร 

5.8. นางบุณฑริกา  บัวศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    คณะทำงาน 
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย 

5.9 นายเชษฐชัยวฒัน  สิริจามร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   คณะทำงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

5.10 นางวไลพร    รัตนอาภรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   คณะทำงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

5.11. นางสาวสุภวรรณ แกวอำไพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงาน 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 

 
                                                                          /5.12. นางสาวชนิดาภรณ… 
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5.12. นางสาวชนิดาภรณ แสนคง นักวิชาการสาธารณสุข คณะทำงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย

บทบาทและหนาที่
๑. รวมกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคูมือพัฒนาระบบการเงินการคลัง

เขตสุขภาพท่ี 9
2. เตรียมขอมูลนำเขาเพ่ือประกอบการจัดทำคูมือคูมือพัฒนาระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพท่ี 9

และมอบหมายใหกล ุ มระดมสมองกำหนดรูปแบบแนวทางการจัดทำคู ม ือพัฒน าระบบการเง ินการคลัง             
เขตสุขภาพท่ี 9 

3. ถายทอดขอมูลการจัดทำคูมือพัฒนาระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9 ใหสมาชิกในกลุมรับทราบ
เพ่ือใหการจัดทำคูมือ ฯ เปนไปในทิศทางเดียวกัน

4. ติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานจัดทำคูมือ
๕. รวบรวมขอมูลที่ไดจากการระดมสมองภายในกลุม และนำเสนอผลจัดทำคูมือพัฒนาระบบการเงิน

การคลัง เขตสุขภาพท่ี 9
๖. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้  เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่   17  มกราคม   2563
                     

         (นายนรินทรรัชต  พิชญคามินทร)

         ผูอำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 9

131คู�มือพัฒนาระบบการเงินการคลัง



 
รายชื่อผูเขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคูมือพัฒนาระบบการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 9  

วันที่   30-31 มกราคม  2563 ณ โรงแรมและรีสอรท สตารไลท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
 

1 พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล   สาธารณสุขนิเทศก เขตสุขภาพที่ 9    
2 นายยุทธนา สุริยะ   ผูอำนวยการโรงพยาบาลบานกรวด รพ.บานกรวด 
3 นางกนกกาญจน ธนานุรักษ   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สสจ.นครราชสีมา 
4 นางนิภาภรณ เพ็ชรตะก่ัว   เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน สสจ.นครราชสีมา 
5 นางพิณศุกาญน หวังบุญกลาง   เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สสจ.นครราชสีมา 
6 นางภาวิณี พรมมา   เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สสจ.นครราชสีมา 
7 นางรัชนี อนุตรวิชา   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สสจ.นครราชสีมา 
8 นางวรลักษณ ทองปน   เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน สสจ.นครราชสีมา 
9 นางสุวรรณาภา ศรีนาค   หัวหนากลุมประกันสุขภาพ สสจ.นครราชสีมา 
10 นางอมรรัตน ทรงดอน   เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สสจ.นครราชสีมา 
11 นายเชษฐชัยวัฒน สิริจามร   นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสจ.นครราชสีมา 
12 นางเพียงใจ แกวกันเนตร   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สสจ.นครราชสีมา 
13 นางสาวจันทนา เอมทิพย   เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน รพ.มหาราชนครราชสีมา 
14 นางนฤมล วงศวัยรักษ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ รพ.มหาราชนครราชสีมา 
15 นางปรียานุช ไหมสมบูรณ   เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.มหาราชนครราชสีมา 
16 นางสุภา ภาณุพรพงษ   เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.มหาราชนครราชสีมา 
17 นางสาวกณกกาญจน เอกชัยอาภรณ   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รพ.เทพรัตนนครราชสีมา 
18 นางสาวจารีภรณ เพ่ิมพูล   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รพ.เทพรัตนนครราชสีมา 
19 นางสาวจิราวรรณ กรีจังหรีด   นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.เทพรัตนนครราชสีมา 
20 นางทัศวรรณ เกลียวกลม   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เทพรัตนนครราชสีมา 
21 นายนันทกฤต ทวยมีฤทธิ์   นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.เทพรัตนนครราชสีมา 
22 นางสาวกัลยา รมรัตน   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รพ.ปากชองนานา 
23 นางสาวทิพยมณี ชัยหมก   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รพ.ปากชองนานา 
24 นายพชรพล ไพพร   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ปากชองนานา 
25 นางลลิตพรรณ คอยุน   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ปากชองนานา 
26 นายวิษุวัต ลิกขะไชย   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รพ.ปากชองนานา 
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27 นางสาวอลิษา เอ่ียมจิตร   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รพ.ปากชองนานา 
28 นายอภิชาติ อยูสำราญ นักวิเคราะหนโยบาลและแผนชำนาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี 9 
29 นางศุภางคเพ็ญ เภาดวง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี 9 
30 นางสาวปยะฉัตร มูลสาร นักวิชาการเงินและบัญชี สนง.เขตสุขภาพท่ี 9 
31 นายอธิวัฒน  แสนโคตร นักวิชาการสาธารณสุข สนง.เขตสุขภาพท่ี 9 
32 นางชลธิชา คุณอุดม   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สสจ.ชัยภูมิ 
33 นางสาวพรใจ พองชัยภูมิ   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สสจ.ชัยภูมิ 
34 นางลำปาง แกวชัยภูมิ   เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน สสจ.ชัยภูมิ 
35 นางวไลพร รัตนอาภรณ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.ชัยภูมิ 
36 นายอรรถพงษ ฉลาดการณ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ชัยภูมิ 
37 นางสาวณภัทรสร แกวดวงดี   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รพ.ชัยภูม ิ
38 นางสาวบังอร ผองชนะ   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รพ.ชัยภูม ิ
39 นางสมถวิล อุตมะพันธุ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ชัยภูม ิ
40 นายสมฤทธ์ิ รอดสนใจ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รพ.ชัยภูม ิ
41 นางสาวจุรีภรณ ทองสุขนอก   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สสจ.บุรีรัมย 
42 นางสาวชนิดาภรณ แสนคง   นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.บุรีรัมย 
43 นายวีรยุทธ พัฒนาวิศิษฏ   เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสจ.บุรีรัมย 
44 นางศิริวรรณ เที่ยงธรรม   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สสจ.บุรีรัมย 
45 นางสาวสุภวรรณ แกวอำไพ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.บุรีรัมย 
46 นางธนภร ประดิษฐผล   หัวหนากลุมงานการเงิน รพ.บุรีรัมย 
47 นางนันทินี ชูมณี   หัวหนากลุมงานพัสดุ รพ.บุรีรัมย 
48 นางจุฬารัตน สิงหสังข   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นางรอง 
49 นายภัทรากร เดือนใส   เจาพนักงานสถิติ รพ.ปะคำ 
50 นางบุณฑริกา บัวศรี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.โนนสุวรรณ 
51 นางจารุวรรณ พิมพทอง   นักวิชาการเงินและบัญชี สสจ.สุรินทร 
52 นางสาวบังอร สุดกระโทก   เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สสจ.สุรินทร 
53 นางสุจินดา ผิวงาม   นักวิชาการเงินและบัญชี สสจ.สุรินทร 
54 นางณิชากร ศรีชาลี   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รพ.สุรินทร 
55 นางถวิล พิพัฒนพูนสิริ   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ รพ.สุรินทร 
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56 นางรมิดา สุขสงวน   นักวิเคราะหนโยบายและแผน รพ.สุรินทร 
57 นางสาวเรวดี คะเณมา   นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.สุรินทร 
58 นางสาวกิ่งทอง แซลิ้ม   นักจัดการงานทั่วไป รพ.ปราสาท 
59 นางสาวธนพร จงสืบสิทธิ   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รพ.ปราสาท 
60 นางพจนาภรณ แสวงสุข   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รพ.ปราสาท 
61 นางสายใจ พรมมุณี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.รัตนบุรี 
62 นางสาวพิสมัย พ้ืนนวล   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ลำดวน 
63 นางนิยม ภัทรมาลี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บัวเชด 
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