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1. วัตถุประสงค์  (Objectives) 
      เพ่ือให้การดําเนินการจัดหาพัสดุของส่วนราชการเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และประหยัดงบประมาณ 
 

2. ขอบเขต (Scope) 
      เป็นคู่มือใช้ปฏิบัติงานกรมสรรพสามิต 
 

3. คําจํากัดความ (Definition) 
      “การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้าง แต่ไม่รวมถึงการ
จ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษที่สามารถทําได้
ตามระเบียบอื่น โดยกําหนดให้ผู้เสนอราคาได้เสนอราคาแข่งขันกันเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลา 
และ ณ สถานที่ที่กําหนดโดยไม่เปิดเผยตัวเลขท่ีมีการเสนอราคา (Sealed Bid Auction) 

          “ราคาสูงสุด” หมายความว่า ราคากลาง วงเงินงบประมาณท่ีมอียู่ หรอืราคาสูงสุดท่ี  

    ทางราชการจะพึงรับไดต้ามหลักเกณฑ์ที่ กวพ.อ. กําหนด 

          “กวพ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดดุ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

“TOR” (Terms of Reference) หมายความว่า  การกําหนดร่างขอบของงานและร่างเอกสาร

ประกวดราคา 

“ตลาดกลาง”  หมายความว่า  ผู้ให้บริการสถานที่ในการเสนอราคาที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือได้มกีาร

ข้ึนทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง 
 
 
 



   
   
 

สํานักบริหารการคลัง 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
“อธิบดี” มีอํานาจในการอนุมัติ เห็นชอบ สั่งการ ในการสั่งซื้อสั่งจ้าง ภายในวงเงินจัดหา 

ไม่เกิน 50,000,000 บาท  (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

“ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค” มีอํานาจในการส่ังซื้อสั่งจ้าง ภายในวงเงินจัดหา 

ไม่เกิน 25,000,000 บาท  (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ตามคําสั่งมอบหมายงาน ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตลุาคม 2550 

      “ผู้อํานวยการสํานักบริหารการคลังและรายได้” มีหน้าที่ พิจารณาเพ่ือเสนอผู้มอีาํนาจอนุมตั ิและ
อํานาจในการสั่งการและดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุ ภายในวงเงิน 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) ตามคําสั่ง
มอบหมายงานที่ 96/2552 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 

 “สรรพสามิตพื้นท่ี” มีหน้าที่ พิจารณาเพ่ือเสนอผู้มีอํานาจอนุมตัิ และอํานาจในการสั่งการและดําเนินการ

เก่ียวกับการพัสด ุภายในวงเงิน 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) ตามคําสั่งมอบหมายงานท่ี 518/25520 ลงวันท่ี 
18 ตุลาคม 2550 

    “หัวหน้าส่วนพัสดุ/ฝ่ายอํานวยการภาค” มีหน้าที่ ควบคุม ตรวจสอบ กํากบัดูแล ในการจัดหาพัสดุ

เป็นไปตามระเบียบ 

     “หัวหน้าฝ่ายพัสดุ” มีหน้าที่ตรวจสอบ ดาํเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบและนําเสนอเร่ือง

ผู้บริหารตามลําดับเพ่ืออนุมตัดิําเนินการจัดหาพัสด ุ
    “เจ้าหน้าท่ีพัสดุ” มีหน้าที่ดําเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบและส่งมอบพัสดุที่จัดหาให้

หน่วยงาน 

  
 
 
 
 

 



   
   
 

สํานักบริหารการคลัง 
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หน้าที ่: 3 จาก 10 

 
 

5. ระเบยีบปฏบิัติ/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
ข้ันตอนท่ี 1    แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา 

- ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR) และเอกสารประกวดราคา และแตง่ตั้ง 
 

ข้ันตอนท่ี 2    ขออนุมัติร่าง TOR  
- นําสาระสําคัญ TOR ที่ได้รับอนุมตัิจากหัวหน้าหน่วยงาน ประกาศทางเว็บไซด์ของหนว่ยงาน

และกรมบัญชกีลาง www.gprocurement.go.th  , www.excise.go.th ไม่น้อยกว่า 3 วัน 
เพ่ือรับฟังคําวิจารณ์ เมือ่ปรับปรุงแก้ไขแลว้ (ถ้าม)ี เสนอหัวหน้าหน่วยงาน และนําลงเว็บไซด์
อีกคร้ังหน่ึง 

 

ข้ันตอนท่ี 3   แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาและคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง 
 

ข้ันตอนท่ี 4   ทําประกาศเชิญชวน 
- เมื่อหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุได้ลงนามในประกาศเชิญชวนแล้ว ให้คณะกรรมการ

ประกวดราคา นําประกาศไปเผยแพร่ในเว็บไซด์ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลาง  
www.gprocurement.go.th  เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 3 วัน 

ข้ันตอนท่ี 5   รับซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
- หน่วยงานกําหนดให้รับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคเพียงวันเดียว ณ ทีทํ่าการของหน่วยงาน 

หรือสถานที่ทีกํ่าหนด ซึ่งตอ้งให้เวลาผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดทําเอกสารข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคไม่น้อยกว่า 5 กัน แตไ่ม่เกิน 30 วัน นับแต่วันสดุทา้ยของการแจกจ่าย หรือจําหน่าย
เอกสารประกวดราคา 

 
 



   
   
 

สํานักบริหารการคลัง 
และรายได้ 
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ข้ันตอนท่ี 6   การคัดเลือกเบ้ืองต้นเพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 

- คณะกรรมการประกวดราคาดําเนินการคัดเลือกเบื้องต้นเพ่ือหาผู้มีสิทธิเสนอราคา โดย
พิจารณาว่าเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน  ข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความเหมาะสม  และไม่
เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาแต่ละ
รายทราบเฉพาะผลการพิจารณาเฉพาะของตน  โดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชนหรือไม่
มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเสนอราคา 

 

ข้ันตอนท่ี 7   กรณีไม่มีการอุทธรณ์ในช้ันการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 
- ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไดร้ับการคัดเลอืกให้เป็นผู้มสีิทธิเสนอราคา จะเข้าสู่กระบวนการ

เสนอราคาต่อไป 
 

ข้ันตอนท่ี 8   กรณีมีการอุทธรณ์ในช้ันการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 
- หากผู้เสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้นไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา ประสงค์จะ

คัดค้าน  สามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาต่อหัวหน้า
หน่วยงาน ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานต้องพิจารณาให้เสร็จ
ภายใน 7 วัน 

 

ข้ันตอนท่ี 9   กรณีผลการอุทธรณ์ฟังไม่ข้ึน 
- หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาว่าคําอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น  ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบ  

และถือคําวินิจฉัยเป็นอันถึงทีสุ่ด 
 

ข้ันตอนท่ี 10  กรณีผลการอุทธรณ์ฟังข้ึน 
- หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาว่าคําอุทธรณ์ฟังข้ึน หรอืหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาคําอุทธรณ์ไม่

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน  ก็ให้เพ่ิมชือ่ให้เป็นผูม้ีสิทธิเสนอราคา 
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ข้ันตอนท่ี 11  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบ 

ข้ันตอนท่ี 12 แจ้งช่ือผู้มีสิทธิเสนอราคา เพ่ือเข้าเสนอราคาในระบบประมูล 

ข้ันตอนท่ี 13   ผู้มีสิทธิเสนอราคา เข้าเสนอราคาในระบบประมูล 
- ผู้เสนอราคาต้องมาเสนอราคาในสถานที่กําหนด  หากผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดไม่ส่งผู้แทน

เข้าเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่กําหนด ประธานคณะกรรมการประกาศเป็น ผู้หมด
สิทธิเสนอราคา  โดยการเสนอราคาให้ใช้วิธีแบบเปิด (Sealed Bid Auction) เท่าน้ัน  
ช่วงเวลา 3-5 นาที สุดท้ายไม่มีการแสดงสถานะราคาของผู้เข้าแข่งขันเสนอราคาทุกราย เมื่อ
สิ้นสุดเวลาหากมีผู้เสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย ให้ต่อเวลาไปอีกคร้ังละ 3 นาที จนได้ผู้
เสนอราคาต่ําสุดเพียงรายเดียว  ในระหว่างการแข่งขันเสนอราคา ไม่มีการรับ-ส่งข้อเสนอ
ราคาทางโทราสาร (Fax) 

ข้ันตอนท่ี 14   คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผลการเสนอราคา 
- เมื่อการเสนอราคาสิ้นสุดลง  คณะกรรมการประกวดราคาตอ้งประชุมทันที เพ่ือมีมติว่า

สมควรรับการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายใด  และรายงานหัวหน้าหน่วยงานภายในวันทํา
การถัดไป  สําหรับการจ้างเหมาก่อสร้างท่ีต้องมีรายละเอียด  ให้คณะกรรมการประกวด
ราคารวบรวมและพิจารณาแล้วแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานภายใน 5 วันทําการถัดไปจากวันท่ี
แจ้งให้ทราบครั้งแรก 

- หากหัวหน้าหน่วยงานและ/หรือผูม้อีํานาจอนุมตัิ  พิจารณาเห็นชอบด้วยกับมติ
คณะกรรมการ 

- หากหัวหน้าหน่วยงานและ/หรือ ผู้มอีํานาจอนุมตัิไม่เห็นชอบกับมตคิณะกรรมการ ให้
หัวหน้าหน่วยงานส่ังยกเลิก และรายงาน กวพ.อ.ทราบด้วย 

- ผลของการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานน้ัน  ใหแ้จ้งผู้มสีทิธิเสนอราคาแตล่ะรายทราบ  
และประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง 



   
   
 

สํานักบริหารการคลัง 
และรายได้ 

 
คู่มือการปฏิบติังาน 

เรื่อง  การดําเนินการจัดหาพัสดุด้วย
วิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส ์

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-02-001 

การแกไ้ขครั้งที่ :   - 

วันที่เริ่มใช ้:  30 สิงหาคม 2554 

หน้าที ่: 6 จาก 10 

 

 

ข้ันตอนท่ี 15   ผลการเสนอราคาท่ีหัวหน้าหน่วยงานเห็นสมควรรับราคา  หากผู้มีสิทธิเสนอราคาเห็นด้วย 
          และไม่อุทธรณ์  ตามขั้นตอน 19 
 
ข้ันตอนท่ี 16  กรณีมีการอุทธรณ์ในช้ันการเสนอราคา 

‐ หากผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่เหน็ด้วยกับผลการพิจารณาให้อทุธรณ์หรือร้องเรียนตอ่ กวพ.อ.
ภายใน 3 วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง โดย กวพ.อ.  ตอ้งพิจารณาคําอุทธรณ์  หรอืคําร้องเรียน
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ระหว่างน้ัน กวพ.อ. จะแจ้งใหห้น่วยงานระงับการดําเนินการใน
ข้ันตอนต่อไป 

‐ หาก กวพ.อ.  พิจารณาว่าคําอุทธรณแ์ล้วฟังไม่ข้ึนหรอืคํารอ้งเรียนไม่มผีลตามข้ันตอน 16 

 
ข้ันตอนท่ี 17   ผลการพิจารณาฟังข้ึน  

‐ หาก กวพ.อ. พิจารณาว่าคําอุทธรณ์แล้วฟังข้ึน ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
และแจ้งให้หน่วยงานฯ ดําเนินการตามข้ันตอน 20  

 

ข้ันตอนท่ี 18   ผลการพิจารณาฟังไม่ข้ึน 

‐ หาก กวพ.อ. พิจารณาว่าคําอุทธรณ์แล้วฟังไม่ขึ้น ใหแ้จ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
และแจ้งให้หน่วยงานฯ ดําเนินการตามข้ันตอน 19  

 

ข้ันตอนท่ี 19  ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535  เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือ 
อนุมัติจัดหา 

 
ข้ันตอนท่ี 20   กวพ.อ.  จะสั่งดําเนินการยกเลิกการประกวดราคาและดําเนินการจัดหาใหม่ 

 



   
   
 

สํานักบริหารการคลัง 
และรายได้ 

 
คู่มือการปฏิบติังาน 

เรื่อง  การดําเนินการจัดหาพัสดุด้วย
วิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส ์

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-02-001 

การแกไ้ขครั้งที่ : 

วันที่เริ่มใช ้: 

หน้าที ่: 7 จาก 10 

 

                                
 

ยกเลกิการประกวดราคาในครั้งน้ี 
และดาํเนินการจดัหาใหม 

การกําหนดราคาเร่ิมตนในการเสนอราคา 20 วัน 
(แตงตั้งคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง ในกรณีจางกอสราง) เตรียมการวางแผนจัดหาพัสดุ 10 วัน 

ผลการคัดเลือก 

ผลการอุทธรณ 

  ผลการเสนอราคา 

ผลการอุทธรณ 

ทําประกาศเชิญชวน 

รับซองขอเสนอดานเทคนิค 

การคัดเลือกเบื้องตนเพ่ือเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 

ผูมีสิทธิเสนอราคาเขาเสนอราคาในระบบประมูล 

คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผล 
การเสนอราคา 

      ฟงขึ้น 

แจงชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา 

   ฟงไมขึ้น 

  ฟงไมข้ึน        ฟงข้ึน 

      อุทธรณ  ไมอุทธรณ 

7 

  อุทธรณ ไมอุทธรณ 

เสนอหัวหนาสวนราชการเพื่ออนุมัติจัดหา 

แจงผลการพิจารณาใหผูคัดคาน

แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของ
งานและรางเอกสารประกวดราคา 

ขออนุมัติราง TOR ,ลงประกาศทางเว็บไซต
หนวยงานและกรมบัญชีกลางไมนอยกวา 3 วัน 
เพ่ือฟงคําวิจารณ 

แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาและคัดเลือก
ผูใหบริการตลาดกลาง 

1  2

3

4

5

6

13

14

8

108 

11  12

15 16

19 

17  18

20 



   
   
 

สํานักบริหารการคลัง 
และรายได้ 

 
คู่มือการปฏิบติังาน 

เรื่อง  การดําเนินการจัดหาพัสดุด้วย
วิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส ์

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-02-001 

การแกไ้ขครั้งที่ :   - 

วันที่เริ่มใช ้:  30 สิงหาคม 2554 

หน้าที ่: 8 จาก 10 

 

7. เอกสารอ้างอิง (Reference Document) 
  1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดดุ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2549 
  3. มติคณะรัฐมนตรี 
   - หนังสอืสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ ว 182 ลงวันที่ 12 ตลุาคม 2552 
  4. หนังสอืกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค (กวพอ) 0408.3/ว 108 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550 
  5. หนังสอืกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค (กวพ) 0408.4/ว 124 ลงวันที ่9 เมษายน 2550 
  6. หนังสอืกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพอ) 0408.3/ว 113 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549 
  7. หนังสอืกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.4/ว 138 ลงวันที่ 19 เมษายน 2550 

8. หนังสอืกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค (กวพ) 0408.3/ว 302 ลงวันที ่ 21 กรกฎาคม 2549 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   
 

สํานักบริหารการคลัง 
และรายได้ 

 
คู่มือการปฏิบติังาน 

เรื่อง  การดําเนินการจัดหาพัสดุด้วย
วิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส ์

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-02-001 

การแกไ้ขครั้งที่ :  - 

วันที่เริ่มใช ้:  30 สิงหาคม 2554 

หน้าที ่: 9 จาก 10 

 
 

8. แบบฟอร์มที่ใช้ (From) 
  1. บทนิยาม 
  2. บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
  3. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
  4. แบบใบเสนอราคา 
  5. แบบสญัญาซื้อขาย 
  6. หนังสอืแสดงเง่ือนไขการซือ้และจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
  7. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

8. เอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีการทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
9. แบบหนังสอืคํ้าประกัน (หลักประกันซอง) 
10. แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสญัญา) 
11. แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า) 
12. แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้าง ค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ) 
13. แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น  (บก.004-1) 
14. แบบอทุธรณ์ผลการคัดเลอืกเบ้ืองต้น  (บก.004-2) 
15. แบบแจ้งผลการพิจารณาคําอุทธรณ์/คัดค้าน ผลการคัดเลอืกเบื้องตน้  (บก.004-3) 
16. แบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา เพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  (บก.005) 
17. แบบแจ้งชื่อผูแ้ทนผูม้ีสทิธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา (บก.006) 
18. แบบประกาศผู้หมดสิทธิเสนอราคา  (บก.007) 
19. แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา  (บก.008) 
20. แบบเสนอราคา กรณีขยายเวลาเสนอราคา (บก.009) 
21. แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา (บก.010-1) 
22. แบบแจ้งการยกเลิกการจัดกาพัสดุ กรณผีู้มอีํานาจจัดซือ้จัดจ้างไม่เห็นชอบตามมต ิ
     คณะกรรมการประกวดราคา (บก 010-2) 
23. แบบอทุธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา (บก 010-3) 



   
   
 

สํานักบริหารการคลัง 
และรายได้ 

 
คู่มือการปฏิบติังาน 

เรื่อง  การดําเนินการจัดหาพัสดุด้วย
วิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส ์

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-02-001 

การแกไ้ขครั้งที่ :  - 

วันที่เริ่มใช ้:  30 สิงหาคม 2554 

หน้าที ่: 10 จาก 10 

 
24. แบบแจ้งเพ่ือระงับการดาํเนินการจัดหาพัสดุ ข้ันตอนตอ่ไป กรณมีีการอุทธรณ์/ร้องเรียนผล    
     การพิจารณาการเสนอราคา (บก.010-4) 
25. แบบแจ้งผลการพิจารณาคําอุทธรณ ์/ร้องเรียน ผลการพิจารณาเสนอราคา  (บก 010-5) 
26. แบบแจ้งขอ้มลูใหผู้้บริการตลาดกลางฯ เพ่ือเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง 
     อิเล็กทรอนิกส์ (บก 021) 

 
 

10. การควบคุมเอกสาร (Record of Document) 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการ
จัดเก็บ 

1. บันทึกต่างๆ 
2. เอกสารแบบฟอร์มทีใ่ช ้ตามข้อ 9  
   (แล้วแต่กรณี ตามโครงการซือ้/จ้าง) 
 

เจ้าหน้าที่พัสด ุ ส่วนบริหาร 
การพัสด ุ

   5 ปี แฟ้ม/ตู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะทํางานจัดทํา/ทบทวน/ปรบัปรุง คู่มือปฏบิัติงานของกรมสรรพสามิต 
เรื่อง การดําเนินการจัดหาพัสดุด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
1.  นางสารภี  ลั่นซ้าย    นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ   สํานักบริหารการคลังและรายได ้
2.  นายบุญสืบ  ศรแีก้ว    นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ  สํานักบริหารการคลังและรายได ้
3.  นายชัยนาท  ฉ่ําทรัพย์  นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการ สํานักบริหารการคลังและรายได ้
4.  นางวรรณศิริ  ช่วงไชยยะ   นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการ สํานักบริหารการคลังและรายได ้
5.  นายสันติ  ทศจรูญเกียรต ิ  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส   สํานักบริหารการคลังและรายได ้
6.  นางสาวมลิวัลย์ ปฏิทานะโต เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  สํานักบริหารการคลังและรายได ้
7.  นางสาวบุษบา  สําเนียงสูง พนักงานการเงินและบัญช ี  สํานักบริหารการคลังและรายได ้

 


