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กรุ ณาแจ้งได้ที่กลุ่มการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โทร. 3809 ขอขอบคุณท่าน อาจารย์
เสถียร์ คามีศกั ดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่ให้ความรู ้ดา้ นการเขียนคู่มือ
ปฏิบตั ิงานและขอขอบคุณกองบริ หารทรัพยากรบุคคลในการจัดหลักสู ตรดี ๆ ขึ้นมาให้บุคลากร สุ ดท้าย
ขอขอบคุณหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ และหัวหน้าการเงินและพัสดุที่ให้การสนับสนุน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำควำมจำเป็ น (ภูมหิ ลัง) ควำมสำคัญ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 และเป็ นแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิ ดสอน
หลักสู ตรทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการพัฒนาการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงในสหัสวรรษใหม่ ปั จจุบนั มีมหาบัณฑิตจานวนมากที่สาเร็ จการศึกษาจากคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ และนับว่า เป็ นบุคลากรที่มีคุณภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สนองตอบต่อ เป้ าหมายในการพัฒนาประเทศ ตลอดระยะเวลา 53 ปี คณะได้ดาเนินการตามภารกิจ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมุ่งเน้นความเป็ นเลิศทางวิชาการ ด้านการบริ หารเพื่อเป็ น
ผูน้ าทางความคิด ในการพัฒนาระบบบริ หารงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรโดย
ยึดถือปรัชญาความรู ้คู่คุณธรรม
ปั จจุบนั คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งอยูท่ ี่ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10 -11 สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์ กรุ งเทพมหานคร และในส่ วนภูมิภาคอีก 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก อุดรธานี
นครราชสี มา ชลบุรี และสุ ราษฎร์ธานี ดังรายละเอียด ในเว็ปไซต์คณะ http://gspa.nida.ac.th
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ เป็ นกลุ่มงานที่ตอ้ งรับผิดชอบงานถ่ายทอดนโยบายจากผูบ้ ริ หารสู่ ผู ้
ปฏิบตั ิทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และพัฒนางานไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งต้อง
ดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ภารกิจที่ตอบสนองงานดังกล่าว คือ
จะต้องจัดให้มีแผนการจัดซื้ อจัดจ้างประจาปี การจัดซื้ อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็ นเวทีให้ประชาคมมีส่วนร่ วมในการบริ หาร และรับทราบผล
การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และส่ วนภูมิภาค
สาหรับ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่ม 1 การจัดจ้างกรณี มีผขู ้ ายรายเดียวในประเทศ
วงเงินเกิน 500,000 บาท กลุ่ม 2 วงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทตามกฎกระทรวง โดยขอบเขตการใช้คู่มือ
วงเงิ นจัดซื้ อจัดจ้างไม่ เกิ นห้าแสนบาท ตามกฎกระทรวงกาหนดวงเงิ นการจัดซื้ อจัดจ้างพัส ดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้ อจัดจ้างที่ไม่ตอ้ งทาตามข้อตกลงเป็ นหนังสื อ และวงเงินการจัดซื้ อจัดจ้าง
ในการแต่งตั้งผูต้ รวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 โดยขั้นตอนการจัดซื้ อจัดจ้างจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนตาม
ข้อ 22 ข้อ 28 (3) แห่ งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ พ.ศ.
2560 การประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การ
ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ ภาครัฐมีกรอบการปฏิ บตั ิงานที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดย

-2การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้ในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคนาไปใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิ โดยมุ่งเน้นการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิ ดความโปร่ งใสและเปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมมีการ
ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างที่คานึ งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็ นสาคัญซึ่ งจะทาให้การจัดซื้ อจัดจ้างมี
ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล รวมทั้ง เพื่อให้เป็ นไปตามหลัก ธรรมาภิ บ าล มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็ นมาตรการหนึ่ งเพื่อป้ องกันปั ญหาการ
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้ อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยนาระบบ MIS และระบบ e-GP มาใช้เพื่อทาให้เกิดความโปร่ งใสใน
การดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั สาธารณชนและก่อให้เกิดผลดี
กับการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐให้เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ กัน
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดาเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้างพัสดุ จึงได้จดั ทาคู่มือการใช้งานระบบ MIS และระบบ e-GP กรณี จดั ซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง กรณี วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ของกลุ่มงานการเงินและพัสดุ เพื่อให้เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงานให้แก่ผเู ้ กี่ยวข้องต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อจัดทาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง กรณี จดั ซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกลุ่มงานการเงิน
และพัสดุ กรณี ศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
1.2.2 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขการปฏิบตั ิงานการจัดซื้ อจัดจ้าง กรณี จดั ซื้ อจัด
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้เป็ นมาตรฐานเดี ยวกันของกลุ่มงานการเงิ นและพัสดุ กรณี ศึกษาคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์
1.2.3 เพื่อให้ผบู้ ริ หารติดตามงานการจัดซื้ อจัดจ้าง กรณี จดั ซื้ อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ
กลุ่มงานการเงิ นและพัสดุ กรณี ศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ทุกขั้นตอน และผูป้ ฏิบตั ิงานทราบ
รายละเอียด และทางานได้อย่างถูกต้อง

1.3 ประโยชน์ ของกำรจัดทำคู่มอื ปฏิบัติงำน
1.3.1 ได้คู่มือการการจัดซื้ อจัดจ้าง กรณี จดั ซื้ อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกลุ่มงานการเงิน
และพัสดุ กรณี ศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์

-31.3.2 บุคลากรในหน่ วยงานทราบถึ งปั ญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิ บตั ิงานการจัดซื้ อจัดจ้าง
กรณี จ ัด ซื้ อ จัด จ้า งโดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง ให้ เ ป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน ของกลุ่ ม งานการเงิ น และพัส ดุ
กรณี ศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์
1.3.3 ผูบ้ ริ หารติดตามงานการจัดซื้อจัดจ้าง กรณี จดั ซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกลุ่มงาน
การเงินและพัสดุ กรณี ศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ทุกขั้นตอน
1.3.4 ผูป้ ฏิบตั ิงานทราบรายละเอียด และทางานได้อย่างถูกต้อง ในการปฏิบตั ิงานการจัดซื้ อจัด
จ้าง กรณี จดั ซื้ อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้เป็ นมาตรฐานเดี ยวกันของกลุ่มงานการเงิ นและพัส ดุ
กรณี ศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ
คู่มือปฏิบตั ิงานเล่มนี้ จะเน้นศึกษาวิธีปฏิบตั ิงาน แนวปฏิ บตั ิ ขั้นตอน และวิธีดาเนิ นการด้าน
การจัดซื้ อจัดจ้าง กรณี จดั ซื้ อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท กรณี เงินทุนคณะ
และเงินหลักสู ตรภาคพิเศษ ในการใช้งานในระบบ MIS และระบบ e-GP ของกลุ่มงานการเงินและพัสดุ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยศึกษาจากพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2
โครงสร้ างและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
2.1 โครงสร้ างการบริหารและอัตรากาลังของคณะรัฐประศาสนศาสตร์
2.1.1 โครงสร้ างการแบ่ งส่ วนงาน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ แบ่งเป็ น 5 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานบริ หารและการธุรการ มี ห น้ า ที่ เ ป็ นหน่ ว ยงานกลางของคณะในการ
ดาเนิ นงาน และปฏิ บตั ิภารกิจด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานสารบรรณ งานทรัพยากรบุคคล งานประชุมและ
งานเลขานุ การผูบ้ ริ หาร รั บผิดชอบเกี่ ยวกับงานธุ รการ งานสารบรรณ โครงสร้ างอัตรากาลัง การรั บ
สมัครบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเลื่อนเงินเดือน เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ การแต่งตั้ง
โยกย้า ย การพัฒนาบุ ค ลากร การลาประเภทต่ า ง ๆ งานประชุ ม งานสั ม มนาประจาปี การติ ดต่ อ
ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอก งานพิธีการต่าง ๆ
2. กลุ่มงานการเงินและพัสดุ มีหน้าที่เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
การเงิน การคลังและพัสดุ การจัดซื้ อจัดจ้าง การจัดทาคาของบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาปี งาน
การเงินและบัญชี งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งาน 5 ส
3. กลุ่มงานการศึกษา ทาหน้าที่เป็ นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานการศึกษาของคณะ
ประกอบด้วย งานการศึกษาภาคปกติ 2 หลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสู ตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิ ต งานการศึกษาภาคพิเศษ 2 หลักสู ตร ได้แก่
หลักสู ตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิ ต และหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต
ภาคพิเศษ ทั้งกรุ งเทพมหานคร และศูนย์ภูมิภาค รวมทั้งหลักสู ตรปรั ชญาดุ ษฎีบณ
ั ฑิตการบริ หารการ
พัฒ นา (หลัก สู ต รนานาชาติ ) และหลัก สู ตรปรั ช ญาดุ ษ ฎี สาขาวิช ารั ฐประศาสนศาสตร์ และงาน
ประเมินผลการเรี ยนการสอน
4. กลุ่มงานแผนและพัฒนา ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานวางแผน งานพัฒนามาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา งานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และเทคโนโลยีการศึกษา
5. กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจยั และวิชาการ ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสนับสนุนงานวิจยั
งานบริ การวิชาการ โครงการเอกสารและตารา โครงการวารสารทางวิชาการ จัดทาจดหมายข่าว ตลอดจน
เผยแพร่ งานวิจยั สู่ สาธารณะ (กลุ่มงานบริ หารและธุรการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : 2560, 1-4)
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แผนภูมิที่ 2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ที่มา : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (13 มิถุนายน 2562)

2.1.2 โครงสร้ างอัตรากาลัง คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ มีโครงสร้างอัตรากาลัง
จานวน 42 อัตรา โดยมีหวั หน้าสานักเลขานุการคณะ จานวน 1 อัตรา มีหน้าที่กากับ ดูแลและ
รับผิดชอบงานในสานักงานเลขานุการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้ง 5 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานบริ หารและธุรการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา ดังนี้
- เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชานาญการ 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ 1 อัตรา
2. กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา ดังนี้
- เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชานาญการ 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ 1 อัตรา
- นักวิชาการพัสดุปฏิบตั ิการ 1 อัตรา

-6- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ 1 อัตรา
3. กลุ่มงานการศึกษา ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา ดังนี้
- นักวิชาการศึกษาชานาญการ 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ 1 อัตรา
4. กลุ่มงานแผนและพัฒนา ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา ดังนี้
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการ 1 อัตรา
5. กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจยั และวิชาการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา ดังนี้
- เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชานาญการ 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ 1 อัตรา

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562

-7แผนภูมิที่ 2.2 โครงสร้างอัตราการกาลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562
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2.1.3 โครงสร้ างการแบ่ งส่ วนงาน กลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีอตั รากาลังจานวน 4 อัตรา
ประกอบไปด้วย 4 งาน โดยมีขอบเขต หน้าที่และภาระงานโดยสรุ ป ดังนี้
1. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน รายงานการใช้จ่าย
เงินทุนคณะ เงินงบประมาณหลักสู ตรภาคพิเศษ คุมบัญชีเงินยืมทดรองจากเงินทุนคณะ/เงินภาคพิเศษ
และการจัดทาบัญชี รวมทั้งเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
2. งานงบประมาณ มีหน้าที่จดั ทางบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ เงินทุน
เงินภาคพิเศษ และหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
3. งานจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่และรับผิดชอบจัดทางานแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตรวจสอบ
งบประมาณ จัดทาเอกสารขออนุมตั ิดาเนินการ จัดทาเอกสารและขออนุมตั ิจดั หา จัดทาสัญญาและ
ข้อตกลง จัดทาและตรวจสอบการตรวจการจ้าง จัดทาและตรวจสอบการรับพัสดุ จัดทาสัญญายืมและส่ ง
เงินยืมค่าพัสดุ และควบคุมทะเบียนครุ ภณั ฑ์ จาหน่ายครุ ภณ
ั ฑ์
4. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่และรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่และ
ครุ ภ ัณ ฑ์ ให้ อ ยู่ใ นสภาพเรี ย บร้ อ ยใช้ ก ารได้ดี ท าบัน ทึ ก แจ้ง ซ่ อ มเมื่ อ มี อุ ป กรณ์ ห รื อ ครุ ภ ัณ ฑ์ ช ารุ ด
ประสานงานกับงานอาคารสถานที่ในเรื่ องที่เกี่ ยวข้อง รั บ แบบฟอร์ มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางจาก
เจ้า หน้า ที่ ค ณะ ตรวจสอบตารางการจอดรถยนต์ส่ ว นกลาง (กลุ่ ม งานบริ ห ารและธุ ร การ คณะรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ : 2560, 2)
2.1.3 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่ วนงาน กลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

เลขานุการคณะ
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ

งานการเงิน
และบัญชี

งาน
งบประมาณ

งานจัดซื้ อจัด
จ้าง

งานอาคาร
สถานที่ฯ

แผนภูมิที่ 2.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน กลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
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2.2 ขอบข่ ายภาระงานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็ นหน่ วยงานที่ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิตที่มีความรู้
ความเชี่ ยวชาญในการบริ หารอย่างมืออาชี พ และสามารถนาความรู ้ และความเชี่ ยวชาญนั้นไปใช้ในการ
บริ หารและการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณธรรม ผลิตงานวิจยั และผลงานทางวิชาการเพื่อการบริ หารและ
พัฒนาประเทศ ให้บริ การทางวิชาการแก่หน่ วยงานทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อ
มุ่ง เน้นการพัฒนาอย่า งยัง่ ยืน และเพื่อท านุ บารุ ง ศิ ลปะและวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น พัฒนา
เครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการด้านการบริ หารกับองค์การในภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อสนองตอบทิศทางในการดาเนินงาน
ของสถาบันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ดาเนิ นงานบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
มีขอบข่ายภาระงานโดยสรุ ปแยกตามกลุ่มงาน ได้ดงั นี้
1. กลุ่มงานบริ หารและธุ รการ ประกอบไปด้วย 4 งานหลักดังนี้ งานสารบรรณ งาน
ทรัพยากรบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมและเลขานุการผูบ้ ริ หาร
2. กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ประกอบไปด้วย 4 งานหลักดังนี้ งานการเงินและบัญชี
งานงบประมาณ งานจัดซื้ อจัดจ้าง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
3. กลุ่มงานการศึกษา ประกอบไปด้วย 3 งานหลักดังนี้ งานบริ หารการศึกษา งาน
บริ การการศึกษา งานประเมินผลการศึกษา
4. กลุ่มงานแผนและพัฒนา ประกอบไปด้วย 5 งานหลักดังนี้ งานวางแผนและพัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาองค์กรและระบบงาน งานวิเทศสัมพันธ์
งานระบบสารสนเทศ
5. กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจยั และวิชาการ ประกอบไปด้วย 4 งานหลักดังนี้ งานวิจยั
และพัฒนา งานบริ การวิชาการ งานวารสารวิชาการ งานผลิตเอกสารและตารา

2.3 บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตาแหน่ ง
งานจัดซื้ อจัดจ้างเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ซึ่ งมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิงานดังนี้
1. จัดท าแผนการจัด ซื้ อ จัดจ้า ง เงิ น งบประมาณ เงิ นรายได้ เงิ น ทุ น เงิ น ภาคพิ เ ศษ
(MPPM กทม., MPAอุดรธานี, ปริ ญญาเอกภาษาไทย)
2. การจัดซื้ อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้
3. การจัดซื้ อจัดจ้างเงินทุนคณะ

- 10 4. การจัดซื้ อจัดจ้างเงินภาคพิเศษ
5. กาหนดรายละเอียดพัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000.- ถึง 500,000.- บาท
6. ทาบันทึกแจ้งซ่อมเมื่อมีอุปกรณ์หรื อครุ ภณั ฑ์ชารุ ด
7. จัดทาบันทึกขอรหัสครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ได้รับมอบหมายและลงทะเบียนครุ ภณั ฑ์ในระบบ
MIS
8. จัดทาแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางจากเจ้าหน้าที่คณะ
9. ตรวจสอบตารางการจอดรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมเสนอชื่อคนขับรถยนต์
10. ดาเนินการติดต่อประสานงาน ติดต่อ ตรวจสอบ กับหน่วยงานภายในและภายนอก
สถาบัน อานวยความสะดวกแก่ผมู้ าติดต่อสอบถามข้อมูล
11. งานดูแลสถานที่ และอุปกรณ์และพัสดุส่วนกลาง
12. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

2.4 ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
2.4.1 1. งานพัสดุ
- จัดทาแผนการจัดซื้ อจัดจ้าง เงินงบประมาณ เงินรายได้ เงินทุน เงินภาคพิเศษ
(MPPM กทม., MPAอุดรธานี, ปริ ญญาเอกภาษาไทย)
- การจัดซื้ อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ เงินทุน เงินภาคพิเศษ
(MPPM กทม., MPAอุดรธานี, ปริ ญญาเอกภาษาไทย)
- กาหนดรายละเอียดพัสดุ วงเงินไม่เกิน 5,000.- ถึง 500,000.- บาท
- กาหนดราคาของพัสดุจะต้องเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และค่าใช้จ่ายอื่น
- กาหนดระยะเวลาส่ งมอบ
- กาหนดระยะเวลาการรับประกันความชารุ ด
- กาหนดระยะเวลายืนราคา
- ลงลายมือชื่อผูก้ าหนดรายละเอียด
- กาหนดวัน/เดือน/ปี รายละเอียด
- ตรวจสอบงบประมาณเสนอขออนุมตั ิดาเนินการพร้อมส่ งรายละเอียดพัสดุ
- เสนอเอกสารผูไ้ ด้รับคัดเลือก
- เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ
- ตรวจสอบความถูกต้องเสนออนุมตั ิดาเนินการ เสนอเรื่ องให้หวั หน้าพัสดุ
ดาเนินการ
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ตามข้อตกลงต่อไป
- ผูข้ าย/จ้าง แจ้งส่ งมอบ และนัดตรวจรับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสื อส่ งมอบ
พัสดุจากผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง
- ดาเนิ นการตรวจรับ เมื่อคณะกรรมการฯ ได้รับเอกสารส่ งมอบพัสดุ
2.4.2 งานอาคารสถานที่
- ดูแลอาคารสถานที่และครุ ภณ
ั ฑ์ ให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยใช้การได้ดี
- ทาบันทึกแจ้งซ่อมเมื่อมีอุปกรณ์หรื อครุ ภณั ฑ์ชารุ ด
- ประสานงานกับงานอาคารสถานที่ในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
2.4.3 งานควบคุมครุ ภณั ฑ์
- บันทึกขอรหัสครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ได้รับมอบหมายและลงทะเบียนครุ ภณั ฑ์ในระบบ
MIS
- เตรี ยมเอกสารขอรหัสครุ ภณ
ั ฑ์
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับครุ ภณ
ั ฑ์แล้วเจ้าหน้าที่พสั ดุ จะ
ดาเนินการถ่ายเอกสาร จานวน 2 ชุด เพื่อดาเนินการส่ งขอรหัสครุ ภณั ฑ์
- ตรวจสอบเอกสารขอรหัสครุ ภณั ฑ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดาเนินการตรวจสอบ
เอกสารก่อนนาเสนอลงนามในหนังสื อขอรหัสครุ ภณั ฑ์
- กาหนดรหัสครุ ภณ
ั ฑ์ กองคลังและพัสดุจะกาหนรหัสประจาครุ ภณั ฑ์แล้วแจ้ง
กลับไปยังคณะ
- บันทึก/แจ้งรหัสครุ ภณั ฑ์ เมื่อเจ้าหน้าที่พสั ดุไปรับรหัสครุ ภณั ฑ์
- แจ้งศูนย์ภูมิภาคบันทึกรหัสครุ ภณั ฑ์
2.4.4 งานจาหน่ายครุ ภณั ฑ์
- ดาเนินการสารวจครุ ภณั ฑ์
- ตรวจสอบและเสนอข้อความเห็นชอบ
- ข้อความเห็นชอบจาหน่ายครุ ภณั ฑ์
- เสนอขอความเห็นชอบจาหน่ายครุ ภณั ฑ์
- ขออนุมตั ิจาหน่ายครุ ภณั ฑ์
- พิจารณาวิธีการจาหน่ายครุ ภณั ฑ์
- จาหน่ายครุ ภณั ฑ์
2.4.5 งานยานพาหนะ
- รับแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางจากเจ้าหน้าที่คณะ
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- เสนอหัวหน้าเพื่ออนุมตั ิการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
- เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้ว ทาการบันทึกลงในตารางการใช้รถยนต์ พร้อมแจ้ง
คนขับรถยนต์
- แจ้งผูม้ าขอรับการใช้รถยนต์เพื่อทราบว่าได้รับอนุมตั ิ และแจ้งชื่อพนักงานขับ
รถยนต์
2.4.6 งานการเงินปริ ญญาเอกภาษาไทย
- จัดทางบประมาณประจาปี
- ขออนุมตั ิเบิกค่าสอน
- ขออนุมตั ิเบิกค่าจ้างอาจารย์ประจาหลักสู ตร/เจ้าหน้าที่
- ขออนุมตั ิเบิกค่าเลี้ยงรับรอง
- ขออนุมตั ิเบิกค่าล่วงเวลา
- ขออนุมตั ิเบิกค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารหลักสู ตร (ผูอ้ านวยการหลักสู ตร)
- ขออนุมตั ิเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจาหลักสู ตร
- ขออนุมตั ิเบิกค่าตรวจสอบไวทยากรณ์
- ขออนุมตั ิเบิกค่าตอบแทนสอบเค้าโครง/สอบป้ องกัน
- ขออนุมตั ิเบิกเงินกิจกรรมพิเศษ
- จัดทาตารางคุมเงินยืมทดรอง
- จัดพิมพ์เช็ค
- จัดทาทะเบียนคุมเช็ค
2.4.7 งานธุ รการและงานสารบรรณทัว่ ไป
- รับ – ส่ ง หนังสื อราชการทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์
- ร่ าง – โต้ตอบหนังสื อราชการ บันทึกต่าง ๆ และพิมพ์งานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

- เวียนหนังสื อราชการต่าง ๆ ให้หน่วยงานและผูเ้ กี่ยวข้องรับทราบและปฏิบตั ิ
- ส่ งเอกสารทางไปรษณี ย ์
- จัดเก็บ/ค้นหาเอกสาร
- ดูแลงานถ่ายเอกสาร
- ดูแลงานรับ – ส่ งโทรสาร
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สถาบัน

2.4.8 งานอื่น ๆ
- ติดต่อประสานงานแก่ผมู้ าติดต่อ รับเอกสารที่มาส่ ง ทั้งภายในและภายนอก
-

งานที่ได้รับมอบหมายระดับปฏิบตั ิงานภายในจากผูบ้ งั คับบัญชา
งานเลขานุการอาจารย์ประจาคณะ (รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์)
งานที่ติดต่อประสานงานกับผูร้ ับผิดชอบงานเบิกจ่ายภายใน/ภายนอกสถาบัน
งานที่ได้รับมอบหมายระดับนโยบายสถาบัน/ภายนอกหน่วยงานจาก

ผูบ้ งั คับบัญชา
- ตอบข้อซักถามผูม้ าติดต่อเคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์และทางโทรศัพท์
- ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

บทที่ 3
หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงานและเงือ่ นไข
ในการจัดทาคู่มือครั้งนี้ เป็ นการจัดทาคู่มือการจัดซื้ อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ผูจ้ ดั ทาคู่มือใช้วธิ ีการดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. หลักเกณฑ์ในการจัดซื้ อจัดจ้าง
2. ความหมายของการจัดซื้ อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุ พ.ศ. 2560
.
3. วิธีก ารปฏิ บ ตั ิง านตามระเบี ย บกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้ อจัดจ้า งและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5. การมอบอานาจในการจัดซื้ อจัดจ้าง
6. จรรยาบรรณของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543

1. หลักเกณฑ์ ในการจัดซื้อจัดจ้ าง
มาตรา 8 การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัส ดุ ของหน่ วยงานของรั ฐต้องก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้
1. คุ ้ม ค่ า โดยพัส ดุ ที่ จ ัด ซื้ อจัด จ้ า งต้อ งมี คุ ณ ภาพหรื อคุ ณ ลั ก ษณะที่ ต อบสนอง
วัตถุ ป ระสงค์ใ นการใช้ง านของหน่ วยงานของรั ฐ มี ราคาที่ เหมาะสม และมี แ ผนการบริ หารพัส ดุ ที่
เหมาะสมและชัดเจน
2. โปร่ งใส โดยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัส ดุ ต้องกระทาโดยเปิ ดเผย เปิ ด
โอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม มีการปฏิบตั ิต่อผูป้ ระกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลา
ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยืน่ ข้อเสนอ มีหลักฐานการดาเนิ นงานชัดเจน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลการ
จัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุในขั้นตอน
3. มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยต้องมี การวางแผนการจัดซื้ อจัดจ้างและการ
บริ หารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุเป็ นไปอย่างต่อเนื่ องและมีกาหนดเวลาที่
เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิ ดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ
4. ตรวจสอบได้ โดยมี การเก็บข้อมูลการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ อย่างเป็ น
ระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

- 15 ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
จัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ หากการจัดซื้ อจัดจ้างไม่เป็ นไปตามหลักการดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อการ
จัดซื้ อจัดจ้างอย่างมีนยั สาคัญ หรื อเกิดจากกรณี เร่ งด่วน หรื อมีเหตุผลหรื อความจาเป็ นอื่น การจัดซื้ อจัด
จ้างนั้นย่อมไม่เสี ยไป
ให้ ใ ช้ ห ลัก การตามวรรคหนึ่ งเป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ ต ามอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
2. ความหมายของการจัดซื้อจัดจ้ างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ ี
“การจัดซื้ อจัดจ้าง” หมายความว่า การดาเนิ นการเพื่อให้ได้มาซึ่ งพัสดุโดยการซื้ อ จ้าง
เช่า แลกเปลี่ยน หรื อโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ” หมายความว่า สิ นค้า งานบริ การ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึ กษาและงานจ้าง
ออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“สิ นค้า” หมายถึง วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่น รวมทั้งงาน
บริ การที่รวมอยูใ่ นสิ นค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริ การต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสิ นค้านั้น
“งานบริ การ” หมายความว่า งานจ้างบริ การ งานจ้างเหมาบริ การ งานจ้างทาของและ
การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์จากบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคล แต่ไม่หมายความร่ วม
ถึ ง การจ้า งลู ก จ้า งของหน่ วยงานของรั ฐ การรั บ ขนในการเดิ นทางไปราชการหรื อไปปฏิ บ ตั ิ งานของ
หน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึ กษา งานจ้างออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณู ปโภค หรื อสิ่ ง
ปลูกสร้ างอื่ นใด และการซ่ อมแซม ต่อเติ ม ปรับปรุ ง รื้ อถอน หรื อการกระทาอื่ นที่ มีลกั ษณะทานอง
เดียวกันต่ออาคารสาธารณู ปโภค หรื อสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริ การที่รวมอยูใ่ นงานก่อสร้าง
นั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริ การต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น
“อาคาร” หมายความว่า สิ่ ง ปลู ก สร้ า งถาวรที่ บุ ค คลอาจเข้า อยู่หรื อใช้ส อยได้ เช่ น
อาคารที่ทาการ โรงพยาบาล โรงเรี ยน สนามกีฬา หรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน
รวมทั้งสิ่ งก่อสร้ างอื่ น ๆ ซึ่ งสร้ างขึ้ นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้น ๆ เช่ น เสาธง รั้ ว ท่อ
ระบายน้ า หอถังน้ า ถนน ประปา ไฟฟ้ า หรื อสิ่ ง อื่น ๆ ซึ่ ง เป็ นส่ วนประกอบของตัวอาคาร เช่ น
เครื่ องปรับอากาศ ลิฟท์ หรื อเครื่ องเรื อน

- 16 “สาธารณูปโภค หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้ า การสื่ อสาร การ
โทรคมนาคม การระบายน้ า การขนส่ งทางท่อ ทางน้ า ทางบก ทางอากาศ หรื อทางราง หรื อการอื่นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งดาเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พ้นื ดิน หรื อเหนือพื้นดิน
“งานจ้างที่ปรึ กษา” หมายความว่า งานจ้างบริ การจ้างบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลเพื่อ
เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาหรื อแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปั ตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ การเงิ น การคลัง สิ่ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุ ข ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาวิจยั หรื อด้านอื่นที่อยูใ่ นภารกิจของรัฐหรื อของหน่วยงานของรัฐ
“งานจ้างออกแบบหรื อควบคุ มงานก่อสร้ าง” หมายความว่า งานจ้างบริ การจากบุคคล
ธรรมดาหรื อนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้าง
“การบริ ห ารพัส ดุ ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึ ก การเบิ ก จ่ า ย การยืม การ
ตรวจสอบ การบารุ งรักษา และการจาหน่ายพัสดุ
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่ อ ใช้เ ป็ นฐานส าหรั บ เปรี ย บเที ย บราคาที่ ผูย้ ื่ น
ข้อเสนอได้ยนื เสนอไว้ซ่ ึ งสามารถจัดซื้ อจัดจ้างได้จริ งตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรื อหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสื บราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้ อหรื อจ้างครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลาสองปี งบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณี ที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณี ที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มี
ราคาตาม (2) หรื อ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรื อ (3) ให้คานึ งถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็ นสาคัญ ในกรณี ที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรื อ (6) โดยจะใช้
ราคาใดตาม (4) (5) หรื อ (6) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็ นสาคัญ
“เงิ นงบประมาณ” หมายความว่า เงิ น งบประมาณตามกฎหมายว่า ด้วยงบประมาณ
รายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรื อกฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ เงินซึ่ งหน่วยงาน
ของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้ไม่ตอ้ งนาส่ งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรื อกฎว่าด้วยเงินคงคลัง เงิ นซึ่ งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ตอ้ งนาส่ งคลังเป็ นรายได้แผ่นดินตาม
กฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนี ยม หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็ นรายได้ของราชการส่ วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายหรื อที่ราชการส่ วนท้องถิ่นมีอานาจเรี ยกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึง
เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

- 17 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการส่ ง
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม
รัฐธรรมนู ญ หน่ วยงานธุ รการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่ วยงานสังกัดรัฐสภาหรื อใน
กากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“เจ้าหน้า ที่ ” หมายความว่า ผูม้ ีหน้า ที่ เกี่ ยวกับ การจัดซื้ อจัดจ้างหรื อการบริ หารพัส ดุ
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากผูม้ ีอานาจให้ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อการบริ หารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐ
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผูป้ ระกอบการ
“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความร่ วมมือป้ องกันการทุจริ ต
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ข้อร้องเรี ยน
“รัฐมนตรี ” หมาความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“หัว หน้า หน่ ว ยงานของรั ฐ ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่ ง ในหน่ ว ยงานของรั ฐ
ดังต่อไปนี้
(1) ราชการส่ วนกลาง หมายถึ ง อธิ บดี หรื อหัวหน้าส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็ นนิติบุคคล
(2) ราชการส่ วนภูมิภาค หมายถึง ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(3) ราชการส่ วนท้องถิ่ น หมายถึง นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพ นายกเมืองพัทยา หรื อผูด้ ารง
ตาแหน่งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(4) รัฐวิสาหกิจ หมายถึ ง ผูว้ ่าการ ผูอ้ านวยการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อผูด้ ารง
ตาแหน่งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(5) องค์การมหาชน หมายถึ ง ผูอ้ านวยการ หรื อผูด้ ารงตาแหน่ งที่เรี ยกชื่ อย่างอื่นที่ มี
ฐานะเทียบเท่า
(6) องค์กรอิสระ หมายถึง เลขาธิ การคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิ การสานักงาน
ผูต้ รวจการแผ่นดิ น เลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต
แห่งชาติ ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิ การคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
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(8) หน่ วยงานธุ รการของศาล หมายถึ ง เลขาธิ การสานักงานศาลยุติธรรม เลขาธิ การ
สานักงานศาลปกครอง เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(9) มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หมายถึง อธิ การบดี
(10)หน่ ว ยงานสั ง กัด รั ฐสภาหรื อ ในก ากับ ของรั ฐสภา หมายถึ ง เลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภา
เลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร เลขาธิ การสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิ การสานักงาน
สภาพัฒนาการเมือง
(11)หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิ การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่า
(12)หน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงาน
ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานั้น
“หัว หน้า เจ้า หน้า ที่ ” หมายความว่า ผูด้ ารงต าแหน่ ง หัวหน้า สายงานซึ่ งปฏิ บ ัติ ง าน
เกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อการบริ หารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นกาหนด หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
“การจัดซื้ อจัดจ้าง” วิธีการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุ 3 วิธี ได้แก่
มาตรา 55 การจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุอาจกระทาได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(1) วิธีประกาศเชิ ญชวนทัว่ ไป ได้แก่ การที่หน่ วยงานของรัฐเชิ ญชวนผูป้ ระกอบการ
ทัว่ ไปที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดให้เข้ายืน่ ข้อเสนอ
(2) วิธี ค ัด เลื อ ก ได้แ ก่ การที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เชิ ญ ชวนเฉพาะผูป้ ระกอบการที่ มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ หน่วยงานของรัฐกาหนดซึ่ งต้องไม่นอ้ ยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้น
แต่ในงานนั้นมีผปู ้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดน้อยกว่าสามราย
(3) วิ ธี เ ฉพาะเจาะจง ได้แ ก่ การที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เชิ ญ ชวนผู ้ป ระกอบการที่ มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่ อนไขที่หน่ วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่ งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรื อให้เข้ามา
เจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุกบั ผูป้ ระกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง
มาตรา 56 การจัดซื้ อจัดจ้า งพัส ดุ ให้หน่ วยงานของรั ฐเลื อกใช้วิธีประกาศเชิ ญชวน
ทัว่ ไปก่อนเว้นแต่
(1) กรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ใช้วธิ ีคดั เลือก
(ก) ใช้วิธีป ระกาศเชิ ญชวนทัว่ ไปแล้ว แต่ไม่ มี ผูย้ ื่นข้อเสนอ หรื อข้อเสนอ
ไม่ได้รับการคัดเลือก

- 19 (ข) พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็ นพิเศษหรื อซับซ้อน หรื อต้องผลิต จาหน่าย
ก่อสร้าง หรื อให้บริ การโดยผูป้ ระกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรื อมีความชานาญเป็ นพิเศษ หรื อมีทกั ษะ
สู ง และผูป้ ระกอบการมีจานวนจากัด
(ค) มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่ตอ้ งใช้พสั ดุ น้ นั อันเนื่ องมาจากเกิ ดเหตุการณ์ ที่ไม่
อาจคาดหมายได้ ซึ่ งหากใช้วธิ ี ประกาศเชิญชวนทัว่ ไปจะทาให้ไม่ทนั ต่อความต้องการใช้พสั ดุ
(ง) เป็ นพัส ดุ ที่ โ ดยลัก ษณะของการใช้ ง าน หรื อ มี ข ้อ จ ากัด ทางเทคนิ ค ที่
จาเป็ นต้องระบุยหี่ อ้ เป็ นการเฉพาะ
(จ) เป็ นพัสดุที่จาเป็ นต้องซื้ อโดยตรงจากต่างประเทศ หรื อดาเนิ นการโดยผ่าน
องค์การระหว่างประเทศ
(ฉ) เป็ นพัสดุ ที่ใช้ในราชการลับ หรื อเป็ นงานที่ตอ้ งปกปิ ดเป็ นความลับของ
หน่วยงานของรัฐหรื อที่เกี่ยวกับความมัน่ คงของประเทศ
(ช) เป็ นการจ้างซ่ อมพัสดุที่จาเป็ นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชารุ ดเสี ยหาย
เสี ยก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่ อมเครื่ องจักร เครื่ องมือกล เครื่ องยนต์ เครื่ องไฟฟ้ า
หรื อเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์
(ซ) กรณี อื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
(2) กรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ใช้วธิ ีเฉพาะเจาะจง
(ก) ให้ใช้วิธีประกาศเชิ ญชวนทัว่ ไปและวิธีคดั เลื อก หรื อใช้วิธีคดั เลือกแล้ว
แต่ไม่มีผยู้ นื่ ข้อเสนอ หรื อข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) การจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรื อให้บริ การทัว่ ไป
และมีวงเงินในการจัดซื้ อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(ค) การจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุ ที่มีผูป้ ระกอบการซึ่ งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงราย
เดียวหรื อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผูป้ ระกอบการซึ่ งเป็ นตัวแทนจาหน่ายหรื อตัวแทนผูใ้ ห้บริ การโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพสั ดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) มี ความจาเป็ นต้องใช้พสั ดุ น้ ันโดยฉุ ก เฉิ น เนื่ องจากเกิ ดอุ บ ตั ิภยั หรื อภัย
ธรรมชาติหรื อเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไปหรื อวิธีคดั เลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทาให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(จ) พัสดุที่จะทาการจัดซื้ อจัดจ้างเป็ นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทาการจัดซื้ อ
จัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจาเป็ นต้องทาการจัดซื้ อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรื อต่อเนื่ องใน
การใช้พสั ดุน้ นั โดยมูลค่าของพัสดุที่ทาการจัดซื้ อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทาการจัดซื้ อ
จัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

- 20 (ฉ) เป็ นพัส ดุ ที่ จ ะขายทอดตลาดโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ก ารระหว่ า ง
ประเทศ หรื อหน่วยงานของต่างประเทศ
(ช) เป็ นพัสดุที่เป็ นที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างซึ่ งจาเป็ นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(8) กรณี อื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
รั ฐมนตรี อาจออกกฎกระทรวงตาม (1) (ซ) หรื อ (2) (ซ) ให้เป็ นพัส ดุ ที่ รัฐต้องการ
ส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนตามมาตรา 65 (4) ก็ได้ หากรัฐมนตรี ออกกฎกระทรวงตาม (2) (ซ) เป็ นพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนตามมาตรา 65 (4) แล้ว เมื่อหน่วยงานของรัฐจะทาการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุ
นั้น ให้ใช้วธิ ี เฉพาะเจาะจงตาม (2) (ซ) ก่อน
ในกรณี หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรื อมีกิจกรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิในต่างประเทศจะทา
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคดั เลือกหรื อวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วธิ ี ประกาศเชิญชวนทัว่ ไปก่อนก็ได้
รัฐมนตรี อาจออกระเบียบเพื่อกาหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุตามวรรค
หนึ่งเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
3. วิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครั ฐ
พ.ศ. 2560
วิธีการปฏิบตั ิงานของการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง สามารถแบ่งได้ ดังนี้
วิธีเฉพาะเจาะจง (กลุ่มบริ หารพัสดุ กองคลัง กรมประมง : 2560, 8-15) เป็ นการเชิ ญ
ชวนผูป้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ามายื่นข้อเสนอหรื อให้เข้ามาเจรจา
ต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง ตามเงื่อนไข ดังนี้
(1) ใช้ท้ งั วิธีประกาศเชิ ญชวนทัว่ ไปและวิธีคดั เลื อก หรื อใช้วิธีคดั เลื อกแล้ว แต่ไม่มี
ผูอ้ ื่นข้อเสนอ หรื อข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(2) การจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จาหน่าย หรื อให้บริ การทัว่ ไป และมีวงเงินในการ
จัดซื้ อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(3) มีผูป้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพีย งรายเดี ยว หรื อผูป้ ระกอบการซึ่ งเป็ น
ตัวแทนจาหน่ายหรื อตัวแทนผูใ้ ห้บริ การโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพสั ดุอื่น
ที่จะใช้ทดแทนได้
(4) มีความจาเป็ นต้องใช้พสั ดุโดยฉุ กเฉิ นเนื่ องจากอุบตั ิภยั หรื อธรรมชาติพิบตั ิและการ
จัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิ ญชวนทัว่ ไปหรื อวิธีคดั เลื อกอาจก่อให้เกิ ดความล่ าช้าและอาจทาให้เกิ ด
ความเสี ยหายร้ายแรง

- 21 (5) เป็ นพัสดุ ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จดั ซื้ อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจาเป็ นต้อง
จัดซื้ อจัดจ้างเพิม่ เติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่า
(6) เป็ นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่ วยงานของภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ
หรื อหน่วยงานต่างประเทศ
(7) ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
(8) กรณี อื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
ดังนั้น การดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีข้ นั ตอนดังนี้
1) ตรวจสอบคาสั่งมอบอานาจ
2) ผูไ้ ด้รับมอบอานาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนิ นการ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่)
3) ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
4) กาหนดวิธีการจัดซื้ อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
5) ดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
6) การจัดทาสัญญา ข้อตกลง
7) การบริ หารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
รายละเอียดของการปฏิบตั ิงานในแต่ละขั้นตอน มีดงั นี้
1) ตรวจสอบคาสั่งมอบอานาจ
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ได้บญ
ั ญัติใ ห้ย กเลิ กบทบัญญัติเกี่ ย วกับ พัส ดุ การจัดซื้ อจัดจ้า ง หรื อการบริ หารพัส ดุ ใ น
กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใด ๆ ของหน่ วยงานของรั ฐที่ อยู่
ภายใต้ขอ้ บังคับแห่งพระราชบัญญัติดงั นั้นเมื่อพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้จึงทาให้บรรดาคาสั่งมอบ
อานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จึงหมดสภาพบังคับและตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ผูม้ ี อานาจ
ด าเนิ น การตามระเบี ย บนี้ ได้ แ ก่ ผู ้ซ่ ึ งด ารงต าแหน่ ง เป็ นหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ เว้ น แต่
กระทรวงกลาโหมหรื อหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผรู้ ักษาการตามระเบียบประกาศกาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
นั้นสามารถกาหนดหน่วยงานระดับใด ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นใด ตาแหน่งใด มีอานาจดาเนินการตามระเบียบ
นี้ ก็ ใ ห้ ก ระท าได้ และเมื่ อ ได้ก าหนดเป็ นประกาศใดแล้ว ให้ แ จ้ง ผูร้ ั ก ษาราชการตามระเบี ย บและ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย ข้อ 7 ผูม้ ีอานาจดาเนิ นการตามข้อ 6 หรื อผูม้ ีอานาจสั่งซื้ อหรื อ
สั่งจ้างตามระเบียบนี้ จะมอบอานาจเป็ นหนังสื อให้แก่ผดู้ ารงตาแหน่ งใดก็ได้ซ่ ึ งสังกัดหน่ วยงานของรัฐ
เดียวกันโดยให้คานึกถึงระดับตาแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผูท้ ี่ได้รับมอบอานาจเป็ นสาคัญ

- 22 2) ผูไ้ ด้รับมอบอานาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนิ นการ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่)
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 กาหนดให้มี “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อการบริ หาร
พัสดุ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากผูม้ ีอานาจให้ปฏิ บตั ิหน้าที่เกี่ ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อการบริ หาร
พัสดุของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผมู ้ ิได้มีชื่อตาแหน่งในสายงานพัสดุ จึงต้องมีการแต่งตั้งให้
ปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ เกี่ ย วกับ การจัดซื้ อจัด จ้า งหรื อการบริ หารพัส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ และตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้ อจัดจ้า งและการบริ หารพัส ดุ ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 6 “หัวหน้า
เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่ งปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อการ
บริ หารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกาหนด หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
3) ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
ผูไ้ ด้รับมอบอานาจและเจ้าหน้าที่ตอ้ งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อจัด
จ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ ได้แก่พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ ภาครั ฐ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2554 และหนังสื อเวียน มติคณะรัฐมนตรี
4) กาหนดวิธีการจัดซื้ อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็ นการเชิญชวนผูป้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดรายใดรายหนึ่ ง
ให้เข้ายืน่ ข้อเสนอหรื อให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรงตามเงื่อนไข ดังนี้
- ใช้ท้ งั วิธีประกาศเชิ ญชวนทัว่ ไปและวิธีคดั เลือก หรื อใช้วิธีคดั เลือก
แล้ว แต่ไม่มีผยู ้ นื่ ข้อเสนอ หรื อข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
- การจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุ ที่มีการผลิ ต จาหน่ าย หรื อให้บริ การทัว่ ไป
และมีวงเงินในการจัดซื้ อจัดจ้างครึ่ งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
- มี ผู้ป ระกอบการที่ มี คุ ณ สมบั ติ โ ดยตรงเพี ย งรายเดี ย ว หรื อ
ผูป้ ระกอบการซึ่ งเป็ นตัวแทนจาหน่ายหรื อตัวแทนผูใ้ ห้บริ การโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดี ยวใน
ประเทศ และไม่มีพสั ดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
- มีความจาเป็ นต้องใช้พสั ดุโดยฉุ กเฉิ นเนื่องจากอุบตั ิภยั หรื อธรรมชาติ
พิบตั ิและการจัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปหรื อคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทา
ให้เกิดความเสี ยหายได้

- 23 - เป็ นพัส ดุ ที่ เกี่ ย วพันกับ พัส ดุ ที่ ไ ด้จดั ซื้ อ จัดจ้า งไว้ก่ อ นแล้ว และมี
ความจาเป็ นต้องจัดซื้ อจัดจ้างเพิ่มเติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่า
- เป็ นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่าง
ประเทศ หรื อหน่วยงานของต่างประเทศ
- ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
- กรณี อื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง

5) ดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
5.1) เสนอค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการจัด ท าร่ างขอบเขตของงานหรื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้ อหรื อจ้าง ในการจัดซื้ อหรื อจัดจ้างที่มิใช้การจ้างก่อสร้ าง
ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรื อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรื อบุคคล
ใดบุค คลหนึ่ งจัดทาร่ า งขอบเขตของงานหรื อรายละเอียดคุ ณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซื้ อหรื อจ้า ง
รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจ้างก่อสร้าง ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ ง หรื อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งจัดทาแบบรู ป
รายกรงานก่อสร้าง (แนวคิดเดิม)
มาตรา 9 การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทาการจัดซื้ อจัด
จ้างให้หน่ วยงานของรัฐคานึ งถึ งคุ ณภาพเทคนิ คและวัตถุ ประสงค์ของการจัดทาซื้ อจัดจ้างพัสดุ น้ นั และ
ห้ามมิให้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่งหรื อของผูข้ ายรายใดรายหนึ่ ง
โดยเฉพาะเว้นแต่พสั ดุที่จะทาการจัดซื้ อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์น้ นั มียี่ห้อเดียงจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อ
ใดก็ให้ระบุยหี่ อ้ นั้นได้
5.2) คณะกรรมการจั ด ท าร่ างของเขตของงานหรื อรายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้ อหรื อจ้าง การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทาการจัดซื้ อจัดจ้าง
ให้ค านึ ง ถึ ง คุ ณภาพ เทคนิ ค และวัตถุ ป ระสงค์ของการจัดซื้ อจัดจ้า งพัส ดุ น้ ัน และห้า มมิ ใ ห้ก าหนด
คุณลักษณะของพัสดุ ให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ ง หรื อของผูข้ ายรายใดรายหนึ่ งโดยเฉพาะ เว้นแต่
พัสดุที่จะทาการจัดซื้ อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์น้ นั มียี่ห้อเดียวหรื อจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุ
ยีห่ อ้ นั้นได้และจัดทาตารางราคากลางตามที่ ปปช.กาหนด
5.3) เสนอผูม้ ีอานาจให้อนุมตั ิราคากลาง ร่ างขอบเขตของงานหรื อรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้ อหรื อจ้าง โดยผ่านเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
5.4) เจ้า หน้า ที่ แ ละหัว หน้า เจ้า หน้า ที่ ตรวจสอบ ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรื อจ้าง ให้เป็ นไปตามกฎหมายและตามความต้องการ

- 24 5.5) ผูม้ ีอานาจให้การอนุ มตั ิราคากลาง ร่ างขอบเขตของงานหรื อรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้ อหรื อจ้างเจ้าหน้าที่นาตารางราคากลางตามที่ ปปช. กาหนดประกาศลง
ในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
5.6) เจ้าหน้าที่จดั ทารายงานขอซื้ อหรื อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่ วยงานของรั ฐ
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็ นที่ตอ้ งซื้อหรื อจ้าง
(2) ขอบเขตของงานหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรื อ
แบบรู ปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้ อหรื อจ้าง แล้วแต่กรณี
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรื อจ้าง
(4) วงเงิ นที่ จะซื้ อหรื อจ้า ง โดยให้ระบุ วงเงิ นงบประมาณ ถ้า ไม่มี
วงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้ อหรื อจ้างในครั้งนั้น
(5) กาหนดเวลาที่ตอ้ งการใช้พสั ดุน้ นั หรื อให้งานนั้นแล้วเสร็ จ
(6) วิธีที่จะซื้ อหรื อจ้างและเหตุผลที่ตอ้ งซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีน้ นั
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี)
(8) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่
จาเป็ นในการซื้ อหรื อจ้าง
5.7) ให้เสนอการแต่งตั้งกรรมการฯ ตามข้อ 6.6 (8) พร้อมกับการดาเนินการ
ตามข้อ 6.6 โดยคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กาหนดในวิธีการจัดซื้ อนั้น ได้แก่
- คณะกรรมการซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
อนึ่ ง คณะกรรมการซื้ อหรื อจ้า งแต่ล ะคณะประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่ งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรื อพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่น
โดยให้คานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งเป็ นสาคัญในกรณี จาเป็ นหรื อเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่ วมเป็ นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จานวนกรรมการที่เป็ น
บุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ งคณะกรรมการซื้ อหรื อจ้างทุกคณะ ควร
แต่งตั้งผูช้ านาญการหรื อผูท้ รงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรื อจ้างนั้น ๆ เข้าร่ วมเป็ นกรรมการด้วย
กฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ
ข้อ 5 ในกรณี ที่การจัดซื้ อจัดจ้างมีวงเงิ นเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ งบุคคลใด
เป็ นผูต้ รวจรับพัสดุก็ได้

- 25 5.8) ผูไ้ ด้รับมอบอานาจให้ความเห็ นชอบ และให้คณะกรรมการซื้ อหรื อจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาเนิ นการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
ข้อ 78 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้ อ
ขอจ้างตามข้อ 22 แล้วให้คณะกรรมการซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัด ท าหนัง สื อ เชิ ญ ชวน ผู้ป ระกอบการที่ มี คุ ณ สมบัติ ต รงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่ งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรื อให้เข้ามาเจตจาต่อรองราคา โดย
ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กรณี ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้เชิญผูป้ ระกอบการที่มี
อาชี พขายหรื อรับจ้างนั้นโดยตรงหรื อจากผูย้ ื่นข้อเสนอในการซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีประกาศเชิ ญชวนทัว่ ไป
หรื อ วิธี ค ดั เลื อกซึ่ งถู ก ยกเลิ ก ไป (ถ้า มี ) ให้ ม ายืน เสนอราคา ทั้ง นี้ หากเห็ น ว่า ผูป้ ระกอบการรายที่
เห็ น สมควรซื้ อ หรื อ จ้า งเสนอราคาสู ง กว่า ราคาในท้อ งตลาด หรื อ ราคาที่ ป ระมาณได้ หรื อ ราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(ข) กรณี ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ ง (2) (ค) (ง) ให้ เ ชิ ญ
ผูป้ ระกอบการที่มีอาชี พขายหรื อรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็ นว่าราคาที่เสนอนั้นสู งกว่า
ราคาในท้องถิ่น หรื อราคาที่ประมาณได้ หรื อราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่
จะทาได้
(ค) กรณี ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ ง (2) (จ) ให้ เ จรจากั บ
ผูป้ ระกอบการรายเดิมตามสัญญาหรื อข้อตกลงซึ่ งยังไม่สิ้นสุ ดระยะเวลาส่ งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้ อหรื อ
จ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต่ากว่าหรื อราคาเดิมภายใต้เงื่ อนไขที่ดีกว่าหรื อเงื่อนไขเดิ ม โดยคานึ งถึ ง
ราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อหน่วยงานของรัฐ
(ง) กรณี ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ ง (2) (ฉ) ให้ดาเนิ นการโดยวิธี
เจรจาตกลงราคา
(จ) กรณี ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรื อ
สิ่ งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนนั้นยังสู งกว่าราคาในท้องตลาด หรื อราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(2) จัดทารายงานผลการพิจารณา โดยให้นาความในข้อ 55 (4) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 55 (4) จัดทารายงานผลการพิ จารณาและความเห็ นพร้ อมด้วย
เอกสารที่ไ ด้รับ ไว้ท้ งั หมดเสนอหัวหน้า หน่ วยงานของรั ฐผ่านหัวหน้าเจ้า หน้า ที่เพื่อพิ จารณาให้ค วาม
เห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- 26 (ก) รายการพัสดุที่จะซื้ อหรื อจ้าง
(ข) รายชื่ อผูย้ ื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผูย้ ื่นข้อเสนอ
ทุกราย
(ค) รายชื่ อผูย้ ื่นข้อเสนอที่ ผ่านการคัดเลื อกว่าไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์
ร่ วมกัน
(ง) หลัก เกณฑ์ก ารพิ จ ารณาคัด เลื อ กข้อ เสนอ พร้ อ มเกณฑ์ก ารให้
คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้
ยืน่ ข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
ข้อ 79 กรณี ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ ง (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจตจาตก
ลงราคากับผูป้ ระกอบการที่มีอาชี พขายหรื อรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซ้ื อหรื อจ้างได้
ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 24
การซื้ อหรื อจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่เกิดขึ้น
โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดาเนินการตามปกติได้ทนั ให้เจ้าหน้าที่หรื อผูท้ ี่รับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิงานนั้นดาเนิ นการไปก่อนและรี บรายงานขอความเห็ นชอบต่อหัวหน้าหน่ วยงานของรัฐ และเมื่อ
หัวหน้าหน่ วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็ นหลักฐานการตรวจรับโดย
อนุโลม
ข้อ 80 การซื้ อหรื อจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตามความในมาตรา 96 วรรคสอง หน่วยงานของรัฐอาจดาเนิ นการซื้ อหรื อจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้
ข้อ 81 ให้นาความในข้อ 42 มาใช้บงั คับกับการประกาศผลผูไ้ ด้รับ
การคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
ข้อ 42 เมื่อหัวหน้าหน่ วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
พิจารณาและผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสั่งซื้ อหรื อจ้างแล้ว ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผูช้ นะการซื้ อหรื อจ้างใน
ระบบเครื อข่า ยสารสนเทศของกรมบัญชี กลางและของหน่ วยงานของรั ฐตามวิธีก ารที่ กรมบัญชี กลาง
กาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้
เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
6) การจัดทาสัญญา ข้อตกลง
มาตรา 96 หน่ วยงานของรัฐอาจจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อโดยไม่ทาตามแบ
สัญญาตามมาตรา 93 ก็ได้เฉพาะในกรณี ดงั ต่อไปนี้

- 27 (1) การจัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธีคดั เลือกตามาตรา 56 (1) (ค) หรื อการจัดซื้ อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรื อ (ฉ) หรื อการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 70 (3) (ข)
(2) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
(3) กรณี ที่ คู่ สั ญ ญาสามารถส่ ง มอบพัส ดุ ไ ด้ค รบถ้ว นภายในห้ า วัน ท าการ
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
(4) การเช่าซึ่ งผูเ้ ช่าไม่ตอ้ งเสี ยเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
(5) กรณี อื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณี ที่การจัดซื้ อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวงจะไม่
ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อไว้ต่อกันก็ได้แต่ตอ้ งมีหลักฐานในการจัดซื้ อจัดจ้างนั้น
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกาหนดวงเงิ นเล็กให้แตกต่างกันตาม
ขนาดหรื อประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้
กฎกระทรวงกาหนดวงเงิ นการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิ น
การจัดซื้ อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ และวงเงิ นการจัดซื้ อจัดจ้างในการแต่งตั้งผูต้ รวจรับพัสดุ
พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ได้กาหนดวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 10,000 บาท จะไม่ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อไว้ต่อกัน
ก็ได้ แต่ตอ้ งมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
7) การบริ หารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
มาตรา 96 หน่วยงานของรัฐอาจจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อโดยไม่ทาตามแบบ
สัญญาตามมาตรา 93 ก็ได้เฉพาะในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาการของผูใ้ ช้พสั ดุ น้ ันหรื อสถานที่ซ่ ึ งกาหนดไว้ใน
สัญญาหรื อข้อตกลงการตรวจรั บพัส ดุ ณ สถานที่ อื่นในกรณี ที่ไ ม่มีสัญญาหรื อข้อตกลงจะต้องได้รับ
อนุมตั ิจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้สาหรับกรณี ที่
มีการทดลองหรื อตรวจสอบในทางเทคนิ คหรื อทางวิทยาศาสตร์ จะเชิ ญผูช้ านาญการหรื อผุท้ รงคุ ณวุฒิ
เกี่ยวกับพัสดุน้ นั มาให้คาปรึ กษาหรื อส่ งพัสดุน้ นั ไปทดลองหรื อตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูช้ านาญการ
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิน้ นั ๆ ก็ได้ในกรณี จาเป็ นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็ นจานวนหน่ วยทั้งหมดได้ให้ตรวจ
รับตามหลักวิชาการสถิติ
(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างนาพัสดุมาส่ งและให้ดาเนิ นการ
ให้เสร็ จสิ้ นโดยเร็ วที่สุด

- 28 (4) เมื่อผูต้ รวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุไว้และถือว่าผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง
ได้ส่ งมอบพัสดุ ถู กต้องครบถ้วนตั้ง แต่วนั ที่ ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างนาพัสดุ น้ ันมาส่ งแล้วมอบแก่ เจ้าหน้า ที่
พร้อมกับทาใบตรวจรับโดยลงชื่ อไว้เป็ นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับมอบแก่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง 1 ฉบับ
และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หวั หน้า
หน่วยงานของรัฐทราบ
(5) ในกรณี ที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างส่ งมอบพัสดุ ถูกต้องแต่ไม่ครบจานวนหรื อส่ ง
มอบครบจานวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมดถ้าสัญญาหรื อข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้
เฉพาะจานวนที่ถูกต้องโดยถื อปฏิ บตั ิตาม (4) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างทราบภายใน 3 วันทาการนับถัดจากวันตรวจพบแต่ท้ งั นี้ ไม่ตดั
สิ ทธิ์ หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างในจานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้องนั้น
(6) การตรวจรั บพัส ดุ ที่ ประกอบกันเป็ นชุ ดหรื อหน่ วยถ้า ขาดส่ วนประกอบ
อย่างใดอย่างหนึ่ งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างยังมิได้ส่งมอบ
พัสดุน้ นั และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผขู้ ายหรื อผูร้ ับจ้างทราบภายใน 3
วันทาการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ
(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทาความเห็นแย้งไว้ให้
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุน้ นั ไว้จึง
ดาเนินการตาม (4) หรื อ (5) แล้วแต่กรณี
ข้อ 181 กรณี ที่สัญญาหรื อข้อตกลงได้ครบกาหนดส่ งมอบแล้วและมี ค่าปรั บ
เกิดขึ้นให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรี ยกค่าปรับตามสัญญาหรื อข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน 7 วันทาการ
นับถัดจากวันครบกาหนดและส่ งมอบและเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่ วยงานของรัฐบอกสงวน
สิ ทธิ์ การเรี ยกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุน้ นั ด้วย

4. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิ ญชวนผูป้ ระกอบการที่
มีคุณสมบัติตรงตามเงื่ อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่ งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรื อให้เข้ามา
เจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุกบั ผูป้ ระกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง (อธิวฒั น์ โยอาศรี :2561, หน้า 193-196)
เกณฑ์ การใช้ วธิ ีเฉพาะเจาะจง
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) กรณี ดงั ต่อไปนี้ใช้ในวิธีเฉพาะเจาะจง

- 29 (ก) ใช้ท้ งั วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปและวิธีคดั เลือก หรื อใช้วิธีคดั เลือกแล้วแต่ไม่มีผยู ้ ื่น
ข้อเสนอ หรื อข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) การจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่ าย ก่อสร้ าง หรื อใช้บริ การทัว่ ไป และมี
วงเงินในการจัดซื้ อจัดจ้างครึ่ งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(ค) การจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุ ที่มีผปู ้ ระกอบการซึ่ งมีคุณสมบัติตรงเพียงรายเดียว หรื อการ
จัดซื้ อจัดจ้างพัสดุจากผูป้ ระกอบการซึ่งเป็ นตัวแทนจาหน่ายหรื อตัวแทนผูใ้ ห้บริ การโดยชอบด้วยกฎหมาย
เพียงรายในประเทศไทยและไม่มีพสั ดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) มี ความจาเป็ นต้องใช้พสั ดุ น้ นั โดยฉุ กเฉิ น เนื่ องจากเกิ ดอุ บตั ิภยั หรื อภัยธรรมชาติ
หรื อเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิ ญชวน
ทัว่ ไปหรื อวิธีคดั เลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทาให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(จ) พัสดุที่จะทาการจัดซื้ อจัดจ้างเป็ นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทาการจัดซื้ อจัดจ้างไว้
ก่อนแล้วและมีความจาเป็ นต้องทาการจัดซื้ อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรื อต่อเนื่ องในการใช้พสั ดุ
นั้น โดยมูลค่าของพัสดุที่ทาการจัดซื้ อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุ ที่ได้ทาการจัดซื้ อจัดจ้างไว้
ก่อนแล้ว
(ฉ) เป็ นพัสดุ ที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรื อ
หน่วยงานของต่างประเทศ
(ช) เป็ นพัสดุที่เป็ นที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างซึ่งจาเป็ นต้องซื้ อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณี อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงกาหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 (กรณี
ตาม มาตรา 56 วรรคสอง (2) (ซ)
ให้การจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุดงั ต่อไปนี้ เป็ นกรณี การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(1) การจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุดงั ต่อไปนี้ เป็ นกรณี การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(2) การจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ นตามระเบียบที่ออก
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรื อระเบียบที่ออกตามกฎหมายอื่น
(3) การจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับความมัน่ คงของสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
(4) การจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุ จากรั ฐวิสาหกิ จหรื อนิ ติบุคคลในเครื อของหน่วยงานของรั ฐ
เดียวกันดังต่อไปนี้
(ก) รัฐวิสาหกิ จหรื อนิ ติบุคคลที่มีหน่ วยงานของรัฐถื อหุ ้นหรื อเป็ นหุ ้นส่ วนรวมอยู่
ด้วยในรัฐวิสาหกิจหรื อนิติบุคคลนั้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของทุนทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20
ของทุนทั้งหมดและเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่สุด

- 30 (ข) รัฐวิสาหกิจหรื อนิติบุคคลที่มีหน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจหรื อนิติบุคคลตาม
(ก) แห่ งเดียวหรื อหลายแห่ งถือหุ ้นหรื อเป็ นหุ่ นส่ วนรวมอยูด่ ว้ ยหรื อรวมกันในรัฐวิสาหกิจหรื อนิติบุคคล
นั้น ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด
(ค) รัฐวิสาหกิจหรื อนิ ติบุคคลที่มีหน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจหรื อนิติบุคคลตาม
(ก) หรื อรัฐวิสาหกิจหรื อนิติบุคคลตาม (ข) ในลาดับชั้นแรกหรื อในชั้นต่อ ๆ ไปแห่งเดียวหรื อหลายแห่ ง
ถือหุ ้นหรื อเป็ นหุ ้นส่ วนรวมอยู่ดว้ ยหรื อรวมกันในรั ฐวิสาหกิจหรื อนิ ติบุคคลนั้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
ของทุนทั้งหมด
(5) การจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุ ที่ตอ้ งใช้พสั ดุน้ นั โดยฉุ กเฉิ น ซึ่ งหากใช้วิธีประกาศเชิ ญชวน
ทัว่ ไปหรื อวิธีคดั เลือกอาจก่อให้เกิ ดความล่าช้าและอาจทาให้เกิ ดความเสี ยหายแก่หน่ วยงานของรัฐหรื อ
ประโยชน์สาธารณะ
ขั้นตอนการดาเนินการซื้อหรือจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(1) ระเบียบข้อ 78 กรณี ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้ อขอจ้างตามข้อ 22 แล้ว ให้
คณะกรรมการซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทาหนังสื อเชิ ญชวนผูป้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่ งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรื อให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
โดยให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
การเลือกใช้ วธิ ีเฉพาะเจาะจง
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก)
(1) ใช้วธิ ีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปและวิธีคดั เลือกแล้ว
* ไม่มีผยู ้ นื่ ข้อเสนอ
* ข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(2) ใช้วธิ ีคดั เลือกแล้ว
* ไม่มีผยู ้ นื่ ข้อเสนอ
* ข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค)
มีผปู ้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติ โดยตรงเพียงรายเดียว
หรื อผู ้ป ระกอบการซึ่ งเป็ นตัว แทนจ าหน่ า ยหรื อ
ตัวแทนผูใ้ ห้บริ การโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงราย
เดียวในประเทศ / และไม่มีพสั ดุอื่นที่จะใช้ทดแทน
ได้
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง)
มี ค วามจ าเป็ นต้อ งใช้พ ัส ดุ โ ดยฉุ ก เฉิ น เนื่ อ งจาก

หน้ าทีค่ ณะกรรมการซือ้ หรือจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้ อ 78 (1) (ก)
* ให้เ ชิ ญ ผูป้ ระกอบการที่ มี อาชี พ ขายหรื อ รั บจ้างนั้นโดยตรง
หรื อจากผูย้ ื่นข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศเชิ ญชวนทัว่ ไปหรื อ
วิธีคดั เลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายืน่ เสนอราคา
* หากเห็ นว่า ผูป้ ระกอบการายที่ เห็ นสมควรซื้ อหรื อจ้างเสนอ
ราคาสู งกว่าราคาในท้องตลาด หรื อราคาที่ ประมาณได้ หรื อ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
ข้ อ 78 (1) (ข)
* ให้เชิญผูป้ ระกอบการที่มีอาชีพขาย หรื อรับจ้างนั้นโดยตรงมา
ยืน่ เสนอราคา
* หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรื อราคา
ที่ประมาณได้ หรื อราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรอง
ราคาลงเท่าที่จะทาได้
ข้ อ 78 (1) (ข)
* ให้เชิญผูป้ ระกอบการที่มีอาชีพขาย หรื อรับจ้างนั้นโดยตรงมา

- 31 อุบัติภยั หรื อธรรมชาติ พิบัติ และ การจัดซื้ อจัดจ้า ง
โดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ว ไป หรื อ วิธี ค ัด เลื อ ก
อาจก่อให้เกิ ดความล่าช้า และ อาจทาให้เกิ ดความ
เสี ยหายร้ายแรง

ยืน่ เสนอราคา
* หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรื อราคา
ที่ประมาณได้ หรื อราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรอง
ราคาลงเท่าที่จะทาได้

การเลือกใช้ วธิ ีเฉพาะเจาะจง
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ง)
เป็ นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จดั ซื้ อจัดจ้างไว้ก่อน
แล้ว และมี ค วามจ าเป็ นต้อ งจัด ซื้ อ จัด จ้า งเพิ่ ม เติ ม
โดยมูลค่าของพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่
สูงกว่าพัสดุที่ได้จดั ซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

หน้ าทีค่ ณะกรรมการซื้อหรือจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้ อ 78 (1) (ค)
ให้เจรจากับผูป้ ระกอบการรายเดิมตามสัญญาหรื อข้อตกลงซึ่ งยัง
ไม่ สิ้ นสุ ด ระยะเวลาส่ งมอบ เพื่อ ขอให้มี ก ารซื้ อ หรื อ จ้างตาม
รายละเอียด และราคาที่ ต่ากว่าหรื อราคาเดิม โดยคานึ งถึงราคา
ต่อหน่ วยหรื อราคาเดิ มภายใต้เงื่ อนไขที่ ดีกว่าหรื อเงื่ อนไขเดิ ม
โดยคานึ งถึ งราคาต่อหน่ วยตามสัญ ญาเดิ ม (ถ้ามี ) เพื่ อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (จ)
ข้ อ 78 (1) (ง)
เป็ นพัสดุ ที่ ข ายทอดตลาด โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ดาเนินการโดยเจรจาตกลงราคา
องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ หรื อหน่ ว ยงานของ
ต่างประเทศ
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ช)
ข้ อ 78 (1) (ช)
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ซึ่งจาเป็ นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างโดยตรง มาเสนอราคา หาก
เห็นว่า ราคาที่เสนอนั้นยังสู งกว่าราคาในท้องตลาด หรื อราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้

(2) ระเบียบข้อ 78 กรณี ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ)
หนังสื อด่วนที่ สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว123 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ซ้อมความ
เข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่ งเสริ มหรื อสนับสนุ น และกาหนดแนวทางปฏิบตั ิการจัดซื้ อจัด
จ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) สรุ ปได้ดงั นี้
(2.1) วงเงินในการจัดซื้ อจัดจ้างครึ่ งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท จะดาเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)
วิธีดาเนินการ
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อาชีพขายหรื อรับจ้างโดยตรง
(2.2) วงเงินในการจัดซื้ อจัดจ้างครึ่ งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท จะดาเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ)
วิธีดาเนินการ
ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหน่ วยงานของรัฐที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการซื้ อหรื อจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงหรื อไม่ก็ได้
(ก) หากแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ก็ให้ดาเนิ นการตามระเบียบข้อ 78(1)(ง) โดย
อนุโลม (ให้ดาเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา)
(ข) หากไม่ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการฯ จะให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ จรจาตกลงราคากั บ
ผูป้ ระกอบการที่มีอาชีพขายหรื อรับจ้างนั้นโดยตรงก็ให้ดาเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคหนึ่ง โดย
อนุโลม
(3) ระเบียบข้อ 79 กรณี ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)
การเลือกใช้ วธิ ีเฉพาะเจาะจง
หน้ าทีค่ ณะกรรมการซือ้ หรือจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ประกอบกฎกระทรวง (1) ระเบียบ ข้ อ 79
กาหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ (ก) กรณี ปกติ
ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผูป้ ระกอบการที่มีอาชีพขายหรื อ
พ.ศ. 2560 ข้ อ 1
รับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ซ้ื อหรื อจ้างภายใน
“การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ า ย วงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ก่ อสร้ างหรื อให้บ ริ การทัว่ ไป และมี วงเงิ นในการ (ข) กรณี จาเป็ นเร่ งด่วน
จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท” กรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และอาจไม่ได้ดาเนิ นการตามปกติ ได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่ หรื อผูท้ ี่
รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บัติ ง านนั้น ด าเนิ น การไปก่ อ นแล้ว รี บ
รายงานขอความเห็ น ชอบต่ อ หัว หน้า หน่ ว ยงานของรั ฐ เมื่ อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงาน
ดังกล่าวเป็ นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

5. การมอบอานาจในการจัดซื้อจัดจ้ าง
ตามที่ ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้า งและการบริ หารพัส ดุ ภาครั ฐ
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2560 ข้อ 7 ผูม้ ีอานาจดาเนิ นการตามข้อ 6 หรื อผูม้ ี
อานาจสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้างตามระเบียบนี้ จะมอบอานาจเป็ นหนังสื อให้แก่ผดู ้ ารงตาแหน่ งใดก็ได้ซ่ ึ งสังกัด
หน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้คานึ งถึงระดับตาแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผูท้ ี่ได้รับมอบ
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และจะมอบอานาจนั้นให้แก่ผดู ้ ารงตาแหน่ งอื่นต่อไปไม่ได้ สถาบันได้มีตามคาสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ที่ 574/2560 เรื่ อง มอบอานาจให้คณบดี/ผูอ้ านวยการสานักปฏิบตั ิราชการแทนอธิ การบดี
ในกรณี การจัดซื้ อจัดจ้างจากเงินทุนคณะและเงินหลักสู ตรของคณะ ดังนี้
1. การอนุมตั ิดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้าง คราวหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
2. อนุมตั ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรื อข้อตกลง และอนุมตั ิการงดหรื อลดค่าปรับให้แก่
คู่สัญญาหรื อข้อตกลง หรื อการขยายเวลาทาการตามสัญญาหรื อข้อตกลง ภายในวงเงิ นที่ ได้รับมอบ
อานาจ
3. แจ้งการปรับ สงวนสิ ทธิการปรับ และอนุ มตั ิปรับ ภายในวงเงินที่ได้รับมอบอานาจ
4. ลงนามในสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อเกี่ ยวกับการดาเนิ นการตามแห่ งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกเว้น
ก. การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ข. การเสนอให้ผูไ้ ม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามข้อผูก พันของทางราชการ หรื อมี เหตุ อนั ควรเชื่ อว่า
กระทาโดยไม่สุจริ ต หรื อมีการสมยอมในการเสนอราคา เป็ นผูท้ ิ้งงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
6. จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้ านพัสดุ พ.ศ.2543
เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านพัสดุในหน่วยงานของรัฐ ซึ งหมายถึงผูม้ ีอานาจหน้าที่ดาเนิ นการเกี่ยวกับ
การจัดทาเอง การซื้ อ การจ้าง การจ้างที่ปรึ กษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า
การควบคุม การจาหน่าย และการดาเนินการอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับว่าด้วย
การพัส ดุ มี ค วามส านึ ก ในการปฏิ บ ัติ ง านและพัฒ นางานด้า นพัส ดุ ใ นหน่ ว ยงานของรั ฐ และเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 77 จึงเห็นสมควร
กาหนดให้มีจรรยาบรรณของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านพัสดุ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ินอกจากการประพฤติ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ งได้กาหนดไว้แล้วด้วย ดังนี้ (คณะกรรมการว่าด้วย
การบริ หารพัสดุ สานักนายกรัฐมนตรี : 2543 , 1 – 2)
1. วางตัวเป็ นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยจิตสานึ ก และด้วยความโปร่ งใส สามารถให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ทุกเวลา
3. มี ค วามมุ่ง มั่นในการที่ จ ะพัฒนาตนเอง และพัฒ นา โดยเรี ย นรู ้ ถึ ง เทคนิ ค วิท ยาการใหม่ ๆ
เพิม่ เติมอยูเ่ สมอ และนามาใช้ปฏิบตั ิงานให้รวดเร็ ว มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลดียงิ่ ขึ้น
4. ปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบตั ิของทางราชการอย่างเคร่ งครัด
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ประโยชน์สูงสุ ด
6. คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและประโยชน์ส่วนรวมของราชการเป็ นหลัก โดยคานึ งถึ ง
ความถูกต้อง ยุติธรรมและความสมเหตุสมผลประกอบด้วย
7. ปฏิ บ ตั ิ ง านร่ วมกับ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาและผูร้ ่ วมงานด้วยความเอาใจใส่ โดยให้ค วามร่ วมมื อ
ช่วยเหลือในเรื่ องการให้ความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แก้ไขปั ญหาร่ วมกันและการพัฒนางาน
8. ไม่เรี ยก รับ หรื อยอมรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อย่างใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากผูข้ าย
ผูร้ ับจ้าง หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กบั ทางราชการเกี่ ยวกับการพัสดุ เพื่อตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
9. ปฏิบตั ิต่อผูข้ ายผูร้ ับจ้าง หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กบั ทางราชการเกี่ยวกับการ
พัสดุ รวมถึงการรับฟั งผูม้ าร้ องเรี ยน ร้ องทุกข์ ด้วยความเป็ นธรรมเอื้อเฟื้ อ มี น้ าใจ แต่ท้ งั นี้ การปฏิ บตั ิ
ดังกล่าวต้องไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม
10. ให้ความร่ วมมือกับทุกฝ่ ายในการเสริ มสร้างมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้อง
กับงานด้านพัสดุ ให้สามารถพัฒนางานจนเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปว่าเป็ นวิชาชีพเฉพาะสาขาหนึ่ง
11. ผูบ้ งั คับบัญชาด้านพัสดุพึงใช้ดุลพินิจในการปฏิ บตั ิงาน และในการส่ งเสริ ม สนับสนุ น การ
ให้คาปรึ กษา คาแนะนา และรับฟังความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างมีเหตุผล
12. ผูบ้ งั คับบัญชาด้านพัสดุ พึง ควบคุ ม ตรวจสอบ ดู แล และก าชับ ให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งาน ประพฤติ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณนี้ อย่างเคร่ งครัดในกรณี ที่พบว่ามีประพฤติปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตามจรรยาบรรณนี้
ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการดาเนินการให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณนี้ต่อไป

บทที่ 4
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เนื้ อ หาในบทที่ 4 ประกอบไปด้ว ย 2 ส่ ว น เพื่ อ แสดงให้เห็ นผัง การจัด ซื้ อจัดจ้า ง โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง ของกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ดังนี้
4.1 กระบวนการและขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานใช้งานระบบ MIS
เฉพาะเจาะจง กรณี วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
4.2 กระบวนการและขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานใช้งานระบบ e-GP
เฉพาะเจาะจง กรณี วงเงิน 5,000 - 500,000 บาท
4.1 กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานใช้ งานระบบ MIS
เฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินวงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

กรณี จดั ซื้ อจัดจ้างโดยวิธี
กรณี จดั ซื้ อจัดจ้างโดยวิธี

กรณีจัด ซื้อจัดจ้ างโดยวิธี

ขั้นตอนที่ 1 ขอเสนอเอกสารรายงานขอซื้ อขอจ้าง
- กาหนดขอบเขตงาน
- รายละเอียดพัสดุและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
- รายละเอียดในใบเสนอราคา
- คู่เทียบ (ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ 2 เสนอรายงานขอซื้ อขอจ้าง
- เสนอรายงานขอซื้อขอจ้างผ่านหัวหน้าพัสดุ
- เสนอรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอคณบดีเพื่ออนุมตั ิ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมตั ิดาเนินการจัดซื้อ/จ้าง และดาเนินการจัดหา ในระบบ MIS
- กฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ ข้อ 5
ในกรณี ที่การจัดซื้ อจัดจ้างมี วงเงิ นเล็กน้อยไม่เกิ น 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุ คคลหนึ่ งบุ คคลใดเป็ น
ผูต้ รวจรั บพัสดุ ก็ได้ และข้อ 4 ได้กาหนดวงเงิ นเล็กน้อยไม่เกิ น 10,000 บาท จะไม่ทาข้อตกลงเป็ น
หนังสื อไว้ต่อกันก็ได้ แต่ตอ้ งมีหลักฐานในการจัดซื้ อจัดจ้างนั้น
- กรณี ที่การจัดซื้ อจัดจ้างมี วงเงิ นเกิ น 100,000 – 500,000 บาท จะต้องมี
องค์ป ระกอบ คณะกรรมการซื้ อหรื อจ้า งแต่ ล ะคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอย่า งน้อ ย 2 คน ซึ่ งแต่ ง ตั้ง จากข้า ราชการ ลู ก จ้า งประจา พนัก งานราชการ พนัก งาน
มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรื อพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
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ออกใบสั่งซื้อ

- กรณี ที่การจัดซื้ อพัสดุมีวงเงินเกิน 100,000 – 500,000 บาท ต้องดาเนินการ

- กรณี ที่การจัดจ้างมีวงเงินเกิน 100,000 – 200,000 บาท ต้องดาเนินการออก
ใบสั่งจ้าง ผูร้ ับจ้างมีหน้าที่ตอ้ งเสี ยอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อจานวนเงิ นตามสัญญา 1,000 บาท หรื อเศษ
ของ 1,000 บาทปัดขึ้น สาหรับคู่สัญญาใบจ้าง จะต้องปิ ดอากรแสตมป์ เป็ นเงิน 5 บาท
- กรณี ที่การจัดจ้างมีวงเงินเกิน 200,000 – 500,000 บาท ต้องดาเนินการออก
ใบสั่งจ้าง พร้อมนาใบสั่งจ้างไปสลักหลังที่สานักงานเขตภาษีของผูร้ ับจ้าง หรื อสานักงานเขตภาษีของผู้
ว่าจ้าง
ขั้นตอนที่ 4 เสนอเอกสารขออนุมตั ิจดั ซื้ อ/จ้าง
- เสนอการเงินเพื่อตรวจสอบวงเงินงบประมาณ
- เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่ออนุมตั ิ
- เสนอคณบดีเพื่ออนุมตั ิจดั ซื้อ/จัดจ้าง
ขั้นตอนที่ 5 ส่ งมอบพัสดุ
- ส่ งมอบพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 6 ตรวจรับพัสดุ ในระบบ MIS
- ตรวจสอบส่ งของ
- ตรวจสอบใบแจ้งหนี้
- ตรวจสอบใบเสร็ จรับเงิน (ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ 7 เสนอขออนุมตั ิตรวจรับพัสดุ
- เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุมตั ิเบิกจ่าย
- เสนอการเงินตรวจสอบการเบิกจ่าย
- เสนอคณบดีเพื่ออนุมตั ิเบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนที่ 8 เบิกจ่าย
- ดาเนินการออกเลขหนังสื อในระบบ e-Doc
-ดาเนินการส่ งเรื่ องเบิกจ่ายไปยังกองคลังและพัสดุ

- 37 ภาพที่ 4.1

แผนผังแสดงกระบวนการปฏิบตั ิงานใช้งานระบบ MIS กรณี จดั ซื้ อจัดจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง กรณี วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
เริ่ม
้ อขอจ้าง
ไม่ถขอเสนอเอกสารรายงานขอซื
ูก
เสนอรายงานขอซื้ อขอจ้างผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่
ไม่อนุมตั ิ

เสนอรายงานขอซื้อ
ขอจ้างเสนอคณบดี
เพื่ออนุมตั ิ

งาน

อนุมตั ิ

คืนเอกสาร

ขออนุมตั ิดาเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในระบบ MIS
เสนอการเงินเพื่อตรวจสอบวงเงินงบประมาณ

เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

งาน

เสนอคณบดีเพื่อ
อนุมตั ิจดั ซื้อ/จ้าง

อนุมตั ิ
แจ้งร้านเพื่อส่งมอบพัสดุให้แก่บุคลากรในคณะ

ตรวจรับพัสดุ ในระบบ MIS
เสนอการเงินตรวจสอบการเบิกจ่าย
เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุมตั ิเบิกจ่าย
จ่ายเงิน
ไม่อนุมตั ิ

งาน

เสนอคณบดี
อนุมตั ิเบิกจ่ายเงิน

อนุมตั ิ
ดาเนินการออกเลขหนังสื อในระบบ e-Doc
ดาเนิ นการส่งเรื่ องเบิกจ่ายไปยังกองคลังและพัสดุ
จบ

-

กาหนดขอบเขตงาน
รายละเอียดพัสดุและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
รายละเอียดในใบเสนอราคา
คู่เทียบ (ถ้ามี)
- กรณี ที่ ก ารจัด ซื้ อ จัด จ้า งมี ว งเงิ น เล็ ก น้ อ ยไม่ เ กิ น
100,000 บาท จะแต่งตั้งบุ คคลหนึ่ ง บุค คลใดเป็ น
ผูต้ รวจรั บ พัสดุ ก็ ได้ และข้อ 4 ได้กาหนดวงเงิ น
เล็กน้อยไม่เกิน 10,000 บาท จะไม่ทาข้อตกลงเป็ น
หนั ง สื อ ไว้ต่ อ กัน ก็ ไ ด้ แต่ ต ้อ งมี ห ลัก ฐานในการ
จัดซื้ อจัดจ้างนั้น
- กรณี ที่การจัดซื้ อจัดจ้างมี วงเงินเกิน 100,000 –
500,000 บาท ต้องมี องค์ประกอบ คณะกรรมการ
ซื้ อหรื อจ้ า งแต่ ล ะคณะประกอบด้ ว ย ประธาน
กรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน
- กรณี ที่การจัดซื้ อ พัส ดุ มีว งเงิ นเกิ น 100,000 500,000 บาท ต้องดาเนินการออกใบสั่งซื้ อ
- กรณี ที่การจัดจ้างมีวงเงินเกิน 100,000 – 200,000
บาท ต้องดาเนินการออกใบสั่งจ้าง ผูร้ ับจ้างมีหน้าที่
ต้อ งเสี ย อากรแสตมป์ 1 บาท ต่ อ จ านวนเงิ น ตาม
สัญญา 1,000 บาท หรื อเศษของ 1,000 บาทสาหรั บ
คู่สัญญาใบจ้าง จะต้องปิ ดอากรแสตมป์ เป็ นเงิน 5
บาท
- กรณีที่การจัดจ้างมีวงเงินเกิน 200,000 – 500,000
บาท จะต้อ งด าเนิ น การออกใบสั่ ง จ้า ง พร้ อ มน า
ใบสั่ ง จ้า งไปสลัก หลัง ที่ ส านั ก งานเขตภาษี ข องผู ้
รับจ้าง หรื อสานักงานเขตภาษีของผูว้ า่ จ้าง

- ตรวจสอบใบส่งของ
- ตรวจสอบใบแจ้งหนี้
- ตรวจสอบใบเสร็ จรับเงิน (ถ้ามี)

- 38 การเข้ าใช้ งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณี วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท
มีข้นั ตอนดังนี้
1. เข้าสู่ ระบบด้วยการคลิกที่ไอคอน

ดังภาพ

1

ภาพ 4.1 การเข้ าใช้ งานระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร (MIS)
2. กรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วน (ชื่อผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่าน)
1. บันทึก “รหัสผูใ้ ช้” 2. บันทึก “รหัสผ่าน” 3. กดปุ่ ม “เข้าสู่ ระบบ”

1

2

3

ภาพ 4.1 การเข้ าใช้ งานระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร (MIS) (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 39 ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้ าง
1. คลิกให้เครื่ องหมาย  ที่ช่องปรับปรุ งอัตโนมัติ ทุกครั้งที่เปิ ดใช้งานระบบ
1

ภาพ 4.2 การบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้ าง

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

2. คลิกเลือกประเภทการ “จัดหาซื้ อจัดจ้าง”
3. คลิกเลือก “การจัดซื้ อ/จ้างวัสดุ”
4. คลิกเลือก “ขออนุมตั ิเพื่อดาเนินการจัดซื้ อ/จ้างวัสดุ”

4

2
3

ภาพ 4.2 การบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 40 หน้ าจอบันทึก ขออนุมัติเพือ่ ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้ าง แบ่ งการบันทึกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การดาเนินการในส่ วนของซื้อหรือการจ้ าง
ขั้นตอนบันทึกข้อมูลส่ วนที่ 1 (การซื้ อการจ้างวัสดุ)
6

5

ภาพ 4.3 การดาเนินการในส่ วนของซื้อหรือการจ้ าง

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

5. คลิกเพื่อเลือก “ปี งบประมาณ” 6. คลิก
7. คลิก “เลือกหน่วยงานที่ตอ้ งการ”

เลือกชื่อหน่วยงานและหลักสู ตร จะปรากฏหน้าต่างนี้

7

ภาพ 4.3 การดาเนินการในส่ วนของซื้อหรือการจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 41 8. บันทึก “เลขที่ขออนุมตั ิซ้ื อ/จ้าง”

9. คลิก “ค้นหา”

9
8

ภาพ 4.3 การดาเนินการในส่ วนของซื้อหรือการจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

10. พิมพ์ชื่อเรื่ องที่ขออนุมตั ิ
12. ใส่ ระยะเวลาการส่ งมอบ

11. คลิกเลือกวันที่ที่ขออนุมตั ิ
13. คลิกเลือกวิธีการซื้ อ/จ้าง

11
10
13
12

ภาพ 4.3 การดาเนินการในส่ วนของซื้อหรือการจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 42 14. คลิก

เลือกผูป้ ระกอบการ จะปรากฏหน้าต่างนี้

15. คลิก “OK”

14

15

ภาพ 4.3 การดาเนินการในส่ วนของซื้อหรือการจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

16. จะปรากฏหน้าต่างนี้ พิมพ์ชื่อบางส่ วน หากยังไม่มีชื่อในระบบต้องแจ้งมายังคณะเพื่อเพิ่มรายชื่ อใน
ระบบให้ก่อน โดยจะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี (ภาษี) เพราะข้อมูลในส่ วนนี้ ระบบ
จะนาไปใช้ในตอนจ่ายเงิน
17. คลิกเลือก “ค้นหา” 18. คลิกเลือกชื่อผูป้ ระกอบการ

16
17

18

ภาพ 4.3 การดาเนินการในส่ วนของซื้อหรือการจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 43 19. คลิกเลือก “แหล่งเงิน”

20. เลือก “งบประมาณภาคพิเศษ”

19

20

ภาพ 4.3 การดาเนินการในส่ วนของซื้อหรือการจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

21.
22.
23.
24.
25.
26.

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฝ่ าย/กอง

แผนงานหลัก เลือกแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา พิมพ์ 1
แผนงานรอง เลือกแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา พิมพ์ 02
“งานย่อย” พิมพ์ 00
เลือกกองทุน หากเป็ นวัสดุเลือกกองทุนเพื่อการศึกษา
เลือกคณะรัฐประศาสนศาสตร์
พิมพ์ 00 27. งาน/สาขา พิมพ์ 00 28. คลิก เลือกหลักสู ตร

25

21
26

22
23
24

ภาพ 4.3 การดาเนินการในส่ วนของซื้อหรือการจ้ าง (ต่ อ)

27
28

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 44 29. คลิก
31. คลิก

หมวดรายจ่ายหลัก พิมพ์ 1000
รายการ พิมพ์ 001

30. คลิก
32. คลิก

หมวดรายจ่ายย่อย พิมพ์ 1001
รายละเอียด พิมพ์ 1

29
30
31
32

ภาพ 4.3 การดาเนินการในส่ วนของซื้อหรือการจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

33. พิมพ์เหตุผลและความจาเป็ นในการจัดซื้ อ/จ้าง
34. พิมพ์เรี ยน “ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร”
35. พิมพ์ชื่อ – นามสกุล ผูข้ ออนุญาต 36. พิมพ์ตาแหน่ง
37. พิมพ์ผมู้ ีอานาจอนุมตั ิ
38. พิมพ์ชื่อ-สกุล ผูก้ รอกรายละเอียดในใบประกอบการขอซื้ อ/จ้าง

33
34

35

36
37
38

ภาพ 4.3 การดาเนินการในส่ วนของซื้อหรือการจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 45 ส่ วนที่ 2 รายละเอียดวัสดุ
39. คลิกเลือก “รายละเอียดวัสดุ”
38

ภาพ 4.4 รายละเอียดวัสดุ

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

40. คลิก เลือกรหัสวัสดุหลัก จะปรากฏหน้าต่างนี้
41. คลิก “OK”

40

41

ภาพ 4.4 รายละเอียดวัสดุ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 46 42. จะปรากฏหน้าต่างนี้ พิมพ์ชื่อวัสดุ/จ้างบางส่ วน หากยังไม่มีชื่อในระบบต้องแจ้งมายังคณะเพื่อเพิ่ม
รายชื่อในระบบให้ก่อน
43. คลิกเลือก “ค้นหา”
44. คลิกเลือกรหัสวัสดุ “จ้างเหมาบริ การ (ตามรายละเอียดที่แนบ)”

42

43
44

ภาพ 4.4 รายละเอียดวัสดุ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

45 คลิกจานวน พิมพ์ 1
47 คลิกเลือก รวม VAT พิมพ์ 0

46. คลิกเลือก “ราคาต่อหน่วย” พิมพ์ 48,000.00 บาท
48. คลิกเลือก
46

48

45

47

ภาพ 4.4 รายละเอียดวัสดุ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 47 ส่ วนที่ 3 คณะกรรมการ
49. คลิกเลือก “กรรมการ”

49

ภาพ 4.5 คณะกรรมการ

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

50. คลิก “ประเภทคณะกรรมการ” จะปรากฎหน้าต่างนี้
51. คลิกเลือก “02 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ”

50

51

ภาพ 4.5 คณะกรรมการ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 48 52. คลิก “ชื่อ – นามสกุล” จะปรากฏหน้าต่างนี้
54. คลิกเลือก “ค้นหา”

52

53. พิมพ์ชื่อบุคลากร
55. คลิกเลือกชื่อผูป้ ระกอบการ

53

55

54

ภาพ 4.5 คณะกรรมการ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

56. คลิกเลือก “แต่งตั้งเป็ น” คลิกเลือก “กรรมการ”
57. คลิกเลือก

56
57

ภาพ 4.5 คณะกรรมการ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 49 58. คลิกปุ่ ม “เพิม่ ”
59. คลิกปุ่ ม “OK”

58

59

ภาพ 4.5 คณะกรรมการ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

2. หน้ าจอบันทึก เบิกจ่ าย ดังนี้
1. คลิกเลือก “เบิกจ่าย”
2. คลิกเลือก “ขออนุมตั ิดาเนินการเพื่อเบิกจ่าย”
2
1

ภาพ 4.6 หน้ าจอบันทึก เบิกจ่ าย

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 50 3. คลิกเลือก “แหล่งเงิน” เลือก “งบประมาณภาคพิเศษ”
4. คลิกเลือก “เพิม่ ”

4

3

ภาพ 4.6 หน้ าจอบันทึก เบิกจ่ าย (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

5. คลิกเลือก “วัสดุ”
6. คลิกเลือก “เลือกรายการ” จะปรากฏหน้าต่างนี้

5

6

ภาพ 4.6 หน้ าจอบันทึก เบิกจ่ าย (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 51 -

7. เลือนแถบสคอบาร์ เพื่อเลือกรายการ

8. คลิกเลือกปุ่ ม “ยืนยันเลือก”

7

8

ภาพ 4.6 หน้ าจอบันทึก เบิกจ่ าย (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

9. กดปุ่ ม “บันทึก”

8

ภาพ 4.6 หน้ าจอบันทึก เบิกจ่ าย (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 52 กลับไปทีห่ น้ าจอขออนุมัติเพือ่ ดาเนินการจัดซื้อ/จ้ าง – วัสดุ
58. คลิกกด “บันทึก” จะปรากฎหน้าต่างนี้
59. คลิกกด “OK”

58

59

ภาพ 4.7 กลับไปทีห่ น้ าจอขออนุมัติเพือ่ ดาเนินการจัดซื้อ/จ้ าง – วัสดุ

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

60. คลิกกดปุ่ ม “OK”
61. จะมีเลขผูกพันขึ้น

61

60

ภาพ 4.7 กลับไปทีห่ น้ าจอขออนุมัติเพือ่ ดาเนินการจัดซื้อ/จ้ าง – วัสดุ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 53 62. กดปุ่ มเลือก “ใบขอซื้อขอจ้าง” จะปรากฏหน้าต่างนี้

62

ภาพ 4.7 กลับไปทีห่ น้ าจอขออนุมัติเพือ่ ดาเนินการจัดซื้อ/จ้ าง – วัสดุ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

63. กดปุ่ มพิมพ์
64. กดปุ่ มปิ ดหน้าจอ
64

63

ภาพ 4.7 กลับไปทีห่ น้ าจอขออนุมัติเพือ่ ดาเนินการจัดซื้อ/จ้ าง – วัสดุ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 54 65. กดปุ่ มเลือก “ใบประกอบการขอซื้ อ/จ้าง” จะปรากฎหน้าต่างนี้

65

ภาพ 4.7 กลับไปทีห่ น้ าจอขออนุมัติเพือ่ ดาเนินการจัดซื้อ/จ้ าง – วัสดุ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

66. กดปุ่ มพิมพ์
67. กดปุ่ มปิ ดหน้าจอ
66

66

ภาพ 4.7 กลับไปทีห่ น้ าจอขออนุมัติเพือ่ ดาเนินการจัดซื้อ/จ้ าง – วัสดุ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 55 3. หน้ าจอบันทึก ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้ างวัสดุ ดังนี้
1. คลิกเลือก “อนุมตั ิจดั ซื้ อ/จัดจ้างวัสดุ” จะปรากฏหน้านี้

1

ภาพ 4.8 หน้ าจอบันทึก ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้ างวัสดุ

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

2. คลิก “หน่วยงาน”
3. เลือกหน่วยที่ตอ้ งการ

2

3

ภาพ 4.8 หน้ าจอบันทึก ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้ างวัสดุ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 56 4. คลิกเลือกเลขที่อนุมตั ิซ้ื อ/จ้าง พิมพ์เลข คพ.5127
5. คลิกเลือก “ค้นหา”

5

4

ภาพ 4.8 หน้ าจอบันทึก ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้ างวัสดุ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

6. คลิกเลือก “เลขที่ขออนุมตั ิซ้ือ/จ้าง พิมพ์เลข “คพ.5127” แล้วกดปุ่ ม “Enter”
7. กดปุ่ ม “เพิ่ม”
8. กดปุ่ ม “OK”

7

6

8

ภาพ 4.8 หน้ าจอบันทึก ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้ างวัสดุ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 57 - กรณีการจัดซื้อจัดจ้ าง วงเงินเกิน 100,000.00 - 500,000.00 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อ
1. คลิกเลือก “ทาใบสัง่ ซื้อ/จ้างวัสดุ”

1

ภาพ 4.9 กรณีการจัดซื้อจัดจ้ าง วงเงินเกิน 100,000.00 -500,000.00 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อ

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

2. คลิก “หน่วยงาน”
3. เลือกหน่วยที่ตอ้ งการ
4. คลิกเลือก “เลขที่อนุมตั ิจดั ซื้ อ/จัดจ้าง
5. คลิกเลือก “ค้นหา”

5
2

3

4

ภาพ 4.9 กรณีการจัดซื้อจัดจ้ าง วงเงินเกิน 100,000.00 -500,000.00 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 58 5. คลิกเลือก “ซื้อ/จ้าง” เลือก “ซื้ อ”
6. คลิกเลือก “ “ใบสั่งซื้ อ/จ้าง ลงวันที่”
7. คลิกเลือก “อนุมตั ิ ลงวันที่”

8. คลิกเลือก “ใบเสนอราคาเล่มที่”
9. คลิกเลือก “ใบเสนอราคาเลขที่”
10. คลิกเลือก “ลงวันที่”

5
6

7

10

9

8

ภาพ 4.9 กรณีการจัดซื้อจัดจ้ าง วงเงินเกิน 100,000.00 -500,000.00 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

11. คลิกเลือก “ผูล้ งนามในใบสั่งซื้อ/จ้าง (จะปรากฏหน้าต่างนี้)
12. คลิกเลือก “ชื่อบุคลากร” พิมพ์ชื่อ 13. คลิกเลือก “ค้นหา” 14. เลือก “ชื่อบุคลากร”

12

14

13

11

ภาพ 4.9 กรณีการจัดซื้อจัดจ้ าง วงเงินเกิน 100,000.00 -500,000.00 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 59 15. คลิกเลือก “ตาแหน่ง”
16. คลิกเลือก “ผูอ้ นุมตั ิ”

17. คลิกเลือก “เพิม่ ” จะปรากฎหน้าต่างนี้
18. คลิกเลือก “ตกลง”

17

18

16

15

ภาพ 4.9 กรณีการจัดซื้อจัดจ้ าง วงเงินเกิน 100,000.00 -500,000.00 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

19. คลิกเลือก “พิมพ์” ใบสัง่ ซื้ อ
19

ภาพ 4.9 กรณีการจัดซื้อจัดจ้ าง วงเงินเกิน 100,000.00 -500,000.00 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 60 - กรณีการจัดซื้อจัดจ้ าง วงเงินเกิน 100,000.00 - 500,000.00 บาท จัดทาใบสั่ งจ้ าง
1. คลิกเลือก “ทาใบสัง่ ซื้อ/จ้างวัสดุ”

1

ภาพ 4.10 กรณีการจัดซื้อจัดจ้ าง วงเงินเกิน 100,000.00 -500,000.00 บาท จัดทาใบสั่ งจ้ าง

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

2. คลิก “หน่วยงาน”
4. คลิกเลือก “เลขที่อนุมตั ิจดั ซื้ อ/จัดจ้าง

3. เลือกหน่วยที่ตอ้ งการ
5. คลิกเลือก “ค้นหา”

5

3
2

4

ภาพ 4.10 กรณีการจัดซื้อจัดจ้ าง วงเงินเกิน 100,000.00 -500,000.00 บาท จัดทาใบสั่ งจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 61 5. คลิกเลือก “ซื้อ/จ้าง” เลือก “จ้าง”
6. คลิกเลือก “ “ใบสั่งซื้ อ/จ้าง ลงวันที่”
7. คลิกเลือก “อนุมตั ิ ลงวันที่”

8. คลิกเลือก “ใบเสนอราคาเล่มที่”
9. คลิกเลือก “ใบเสนอราคาเลขที่”
10. คลิกเลือก “ลงวันที่”

5
6

7

10

9

8

ภาพ 4.10 กรณีการจัดซื้อจัดจ้ าง วงเงินเกิน 100,000.00 -500,000.00 บาท จัดทาใบสั่ งจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

11. คลิกเลือก “ผูล้ งนามในใบสั่งซื้อ/จ้าง (จะปรากฏหน้าต่างนี้)
12. คลิกเลือก “ชื่อบุคลากร” พิมพ์ชื่อ 13. คลิกเลือก “ค้นหา” 14. เลือก “ชื่อบุคลากร”

12
14

13

11

ภาพ 4.10 กรณีการจัดซื้อจัดจ้ าง วงเงินเกิน 100,000.00 -500,000.00 บาท จัดทาใบสั่ งจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 62 15. คลิกเลือก “ตาแหน่ง”
16. คลิกเลือก “ผูอ้ นุมตั ิ”

17. คลิกเลือก “เพิม่ ” จะปรากฎหน้าต่างนี้
18. คลิกเลือก “ตกลง”

17

18

16

15

ภาพ 4.10 กรณีการจัดซื้อจัดจ้ าง วงเงินเกิน 100,000.00 -500,000.00 บาท จัดทาใบสั่ งจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

19. คลิกเลือก “พิมพ์” ใบสั่งจ้าง
19

ภาพ 4.10 กรณีการจัดซื้อจัดจ้ าง วงเงินเกิน 100,000.00 -500,000.00 บาท จัดทาใบสั่ งจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 63 4. หน้ าจอบันทึก ตรวจรับวัสดุ ดังนี้
1. คลิกเลือก “ตรวจรับวัสดุ” จะปรากฏหน้านี้

1

ภาพ 4.11 หน้ าจอบันทึก ตรวจรับพัสดุ

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

2. คลิก

“หน่วยงาน”

3. เลือกหน่วยที่ตอ้ งการ

2

3

ภาพ 4.11 หน้ าจอบันทึก ตรวจรับพัสดุ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 64 4. คลิกเลือกเลขที่อนุมตั ิซ้ื อ/จ้าง พิมพ์เลข คพ.5127 5. คลิกเลือกเลขที่ตรวจรับ พิมพ์เลข คพ.5128
6. กดปุ่ ม “ค้นหา”

6
4

5

ภาพ 4.11 หน้ าจอบันทึก ตรวจรับพัสดุ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

6. พิมพ์เลขที่โครงการ (e-GP) “62127301806”
7. พิมพ์เลขคุม้ สัญญาในระบบ e-GP “621215007188”
8. กดปุ่ มเลือกวันที่ 9. เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่ งสิ นค้า/ใบเสร็ จ (ถ้ามี) “-“
10. เล่มที่ “-“
11. กดปุ่ มเลือกวันที่
12. คลิกเลือกประเภทเงิน คลิกเลือก “เงินทดรองจ่าย” ในกรณี ที่ยมื เงินทดรองมาจ่าย
13. พิมพ์จ่ายเงินให้แก่ “ใช้คืนเงินยืมทดรองราชการ โดยสั่งจ่ายเช็ค คณะ รศ.ภาคพิเศษ จ.อุดรธานี
14. คลิกเลือก “ผูม้ ีอานาจ” พิมพ์ “ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
15. กดปุ่ ม “OK”
16. กดปุ่ ม “เพิ่ม

16
14

12

6
8
9

7

10

11

15
13

ภาพ 4.11 หน้ าจอบันทึก ตรวจรับพัสดุ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 65 17. กดปุ่ มเลือก “ใบรายงานใบตรวจรับวัสดุ” จะปรากฏหน้าต่างนี้

17

ภาพ 4.11 หน้ าจอบันทึก ตรวจรับพัสดุ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

18. กดปุ่ มพิมพ์

19. กดปุ่ มปิ ดหน้าจอ
19

18

ภาพ 4.11 หน้ าจอบันทึก ตรวจรับพัสดุ (ต่ อ)

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (MIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, ภาพ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- 66 4.2 กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานใช้ งานระบบ e-GP
เฉพาะเจาะจง กรณีวงเงิน 5,000 - 500,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสารก่อนการเข้าระบบ e-GP
ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มชื่อโครงการ
- ข้อมูลโครงการ
- รายการสิ นค้าที่จดั ซื้ อ/จ้าง
- กาหนดความต้องการ
ขั้นตอนที่ 3 จัดทารายงานขอซื้ อขอจ้าง
- บันทึกรายงานขอซื้ อ/จ้าง
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
- Template รายงานขอซื้ อ/จ้าง
- บันทึกเลขที่วนั ที่
ขั้นตอนที่ 4 ร่ างเอกสารและหนังสื อเชิญชวน
- การเสนอราคา/ยืนยันผูช้ นะ
- ยืนยันผูช้ นะการเสนอราคา
ขั้นตอนที่ 5 จัดทาประกาศผูช้ นะการเสนอราคา
- หนังสื ออนุมตั ิสั่งซื้ อสั่งจ้าง
- ประกาศผูช้ นะการเสนอราคา
- บันทึกเลขที่วนั ที่
- หัวหน้าประกาศขึ้นเว็บไซต์
ขั้นตอนที่ 6 จัดทาร่ างสัญญา
- จัดทาหนังสื อข้อตกลง
ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและการจัดทาสัญญา
ขั้นตอนที่ 8 ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
- นาข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์
ขั้นตอนที่ 9 บริ หารสัญญา
- ส่ งมอบ
- ตรวจรับพัสดุ
- เบิกจ่าย

กรณีจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธี

- 67 ภาพที่ 4.2

แผนผังแสดงกระบวนการปฏิบตั ิงานใช้งานระบบ e-GP กรณี จดั ซื้อจัดจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง กรณี วงเงิน 5,000 - 500,000 บาท
เริ่ม
เพิม่ ชื่อโครงการ ประกอบด้วย
- ข้อมูลโครงการ
- รายการสิ นค้าที่จดั ซื้ อ/จ้าง
- กาหนดความต้องการ
จัดทารายงานขอซื้อขอจ้ าง
- บันทึกรายงานขอซื้ อ/จ้าง
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
- Template รายงานขอซื้อ/จ้าง
- บันทึกเลขที่วนั ที่

- พิมพ์บนั ทึกรายงานขอซื้ อ/จ้าง
- พิมพ์คาสัง่ แต่งตั้งกรรมการ

ร่ างเอกสารและหนังสือเชิญชวน
- การเสนอราคา/ยืนยันผูช้ นะ
- ยืนยันผูช้ นะการเสนอราคา

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ แ ล้ วยกเลิก
โครงการหรื อแก้ ไขไม่ ได้ ต้ อง
ใช้ ประกาศยกเลิก

จัดทาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
- หนังสื ออนุมตั ิสงั่ ซื้ อสัง่ จ้าง
- ประกาศผูช้ นะการเสนอราคา
- บันทึกเลขที่วนั ที่
- หัวหน้าประกาศขึ้นเว็บไซต์
จัดทาร่ างสัญญา
- จัดทาหนังสื อข้อตกลง

- พิมพ์หนังสื อสัง่ ซื้ อสัง่ จ้าง
- พิมพ์ประกาศผูช้ นะการเสนอ
ราคา

- พิมพ์หนังสื อสัง่ ซื้ อสัง่ จ้าง

ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและการจัดทาสัญญา
ข้ อมูลสาระสาคัญในสั ญญา
- นาข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์
บริหารสัญญา
- ส่ งมอบ
- ตรวจรับพัสดุ
- เบิกจ่าย

- พิมพ์ตรวจรับ

จบ

- 68 การเข้ าใช้ งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงิน 5,000 - 500,000 บาท
มีข้นั ตอนดังนี้
1. เข้าสู่ ระบบด้วยการคลิกที่ไอคอน

ดังภาพ

1

ภาพ 4.12 การเข้ าใช้ งานระบบการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ (e-GP)
หรื อกรอก URL: http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
1

ภาพ 4.12 การเข้ าใช้ งานระบบการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ (e-GP) (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 69 2. กรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วน (ชื่อผูใ้ ช้งาน และ รหัสผ่าน)
1. บันทึก “รหัสผูใ้ ช้”
3. กดปุ่ ม

2. บันทึก “รหัสผ่าน”

1

2
3

ภาพ 4.12 การเข้ าใช้ งานระบบการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ (e-GP) (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

เงื่อนไขการใช้งานระบบ e-GP ควรอ่านทาความเข้าใจ โดยเฉพาะข้อ 4
กด
เพื่อเข้าสู่ ระบบ

ภาพ 4.12 การเข้ าใช้ งานระบบการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ (e-GP) (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 70 ขั้นตอนการเพิม่ โครงการ ดาเนินการดังต่อไปนี้
4. กดเลือก “เพิ่มโครงการ”

4

ภาพ 4.13 ขั้นตอนการเพิม่ โครงการ

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

5. กดเลือก “วิธีการจัดหา”
7. คลิกเลือก “เงื่อนไขการจัดซื้ อจัดจ้าง”

6. กดปุ่ ม
8. กดปุ่ ม “บันทึก”

7

6

4

4

8
5

หน้าต่างนี้จะขึ้นหลังจากกดปุ่ม 6

ภาพ 4.13 ขั้นตอนการเพิม่ โครงการ (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 71 9. คลิกเลือก “ประเภทการจัดหา”
11. คลิกเลือก “ประเภทโครงการ

10. คลิกเลือก “พัสดุที่จดั หา”
12. คลิกเลือก “ปี งบประมาณ”

9

10
11

ไม่ตอ้ งเลือก
12

ภาพ 4.13 ขั้นตอนการเพิม่ โครงการ (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

13. บันทึก “ชื่อโครงการ”
15. คลิกเลือก “ตัวเลือกประเภทของเงินฯ”
17. คลิกเลือก “บันทึก”

14. จานวนเงินงบประมาณ “ระบบจะขึ้นให้เอง”
16. คลิกเลือก “แหล่งเงินฯ”
18. คลิกเลือก “ตกลง” (หน้าต่างนี้จะขึ้นภายหลัง)

ไม่ตอ้ งใส่คาว่า “ซื้ อ” และ “โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง” เพราะระบบจะใส่ให้เอง
ถ้าใส่จะเกิดคาซ้ าที่ Template
(รายงานขอซื้ อฯ)

13

14
18
15

16

17

ภาพ 4.13 ขั้นตอนการเพิม่ โครงการ (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

ถ้าเป็ นเงิน ภาคพิเศษ/เงินทุน เลือก อื่นๆ

- 72 19. กดปุ่ ม “ไปขั้นตอนที่ 2” (ซึ่งจะมี Active ขึ้นมาหลังจาก กดปุ่ ม “ตกลง” 18)

19

ภาพ 4.13 ขั้นตอนการเพิม่ โครงการ (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

1.2 รายการสิ นค้าที่จดั ซื้อจัดจ้าง

20. กดปุ่ ม “เพิม่ รายการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ”

20

ภาพ 4.13 ขั้นตอนการเพิม่ โครงการ (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 73 21. คลิกแท็บ “กาหนดคุณลักษณะเองฯ”
22. คลิกเลือก “เงื่อนไขการค้นหา”
23. คลิกเลือก “เพิ่มเข้ารายการ” เพื่อเพิ่มสิ นค้าที่ตอ้ งการ
พิมพ์ชื่อวัสดุครุ ภณั ฑ์ที่จะซื้อลงไปในช่อง
เลือกชื่อวัสดุครุ ภณั ฑ์ที่ใกล้เคียงที่สุด
22
21

23

ภาพ 4.13 ขั้นตอนการเพิม่ โครงการ (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

24. ระบบแสดงรายการสิ นค้าที่เลือกมา 25. กดปุ่ ม “บันทึก”

26. กดปุ่ ม “บันทึก

24

26

หน้าต่างนี้จะขึ้นหลังจากกด บันทึก (25)

ภาพ 4.13 ขั้นตอนการเพิม่ โครงการ (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

25

- 74 27. กดปุ่ ม “ไปขั้นตอนที่ 3”

ถ้าต้องการยกเลิกรายการ
คลิกตรงนี้ แล้ว คลิก
เลือกรายการสิ นค้าที่
ต้องการลบ

27

ภาพ 4.13 ขั้นตอนการเพิม่ โครงการ (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

กาหนดความต้องการ
28. กดปุ่ ม “บันทึก”

ระบบจะแสดงรายการสิ นค้าที่เลือกมา

ตรวจสอบ “วิธีการจัดซื้ อ”

28

ภาพ 4.13 ขั้นตอนการเพิม่ โครงการ (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 75 29. ระบบจะกลับมาที่รายการโครงการ ควรตรวจสอบข้อมูล โดยเฉพาะที่มีเครื่ องหมายดอกจัน และชื่อ
โครงการ เลื่อนสกอร์บาร์ ลงล่าง ทาขั้นต่อไป

29

ภาพ 4.14 แก้ไขโครงการจัดซื้อจัดจ้ าง

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

30. คลิกเลือก “วิธีการพิจารณา”
31. บันทึก “รายการพิจารณา” โดยกดปุ่ ม “ระบุรายละเอียด”
30

31

ภาพ 4.14 แก้ไขโครงการจัดซื้อจัดจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 76 32. บันทึก “จานวน” 33. คลิกเลือกที่ แว่นขยาย เพื่อเลือก “หน่วยนับ” จะมีหน้าต่างขึ้นมา
34. พิมพ์ชื่อหน่วยนับ
35. กดปุ่ ม “ค้นหา” 36. คลิกเลือกชื่อหน่วยนับ

33
34
32

ชื่อวัสดุครุ ภณั ฑ์ตรงนี้สามารถ
เปลี่ยนให้ตรงกับชื่อที่ตอ้ งการ
ได้แต่ตอ้ งคงตัวเลขในวงเล็บไว้

35
36

ภาพ 4.14 แก้ไขโครงการจัดซื้อจัดจ้ าง (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

37. ตรวจสอบ “แหล่งที่มาราคากลาง
38. บันทึก “ชื่อแหล่งที่มาราคากลาง”
39. บันทึก “วงเงินงบประมาณ”
40. บันทึก “ราคากลาง/ราคาอ้างอิง”
41. กดปุ่ ม “บันทึก”
42. กดปุ่ ม “ตกลง” (หน้าต่างนี้จะขึ้นหลังจากกดปุ่ มบันทึก(41.)

37

38

39

40

42

41

หน้าต่างนี้จะขึ้นหลังจากกดปุ่ มบันทึก (41.)

ภาพ 4.14 แก้ไขโครงการจัดซื้อจัดจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 77 43. คลิกเลือก “การเบิกจ่ายเงิน”
44. กดปุ่ ม “ข้อมูลเงินนอกงบประมาณ” หรื อข้อมูลงบประมาณ” (ตามแหล่งที่มาของเงิน)

43

44

ภาพ 4.14 แก้ไขโครงการจัดซื้อจัดจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

45. บันทึก “จานวนเงิน”
46. กดปุ่ ม “บันทึก”
47. กดปุ่ ม “ตกลง” (หน้าต่างนี้จะขึ้นหลังจากกดปุ่ ม บันทึก 46.)
47

45

46

ภาพ 4.14 แก้ไขโครงการจัดซื้อจัดจ้ าง (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 78 48. กดปุ่ ม “บันทึก”
49. กดปุ่ ม “ตกลง” (หน้าต่างนี้จะขึ้นหลังจากกดปุ่ ม บันทึก 48.)
การบันทึกตรงนี้ คือการเพิ่มโครงการเรี ยบร้อยและระบบจะให้รหัสแผนระดับหน่วยจัดซื้ อและเลขที่
โครงการ การยกเลิก ต้องไปที่หน้ารายการโครงการเลื่อนสกอร์ บาร์ ลงล่าง คลิกเลือกโครงการแล้วกด
ยกเลิกรายการโครงการ
49

48

ภาพ 4.14 แก้ไขโครงการจัดซื้อจัดจ้ าง (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

จัดทารายงานขอซื้อขอจ้ างและแต่ งตั้งคณะกรรมการ ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. กดเครื่ องหมายถูก 
ระบบแสดงหน้าจอ “รายการโครงการ” และ
แสดงสถานะโครงการ “เพิ่มโครงการ”
เรี ยบร้อย

1.

ถ้าต้องการยกเลิกโครงการ
ให้คลิกเลือกที่หน้าโครงการ
เลื่อนสกอร์ บาร์ ลงล่าง กด
ปุ่ มยกเลิกรายการโครงการ

ภาพ 4.15 การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้ าง
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 79 การจัดทารายงานขอซื้ อขอจ้าง
2. กดปุ่ ม “รายละเอียด/แก้ไข”

2

ภาพ 4.15 การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้ าง (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

3. บันทึก “เรื่ อง” เพิ่มเติม
5. บันทึก “เหตุผลความจาเป็ น”
7. บันทึก “วงเงินที่จะซื้ อหรื อจ้าง”

4. บันทึก “เรี ยน” ผูม้ ีอานาจ
6. บันทึก “ขอบเขตของงานฯ”
8. กดปุ่ ม “บันทึกระยะเวลาแล้วเสร็ จของงาน”

3
4

5

6

7

8

ภาพ 4.15 การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้ าง (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 80 9. บันทึก จานวนวันที่แล้วเสร็ จ หรื อวันที่แล้วเสร็ จ

10. กดปุ่ ม “บันทึก”

9

10

ภาพ 4.15 การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

11. บันทึก “แต่งตั้งกรรมการซื้ อหรื อจ้าง”
13. บันทึก “แต่งตั้งในรู ปแบบ”
15. กดปุ่ ม “ตกลง”

12. บันทึก “แต่งตั้งผูต้ รวจรับพัสดุ”
14. กดปุ่ ม “บันทึก”

11

12
13

15

14

ภาพ 4.15 การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้ าง (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 81 16. กดปุ่ ม “ไปขั้นตอนที่ 2”

16

ภาพ 4.15 การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

17. กดปุ่ ม “บันทึก”

18. กดปุ่ ม “ตกลง”

18

17

ภาพ 4.15 การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 82 19. กดปุ่ ม “ไปขั้นตอนที่ 3”

ภาพ 4.15 การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้ าง (ต่ อ)

19

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

20. กดปุ่ ม “กลับสู่ หน้าหลัก”

20

ภาพ 4.15 การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 83 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
21. กดปุ่ ม “รายละเอียด/แก้ไข”

21

ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

22.
23.
24.
26.

กดปุ่ ม “เพิ่มรายชื่อ”
ใส่ เลขประชาชน แล้วกดแว่นขยายสี น้ าเงิน (ถ้าไม่ทราบใช้แว่นขยายสี เขียว)
พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการ
25. กดปุ่ ม “ค้นหา”
คลิกเลือกรายชื่อผูต้ รวจรับพัสดุ (หน้าต่างนี้จะขึ้นมาภายหลัง ตามลาดับ)

22

24

23

25
26

ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 84 27. คลิกเลือก “ตัวเลือกตาแหน่งในคณะกรรมการ”
28. คลิกเลือก “ผูต้ รวจรับพัสดุ” 29. กดปุ่ ม “ตกลง” (หน้าต่างจะขึ้นภายหลัง”)

xxxxxxxxxxxxx

27

29

28

ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

30. กดปุ่ ม “จัดทาร่ างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ”

30
xxxxxxxxxxxxx

ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 85 31. กดปุ่ ม “บันทึก”
32. กดปุ่ ม “ตกลง” (หน้าต่างจะขึ้นมาจากดปุ่ ม 30)

31

32

ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

33. กดปุ่ ม “ไปขั้นตอนที่ 2”

33

ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 86 34. กดปุ่ ม “บันทึก”

35. กดปุ่ ม “ตกลง” (หน้าต่างจะขึ้นมาจากดปุ่ ม 30)

35

34

ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

36. กดปุ่ ม “ไปขั้นตอนที่ 3”

36

ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 87 37. กดปุ่ ม “กลับสู่ เมนูหลัก”

37

ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

38. กดปุ่ ม “กลับสู่ เมนูหลัก”

38

ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 88 2.3 บันทึกเลขที่วนั ที่
39. กดปุ่ ม “รู ปแผ่นดิสก์ หรื อปุ่ มชั้นสี ก็ได้ เพื่อไปบันทึกเลขที่วนั ที่”

39

ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

40. กดปุ่ ม “บันทึกเลขที่วนั ที่”
43. ใส่ เลขที่คาสั่ง
46. กดปุ่ ม “บันทึก”

41. ใส่ เลขที่หนังสื อ
42. คลิกเลือก “วันที่”
44. คลิกเลือก “วันที่”
45. คลิกเลือก “วันที่บนั ทึกข้อมูล”
47. กดปุ่ ม “ไปขั้นตอนที่ 2”
(ปุ่ มนี้จะ Active เป็ นสี น้ าเงินเข้มหลังจากกดปุ่ ม 46.)

40

41
42
43
44

45
47
46

ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 89 48. บันทึก Template รายงานขอซื้ อขอจ้าง

48

ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

49. บันทึก Template รายงานขอซื้อขอจ้าง (ต่อ)
49

ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 90 50. กดปุ่ ม “พิมพ์”

51. กดปุ่ ม “เงื่อนไขการพิมพ์) ไม่มีตราครุ ฑฯ

52. กดปุ่ ม “ตกลง”
51
53

52
50

53. การพิมพ์รายงานขอซื้ อขอจ้าง
ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

53. กดปุ่ ม “Print”

53

ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 91 54. กดปุ่ ม “ไปยังขั้นตอนที่ 3”

54

ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

55. กดปุ่ ม “พิมพ์”

56. กดปุ่ ม “เงื่อนไขการพิมพ์) ไม่มีตราครุ ฑฯ
56
56

57

55

58. การพิมพ์คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

57. กดปุ่ ม “ตกลง”

- 92 58. กดปุ่ ม “Print”

58

ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

59. กดปุ่ ม “ดาเนิ นการต่อไป”

59

ภาพ 4.16 แต่ งตั้งคณะกรรมการ (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 93 จัดทาร่ างเอกสารและหนังสื อเชิญชวน
3.1 จัดทาร่ างเอกสารหนังสื อเชิ ญชวน
1. กดเครื่ องหมายถูก 

1

ภาพ 4.17 จัดทาร่ างเอกสารหนังสื อเชิ ญชวน

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

2. คลิกเลือก จัดทาร่ างเอกสาร/หนังสื อเชิญชวน เลือก “ไม่จดั ทา”

2

ภาพ 4.17 จัดทาร่ างเอกสารหนังสื อเชิ ญชวน (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 94 3.2 บันทึกรายชื่อผูไ้ ด้รับคัดเลือก
3. คลิกเลือก “รายะเอียด/แก้ไข”
4. กดปุ่ ม “เพิ่มรายชื่อผูป้ ระกอบการ” (หน้าต่างนี้จะขึ้นภายหลังที่กดปุ่ ม 4.)

3

4

หน้าต่างนี้จะขึ้นภายหลังที่กดปุ่ ม 3.

ภาพ 4.17 จัดทาร่ างเอกสารหนังสื อเชิ ญชวน (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

5. บันทึก “เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี/เลขที่ประจาตัวบัตรประชาชน”
6. กดปุ่ มแว่นขยาย 7. ใส่ ขอ้ มูลผูป้ ระกอบการให้ครบถ้วน 8. กดปุ่ ม “บันทึก”
5

6
7

xxxxxxxxxxxxx

ถ้าแสดงข้อมูลไม่หมด
ให้เล่อนสกอร์ บาร์ ลงล่าง

หมายเลขโทรศัพท์และ อีเมล ถ้าไม่ทราบใส่ – ก็ได้
ดอกจันสี แดง ต้องบันทึกระบบถึงจะให้ผา่ น
8

ภาพ 4.17 จัดทาร่ างเอกสารหนังสื อเชิ ญชวน (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 95 9. กดปุ่ ม “ดาเนินการขั้นต่อไป”
10. กดปุ่ ม “ตกลง”
11. กดปุ่ ม “กลับสู่ หน้าหลัง” (หน้าต่างนี้จะขึ้นหลังจากกดปุ่ ม 9., 10. แล้ว)

9
xxxxxxxxxxxxx

11

10

ภาพ 4.17 จัดทาร่ างเอกสารหนังสื อเชิ ญชวน (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

12. กดปุ่ ม “ดาเนิ นการขั้นต่อไป”
13. กดปุ่ ม “ตกลง”

12

สังเกต ตรงนี้ ถ้าขึ้นระหว่างดาเนินการ
แสดงว่าสามารถดาเนินการขั้นต่อไปได้

13

ภาพ 4.17 จัดทาร่ างเอกสารหนังสื อเชิ ญชวน (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 96 รายชื่อผูเ้ สนอราคาและผลการพิจารณา
4.1 การเสนอราคาและยืนยันผูช้ นะ
1. กดเครื่ องหมายถูก 

1

ภาพ 4.18 การเสนอราคาและยืนยันผู้ชนะ

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

2. กดปุ่ ม “รายละเอียด/แก้ไข” 3. กดปุ่ ม “รายละเอียด/แก้ไข” (หน้าต่างนี้จะขึ้นหลังจากกดปุ่ ม 2.)

2

3

หน้าต่างนี้จะขึ้นหลังจากกดปุ่ ม 2.

ภาพ 4.18 การเสนอราคาและยืนยันผู้ชนะ (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 97 4. กดปุ่ ม “วันที่ยนื่ เอกสาร”
6. กดปุ่ ม “บันทึก”
8. กดปุ่ ม “ดาเนินการขั้นต่อไป”

5. บันทึก “ราคาที่เสนอ”
7. กดปุ่ ม “ตกลง”

4
5

7

6

8

ภาพ 4.18 การเสนอราคาและยืนยันผู้ชนะ

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

4.2 ยืนยันผูช้ นะการเสนอราคา
9. กดปุ่ ม “ยืนยันผูช้ นะการเสนอราคา”
11. กดปุ่ ม “กลับสู่ หน้าหลัก”

10. กดปุ่ ม “ตกลง”

9
11

10

ภาพ 4.18 การเสนอราคาและยืนยันผู้ชนะ

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 98 จัดทาและประกาศผูช้ นะการเสนอราคา
5.1 หนังสื ออนุมตั ิส่งั ซื้ อสั่งจ้าง
1. กดเครื่ องหมายถูก  เพื่อดาเนินการขั้นต่อไป

1

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

2. กดปุ่ ม “รายละเอียด/แก้ไข”

2

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

สังเกตตรงนี้
ถ้าขึ้นว่า
ดาเนินการแล้ว
ไม่ตอ้ งคลิก

- 99 3. บันทึก “เรื่ อง” เพิม่ เติมให้ครบถ้วน
5. กดปุ่ ม “บันทึก”
7. กดปุ่ ม “ไปขั้นตอนที่ 2”

4. บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่
6. กดปุ่ ม “ตกลง”

3

6

4

5

7

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

8. กดปุ่ ม “บันทึก”
9. กดปุ่ ม “ตกลง”
10. กดปุ่ ม “ไปขั้นตอนที่ 3” (หน้าต่างนี้จะ Active เป็ นสี น้ าเงินเข้ม หลังจากกดปุ่ ม 9.)

9

8

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

10

- 100 11. กดปุ่ ม “กลับสู่ หน้าหลัก”

11

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

5.2 ร่ างประกาศรายชื่ อผูช้ นะการเสนอราคา
12. คลิกเลือก “รายละเอียด/แก้ไข” เพื่อจัดทาร่ างประกาศ

12

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 101 13. กดปุ่ ม “บันทึก”
15. กดปุ่ ม ไปขั้นตอนที่ 2”

14. กดปุ่ ม “ตกลง”

14

13

15

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

16. กดปุ่ ม “บันทึก”
17. กดปุ่ ม “ตกลง”
18. กดปุ่ ม “ไปขั้นตอนที่ 3” (ปุ่ มนี้จะ Active หลังจากกดปุ่ ม 17.)

17

16

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

18

- 102 19. กดปุ่ ม “กลับสู่ หน้าหลัก”

18

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

5.3 บันทึกเลขที่วนั ที่
19. กดปุ่ ม “บันทึกเลขที่วนั ที่”

19

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 103 19. บันทึกข้อมูล “เลขที่วนั ที่”
21. บันทึกข้อมูล “ประกาศ ณ วันที่”
23. กดปุ่ ม “บันทึก”
25 กดปุ่ ม “ไปขั้นตอนที่ 2”

20. บันทึกข้อมูล “วัน/เดือน/ปี ”
22. บันทึกข้อมูล “วัน/เดือน/ปี ”
24. กดปุ่ ม “ตกลง”

19

24
20

21

22

23

25

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

26. กดปุ่ ม “พิมพ์”

26

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 104 27. กดปุ่ ม “ไม่มีครุ ฑฯ”

28. กดปุ่ ม “ตกลง”

27
27

28

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

29. กดปุ่ ม “พิมพ์”

29

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 105 30. กดปุ่ ม “ไปขั้นตอนที่ 3”

30

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

31. กดปุ่ ม “ไปขั้นตอนที่ 4”

31

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 106 32. กดปุ่ ม “พิมพ์”

32

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

33. กดปุ่ ม “ไม่มีครุ ฑฯ”
34. กดปุ่ ม “ตกลง”

33
33
33
34

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 107 35. กดปุ่ ม “พิมพ์”

35

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

36. กดปุ่ ม “กลับสู่ หน้าหลัง” (หน้าต่างนี้จะขึ้นหลังจากกดปุ่ ม 31)

36

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 108 37. กดปุ่ ม “เสนอหัวหน้าอนุมตั ิ”
38. กดปุ่ ม “ตกลง” ระบบจะแสดงรายการโครงการ สถานะ “จัดทาและประกาศผูช้ นะ”
39. ต้องออกจากระบบก่อน โดยกดที่ แล้วคลิกเลือก ออกจากระบบและเข้าระบบใหม่ดว้ ยรหัสของ
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่

37

39
38

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

5.4 หัวหน้าประกาศผูช้ นะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ (ขั้นตอนนี้ตอ้ งเข้าระบบด้วยรหัสหัวหน้า
เจ้าหน้าที่)
39. กดปุ่ ม รู ปคน เพื่อดาเนิ นการขั้นต่อไป หรื อ กดที่ช้ นั สี
(จะเห็นขั้นตอนที่ทาเสร็ จแล้ว สี ฟ้า และขั้นตอนที่กาลังทา สี เหลือง)

39

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 109 40. กดปุ่ ม “ไปขั้นตอนที่ 2”

40

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

41. กดปุ่ ม “ไปขั้นตอนที่ 3”

41

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 110 42. กดปุ่ ม “ไปขั้นตอนที่ 4”

42

ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

43. กดปุ่ ม “ประกาศขึ้นเว็บไซต์ (ต้องใช้รหัสหัวหน้าเจ้าหน้าที่)
44. กดปุ่ ม “ตกลง”

43

44

จัดทาร่ างสั ญญา – บริหารสั ญญา
ภาพ 4.19 จัดทาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 111 กรณี 1 วงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท จัดทาหนังสื อข้ อตกลง
1. กดเครื่ องหมายถูก  เพื่อดาเนินการขั้นต่อไป

1

ภาพ 4.20 กรณี 1 วงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท จัดทาหนังสื อข้ อตกลง

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

2. กด แว่นขยาย สี น้ าเงิน เพื่อไปทาหนังสื อข้อตกลง
3. สัญญาลดรู ป คลิกเลือก “หนังสื อข้อตกลง”
4. คลิกเลือก “รายละเอียด/แก้ไข”

3

2
xxxxxxxxxxxxx

4

ภาพ 4.20 กรณี 1 วงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท จัดทาหนังสื อข้ อตกลง (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 112 5. บันทึกข้อมูล “เรื่ อง”
7. บันทึกข้อมูล “อ้างถึง”

6. บันทึกข้อมูล “เรี ยน”
8. กดปุ่ มเลือก “อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม”

5
6
7

8

ภาพ 4.20 กรณี 1 วงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท จัดทาหนังสื อข้ อตกลง (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

7. บันทึกข้อมูล “ผูข้ ายจะส่ งมอบของภายใน”
9. บันทึกข้อมูล “กาหนดส่ งมอบงาน”

8. กดปุ่ มเลือก “ระบุรายละเอียด”
10. กดปุ่ มเลือก

7
8

9

ภาพ 4.20 กรณี 1 วงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท จัดทาหนังสื อข้ อตกลง (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

10

- 113 11. กดปุ่ มเลือก “รหัสงบประมาณ”
13. กดปุ่ มเลือก “บันทึก”

12. บันทึกข้อมูล “จานวนเงินงบประมาณ”
14. กดปุ่ ม “ตกลง”

14

12
11

12

ภาพ 4.20 กรณี 1 วงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท จัดทาหนังสื อข้ อตกลง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

15. กดปุ่ มเลือก “บันทึก”

16. กดปุ่ ม “ตกลง”

16

15

ภาพ 4.20 กรณี 1 วงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท จัดทาหนังสื อข้ อตกลง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 114 17.
19.
21.
23.

กดปุ่ มเลือก
กดปุ่ มเลือก
กดปุ่ มเลือก
กดปุ่ มเลือก

“มีการรับประกันความชารุ ดบกพร่ องฯ” 18. กดปุ่ มเลือก “ระยะเวลาการรับประกันฯ”
“ประเภทการปรับ”
20. กดปุ่ มเลือก “จานวนเงินค่าปรับ”
“บันทึก”
22. กดปุ่ ม “ตกลง”
“ไปขึ้นตอนที่ 2”
17
18

19
20
22

21

23

ภาพ 4.20 กรณี 1 วงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท จัดทาหนังสื อข้ อตกลง (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

24. กดปุ่ มเลือก “บันทึก”
26. กดปุ่ มเลือก “ไปขั้นตอนที่ 3”

25. กดปุ่ ม “ตกลง”

25

24
26

ภาพ 4.20 กรณี 1 วงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท จัดทาหนังสื อข้ อตกลง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 115 27. กดปุ่ มเลือก “บันทึกเลขที่และวันที่”
29. บันทึกข้อมูล “สัญญาจัดทาเมื่อวันที่”
31. กดปุ่ ม “ตกลง”

28. บันทึกข้อมูล “สัญญาเลขที่”
30. กดปุ่ มเลือก “บันทึก”
32. กดปุ่ มเลือก “ไปขั้นตอนที่ 2”

28
29
30
32

31

27

ภาพ 4.20 กรณี 1 วงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท จัดทาหนังสื อข้ อตกลง (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

33. กดปุ่ มเลือก “พิมพ์”

33

ภาพ 4.20 กรณี 1 วงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท จัดทาหนังสื อข้ อตกลง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 116 34. กดปุ่ ม “ไม่มีครุ ฑฯ”

35. กดปุ่ ม “ตกลง”

34

35

ภาพ 4.20 กรณี 1 วงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท จัดทาหนังสื อข้ อตกลง (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

36. กดปุ่ ม “พิมพ์”

36

ภาพ 4.20 กรณี 1 วงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท จัดทาหนังสื อข้ อตกลง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 117 37. กดปุ่ มเลือก “ดาเนินการขั้นตอนต่อไป”

38. กดปุ่ ม “ตกลง”

37

37

ภาพ 4.20 กรณี 1 วงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท จัดทาหนังสื อข้ อตกลง (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

39. กดปุ่ มเลือก “ดาเนินการขั้นตอนต่อไป”

40. กดปุ่ มเลือก “ตกลง”

40

xxxxxxxxxxxxx

39

ภาพ 4.20 กรณี 1 วงเงินไม่ เกิน 100,000 บาท จัดทาหนังสื อข้ อตกลง (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 118 กรณี 2 วงเงินไม่ เกิน 100,000 – 500,000 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง
1. กดเครื่ องหมายถูก  เพื่อดาเนินการขั้นต่อไป

1

ภาพ 4.21 กรณี 2 วงเงินไม่ เกิน 100,000 – 500,000 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

2. กด แว่นขยาย สี น้ าเงิน เพื่อไปทาหนังสื อข้อตกลง
3. สัญญาลดรู ป คลิกเลือก “หนังสื อข้อตกลง”
4. คลิกเลือก “รายละเอียด/แก้ไข”

3

2

4

ภาพ 4.21 กรณี 2 วงเงินไม่ เกิน 100,000 – 500,000 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 119 5. คลิกเลือก “ใบสัง่ จ้าง”
6. คลิกเลือก “ตกลง”

5

5

ภาพ 4.21 กรณี 2 วงเงินไม่ เกิน 100,000 – 500,000 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

7. คลิกเลือก “อัตราภาษีมูลค่าเพิม่ ” เลือก “กาหนดเอง” ในกรณี ที่เป็ นร้านไม่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7

ภาพ 4.21 กรณี 2 วงเงินไม่ เกิน 100,000 – 500,000 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 120 8. คลิกเลือก “ระบุรายละเอียด” ในส่ วนของ งวดเงินและรายะเอียดการชาระเงิน จะปรากฎหน้าต่างนี้

8

ภาพ 4.21 กรณี 2 วงเงินไม่ เกิน 100,000 – 500,000 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

9. คลิกเลือก “จานวนเงิน”
10. คลิกเลือก “กาหนดส่ งมอบงาน”
11. คลิกเลือก จะปรากฎหน้าต่างนี้

9

10

11

ภาพ 4.21 กรณี 2 วงเงินไม่ เกิน 100,000 – 500,000 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

12. คลิกเลือก “รหัสงบประมาณ” 13. คลิกเลือก “จานวนเงินงบประมาณ” พิมพ์ตวั เลขใส่ ในช่องนี้
14. คลิกเลือก “บันทึก”
15. คลิกเลือก “OK”
15

12

13

14

ภาพ 4.21 กรณี 2 วงเงินไม่ เกิน 100,000 – 500,000 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 121 16. คลิกเลือก “บันทึก”

17. คลิกเลือก “OK”
17

16

ภาพ 4.21 กรณี 2 วงเงินไม่ เกิน 100,000 – 500,000 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

17. คลิกเลือก “มีการรับประกันความชารุ ดบกพร่ องหรื อไม่ “กรณี ไม่มีการรับประกัน คลิกเลือก “ไม่มี”
18. คลิกเลือก ค่าปรับ เลือก ประเภทการปรับ “ผลสาเร็ จของงานทั้งหมดพร้อมกัน” ในส่ วนของ
ค่าปรับจะขึ้นมาที่ “ค่าปรับอัตราร้อยละ 0.10”
19. คลิกเลือก “บันทึก”
20. คลิกเลือก “OK”
21. คลิกเลือก “ไปขั้นตอนที่ 2”

20

17
18

19

21

ภาพ 4.21 กรณี 2 วงเงินไม่ เกิน 100,000 – 500,000 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 122 22. คลิกเลือก ลบ “ครุ ฑ”
24. คลิกเลือก “OK”

23. คลิกเลือก “บันทึก”
25. คลิกเลือก “ไปขั้นตอนที่ 3”

24

22

23

25

ภาพ 4.21 กรณี 2 วงเงินไม่ เกิน 100,000 – 500,000 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

26. คลิกเลือก “บันทึกเลขที่และวันที่”

26

ภาพ 4.21 กรณี 2 วงเงินไม่ เกิน 100,000 – 500,000 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 123 27. คลิกเลือก “เลขที่” พิมพ์เลขที่ใบสัง่ จ้าง
28. คลิกเลือก “วันที่” พิมพ์วนั ที่/เดือน/ปี
29. คลิกเลือก “วันที่ลงนามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง” พิมพ์วนั ที่/เดือน/ปี
30. คลิกเลือก “คานาหน้า”
31. คลิกเลือก “ชื่อผูล้ งนาม” ชื่อผูร้ ับใบสั่งซื้ อ/สั่งจ้าง
32. คลิกเลือก “นามสกุลผูล้ งนาม” นามสกุลผูร้ ับใบสั่งซื้ อ/สั่งจ้าง
33. คลิกเลือก “ตาแหน่ง” พิมพ์ตาแหน่งของผูม้ ารับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จะต้องเป็ นบุคคลที่มีอานาจในการ
ลงนามใบสั่ง (กรณี ที่ไม่มีอานาจจะต้องทาหนังสื อมอบอานาจมายืน่ ยัน”
34. คลิกเลือก “วันที่รับใบสั่งซื้ อ/สั่งจ้าง” ในกรณี ที่พิมพ์วนั ที่ เดือน ปี เสร็ จเรี ยบร้อย จะปรากฎวันที่
ครบกาหนดส่ งมอบพัสดุ
35. คลิกเลือก “บันทึก”
36. คลิกเลือก “OK”
37. คลิกเลือก “ไปขั้นตอนที่ 2”

36

27

28
29
30

31
32
33
34

35

37

ภาพ 4.21 กรณี 2 วงเงินไม่ เกิน 100,000 – 500,000 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 124 38. คลิกเลือก “พิมพ์”
40. คลิกเลือก “ตกลง”

39. คลิกเลือก “ไม่มีตราครุ ฑ”

39
40

38

ภาพ 4.21 กรณี 2 วงเงินไม่ เกิน 100,000 – 500,000 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

41. คลิกเลือก “Print”

41

ภาพ 4.21 กรณี 2 วงเงินไม่ เกิน 100,000 – 500,000 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 125 42. คลิกเลือก “ดาเนินการขั้นต่อไป”

43. คลิกเลือก “OK”
43

42

ภาพ 4.21 กรณี 2 วงเงินไม่ เกิน 100,000 – 500,000 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

44. คลิกเลือก “ดาเนินการขั้นต่อไป”

45. คลิกเลือก “OK”

45
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44

ภาพ 4.21 กรณี 2 วงเงินไม่ เกิน 100,000 – 500,000 บาท จัดทาใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง (ต่ อ)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 126 ตรวจสอบหลักประกันสั ญญาและจัดทาสั ญญา
1. กดเครื่ องหมายถูก  เพื่อดาเนินการขั้นต่อไป

1

ภาพ 4.22 ตรวจสอบหลักประกันสั ญญาและจัดทาสั ญญา

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

2. กดปุ่ ม “ดาเนินการขั้นต่อไป”

3. กดปุ่ ม “ตกลง”

3

xxxxxxxxxxxxx

2

ภาพ 4.22 ตรวจสอบหลักประกันสั ญญาและจัดทาสั ญญา (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 127 จัดทาข้ อมูลสาระสาคัญในสั ญญา
1. กดเครื่ องหมายถูก  เพื่อดาเนินการขั้นต่อไป

1

ภาพ 4.23 จัดทาข้ อมูลสาระสาคัญในสั ญญา
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

2. คลิกเลือก “รายละเอียด/แก้ไข”
4. กดปุ่ ม “ตกลง”
6. กดปุ่ ม “ตกลง”

3. กดปุ่ ม “นาข้อมูลแสดงบทเว็บไซต์”
5. กดปุ่ ม “ดาเนินการขั้นต่อไป”

xxxxxxxxxxxxx

3

2

5
6

ภาพ 4.23 จัดทาข้ อมูลสาระสาคัญในสั ญญา (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

4

- 128 บริหารสั ญญา
1. กดเครื่ องหมายถูก  เพื่อดาเนินการขั้นต่อไป

1

ภาพ 4.24 บริหารสั ญญา

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

2. คลิกเลือก “รายละเอียด”

xxxxxxxxxxxxx

2

ภาพ 4.24 บริหารสั ญญา (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 129 3. กดปุ่ ม “ส่ งมอบงาน”

3

ภาพ 4.24 บริหารสั ญญา (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

4.

กดปุ่ ม “บันทึกข้อมูลส่ งมอบงาน”

xxxxxxxxxxxxx

4

ภาพ 4.25 ส่ งมอบงาน

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 130 5. กดปุ่ มเลือก “งวดงานที่ส่งมอบ”

5

ภาพ 4.25 ส่ งมอบงาน (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

6. กดปุ่ ม “”
8. กดปุ่ ม “ตกลง”

7. กดปุ่ ม “บันทึก”

8

4
6

7

ภาพ 4.25 ส่ งมอบงาน (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 131 9. บันทึกข้อมูล “หนังสื อเลขที่”
11. บันทึกข้อมูล “เลขที่รับจากงานสารบรรณ”
13. กดปุ่ ม “บันทึก”

10. บันทึกข้อมูล “หนังสื อลงวันที่”
12. บันทึกข้อมูล “วันที่รับเรื่ องจากงานสารบรรณ”
14. กดปุ่ ม “ตกลง”

14

9
10
11
12

13

ภาพ 4.25 ส่ งมอบงาน (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

15. กดปุ่ มเลือก “ดาเนินการขั้นต่อไป”

16. กดปุ่ ม “ตกลง”

16

15

ภาพ 4.25 ส่ งมอบงาน (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 132 18. กดปุ่ ม “กลับสู่ หน้าหลัก

17. กดปุ่ ม “ตกลง”

เพื่อบันทึกข้อมูลเรี ยบร้อย ก็ไปกดปุ่ ม “ตรวจรับ” ต่อไป ดาเนินการจนสิ้ นสุ ดบริ หารสัญญา
17

xxxxxxxxxxxxx

18

ภาพ 4.25 ส่ งมอบงาน (ต่ อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

การตรวจรับงาน
1. กดปุ่ ม “ตรวจรับงาน”

1

ภาพ 4.26 ตรวจรับงาน

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 133 2. กดปุ่ ม “บันทึกข้อมูลตรวจรับ”

2

ภาพ 4.26 ตรวจรับงาน (ต่อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

3. กดปุ่ มเลือก “เลือกเอกสารที่ส่งมอบ”

3

ภาพ 4.26 ตรวจรับงาน (ต่อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 134 4. กดปุ่ ม “”
6. กดปุ่ ม “ตกลง”

5. กดปุ่ ม “บันทึก”

6

4

5

ภาพ 4.26 ตรวจรับงาน (ต่อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

7 กดปุ่ มเลือก “สรุ ปผลการตรวจรับ”

8. กดปุ่ มเลือก “บันทึกการตรวจรับ”

7
8

ภาพ 4.26 ตรวจรับงาน (ต่อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 135 9. กดปุ่ ม “บันทึก”

10. กดปุ่ ม “ตกลง”

10

9

ภาพ 4.26 ตรวจรับงาน (ต่อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

11. กดปุ่ ม “ดาเนินการขั้นต่อไป”

12. กดปุ่ ม “ตกลง”

12

11

ภาพ 4.26 ตรวจรับงาน (ต่อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 136 13. กดปุ่ ม “พิมพ์”

xxxxxxxxxxxxx

13

ภาพ 4.26 ตรวจรับงาน (ต่อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

14. กดปุ่ ม “พิมพ์”

14

ภาพ 4.26 ตรวจรับงาน (ต่อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 137 15. กดปุ่ มเลือก “กลับสู่ หน้าหลัง”

xxxxxxxxxxxxx

15

ภาพ 4.26 ตรวจรับงาน (ต่อ)
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

จัดทาเอกสารเบิกจ่ าย
1. กดปุ่ ม “จัดทาเอกสารเบิกจ่าย”

1

ภาพ 4.27 จัดทาเอกสารเบิกจ่ าย
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 138 2. กดปุ่ ม “บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน”

xxxxxxxxxxxxx

2

ภาพ 4.27 จัดทาเอกสารเบิกจ่ าย
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

3. กดปุ่ มเลือก “เลือกเอกสารที่ตรวจรับ”

3

ภาพ 4.27 จัดทาเอกสารเบิกจ่ าย
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 139 4. กดปุ่ ม “”
6. กดปุ่ ม “ตกลง”

5. กดปุ่ ม “บันทึก”

6

4

5

ภาพ 4.27 จัดทาเอกสารเบิกจ่ าย
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

7. บันทึกข้อมูล “วันที่เบิกจ่ายเงิน”
9. กดปุ่ ม “ตกลง”

8. กดปุ่ ม “บันทึก

9

7

8

ภาพ 4.27 จัดทาเอกสารเบิกจ่ าย
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 140 10. กดปุ่ ม “ดาเนิ นการขั้นต่อไป

11. กดปุ่ ม “ตกลง”

11

10

ภาพ 4.27 จัดทาเอกสารเบิกจ่ าย
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

12. กดปุ่ ม “กลับสู่ หน้าหลัง”

xxxxxxxxxxxxx

12

ภาพ 4.27 จัดทาเอกสารเบิกจ่ าย
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 141 13. กดปุ่ ม “กลับสู่ หน้าหลัง”

13

ภาพ 4.27 จัดทาเอกสารเบิกจ่ าย
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

14. กดปุ่ ม “กลับสู่ หน้าหลัง”

xxxxxxxxxxxxx

14

ภาพ 4.27 จัดทาเอกสารเบิกจ่ าย
ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

- 142 15. จบขั้นตอนการจัดซื้ อจัดจ้าง

ภาพ 4.28 จบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้ าง

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, (2560)

บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ ไข และข้ อเสนอแนะ
5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข
การจัดทาคู่มือ การจัดซื้ อจัดจ้าง กรณี จดั ซื้ อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกลุ่มงานการเงิน
และพัสดุ กรณี ศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาเป็ น 3 ด้าน เช่น ด้านบุคลากร
ด้านบริ หารจัดการ ด้านกฎ ระเบียบ โดยประสบการณ์ ของผูจ้ ดั ทาคู่มือ พบปั ญหาและอุปสรรคในการ
จัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่คณะ และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้
ปัญหาในการดาเนินการ
ด้ านบุคลากร
1. เจ้า หน้า ที่ ส่ ว นภู มิ ภ าคส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี ค วามรู ้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง โ ด ย วิ ธี
เฉพาะเจาะจง บางครั้ งใช้เวลาในการดาเนิ นการ
นาน เช่ น การขอใบเสนอราคาเพื่อประกอบการ
จัดซื้ อจัดจ้าง จะต้องดู องค์ประกอบให้ครบถ้วน
พบว่า บางครั้ งเจ้า หน้า ที่ ย งั ตรวจสอบเอกสารใบ
เสนอราคาไม่ครบแล้วทาเรื่ องขออนุ มตั ิ ทาให้ตอ้ ง
แก้ไขหลายรอบ

แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ก าชับ ให้ส่ ว นของเจ้า หน้า ที่ ส่ วนภู มิ ภ าค ควร
ตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคา ก่อนการขออนุ มตั ิ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยจะต้องมีส่ิ ง
เหล่านี้ประกอบในใบเสนอราคา ดังนี้
- ชื่อ และที่อยูข่ อง (ร้าน/บริ ษทั )
- รายละเอี ยดพัส ดุ ที่จะดาเนิ นการจัดซื้ อ
(ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง รายละเอี ย ดของพัส ดุ
จานวน และจานวนเงิน)
- ระยะเวลาการยืน่ ราคา
- ระยะเวลาการส่ งมอบ
- จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
- ลายเซ็นของผูม้ ีอานาจ
เพื่ อ ลดการคื น เรื่ อ งกลับ มายัง คณะ และ
จะต้องส่ ง ให้เจ้าหน้าที่ ต่างจัง หวัดแก้ไ ข และคื น
เรื่ อ งกลับ ไปที่ ก องคลัง และพัส ดุ หากเจ้า หน้า ที่
ส่ วนภูมิภาคได้ทาการตรวจสอบใบเสนอราคาจะทา
ให้การเบิกจ่ายเงินรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ

- 144 ปัญหาในการดาเนินการ
ด้ านบุคลากร
2. เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค มีการจัดซื้ อวัสดุรายไตร
มาส แต่ไม่ยอมส่ งใบเสร็ จมาเพื่อเคลียร์ ค่าใช้จ่าย
และเคลี ย ร์ สั ญญายืม เงิ น บางครั้ งใช้เวลาในการ
เคลียร์ ใบเสร็ จรับเงินเป็ นระยะเวลานาน

3. เจ้าหน้าที่ ส่วนภูมิภาคไม่ตรวจสอบใบส่ งมอบ
งาน หรื อใบแจ้ง หนี้ โดยพบว่ า ยัง ขาดความ
รอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร ที่จะใช้ในการ
ตรวจรั บ โดยจะต้อ งตรวจสอบความถู ก ต้องทุ ก
ครั้งก่อนการส่ งมอบพัสดุ

แนวทางการแก้ไขปัญหา
2. เจ้าหน้าที่พสั ดุส่งสัญญายืมเงินให้เจ้าหน้าที่ส่วน
ภู มิ ภ าค และเมื่ อ ถึ ง เวลาเคลี ย ร์ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น
เ จ้ า ห น้ า ที่ พั ส ดุ จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ท้ ว ง ถ า ม ห า
ใบเสร็ จรั บ เงิ นก่ อนครบกาหนดคื นเงิ นภายใน 1
อาทิ ต ย์ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส่ วนภู มิ ภ าค ถ้ า ยัง ไม่
ดาเนินการคืนเงินให้ครบทั้งจานวน เจ้าหน้าที่พสั ดุ
จะไม่ดาเนินการยืมเงินให้ในครั้งต่อไป
3. ก่ อ นการตรวจรั บ พัส ดุ ขอให้เ จ้า หน้า ที่ ส่ ว น
ภูมิภาคตรวจสอบเอกสารการส่ งมอบงาน ใบแจ้ง
หนี้ โดยตรวจสอบ จานวนเงินตัวเลขและตัวอักษร
รายละเอี ยด ว่าถู ก ต้องตามที่ ส่ งมอบ และควรส่ ง
มอบภายใน 3 วันทาการ และส่ งมอบเอกสารที่
ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่พสั ดุ

ด้ านการบริหารจัดการ
1. ขาดความเข้าใจกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง โดย 1. ดาเนิ น การจัดท าคู่ มื อการจัดซื้ อจัดจ้า งโดยวิ ธี
วิธิ เ ฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะการด าเนิ น การลง เฉพาะเจาะจง ให้เ จ้า หน้า ที่ ค ณะรั ฐ ประศาสนระบบ MIS และระบบ e-GP
ศาสตร์ ท ราบถึ ง กระบวนการ และวิธี ก ารปฏิ บ ัติ
การลงระบบ MIS และระบบ e-GP
2. ควรจัดให้มี ก ารอบรมให้เจ้ า หน้าที่ ค ณะ และ
ส่ วนภูมิภาคให้ความรู ้ในเรื่ องพระราชบัญญัติการ
จัด ซื้ อ จัด จ้า งและการบริ หารพัส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.
2560 และระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. การล็ อ กอิ น เข้า ใช้ร ะบบ e-GP ถ้า สั ญ ญา 2. สถาบันควรท าหนังสื อแจ้ง กรมบัญชี ก ลางให้
อินเตอร์ เน็ตไม่ดี จะทาให้การเข้าใช้งานหลุดบ่อย ทราบถึ งปั ญหาระบบอิ นเตอร์ เน็ตมีปั ญหาในการ
ไม่สม่าเสมอ
เข้าทางานช้ามาก การใช้งานระบบ e-GP ยังไม่
เสถียร มีการปรับปรุ งระบบค่อนข้างบ่อย เพื่อเพิ่ม
ความยอมรับการใช้งานระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มากขึ้น

- 145 ปัญหาในการดาเนินการ
ด้ านการบริหารจัดการ
3. การปรับปรุ งระบบ หรื อประกาศปิ ดระบบ eGP ถ้าล็อกอินเข้าไปใช้งานระบบ e-GP อาจทาให้
ข้อมูลของผูเ้ ข้าใช้งานในระบบสู ญหาย และต้อง
ลงทะเบียนใหม่
ด้ านกฎ ระเบียบ
1. เจ้าหน้าที่คณะ และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคส่ วน
ใหญ่ขาดการตรวจสอบใบเสร็ จรับเงิน ที่ใช้ในการ
ตรวจรับในการจัดซื้ อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่ น พบว่ า การออกใบเสร็ จรั บ เงิ น ยัง ขาด
องค์ป ระกอบหลายอย่า ง บางครั้ งไม่ ต รวจสอบ
จ านวนเงิ น ที่ อ ยู่ ข องบริ ษัท จ านวนเงิ น ที่ เ ป็ น
ตัวอักษร

2. พบว่า บางครั้ งเจ้า หน้า ที่ ค ณะ ยัง ไม่ เข้า ใจการ
พิจารณาสิ่ งของที่จะจัดซื้ อว่าสิ่ งไหนเป็ นวัสดุและ
ครุ ภัณ ฑ์ ต ามหลั ก การจ าแนกประเภทรายจ่ า ย
งบประมาณ โดยพบว่า การจัด ซื้ อ จัด จ้า งโดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง เจ้าหน้าที่คณะ และเจ้าหน้าที่ ส่วน
ภูมิภาค มักจะสอบถามมายังเจ้าหน้าที่พสั ดุ เพื่อให้
แยกว่าสิ่ งไหนคือครุ ภณ
ั ฑ์ และสิ่ งไหนคือวัสดุ จึง
ควรซักซ้อมความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่คณะ และ
เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค

แนวทางการแก้ไขปัญหา
3. สถาบันควรทาหนังสื อถึ งกรมบัญชี กลาง โดย
แจ้งให้ทราบว่าการเข้าระบบหลุดบ่อย ๆ บางครั้ง
ขึ้นไม่มีสิทธิ์ งาน ต้องเข้าที่ระบบ (Login) ใหม่
หลายรอบทาให้เสี ยเวลา เพื่อให้การเข้าใช้งาน
เสถียรมากขึ้น
1. เจ้าหน้าที่คณะ และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคจะต้อง
ปฏิ บั ติ ต าม ร ะ เ บี ย บ ก า รเ บิ ก จ่ า ย เ งิ น จา ก
กระทรวงการคลังการเก็บรักษาเงินและการนาเงิ น
ส่ งคลัง พ.ศ. 2551 ส่ วนที่ 2 หลักฐานการจ่ายเงิน
ข้อ 41 ใบเสร็ จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
- ชื่อ สถานที่อยู่ หรื อที่ทาการของผูร้ ับเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน
- รายการที่ แ สดงการรั บ เงิ นว่ า เป็ น
ค่าใช้จ่ายอะไร
- จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
- ลายมือชื่อของผูร้ ับเงิน
2. เจ้า หน้า ที่ ค ณะควรปฏิ บ ัติ ตามหนัง สื อ ส านัก
งบประมาณ ที่ นร 0704/ว37 เรื่ อง แนวทางการ
พิ จ ารณาสิ่ ง ของที่ จ ัด เป็ นวัส ดุ แ ละครุ ภ ัณ ฑ์ ต าม
หลัก การจ าแนกประเภทรายจ่ า ย เพื่ อ ให้ ส่ ว น
ราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ค วามเข้ า ใจชั ด เจน
เกี่ ย วกับ การพิ จารณาสิ่ ง ของตามหลัก การจาแนก
ประเภทรายจ่ า ยตามงบประมาณส าหรั บ รายจ่ า ย
วัส ดุ และจ่ า ยค่ า ครุ ภ ัณฑ์ ส านัก งบประมาณจึ ง
ซ้ อ มความเข้า ใจเกี่ ย วกับ แนวทางการพิ จ ารณา
สิ่ งของที่จดั เป็ นวัสดุ โดยสภาพ และครุ ภณ
ั ฑ์โดย
สภาพ ดังนี้
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ด้ านกฎ ระเบียบ

แนวทางการแก้ไขปัญหา

1. สิ่ ง ของที่ จ ัด เป็ นวัส ดุ ให้แ บ่ ง การพิ จ ารณา
ออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่ งของที่
โดยสภาพมีลกั ษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรื อเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิ ดการ
ชารุ ดเสี ยหาย ไม่ ส ามารถซ่ อมแซมให้ใ ช้งานได้
ดังเดิมหรื อซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ ค่า
ข. ประเภทวั ส ดุ สิ้ นเปลื อ ง ได้ แ ก่
สิ่ งของที่ โ ดยสภาพมี ล ั ก ษณะเมื่ อ ใช้ แ ล้ ว ย่ อ ม
สิ้ นเปลื องหมดไป แปรสภาพ หรื อเปลี่ ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นหรื อไม่คงสภาพเดิม
ค. ประเภทวัส ดุ อุป กรณ์ ป ระกอบและ
อะไหล่ ไ ด้แก่ สิ่ ง ของที่ เป็ นอุ ป กรณ์ หรื ออะไหล่
ส าหรั บ การซ่ อ มแซมบ ารุ งรั ก ษาทรั พ ย์ สิ นให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลกั ษณะเป็ นการซ่ อมบารุ ง
ปกติหรื อมีค่าซ่อมกลาง
ทั้ง นี้ ตามตัวอย่า งของที่ จดั เป็ นวัส ดุ โดย
สภาพตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
2. ครุ ภณั ฑ์ ได้แก่ สิ่ งของที่โดยสภาพมีลกั ษณะ
คงทนถาวร มี อ ายุก ารใช้ง านยืน นาน เมื่ อช ารุ ด
เสี ยหายแล้วสามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดงั เดิม
3. ในการยื ม เงิ น เพื่ อ ซื้ อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ พบว่ า 3. ควรปฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่า
เจ้าหน้าที่คณะยังคืนเงินยืมล่าช้า
ด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 ข้อ 25 ให้ผู้
ยืม ส่ ง หลัก ฐานการจ่า ยเงิ นและเงิ นเหลื อจ่ า ยที่ ยืม
(ถ้ามี) ภายใน ระยะเวลา ดังนี้ (3) กรณี ยืมเงินเพื่อ
ปฏิบตั ิราชการนอกจาก (1) หรื อ (2) ให้ส่งแกส่ วน
ราชการผูใ้ ห้ยืมภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับ
เงิน
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 จัดฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง
และการบริ หารพัสดุ เพื่อเพิ่มความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการจัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5.2.2 จัดทาคู่มือการใช้งานระบบ MIS และระบบ e-GP กรณี จดั ซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรณี เงินงบประมาณแผ่นดิน
5.2.3 จัดทาคู่มือการใช้งานระบบ MIS และระบบ e-GP กรณี จดั ซื้ อจัดจ้างโดยวิธีคดั เลือก
5.2.4 จัดทาคู่มือการใช้งานระบบ MIS และระบบ e-GP กรณี จดั ซื้ อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิ ญ
ชวนทัว่ ไป

--------------------------------------------------------
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