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แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11) 

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือ แบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง (พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9) 

จัดท าราคากลาง (พรบ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มาตรา 4) 

เอกสารการซ้ือหรือจ้าง(พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 13) 

ด าเนินการซื้อหรือจ้าง(พรบ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

มาตรา 12 , หมวด 6 – 8) 

ท าสัญญา(พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  หมวด 9) 

บริหารสัญญา/ตรวจรับพัสดุ(พรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  หมวด 10) 

การบริหารพัสดุ(พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)     
หมวด 13) 

ก าหนดความต้องการจัดท ารายละเอียดและ
จัดท างบประมาณ 




