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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีห น้าที่ในการ
จัดซื้อจัดจ้างในส่วนของมหาวิทยาลัย และ ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย โดยเป็นไปตาม ระเบียบ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ.2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และ ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549ซึ่งผู้เขียนได้ปฏิบัติงานเป็น
นักวิชาการพัสดุ ประจากองกลาง สานักงานอธิการบดี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการจัดซื้อจัด
จ้างใช้เงินจากสองแหล่งเงิน คือเงินงบประมาณแผ่นดิน และ เงินงบประมาณรายได้ ซึ่งได้มีการวาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า แต่ในปัจจุบัน พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ และครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตาม
แผน จึงทาให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการตกลงราคาเพิ่มขึ้ น ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 19 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาได้แก่
การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการซื้อ
หรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ที่มีวงเงินไม่เ กิน 100,000 บาท เป็นจานวนใกล้เคียงกันในแต่ละ
ปีงบประมาณ แสดงดังตารางที่ 1.1 โดยเฉลี่ยมีการจัดซื้อจัดจ้างประมาณปีละ 2,115.50 ครั้ง
ตารางที่ 1.1ตารางแสดงจานวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท
ปีงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
รวมจานวน

จานวนเรื่อง วิธีตกลงราคาเกิน 5,000 บาท
2,099 ครั้ง
2,295 ครั้ง
2,215 ครั้ง
1,853ครั้ง
8,462/4 =2,115.50

ที่มา : เอกสารรับเรื่องข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุประจาปี2555 ถึง 2558
จากตารางที่ 1.1 เห็นได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาในแต่ละปีงบประมาณมี
การจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉลี่ยปีละ 2,115.50 ครั้ง และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกปี แต่ปีงบประมาณ
2558 ลดลงเนื่องจากมีการนาระบบ ERP มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างลดลง
เพราะเนื่องจากหลายปัจจัย ทั้งระบบมีการตรวจสอบข้อมูลทางด้านงบประมาณที่จากัด ไม่สามารถ
ยืดหยุ่นได้ การทาความเข้าใจในระบบการทางานของเจ้าหน้าที่กับระบบสารสนเทศที่นามาใช้ใหม่
ส่งผลให้ในปี 2558 มีการทาเรื่องขออนุมัติที่ลดจานวนลง แต่ทั้งนี้จากจานวนที่เฉลี่ยต่อปี จานวน
การจัดซื้อจัดจ้างก็มีจานวนที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดย

๒

วิธีตกลงราคา ซึ่งทาให้การดาเนินงานล่าช้าและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และอาจส่งผลกระทบให้
จานวนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างมีจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ
จากความสาคัญดังกล่าวผู้เขียนซึ่งทาหน้าที่เป็น นักวิชาการพัสดุ จึงได้จัดทาคู่มือวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน เป็นไปอย่างถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน
ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการขอดาเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น และลดปริมาณการทาเรื่อง
จัดซื้อจัดจ้างลง แต่ได้คุณภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นั กวิช าการพัส ดุ หั วหน้าเจ้าหน้าที่พัส ดุ และเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงขั้นตอน
และวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักวิชาการพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงขั้นตอน และ
วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ขอบเขตของคู่มือ
คู่มือสาหรับนักวิชาการพัสดุ ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ข องคณะ ศู น ย์ ส านั ก ใช้ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งวิ ธี ต กลงราคาโดยใช้
งบประมาณแผ่ น ดิ น จากขั้ น ตอน ขออนุ มัติซื้ อจ้า ง ไปจนถึงขั้ นตอนการส่ ง เบิก จ่ายงานการคลั ง
ให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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นิยามศัพท์เฉพาะ
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ระเบียบ หมายถึงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
พัส ดุ หมายความว่า วัส ดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่กาหนดไว้ในหนังสื อการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ ของสานักงบประมาณหรือการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ
การซื้อ หมายความว่า การซื้อพัส ดุทุกชนิ ดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และ บริการที่
เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
การจ้าง หมายความว่า ให้หมายความรวมถึงการจ้างทาของและการรับขนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่ว นราชการ
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงาน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เงิน งบประมาณ หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และเงินซึ่งส่วนราชการได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้
ไม่ต้องส่ ง คลั งตามกฎหมายว่า ด้ว ยวิธีก ารงบประมาณ แต่ไ ม่รวมถึง เงินกู้ และเงินช่ว ยเหลื อตาม
ระเบียบนี้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบ
กองซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่ เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกาหนด หรือ
ข้าราชการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วแต่กรณี
เจ้าหน้ าที่พัสดุ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งดารงตาแหน่งที่มีห น้าที่เกี่ยวกับการพัส ดุ
หรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
วิธีตกลงราคา หมายความว่า การซื้อหรือการจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน
100,000บาท

๔

ระบบ ERP หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การคลัง พัสดุ และงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคาศัพท์เทคนิคในระบบดังนี้
BA หมายถึง รายงานการบันทึกเงินงบประมาณ
PR หมายถึง รายงานขอซื้อ/จ้าง/เช่าพัสดุ
PO/PHหมายถึง ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง
RP/AH หมายถึง ใบตรวจรับพัสดุ/ใบตรวจการจ้าง

บทที่ 2
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างการบริหารจัดการ
กองกลางเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จั ด ตั้ ง ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา เรื่ อ ง การจั ด โครงสร้ า งการบริ ห ารงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑
วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ด้วยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้แบ่งส่วนราชการ
ระดับกองหรือเทียบเท่าเป็นงานในหน่วยงานระดับกอง ซึ่งกองกลางได้มีการแบ่งโครงสร้างการบริหาร
จัดการงาน ดังนี้
1. โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร
1.1โครงสร้างการบริหารจัดการกองกลาง สานักงานอธิการบดี
1.1.1 โครงสร้างของงาน (Organization chart)
กองกลาง

งานธุรการและสารบรรณ

หน่วยบริหาร
งานทั่วไป

งานการคลัง

หน่วยจัดหาพัสดุ

งานพัสดุ

งานการเจ้าหน้าที่

หน่วยติดตามสัญญาฯ

รูปภาพที่ 2.1โครงสร้างของงาน (Organization chart)

งานอาคารสถานที่

หน่วยควบคุมพัสดุ

๖

1.1.2 โครงสร้างบริหารหน่วยงาน (Administration chart)
ผู้อานวยการกองกลาง

หัวหน้างานธุรการและ

หัวหน้างานการคลัง

หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

หัวหน้างานอาคารสถานที่

สารบรรณ

หัวหน้างานพัสดุ

หน่วยบริหารงานทั่วไป

หน่วยจัดหาพัสดุ

หน่วยติดตามสัญญาฯ

หน่วยควบคุมพัสดุ

รูปภาพที่ 2.2โครงสร้างบริหารหน่วยงาน (Administration chart)

๗

1.1.3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart)
นางสุมล เพ็ชร์แก้ว
ผู้อานวยการกองกลาง

นางสาวอารีนา หะยีดอเล๊าะ
หัวหน้างาน
ธุรการและสารบรรณ

นางสอฝีน๊ะนวนดา
หัวหน้างาน
การเจ้าหน้าที่

นางสาวประภาพรรณ โชติสูงเนิน
หัวหน้างานการคลัง

หน่วยบริหาร
งานทั่วไป

หน่วยจัดหาพัสดุ

นายดนุพล ปลื้มใจ
หัวหน้างาน
อาคารสถานที่

นางสาวทิชากร ทัศนเบญจกุล
หัวหน้างานพัสดุ

หน่วยติดตามสัญญาฯ

รูปภาพที่ 2.3โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart)

หน่วยควบคุมพัสดุ

๘

1.1.4โครงสร้างงานพัสดุ

นางสาวทิชากร ทัศนเบญจกุล
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
หัวหน้างานพัสดุ

นางวิภา วงศ์ประดิษฐ์
พนักงานพัสดุ 4

นางวรรณี รังทอง
พนักงานพัสดุ 3

นางปริณดา คลาดแคล้ว
นักวิชาการพัสดุ

นายวีรวัฒน์หมันหนัน*
นักวิชาการพัสดุ

รูปภาพที่ 2.4โครงสร้างงานพัสดุ

นางสาวสิริพร เรืองสุข
นักวิชาการพัสดุ

๙

1.2กองกลางมีรายละเอียดของบุคลากรภายในกองดังนี้
1.2.1 งานธุรการและสารบรรณ มีบุคลากรจานวน 10 คน ประกอบด้ว ย
พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน ลูกจ้างประจา 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว3 คน มีรายละเอียด ดังนี้
1) พนักงานมหาวิทยาลัย
(1) นางสาวอารีนา หะยีดอเลาะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
(2) นางสาวจีรวรรณ วรรณุชิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฏิบัติการ
(3) นางสาวนริศรา ผลาสิงห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฏิบัติการ
2) ลูกจ้างประจา
(1) นายประสงค์ บุญอนันต์
(2) นายเสรี เพชร์รัตน์
(3) นายชัยวัฒน์เพชร์รัตน์
(4) นายอับดุลเล๊าะ กูเต๊ะ

พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ

3) ลูกจ้างชั่วคราว
(1) นายยูโซม เจ๊ะมิง
(2) นายวัลลภ ศรีรัตน์จันทร์
(3)นายอัสรี เจ๊ะมิง

พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ

1.2.2 งานการคลังมีบุคลากร จานวน 7 คน ประกอบด้วยข้าราชการ 1 คน
ลูกจ้างประจา 1 คนพนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน มีรายละเอียด ดังนี้
1) ข้าราชการ
(1)นางสาวประภาพรรณ โชติสูงเนิน นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ
2) พนักงานมหาวิทยาลัย
(1) นางสาวประจวบ เสาทอง
(2) นางธิดารัตน์ สุภัทรชัยวงศ์
(3) นางพัชรินทร์ ไชยแสงศรี
(4) นางสาวกุลพัชรี หนูพุ่ม
(5)นางสาวสุจิตตรา จินตนะ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

3) ลูกจ้างประจา
(1) นางทวีพร ยอดทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี

๑๐

1.2.3 งานการเจ้ า หน้ า ที่ มี บุ ค ลากร จ านวน 5 คน ประกอบด้ ว ย
ข้าราชการ 1 คน และ พนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน มีรายละเอียด ดังนี้
1) ข้าราชการ
(1) นางสอฝีน๊ะนวนดา

บุคลากร ชานาญการ

2) พนักงานมหาวิทยาลัย
(1) นางสาวอานี สาแลแม
(2) นางสาวพิมพ์รดา นุ้ยแก้ว
(3)นางสาวจารุวรรณ อุทัยรัตน์
(4) นายวรภัทร ชอบเพื่อน

บุคลากร ปฏิบัติการ
บุคลากร ปฏิบัติการ
บุคลากร ปฏิบัติการ
นิติกร ปฏิบัติการ

1.2.4 งานพัสดุ มีบุคลากร จานวน 6 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 1 คน
ลูกจ้างประจา 2 คน และ พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน มีรายละเอียด ดังนี้
1) ข้าราชการ
(1) นางสาวทิชากร ทัศนเบญจกุล นักวิชาการพัสดุ ชานาญการ
2) พนักงานมหาวิทยาลัย
(1)นางปริณดา คลาดแคล้ว
(2)นายวีรวัฒน์หมันหนัน*
(3)นางสาวสิริพร เรืองสุข

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

3) ลูกจ้างประจา
(1) นางวิภา วงศ์ประดิษฐ์
(2) นางวรรณี รังทอง

พนักงานพัสดุ 4
พนักงานพัสดุ 3

๑๑

1.2.5 งานอาคารสถานที่ มี บุ ค ลากร จ านวน 57 คน ประกอบด้ ว ย
พนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างประจา 7 คน ลูกจ้างชั่วคราว 42คน
มีรายละเอียด ดังนี้
1) พนักงานมหาวิทยาลัย
(1)นายดนุพล ปลื้มใจ
(2)นายสมชาย เดเบาะ
(3) นายวิโรจน์ วิรัตน์
(4) นายอุสมาน มะแซ
(5) นายศิวกร มาศหิรัญ
(6) นายคุณวุฒิ พร้อมมูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ

2) พนักงานราชการ
(1)นายอุสมานแวโด
(2)นายอาหมัดซับรี ขาเร็ง

ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ช่างอิเลคทรอนิคส์ ปฏิบัติงาน

3) ลูกจ้างประจา
(1)นายชรินทร์มาประสม
ช่างฝีมือสนาม
(2)นายวิโรจน์ศักดิ์สองเมือง
ช่างไฟฟ้า
(3) นายสมปัน สุวรรณ
ช่างไม้
(4)นายวสันต์มณีวงศ์ พนักงานขับรถ
(5)นางจิตรวีร์แก้วทอง
พนักงานทั่วไป
(6)นางประคองแก้วนางโอ
พนักงานทั่วไป
(7)นายยา หะยีกาเซ็ง พนักงานเข้าเล็มและเย็บเล่ม
4) ลูกจ้างชั่วคราว
(1)นางยุพิณ พรหมมณี
(2)นางสาวคอดีเยาะ ขาเดร์
(3)นางสาวลูกปา ศรีคงทน
(4)นางจุฑารัตน์ รุ่งโรจน์รังสรร
(5)นางสาวสุภาพร เซ่งขุนทอง
(6)นางสาวหมายจิตร์ ทองมา
(7)นางโสพิศ ยศศิริ
(8)นางชนิดาภา จูแซ
(9)นายศรีศักดิ์ ขุนทรัพย์
(10)นางสาวสุวรรณา นุ้ยสุภาพ
(11)นางพรทิพย์ พูลสวัสดิ์
(12)นางวรรณา กมลเจริญ
(13)นางดนิดา ผลผลา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
คนงาน (ธุรการ)
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
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(14)นางศิรินทิพย์ พรหมคีรี
(15) นางสมใจ ศรีม่วง
(16)นางวีลัด ศรีบุญเอียด
(17)นางสุมณฑา รัตนอุดม
(18)นางจุริน สุกระ
(19)นางสมพิศ จันทร์แสงทอง
(20)นางเยาวนิตย์ซิมา
(21)นายถวิล ธรรมโร คนงาน
(22)นายสมโชค เฉื่อยทอง
(23)นายดุสิต เพิ่มพูน คนงาน
(24)นายสมมาศ แสงแก้ว
(25)นายอเนก เพชรคูหา
(26)นายอัสฮา บือราเฮง
(27)นายมุสซูไรดี ดาโอ๊ะ
(28)นายดาโอ๊ะ มามะ
(29)(ว่าง)
(30)นายสุธี แก้วรักษ์ ยาม
(31)นายรอแม กามา
(32)นายมาหามะยาเตง สุหลง
(33)นายอับดุลเล๊าะ สาแล
(34)นายสุไลมาน สารี
(35)นายรอซาลี โต๊ะเด็ง
(36)นายกิตติวัฒน์ สระบัว
(37)นายศิลปชัย ขุนทรัพย์
(38)นายเจษฎา รัตนซ้อน
(39)นายบุญเจิด เพิ่มพูน
(40)(ว่าง)
(41)(ว่าง)
(42)(ว่าง)

คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม
ยาม
คนงาน (ประปา)
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1.3ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
กองกลางมีการแบ่งงานภายในกองกลางจานวน ๕งาน ประกอบด้วย งานธุรการและ
สารบรรณ งานการคลั ง งานการเจ้ า หน้ า ที่ งานพั ส ดุ และงานอาคารสถานที่ โดยกองกลางมี
ภาระหน้าที่หลักในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยแต่
ละงานในกองกลางมีภาระหน้าที่ดังนี้
1.3.1 งานธุรการและสารบรรณ
1)ปฏิบัติงานด้านการคลัง
2)ปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ
3)ปฏิบัติงานด้านการการพัสดุ
4)ปฏิบัติงานด้านการประชุม
5)ปฏิบัติงานด้านการรับ – ส่ง ไปรษณีย์
6)ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
7)ปฏิบัติงานด้านแผนงาน และงบประมาณ
1.3.2งานการคลัง
1)ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป
2)ปฏิบัติงานด้านการเงิน
3)ปฏิบัติงานด้านการบัญชี
1.3.3งานการเจ้าหน้าที่
1)ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป
2)ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร
3)ปฏิบัติงานด้านตาแหน่งและอัตรากาลังตามสัญญา
4)ปฏิบัติงานด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
5)ปฏิบัติงานด้านงานวินัยและนิติการ
1.3.4. งานพัสดุ
1)ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป
2)ปฏิบัติงานจัดหาพัสดุ
3)ปฏิบัติงานติดตามสัญญาและการค้าประกันตามสัญญา
4)ปฏิบัติงานควบคุมพัสดุและจาหน่ายพัสดุ
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1.3.5. งานอาคารสถานที่
1)ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป
2)ปฏิบัติงานด้านดูแล รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของอาคารต่างๆห้องสานักงาน ห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ ห้องน้าและพื้นที่โดยรอบอาคาร
3)ปฏิบัติงานด้านดูแลการใช้ห้องประชุมต่างๆ
4)ปฏิบัติงานด้านดูแล รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของภูมิทัศน์ต่างๆ
5)ปฏิบัติงานด้านดูแล รักษาความปลอดภัยและการจราจร
6)ปฏิ บั ติ ง านด้ า นสนั บ สนุ น การ เรี ย นการสอน เช่ น อุ ป กรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียน ระบบเสียงตามสาย
7)ปฏิบัติงานด้านกล้องวงจรปิด
8)ปฏิบัติงานด้านระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
9) ปฏิบัติงานด้านดูแล รักษาซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคาร
สถานที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4 งานพัสดุแบ่งการบริหารงานภายในหน่วยงานออกเป็น 4หน่วย คือ
1.4.1 หน่วยบริหารงานทั่วไป
1)จัดทาหนังสือราชการ
2) รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)
3) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)
4) รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย
5) รายงานรายละเอียดการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อ
ช่วยราชการประจาปี
6) รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชี ราคามาตรฐาน/ครุภัณฑ์
นอกบัญชีราคามาตรฐาน
1.4.2 หน่วยจัดหาพัสดุ
1) การจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา (ราคาไม่เกิน 5,000 บาท)
2) การจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาเกิน 5,000 บาท โดยใช้งบรายได้
3) การจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาเกิน 5,000 บาท โดยใช้งบประมาณ
แผ่นดิน
4) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา/ประกวดราคา/การจ้างออกแบบ
วิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนดและควบคุมงานและการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก(กรณีใช้เงิน
รายได้)
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5) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา/ประกวดราคา/การจ้างออกแบบ
วิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนดและควบคุมงานและการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลื อก(กรณีใช้งบ
แผ่นดิน)
6) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ/วิธีกรณีพิเศษ (กรณีใช้งบประมาณ
แผ่นดิน)
7) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ/วิธีกรณีพิเศษ (เฉพาะโครงการ SMP)
8)การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ/วิธีกรณีพิเศษ (กรณีใช้เงินรายได้)
9)การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-Auction (กรณีใช้เงินรายได้)
10)การจัด ซื้อจั ดจ้ างโดยวิธี E-Auction (กรณี ใช้เ งิน งบประมาณ
แผ่นดิน)
11) การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-market)
12) การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
1.4.3 หน่วยติดตามสัญญาและการค้าประกันสัญญา
1)การค้าประกันตามสัญญา
2) สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
(1) การขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) สัญญาจ้างวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (เพิ่มค่างาน)
(2) การขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) สัญญาจ้างวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (ลดค่างาน)
(3) การขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) สัญญาจ้างวงเงินเกิน 50 ล้านบาท (เพิ่มค่างาน)
(4) การขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) สัญญาจ้างวงเงินเกิน 50 ล้านบาท (ลดค่างาน)
3) บันทึกรายชื่อผู้ทิ้งงาน/เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
4) ดาเนินการแจ้งผู้ทิ้งงาน
1.4.4 หน่วยควบคุมพัสดุ
1) การยืมพัสดุ
2) ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจาปี (งานพัสดุ)
3) การตรวจสอบพัสดุประจาปี
4) ควบคุมการใช้ที่ราชพัสดุ
5)การจาหน่ายพัสดุ
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2.บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
บทบาทหน้ าที่ข องต าแหน่งตามเกณฑ์ มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ตามมาตรฐาน
กาหนดสายงานพัสดุระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ปฏิบัติง านระดับ ต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการในการทางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
จั ดหา จั ดซื้อ จัด จ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ร่างสั ญญาซื้อ สั ญญาจ้า ง ศึกษา
ค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการคุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมราคา การศึกษา
ประโยชน์ ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ อะไหล่ การบารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกาหนด
มาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ วิเคราะห์ และการประเมินคุณภาพของพัสดุ เสนอความเห็นเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซื้อพัสดุ
จัดทารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
ซ่ อ มแซมและดู แ ลรั ก ษาพั ส ดุ ใ นครอบครองเพื่ อ ให้ มี ส ภาพที่ พ ร้ อ มใช้ ง าน
จาหน่าย พัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุ
เกิดประโยชน์ให้แก่ราชการได้มากที่สุด
ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงานตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการพัสดุ
ระดับเชี่ยวชาญ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับชานาญการ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการ
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2.3บทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของต าแหน่ ง ของตนตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนายวีรวัฒน์หมันหนันตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
2.3.1 จัดทาหนังสือราชการ
2.3.2 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)
2.3.3 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)
2.3.4 รายงานรายละเอียดการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วย
ราชการประจาปี
2.3.5การจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาเกิน 5,000 บาท โดยใช้งบประมาณ
แผ่นดิน
2.3.6 การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยวิ ธี พิ เ ศษ/วิ ธี ก รณี พิ เศษ (กรณี ใช้ ง บประมาณ
แผ่นดิน)เฉพาะโครงการ SMP
2.3.7 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-Auction (กรณีใช้เงินรายได้)
2.3.8 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-Auction (กรณีใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน)
2.3.9การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
2.3.10การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2.3.11 การค้าประกันตามสัญญา
2.3.12บันทึกรายชื่อผู้ทิ้งงาน/เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2.3.13ระบบคลังวัสดุ Inventory
1) ระบบคลังวัสดุ การเพิ่มวัสดุ จัดประเภทวัสดุ กาหนดหน่วยนับ ของ
วัสดุ ระดับมหาวิทยาลัย
2.3.14 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง Purchase
2.3.15การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร บนเว็บไซต์ของงานพัสดุ
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จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอางานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างวิธีตกลงราคาตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปโดยใช้งบประมาณแผ่นดินมาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
โดยมีFlow Chart ดังนี้
ขั้ น ตอนการด าเนิ น การการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งวิ ธี ต กลงราคาตั้ ง แต่ 5,000 บาทขึ้ น ไป
โดยใช้งบประมาณแผ่นดินของงานพัสดุ (ระบบ ERP และระบบเอกสาร)
*หมายเหตุ ขั้นตอนทางด้าน e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และขั้นตอนทางด้าน
GFMIS ระบบการเงินการคลังภาครัฐ ดาเนินการไปพร้อมๆกับขั้นตอนด้านเอกสาร
เริ่มต้น

ส่วนราชการส่งรายงานการบันทึกเงินงบประมาณ BA
พร้อมรายงานขอซื้อ/จ้าง/เช่า PR ลงนามจากหัวหน้าส่วน
ราชการ/ผอ.กอง และเจ้าหน้าที่พสั ดุเรียบร้อยแล้ว

งานพัสดุตรวจสอบเอกสารใบ
ไม่ถูกต้อง

BA/PR
ถูกต้อง
รับเรื่องลงทะเบียนซื้อจ้างในระบบของพัสดุ โดยการบันทึก
ข้อมูลเงิน รายการสินค้า ผู้ขออนุญาต
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งานพัสดุดาเนินเสนอเอกสารจัดซือ้ จัดจ้าง

อธิการบดี หรือรอง
อธิการบดี พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

อนุมัติ
งานพัสดุลงทะเบียนรับเรื่องกลับจากการอนุมัติ

พร้อมออกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุลงนาม

ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
งานพัสดุส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

แก่บริษัทห้างร้านเพื่อสั่งสินค้าหรือสั่งจ้าง
บริษัทห้างร้าน ส่งสินค้าพร้อมเอกสารเบิก
บิลเงินสด/ใบส่งของ/ใบกากับภาษี ฯ พร้อมสินค้าหรือใบส่งมอบ
งานกรณีงานจ้างเช่า

ไม่อนุมัติ

๒๐

งานพัสดุออกใบตรวจรับ ส่งคืนแก่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อ
ให้กรรมการตรวจรับลงนามตรวจรับ/จ้าง/เช่า

งานพัสดุเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และอธิการบดีลงนาม
ขออนุมัติ รายงานผลการตรวจรับ/จ้าง/เช่า

ส่งเบิกเงินงานการคลัง

สิ้นสุด

รูปภาพที่ 2.5ขั้นตอนการดาเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง
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ขั้นตอนการดาเนินการการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
โดยใช้งบประมาณแผ่นดินของงานพัสดุ (โดยระบบ e-GP และ GFMIS)

รูปภาพที่ 2.6ขั้นตอนการทางานในระบบ e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
บอลลูกที่ 1 : จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
บอลลูกที่ 2 : บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคาสั่ง
บอลลูกที่ 3 : บันทึกราคาผู้เสนอราคา
บอลลูกที่ 4 : จัดทาหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
บอลลูกที่ 5 : จัดทาร่างสัญญา
บอลลูกที่ 6 : ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทาสัญญา
บอลลูกที่ 7 : ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
บอลลูกที่ 8 : บริหารสัญญา
โดยในขั้นตอนที่ 8 จะมีรายละเอียดแตกต่างกันในการปฏิบัติหากบริษัท ห้าง ร้ าน เป็น
ผู้ขายของมหาวิทยาลัย การดาเนินการดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดของการทาในระบบ การเงินการ
คลังภาครัฐ GFMIS ซึ่งจะแจกแจงรายละเอียดในบทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน

บทที่ ๓
หลักเกณฑ์วิธกี ารปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการปฏิบัติงานโดยอาศัย
ระเบียบสานายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552 เป็น
ระเบียบที่วางหลักเกณฑ์การควบคุมขั้นตอนกระบวนการจัดหาพัสดุและบริการต่างๆ เพื่อประโยชน์ใน
การให้ได้มาซึ่งพัสดุสาหรับใช้งานได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตามความต้องการของ
ส่วนราชการ ตั้งแต่การสารวจความต้องการใช้พัสดุ การรายงานขอเสนอซื้อจ้าง การอนุมัติให้จัดซื้อจัด
จ้าง การทาสัญญา การตรวจรับพัสดุไปจนถึงขั้นตอนเพื่อเตรียมการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย ผู้รับจ้าง
ที่เป็น เจ้าหนี้ของส่ ว นราชการที่ได้ก่อหนี้ผู กพันตามสัญญาซื้อ สั ญญาจ้างทาของ การลงทะเบียน
ควบคุมและการจาหน่ายพัสดุ
1. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบี ย บส านายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ.2535 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 7
พ.ศ. 2552 มีสาระสาคัญ จาแนกเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้
หมวด 1 ข้อความทั่วไป กาหนดคานิยาม การใช้บังคับ การมอบอานาจ บทกาหนด
โทษ และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
หมวด 2 การจัดหากาหนดวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติในการจัดหา ดังนี้
การจัดหาพัสดุให้ดาเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม
การจัดทาเองให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเองและ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่ นเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
การซื้อจ้างให้ใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย ซึ่งกาหนดวิธีซื้อและวิธี
จ้างให้กระทาได้ 6 วิธี ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธี
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการซื้อหรือการจ้าง จะกระทาตามวิธีใดพิจารณาจากวงเงิ นที่จะ
ซื้อหรือจ้างในแต่ละครั้ง และห้ามแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
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การจ้างที่ปรึกษา เป็นการจ้างบริการจากที่ปรึกษา แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้ างอาคารด้ว ยเงินงบประมาณ โดยกาหนดหลั กเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษา ให้ ส่ ว น
ราชการที่ใช้เงินงบประมาณจ้างที่ปรึกษาไทยที่จดทะเบี ยนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยหรือมีที่
ปรึกษาไทยแต่มีความจาเป็นที่จะไม่จ้าง ส่วนราชการจะต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการว่าด้วยการ
พัสดุ ซึ่งการจ้างที่ปรึกษา กระทาได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีตกลงราคา และวิธีคัดเลือก
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่
ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ กาหนด
วิธีการให้กระทาได้ 4 วิธี ได้แก่ วิธี ตกลงราคา วิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด วิธีพิเศษ
ซึ่งการจ้างจะกระทาตามวิธีใดให้พิจารณาจากวงเงินที่จะจ้างในแต่ละครั้ง
การแลกเปลี่ยน กาหนดให้กระทาได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ หรือวัสดุ ประเภท
ชนิดเดียวกันที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม กรณีจะแลกเปลี่ยนกับเอกชนให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาม
ความเหมาะสมและไม่ทาให้ทางราชการเสียประโยชน์ สาหรับวิธีการแลกเปลี่ยนให้ใช้วิธีการซื้อมาใช้
โดยอนุ โ ลม เว้น แต่แลกเปลี่ ย นพัส ดุที่จะน าไปแลกครั้ง หนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิ น
100,000 บาท จะใช้วิธีตกลงราคาก็ได้
การเช่า กาหนดให้กระทาได้ทั้งการเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรั พย์ กรณีที่เช่า
สังหาริ มทรั พย์ ให้ ใช้วิธีซื้อมาใช้โ ดยอนุโ ลม กรณีเช่าอสั งหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการเช่าที่ดินเพื่อใช้
ประโยชน์ในราชการ การเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทาการ การเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสาหรับผู้มี
สิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก และการเช่าสถานที่เพื่อใช้เ ป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการ ให้กระทาโดยวิธีตกลง
ราคา
สัญญาและหลักประกัน
กาหนดให้การจัดหาพัสดุจะต้องมีการทาข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันหรือทาเป็นสัญญา
เมื่อได้มีการลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เว้นแต่มีความจาเป็นที่ไม่ทาให้ทางราชการต้องเสีย
ประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
กาหนดให้มีหลักประกันโดยใช้หลักทรัพย์ที่เป็นเงินสด เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายที่เป็น
เช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกินสามวันทาการ หนังสือค้าประกันของ
ธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลไทย เพื่อใช้เป็นหลักประกันซองหรือประกันสัญญา
การลงโทษผู้ทิ้งงาน กาหนดให้ผู้ไม่ยอมไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่กาหนด
หรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือไม่ได้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามสัญญากับทางราชการ อาจได้รับ
การพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
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หมวด 3 การควบคุมและการจาหน่ายพัสดุ
การยืม กาหนดให้ต้องทาเป็นหนังสือและส่งคืนตามกาหนดเวลาโดยต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืมพัสดุ
การควบคุม กาหนดให้ มีการควบคุมพัสดุเมื่อได้รับมอบให้ล งบัญชีห รือทะเบียนเพื่อ
ควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุต้องมีหลักฐานการขอเบิก และมีการตรวจสอบพัสดุเป็นประจาปี
การจาหน่าย กาหนดวิธีการจาหน่ายพัสดุได้เมื่อหมดความจาเป็นหรือหากใช้ ราชการ
ต่ อ ไปจะสิ้ น เปลื อ งค่ า ใช้ จ่ า ยมาก โดยให้ ด าเนิ น การโดยวิ ธี ก ารขาย การแลกเปลี่ ย น การโอน
การแปรสภาพหรือทาลาย และกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดชอบหรือมีตัวผู้รับผิดชอบ
แต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุแต่ไม่สมควรจาหน่าย ให้จาหน่ายเป็นสูญได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้
มีอานาจ และให้ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
หมวด 4 บทเฉพาะกาล กาหนดเป็นข้อยกเว้นวิธีปฏิบัติในส่วนที่ยังดาเนินการไม่แล้ว
เสร็จตามระเบียบใหม่ ให้ถือปฏิบัติตามเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ระเบี ย บส านายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ.2535 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 7
พ.ศ. 2552 เป็นระเบียบที่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่ใช้เงินงบประมาณ ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้วาง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธี การพัสดุที่กาหนดขั้นตอนวิธีการจัดหาพัสดุ และการจัดการพัสดุ ที่ใช้ในส่วน
ราชการ เพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน (Value for Money) ความโปร่งใส (Transparency)
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) และความรับผิดชอบต่อ
ผลสาเร็จของงาน (Accountability) นอกจากนี้ยังจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุ
แต่ละครั้งที่ได้ดาเนินการ เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการจัดหาพัสดุจนได้พัสดุนั้นมาใช้งานได้อย่างเพียงพอ
คุ้มค่ าและมีป ระสิ ทธิ ภ าพตามความต้ องการของส่ ว นราชการ โดยการด าเนิน การแต่ ล ะขั้น ตอน
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการดาเนินการพร้อมทั้งระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่ง
การในขั้นตอนที่สาคัญไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
2. การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งระเบี ย บส านายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพัส ดุ พ.ศ.2535 แก้ ไ ข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ
18 กาหนดวิธีการซื้อการจ้างไว้ 6 วิธี คือ
2.1 วิธีตกลงราคา
2.2 วิธีสอบราคา
2.3 วิธีประกวดราคา
2.4 วิธีพิเศษ
2.5 วิธีกรณีพิเศษ
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2.6 วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
(ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่6)
พ.ศ.2545)
ข้อ 19 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
ไม่เกิน100,000 บาท(ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2538)
ข้อ 20 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
เกิน100,000 บาทแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท(ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2538)
ข้อ 21 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมี
ราคาเกิน 2,000,000 บาท(ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่2) พ.ศ.2538)
ข้อ 22 การซื้อหรือการจ้างตามข้อ 19 และข้อ 20 ถ้าผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเห็นสมควร
จะสั่งให้กระทาโดยวิธีที่กาหนดไว้สาหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ากว่าที่กาหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใดหรือเพื่อให้อานาจสั่งซื้อสั่งจ้าง
เปลี่ยนไปจะกระทามิได้การซื้อหรือการจ้างซึ่งดาเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่ง
จ้างจะสั่งให้กระทาตามวงเงินที่สัญญาเงินกู้หรือสัญญาเงินช่วยเหลือกาหนดก็ได้
ข้อ 23 การซื้อโดยวิธีพิเศษได้แก่การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิ น 100,000 บาทให้
กระทาได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ ห ารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่ ว ยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐ านะเป็นราชการบริห ารส่ ว น
ท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ
เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วนหากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ
เป็ น พั ส ดุ ที่ มี ค วามต้ อ งการใช้ เ พิ่ ม ขึ้ น ในสถานการณ์ ที่ จ าเป็ น หรื อ เร่ ง ด่ ว นหรื อ เพื่ อ
ประโยชน์ของส่วนราชการและจาเป็นต้องซื้อเพิ่ม (Repeat Order)
เป็ น พัส ดุ ที่จ าเป็ น ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือ ดาเนิน การโดยผ่ านองค์ การ
ระหว่างประเทศ
เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็นต้องระบุยี่ห้อ
เป็นการเฉพาะซึ่งหมายความรวมถึงอะไหล่รถประจาตาแหน่งหรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องจัดซื้อตามชื่อ
สามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติตามข้อ 60
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เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
เป็นพัสดุที่ได้ดาเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
3. หลักการจัดหาพัสดุและขั้นตอนการจัดหา
ส่ ว นราชการจะต้องดาเนินการจัดหาพัส ดุให้ ส อดคล้ องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ดังนี้
มาตรา 23 กาหนดว่า “ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพวัตถุประสงค์ที่
จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับประกอบกัน
ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็น
สาคัญ ให้สามารถกระทาได้โดยไม่ต้องถือราคาต่าสุดในการเสนอซื้อหรือการจ้างเสมอไป
ให้ส่ วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ส่วนราชการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดหาพัสดุ เพื่อเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน (Value for Money) ความโปร่งใส
(Transparency) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) และความ
รับผิดชอบต่อผลสาเร็จของงาน (Accountability) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหา
ต้องดาเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยคานึงถึง
คุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะ
อันเป็นการยกเว้นที่กาหนดไว้ในระเบียบ
การดาเนิ น การแต่ ล ะขั้น ตอน ผู้ มีห น้า ที่รับผิ ดชอบต้องมีก ารบัน ทึกหลั กฐานในการ
ดาเนินการพร้อมทั้งระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สาคัญไว้เพื่ อประกอบการพิจารณา
ด้วย
นอกจากนี้ ยั งจะต้ อ งด าเนิ น การโดยเปิ ด เผยข้ อมู ล ในการจัด หาพั ส ดุ แ ต่ล ะครั้ ง ที่ ไ ด้
ดาเนินการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนได้พัสดุนั้นมา เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ และรวมถึงการ
ตรวจสอบ การติดตามประเมินผล
การดาเนินการจัดหาพัสดุเมื่อส่วนราชการได้รับ ทราบวงเงินที่จะต้องดาเนินการจัดหา
พัสดุ ส่วนราชการจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนตามระเบียบที่
กาหนดพร้อมที่จะทาสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงิน
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การด าเนิ น การจั ด หาพั ส ดุ ที่ เ ป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ร าคาเกิ น 100,000 บาท และที่ ดิ น
สิ่งก่อสร้างที่มีราคา 2,000,000 บาท ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 กาหนดให้ต้องมีการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ของเดือนตุลาคมของทุกปี และส่งสาเนาให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ น
ภายในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี และหากแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียดในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่งสาเนาให้สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด
นอกจากนั้นส่วนราชการยังจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง และให้รายงานสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 30 วันทาการสุดท้ายของไตรมาส
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3.1 การดาเนินการจัดหาพัสดุมีขั้นตอนกระบวนการจัดหาพัสดุ ดังนี้
3.1.1การเตรียมการจัดหาพัสดุ
การเตรี ย มการจั ด หาพั ส ดุ เ ป็ น ขั้ น ตอนแรกของการด าเนิ น การจั ด หาพั ส ดุ
ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ ดังนี้
1) ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน
2) ตรวจสอบรายการรายจ่า ยตามรายการที่มี กฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงการคลังอนุญาตให้จ่ายได้ หรือเป็นรายการที่ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลังอนุญาตให้จ่ายได้ และผู้มีอานาจได้อนุมัติให้เบิกจ่ายในรายการนั้นๆ แล้ว
กรณีที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อนตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) ประสานงานและตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติการ
จัดสรรตามรายละเอียดประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีเพิ่มเติม
(1) ตรวจสอบวงเงินเพื่อที่จะดาเนินการกาหนดวิธีการจัดหาพัสดุซึ่ง
ได้รวมภาษีไว้ทุกประเภทแล้ว
(2) ศึกษาราคากลาง ราคามาตรฐานของพัสดุ (ถ้ามี)
(3) ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการพัสดุ
(4) การจัดหาพัสดุ แยกประเภทในการจัดหา ดังนี้
การจัดหาพัสดุใหม่ เป็นการจัดหาพัสดุที่จาเป็นต้องจัดหาให้สาหรับ
หน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ หรือหน่วยงานที่ยังไม่เคยได้รับหรือมีพัสดุดังกล่าวไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
การจัดหาพัสดุทดแทน เป็นการจัดหาพัสดุเพื่อการทดแทนพัสดุเดิม
ที่สิ้นเปลืองหมดไป ชารุด หรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ พัสดุเดิมสูญหาย ถูกทาลาย
การจั ด หาพั ส ดุ ส ารอง เป็ น การจั ด หาพั ส ดุ เ พื่ อ ส ารองไว้ เ พื่ อ การ
ทดแทนพัสดุที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่ให้ขาดความต่อเนื่องของการใช้งาน
4) ศึกษาและตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงานจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานที่ได้มี
การแจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบ
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5) ศึกษา ตรวจสอบ วางแผนการจัดหาและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
6) ดาเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนการจัดหา แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีผลผูกพันกับส่วนราชการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ
เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินทดรองราชการ
7) สารวจความต้องการใช้พัสดุตลอดจนรายละเอียดคุณลักษณะของ
พัสดุของหน่ว ยงานที่ต้องการใช้พัสดุนั้นจากการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่กาหนดตาม
แผนงาน งานโครงการ ของหน่วยงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณ คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันนายนของปีถัดไป
8) แจ้งให้หน่วยงานผู้ต้องการใช้พัสดุเพื่อกาหนดความต้องการของ
รูปแบบรายการรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการจัดหา หรือ การจัดทาขอบเขตรายละเอียด
การดาเนินงานของโครงกาต่างๆ (TOR)
9) เมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้ต้องการใช้พัสดุ ดาเนินการจัดทา
เอกสารเกี่ยวกับรูปแบบรายการ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการจัดหา หรือ การจัดทา
ขอบเขตการดาเนินงานของโครงการต่างๆ (TOR) หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
10) จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทีเกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
จัดหาพัสดุในแต่ละวิธี
11) จัดทาร่างรายงานขอรับความเห็นชอบในการดาเนินการจัดหาพัสดุ
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3.1.2 การขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุ
การขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุเป็นขั้นตอนที่สองของการดาเนินการ
จัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ ดังนี้
1) การจัดทารายงานเพื่อขอความเห็นชอบ
(1) กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไป ก่อนดาเนินการซื้อหรื อจ้างทุกวิธี
นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานเพื่อขอความเห็นชอบ เสนอ
รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามรายการ ดังต่อไปนี้
เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
เหตุผลให้ระบุสาเหตุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น พัสดุไม่มีใช่ หรือไม่
พอใช้ หรือต้องบารุงรักษา
ความจาเป็น ให้ระบุถึงความจาเป็นที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น
เพื่อให้หน่วยงานมีพัสดุสาหรับไว้ใช้ในราชการ
เพื่อการทดแทนพัสดุเดิมที่สิ้นเปลืองหมดไป ชารุด หรือเสื่อมสภาพ
จากการใช้งานตามปกติ พัสดุเดิมสูญหาย ถูกทาลาย
เพื่อส ารองไว้เพื่อการทดแทนพัส ดุที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่ให้ ขาดความ
ต่อเนื่องของการใช้งาน
รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง
การจัดซื้อ ให้ระบุรายการและจานวนพัสดุ ครุภัณฑ์ และคุณลักษณะ
ของวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ต้องการจะซื้อ
การจัด จ้าง ให้ ระบุร ายการและจานวนที่ต้ องการจะจั ดจ้ าง หรื อ
รายการที่ต้องการจ้างเหมา เช่น ซ่อมครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการ จ้างก่อสร้างอาคาร เป็นต้น
ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อ
หรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
การจัดซื้อวัสดุ ให้ระบุ ราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคย
ซื้อวัสดุครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา 2 ปี
การจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้ ระบุ ราคามาตรฐานของทางราชการ หรือ
ราคาที่เคยซื้อครุภัณฑ์ครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา 2 ปี
การจ้างก่อสร้างอาคาร ให้ระบุราคากลางที่คณะกรรมการราคากลาง
ได้คิดคานวณไว้
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วงเงิ น ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า งโดยให้ ร ะบุ ว งเงิ น งบประมาณ วงเงิ น ตาม
โครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้กาหนดวันส่งมอบพัสดุ ภายใน....วัน เช่น
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นต้น
การจัดจ้าง ให้กาหนดวันส่งมอบงาน ภายใน........วัน เช่น ภายใน 7
วันทาการนับแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นต้น
วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
ที่จะซื้อหรือวิธีจ้าง ให้ระบุวิธีซื้อหรือวิธีจ้างโดยพิจารณาจากวงเงิน
เหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้าง ให้ระบุเหตุผลในการซื้อหรือการจ้างตาม
วงเงินในแต่ละวิธี เช่น
วิ ธี ต กลงราคา เป็ น การซื้ อ หรื อ จ้ า งครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาไม่ เ กิ น
100,000บาท
วิ ธี ส อบ ราค าเ ป็ น การ ซื้ อ ห รื อจ้ า งค รั้ ง ห นึ่ ง ซึ่ ง มี ร า คา เกิ น
100,000บาทแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ประกวดราคาเป็ น การซื้ อ หรื อ จ้ า งครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาเกิ น
2,000,000บาท
วิธีพิเศษ เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท
โดยมีความจาเป็นที่มีเงื่อนไขกาหนด
วิธีกรณีพิเศษ เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งไม่ได้กาหนดวงเงินใน
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง แต่มีเงื่อนไขกาหนด
ข้อเสนออื่นๆ เช่น
การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จาเป็นในการซื้อหรือจ้าง
การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
(2) กรณีจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ก่อนดาเนินการซื้อที่ดินและ
หรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทารายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการตามรายการดังต่อไปนี้
เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ
รายละเอียดของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อรวมทั้งเนื้อที่
และท้องที่ที่ต้องการ
ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
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ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อ
ครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย
วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้
หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงิน ดังกล่าว ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อ
ในครั้งนั้น
วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้นข้อเสนออื่นๆ เช่น
การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จาเป็นในการซื้อ
การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศ ประกวดราคา
การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง เว้น แต่
การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศที่จาเป็นต้องติดต่อผ่านนายหน้าหรือดาเนินการใน
ทานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมของท้องถิ่น
2) เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการโดยผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ
3) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาเสนอความเห็น
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3.1.3 การให้ความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ
การให้ความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุเป็นขั้นตอนที่สามของการดาเนินการ
จัดหาพัสดุ ซึ่งเป็น หน้าที่ของหั วหน้าส่ วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ มีขั้นตอนและวิธีการ
ดาเนินการ ดังนี้
1) พิจารณารางานที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุนาเสนอ
2) หากไม่เห็นชอบตามรายงาน แจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุให้ดาเนินการ
มาใหม่และส่งเรื่องคืน
3) หากเห็นชอบตามรายงาน
(1) ลงนามให้ความเห็นชอบให้ดาเนินการต่อไปได้
(2) ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัส ดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมกาหนดให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละ
ครั้งพร้อมกับกาหนดระยะเวลาสาหรับการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย โดยแยกเป็นดังนี้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
คณะกรรมการดาเนินการประมูลด้ว ยระบบอิเล็กทรอนิกส์( e –
auction)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ดังนี้
วิธีตกลงราคา แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง แล้วแต่กรณี แต่
ถ้าการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งมีวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตั้งผู้ตรวจรับแทนก็ได้
วิ ธี ส อบราคา แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคาและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง แล้วแต่กรณี
วิธีประกวดราคาแต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง แล้วแต่กรณี
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วิธีพิเศษแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษหรือคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง แล้วแต่
กรณี
วิ ธี ก รณี พิ เ ศษ แต่ ง ตั้ ง คณ ะก รร มก ารต รว จรั บพั สดุ หรื อ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง แล้วแต่กรณี
วิธี e – auction แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโดยวิธีการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
4) องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กาหนดให้องค์คณะประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการ อย่างน้อย 2 คน โดยปกติต้อง
เป็นข้าราชการระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป กรณีจาเป็นจะแต่งตั้งบุคคลที่มิใช่ข้าราชการร่วมเป็น
กรรมการร่วมด้วยก็ได้ เว้นแต่คณะกรรมการดาเนินการโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์คณะประกอบด้วย ประธาน 1 คน ต้องเป็นข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป กรรมการอื่น อย่างน้อย 2
คน โดยปกติต้องเป็นข้าราชการระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
การซื้อหรือการจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตั้งข้าราชการ
ซึ่งไม่จาเป็นต้องเป็นข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไป หรือลูกจ้างประจาเพียงคนเดียว แต่จะต้องมิใช่ผู้ จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง ทาหน้าที่ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้นได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อควรพิจารณา การแต่งตั้งเป็นอานาจของหัวหน้าส่วนราชการ การ
แต่งตั้งเป็นครั้งๆ และไม่มีรูปแบบ
ข้ อ ห้ า มห้ า มแต่ ง ตั้ ง กรรมการรั บ และเปิ ด ซองประกวดราคา เป็ น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ห้ามแต่งตั้งกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการเกี่ยวกับ
การพัสดุ จึงดาเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจ้างนั้นต่อไปได้
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3.1.4 การดาเนินการจัดหาพัสดุ
การดาเนินการจัดหาพัสดุ เป็นขั้นตอนที่สี่ของการดาเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่งมี
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการดังนี้
1) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือถึง
ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี
2) ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เสนอราคาพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
3) เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาดาเนินการตามหน้าที่ที่
ได้รับ มอบหมายตามระเบี ยบว่าด้ว ยการพัสดุ และทาการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตาม
เงื่ อ นไข ประกาศของส่ ว นราชการ ซึ่ ง เสนอราคาที่ เ หมาะสมยอมรั บ ได้ ให้ จั ด ท ารายงานเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
3.1.5 การขออนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง
การขออนุมัติการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นขั้นตอนที่ห้าของการดาเนินการจัดหา
พัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่พั สดุได้ดาเนินการตามกระบวนการจัดหาพัสดุตามวิธีการที่หัวหน้า
ส่ว นราชการหรื อผู้ ที่ได้รั บ มอบอานาจให้ ความเห็ นชอบเสร็จเรียบร้อยแล้ ว มีขั้นตอนและวิธีการ
ดาเนินการดังนี้
1) เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ จัดทา
รายงานเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาเสนอความเห็น
3) นารายงานผลการดาเนินการจัดหาพัสดุเสนอต่อผู้ที่มีอานาจอนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้าง
3.1.6 การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
การอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นขั้นตอนที่หกของการดาเนินการจัดหาพัสดุ ซึ่ง
เป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่พัสดุได้ดาเนินการตามกระบวนการจัดหาพัสดุตามวิธีการที่หัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้ความเห็นชอบ และได้ผลการดาเนินการจัดหาพัสดุจนเป็นที่
ยอมรับราคาที่เหมาะสม เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ ดังนี้
1) ผู้มีอานาจพิจารณารายงานผลการดาเนินการจัดหาพัสดุ ที่หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุให้ความเห็นตามกระบวนการจัดหา หากเห็นชอบตามรายงาน
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(1) วงเงินอยู่ในอานาจหัวหน้าส่วนราชการ เป็นดุลพินิจของหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ
(2) หากวงเงินเกินอานาจหัวหน้าส่วนราชการ ให้นาเสนอ
ปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(3) หากวงเงินเกินอานาจปลัดกระทรวง ให้นาเสนอรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
2) เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้ดาเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างได้แล้ว
จึงดาเนินการจัดทาสัญญาต่อไป
3.1.7 การตรวจรับพัสดุ
การตรวจรั บ พัส ดุ เป็ นขั้ นตอนที่เ ก้า ของการดาเนิ นการจัด หาพัส ดุ ซึ่ง เป็ น
ขั้นตอนที่ต่อจากการดาเนินการตามสัญญาครบถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการตามเงื่อนไขที่ส่วน
ราชการกาหนด มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการดังนี้
1) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการตรวจรับพัสดุตามระเบียบ
ว่าด้วยการพัสดุ มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง
ส าหรั บ กรณี ที่ มี ก ารทดลอง หรื อ ตรวจสอบในทางเทคนิ ค หรื อ ทาง
วิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คาปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไป
ทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้
ในกรณีจาเป็นที่ไม่ส ามารถตรวจนับเป็ นจานวนหน่ว ยทั้งหมดได้ ให้
ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
2) ต้องตรวจรับในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่งและตรวจรับ
พัสดุให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
3) สถานที่ตรวจรับคณะกรรมการจะต้องตรวจรับ ณ สถานที่ ดังนี้
(1)ที่ทาการของผู้ใช้พัสดุ
(2)สถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสัญญา
(3)สถานที่อื่นที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ
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(4)ในกรณี ที่ ผู้ ข ายหรื อ ผู้ รั บ จ้ า งส่ ง มอบพั ส ดุ เมื่ อ ตรวจพั ส ดุ แ ล้ ว
ปรากฏว่า
ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ให้ รั บ พั ส ดุ ไ ว้ แล้ ว มอบพั ส ดุ ที่ ต รวจรั บ ให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถู ก ต้ อ งแต่ ไ ม่ ค รบจ านวนหรื อ ส่ ง มอบครบจ านวน แต่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
ทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจานวนที่ถูกต้อง และ
ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
นาพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบพัสดุที่ตรวจรับให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ
พัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือเป็นหน่วย ถ้าปรากฏว่าผู้ขายส่งมอบ
สิ่งของไม่ครบ โดยขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป ทาให้ผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิ่งของนั้นได้โดยสมบูรณ์ ถือว่า
ผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ และกรรมการต้องรายงานความบกพร่องต่อผู้ซื้อ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบ
ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันตรวจพบ
พัส ดุที่ส่งมอบถูกต้องไม่ครบจานวนหรือส่งมอบครบจานวนแต่ไม่
ถูกต้องทั้งหมด หรือพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือเป็นหน่วย ซึ่งผู้ขายส่งมอบสิ่งของไม่ครบ โดยขาด
ส่วนใดส่วนหนึ่งไป ทาให้ผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิ่งของนั้นได้โดยสมบูรณ์ โดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัด
สิทธิ์ของส่วนราชการที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ ให้ทาความเห็นแย้ง
และให้รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้รับพัสดุ
นั้นไว้ จึงทาใบตรวจรับและส่งมอบพัสดุให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดทาใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบ
แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1ฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
ส่งมอบพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
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3.1.8 การดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
1) การดาเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นขั้นตอนที่สิบของการดาเนินการจัดหา
พัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการดาเนินการจัดหาพัสดุ ต่อจากการดาเนินการตรวจรับพัสดุตาม
สัญญาครบถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกาหนด มีขั้นตอนและ
วิธีการดาเนินการดังนี้
2) เจ้าหน้าที่พัสดุต้องดาเนินการรวบรวมหลักฐานอันเป็นเอกสารแห่ง
หนี้ที่เกี่ยวกับการดาเนินการจัดหาพัสดุ
3) ส่งให้แก่สานักอานวยการกลางเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่
เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีตกลงราคา
การซื้อวัสดุโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่การจัดซื้อครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000
บาท ตามระเบีย บสานายกรัฐ มนตรีว่าด้วยการพัส ดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติ มถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.
2552 สาหรับ วิธีตกลงราคา ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 19 ได้นิยามไว้ดังนี้
ข้อ 19 การซื้อวัสดุโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่การจัดซื้อครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน
100,000 บาท การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 39 กาหนดว่า
ข้อ 39 การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายพัสดุ
นั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วน
ราชการ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ 29
การซื้อโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจาเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้
ก่อน และไม่อาจดาเนิ น การตามปกติได้ทันให้ เ จ้าหน้าที่ห รือเจ้ าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบในการปฏิบั ติ
ราชการนั้ น ดาเนิ น การไปก่อน แล้ ว รีบรายงานขอความเห็ นชอบต่อหั ว หน้าส่ว นราชการและเมื่อ
หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่า วเป็นหลักฐานการตรวจรับโดย
อนุโลม
ข้อ 29 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ 27
หรือข้อ 28 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจ้างนั้นต่อไปได้
3.2.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อวัสดุโดยวิธีตกลงราคา

๓๙

1) อานาจในการดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 มีอยู่หลายประการ สาหรับในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อ อาจจาแนกตามลาดับขั้นตอน
ดาเนินการออกได้ 3 ประการ คือ
(1) อานาจในการดาเนินการซื้อวัสดุ เช่น การให้ความเห็นชอบใน
การดาเนินการซื้อตามระเบียบฯ ข้อ 29 และการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบข้อ 34 เป็นต้น
เป็นอานาจของหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนี้โดยไม่จากัดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
(2) อ านาจในการสั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง จ้ า ง เป็ น อ านาจของหั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการ ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณีตามที่กาหนดในระเบียบข้อ 65 ข้อ 66
และข้อ 67
(3) อานาจในการลงนามสัญญา ตามระเบียบข้อ 132 เป็นอานาจ
ของหัวหน้าส่วนราชการในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดกระทรวง หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด สามารถ
ที่จะมอบอานาจดังกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งในสั่งการแทนก็ได้ โดยให้คานึงถึงระดั บ
ตาแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอานาจเป็นสาคัญตามระเบียบข้อ 9
สาหรับการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ซึ่งเป็นการซื้อหรือการ
จ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2539 ข้อ 39 วรรคหนึ่ง กาหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบข้อ 29 นั้น ระเบียบฯ มีเจตนารมณ์ที่จะกาหนดวิธีการ
ปฏิบัติสาหรับการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาไว้เป็นพิเศษต่างไปจากหลักการข้างต้น เพื่อให้เ กิด
ความสะดวกและรวดเร็ว โดยถือว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีตก
ลงราคาได้โดยตรงภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบฯ ข้อ 29
แล้ว โดยไม่จาเป็นจะต้องเสนอหัวหน้าส่วนราชการในฐานะผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง พิจารณาสั่งการใน
ขั้นตอนข้อ 1.2 และ
1.3 ดังกล่าวนี้อีก
3.2.2 การบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP ตามกรมบัญชีกลางกาหนด
1)เงื่อนไขที่หน่วยงานต้องปฏิบัติงานในระบบ e-GP หมายถึง ส่วน
ราชการ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ที่
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
หรือตามระเบียบที่เกี่ยวกับพัสดุ ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้ใช้ในการปฏิบัติงาน
2)การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดาเนินการในระบบ e-GP

๔๐

(1) วงเงินการจัดหาต่ากว่าครั้ง 5,000 บาท
(2) การดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 39 วรรค 2 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจาเป็น
และเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดาเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นดาเนินไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อ
หัวหน้าส่วนราชการและเมื่ อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็น
หลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
3) กรณีเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพั ส ดุ พ.ศ.2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยใช้ จ ากเงิ น ยื ม หรื อ เงิ น ทดรองราชการ เงิ น นอก
งบประมาณ การจ้างเหมาบริการ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่
กค0409.3/ว 33 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2549 หรือเงินอื่นใดก็ตาม ซึ่งไม่มีการจัดทา PO ใน
ระบบ GFMIS โดยในขั้นตอนการสร้างโครงการ การเบิกจ่ายเงินให้เลือกไม่ผ่าน GFMIS
4) สิทธิการเข้าใช้งานระบบe-GP ของหน่วยงานภาครัฐ
(1) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ มีสิทธิดูข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐในระบบ ได้เพียงอย่างเดียว เช่น อธิบดี สามารถดูข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถดูข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งจังหวัด เป็นต้น
(2) หั ว หน้ า ส านั ก งาน หรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยจั ด ซื้ อ มี สิ ท ธิ ดู ข้ อ มู ล
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ เฉพาะข้อมูลของสานักงานหรือของหน่วยจัดซื้อเท่านั้น
(3) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีสิทธิอนุมัติการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่
พัส ดุ บั น ทึก ข้ อ มู ล เช่ น เดี ย วกับ ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ จัด ท า และน าข้ อ มูล ประกาศต่ า ง ๆ และข้ อ มู ล
สาระสาคัญในสัญญา เผยแพร่บนเว็บไซต์
(4) เจ้าหน้าที่พัสดุ บันทึกข้อมูลในระบบ และสาหรับการจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีตกลงราคา เนื่องจากมีบางหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่พัสดุอยู่ในอาเภอต่าง ๆ และหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุจะอยู่ที่จังหวัดรวมศูนย์เพียงคนเดียว จึงผ่อนผันสาหรับวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
สามารถนาข้อมูลสาระสาคัญในสัญญาเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้

๔๑

3.2.3 การบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในระบบ ERP
ตั้ ง แต่ เ ดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 เป็ น ต้ น มา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา
กาหนดให้ทุกหน่ว ยงานเริ่ มใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่ านระบบ ERP โดยนาระบบงบประมาณ พัส ดุ
การเงิน เข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติ หรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะต้องจัดทาเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP ตั้งแต่ขั้นตอนการทา
รายงานการบันทึกเงินงบประมาณ รายงานขอซื้อ/จ้าง/เช่าพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับงาน
พัสดุ จะต้องมี ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่โปรแกรม ERP ของมหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบต่อไป

บทที่ 4
เทคนิคในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์การปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาของงานพัสดุ ของกองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีขั้นตอนในการดาเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การ
ดาเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา ซึ่งขั้นตอนการดาเนินงานจะมีทั้งที่เป็นเอกสารและบันทึกข้อมูลลง
ในระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย ระบบ e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบการเงิน
การคลังภาครัฐ โดยมีขั้นตอนและเทคนิคในการปฏิบัติดังนี้
การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเริ่มจากต้นปีงบประมาณโดยมีกาหนดวันขออนุมัติจัดซื้อจัด
จ้างของงบประมาณแผ่นดินส่งถึงงานพัสดุ ภายในเดือนกรกฏาคม ของทุกปี และเงินนอกงบประมาณ
ภายในเดือนสิงหาคม ของทุกปีตามตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1ขั้นตอนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรม
1.ส่วนราชการส่ง
รายงานการ
บันทึกเงิน
งบประมาณ BA
พร้อมรายงานขอ
ซื้อ/จ้าง/เช่า PR
พร้อมลงนามจาก
หัวหน้าส่วน
ราชการ
2.งานพัสดุ
ตรวจสอบเอกสาร
ใบ BA/PR

3.งานพัสดุ
ลงทะเบียนรับใน
ระบบ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เวลาดาเนินการในรอบปีงบประมาณ
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

๔๓

กิจกรรม
4.งานพัสดุ
ดาเนินการเสนอ
เอกสารเพื่อ
ลงนาม
5.งานพัสดุ
ลงทะเบียนรับ
เรื่องกลับจากการ
อนุมัติพร้อมออก
ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
6.เสนอใบสั่งซื้อ/
จ้าง/เช่า หัวหน้า
เจ้าหน้า
ที่พัสดุลงนาม
7.งานพัสดุส่ง
ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
แก่บริษัทห้างร้าน
เพื่อสั่งสินค้าหรือ
สั่งจ้าง
8.บริษัทห้างร้าน
ส่งสินค้าพร้อม
เอกสารเบิก
9.งานพัสดุออก
ใบตรวจรับส่งคืน
หน่วยงานเจ้า
ของเรื่องเพื่อให้
กรรมการลงนาม
ในใบตรวจรับ/
จ้าง/เช่า

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เวลาดาเนินการในรอบปีงบประมาณ
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

๔๔

กิจกรรม

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เวลาดาเนินการในรอบปีงบประมาณ
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

10.งานพัสดุ
เสนอหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ
11.ส่งเบิกงาน
การคลัง

*หมายเหตุ: ขั้นตอนทางด้านe-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และขั้นตอนทางด้าน GFMIS ระบบ
การเงินการคลังภาครัฐ ดาเนินการไปพร้อมๆกับขั้นตอนด้านเอกสาร
1. เทคนิคการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ จะแบ่งการทางานออกเป็นหลัก 2 ระบบ
1.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ERP
1.1.1 ส่วนราชการส่งเอกสารรายงานการบันทึกเงินงบประมาณ (BA) ที่ลง
นามครบถ้วนแล้วโดยเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) มิติ1 : งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2) มิติ2 : หน่วยงาน
3) มิติ3 : โครงการที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือโครงการที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
4) งบประมาณ : งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องสัมพันธ์กับ
บัญชีในข้อที่ 5
5) บัญชี : ชื่อบัญชี ที่ต้องสัมพันธ์กับ งบประมาณในข้อที่ 4
6)วันที่ : วันที่ในการทาโครงการ ที่ต้องสัมพันธ์กับวันที่ในใบรายงานการ
บันทึกเงินงบประมาณ
7) หมายเหตุ : ระบุรายละเอียดพอสังเขปในการจัดซื้อจัดจ้างเช่า หรือ
การจ้างเหมาบริการ
8) กิจกรรม : รายการกิจกรรมที่จะขอซื้อขอจ้าง ตามงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร พร้อมยอดเงินที่จะขอใช้ในการขออนุมัติครั้งนี้
9) การลงนามของหน่วยงาน พร้อมความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ

๔๕
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รูปภาพที่ 4.1รายงานการบันทึกเงินงบประมาณ

๔๖

1.1.2ส่วนราชการส่งเอกสารรายงานขอซื้อ/จ้าง/เช่าพัสดุ PR เจ้าหน้าที่พัสดุ
จะตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) เลขที่ใบขอซื้อ/จ้าง/เช่า ที่จะต้องสัมพันธ์กับเลขที่ BA ในใบแรก
2) หน่วยงานที่จะขอซื้อขอจ้าง
3) เรื่อง รายละเอียดขออนุญาต ในการจัดซื้อจัดจ้างพอสังเขป
4) เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนราชการเห็นควรซื้อ/จ้าง/เช่า รายละเอียดขอ
อนุญาต ในการจัดซื้อจัดจ้างพอสังเขปของเจ้าหน้าที่พัสดุ
5)เหตุผลที่ต้องซื้อ/จ้าง/เช่า โดยอธิบายเหตุผล ที่ต้องการซื้อ/จ้าง/เช่า
พอสังเขป
6) โดยวิธี เป็นการเลือกวิธีการ ตามที่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกาหนดไว้
7) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ โดยการกาหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้
ของหน่วยงานราชการให้สมเหตุสมผล กับสินค้าหรืองานจ้างดังกล่าว
8) รายละเอียดการซื้อ หรือการจ้าง
(1) กรณีการซื้อให้ตรวจสอบ รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อ จานวน ราคาต่อ
หน่วย ส่วนลด ราคารวม และบริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลธรรมดาที่ซื้อ
(2) กรณีการจ้างให้ตรวจสอบรายละเอียดการจ้างให้เขียนอธิบาย
ชัดเจน ถึงราคาจ้าง รายละเอียดการจ้าง เท่าที่จะอธิบายได้ จานวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม
(3) กรณีการซ่อมครุภัณฑ์ ต้องระบุหมายเลขครุภัณฑ์ พร้อมการ
เขียนอธิบายการซ่อมจานวนรายการ และ ราคาต่อรายการซ่อม พร้อมตรวจสอบจานวนยอดเงิน
ทั้งสิ้น
9) กรรมการตรวจรับ/จ้าง/เช่า ให้ตรวจสอบว่าเลือกคณะกรรมการหรือ
กรรมการได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุ
10) มีการลงนามของเอกสารครบถ้วน ตาแหน่ง ชื่อเต็ม และวันที่ เว้น
ว่างไว้เฉพาะที่มีรอยเส้นปะ เนื่องจากจะเป็นส่วนที่ งานพัสดุ จะดาเนินการขออนุมัติให้เอง
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รูปภาพที่ 4.2รายงานขอซื้อขอจ้างเช่า

๔๘

1.1.3 งานพัสดุรับเรื่องลงทะเบียนซื้อจ้างในระบบของพัสดุ โดยการบันทึก
ข้อมู ล ล าดับ ที่ วัน เดือ นปรั บ เรื่ อง หน่ ว ยงาน รายการ จ านวนรายการ จานวนเงิน งบที่ ใช้ ชื่อ ผู้
ขออนุ ญาตโดยการบั น ทึ ก ข้ อ มูล จะแยกการลงทะเบี ย นรั บ แบ่ ง ตามงบประมาณ แบ่ ง ตามคณะ
ศูนย์ สานัก อย่างชัดเจน เพื่อง่ายต่อการติดตามตรวจสอบ เอกสาร BAPR ได้ง่าย
โดยมีลักษณะในการบันทึกดังต่อไปนี้
1) ลาดับที่เป็นการเรียงลาดับที่จากเรื่องก่อนหน้านี้เพื่อง่ายต่อการ
ค้นหาข้อมูลย้อนหลังของเรื่องจัดซื้อจัดจ้างแต่ละเรื่องที่งานพัสดุ
2) วดป.รับเรื่อง วันเดือนปี ที่เอกสารจัดซื้อจัดจ้างเข้าสู่กระบวนการ
ของงานพัสดุ
3) หน่วยงาน คือ หน่วยงานตามเอกสาร ใบ PR โดยให้ระบุหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4) รายการ การย่อรายการ หรือเขียนสรุป โดยหากมีมากกว่า 1
รายการให้เขียนรายการแรก และระบุจานวนตามหลัง ว่ากี่รายการ
5) จานวนรายการ คือ จานวนรายการทุกรายการของเอกสาร 1 เรื่อง
โดยให้ใส่เฉพาะตัวเลข
6) จานวนเงิน คือ จานวนเงินที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยดูจากใบ PR
เป็นหลัก
7) งบประมาณที่ใช้ ให้ระบุตัวย่อ ของชื่องบประมาณ
8) ผู้ขออนุญาต ชื่อในตาแหน่งที่ (2) ผู้ขอซื้อ/จ้าง/เช่า (ผู้รับผิดชอบ
โครงการ)ในใบ PR
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รูปภาพที่ 4.3รูปแบบทะเบียนรับเรื่องขออนุมัติจากส่วนราชการ
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๔๙

เมื่อมีการบั นทึกข้อมูลรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัส ดุต้องทาการ
กรอกข้อมูลลงในส่วนของใบ PR ส่วนบนขวาโดยใส่ เลขที่รับ คือลาดับที่ ใส่หน่วยงานในช่องที่ 2 และ
วันที่ในส่วนของช่องวันที่

รูปภาพที่ 4.4รูปแบบการเขียนลงในใบรายงานขอซื้อ PR
1.1.4 งานพัสดุดาเนินการเสนอเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตามยุทศาสตร์ของแต่ละ
โครงการ โดยดาเนินการตามคาสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง การมอบหมายงานผู้รักษาราชการแทนรอง
อธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี โดยการแบ่ง ตามคาสั่งเลขที่ 3890/2556
1.1.5 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีลงนามอนุมัติซื้อจ้างเช่า ตามรายละเอียด
พร้อมการอนุมัติผ่านระบบ ERP
1.1.6 งานพัสดุลงทะเบียนรับเรื่องกลับจากการอนุมัติ พร้อมออกใบสั่งซื้อ/
จ้าง/เช่าโดยการลงทะเบียนรับเรื่องคืนหลังการอนุมัติใช้ทะเบียนเดียวกับทะเบียนรับเรื่อง ในหัวข้อ
1.1.7 งานพัสดุรับเรื่องลงทะเบียนซื้อจ้างในระบบของพัสดุ และทาการ ออก
ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า จากระบบ ERP โดยมีวิธีการออกที่แตกต่างกัน ระหว่าง ซื้อและจ้าง โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1.2 การออกใบสั่งซื้อใบสั่งจ้าง/เช่า/ซ่อม
1.2.1 เข้าสู่ระบบ Purchase ใส่ User id และ Password กดปุ่ม
เข้าสู่ระบบ

รูปภาพที่ 4.5โปรแกรม Purchase ในระบบ ERP

เพื่อ

๕๐

รูปภาพที่ 4.6หน้าจอสาหรับเข้าระบบ ERP
1.2.2เลือกเมนู บันทึกรายการ และเลือกรายการ บันทึกใบสั่งซื้อ (สร้างเอง)
ตามภาพที่4.7โดยจะต้องได้รับการอนุมัติใบขอซื้อขอจ้าง PR เรียบร้อยแล้วถึงจะสามารถออกใบสั่ง
ซื้อได้ กรณีเดียวกับการออกใบสั่งจ้างสั่งเช่า โดยใบสั่งจ้างให้เลือกรายการบันทึกรายการสั่งจ้าง เช่า
หรือ ส่งซ่อม (สร้างเอง) ตามภาพที่ 4.8

รูปภาพที่ 4.7การบันทึกใบสั่งซื้อ

๕๑

รูปภาพที่ 4.8การบันทึกใบสั่งจ้าง
1.2.3 กรณีการออกใบสั่งซื้อเมื่อเข้ามาในหน้าต่างสาหรับการออกใบสั่งซื้อจะ
ปรากฏหน้าต่างสรุปรายการใบสั่งซื้อทั้งหมดของระบบ โดยให้กด เพิ่มรายการใบสั่งซื้อเพื่อ สร้าง
ใบสั่ ง ซื้ อ ฉบั บ ใหม่ และจะปรากฏรู ป แบบหน้ า จอ เป็ น ลั ก ษณะภาพดั ง ภาพที่ 4.9 เป็ น หน้ า จอ
เตรียมพร้อมสาหรับการออกใบสั่งซื้อ

รูปภาพที่ 4.9หน้าจอสาหรับการออกใบสั่งซื้อสร้างเอง

๕๒

1.2.4 เลือกรายการ เลขที่ใบขอซื้อ เพื่อค้นหาเลขที่ PR รายการที่ผ่านการ
อนุมัติแล้ว โดยการค้นหาหรือพิมพ์ตัวเลข ของใบขอซื้อได้ หลังจากนั้นให้คลิกเลือกรายการ เพื่อแสดง
รายการขอซื้อในหน้าจอหลัก

รูปภาพที่ 4.10การเลือกรายการเลขทีใบขอซื้อเพื่อดึงข้อมูล
1.2.5 เลือกเมนูทางด้านขวาของหน้าจอหลัก โดยการเลือก รายการ ดึงข้อมูล
จากใบขอซื้อ PR เพื่อเป็นการ ดึงข้อมูลรายการและผู้ค้าจากใบขอซื้อโดยอัตโนมัติ เลือกทารายการ
โดยการเลือกทารายการลงใบสั่งซื้อจะสามารถทาได้แค่ครั้งละ 1 ผู้ขอซื้อเท่านั้น จากภาพที่ 4.11

รูปภาพที่ 4.11การดึงข้อมูลรายการและผู้ขายออกจากใบขอซื้อ PR

๕๓

1.2.6 โดยรายการรายละเอียดของสินค้าในใบขอซื้อจะปรากฏด้านล่างของจอ
ดังภาพที่ 4.12 โดยเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถเปลี่ยนแปลงรายการ จานวน หน่วยนับ ราคา หรือส่วนลด
ได้หากสินค้าดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงของราคา หรือรายการ รายละเอียดของสินค้า

รูปภาพที่ 4.12การแสดงรายละเอียดของข้อมูลในใบสั่งซื้อก่อนการออกใบสั่งซื้อ
1.2.7 รายละเอียดต่างๆ ของใบสั่งซื้อโดยเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องทาการบันทึก
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) วิธีการซื้อ โดยการเลือกรายการ ว่าเป็นการซื้อแบบร้านที่มีเครดิต
หรือใช้เงินสด
2) สถานที่ส่งของ โดยจะมีรายการ ให้เลือกเป็นหน่วยงาน สานักงาน
คณะหรือหน่วยงาน ตามรายละเอียด
3) ชื่อผู้ขายรายการชื่อผู้ขายระบบจะดึงข้อมูลจากใบขอซื้ อPR มาให้
อัตโนมัติแต่เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ขายได้
4) สั่งจ่าย รายการสั่งจ่าย ใช้สาหรับกรณี ผู้ขายและผู้รับเงิน แตกต่าง
กัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกครั้งในใบตรวจรับ
5) หมายเหตุ เป็นการบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อโดยการสรุปรายการ
ซื้อ พร้อมจานวนรายการ
6) ระยะประกัน ตามการเสนอราคาของบริษัท ห้าง ร้าน หรือ กาหนด
ไว้ทั่วไป
7) ส่งของภายใน คือระยะเวลาที่ต้องการใช้ของของส่วนราชการ โดย
อาจจะตรงกับใบสั่งซื้อ PR
8) เครดิ ต เป็ น การใส่ ข้ อ มู ล เครดิ ต บริ ษั ท ห้ า ง ร้ า น จ านวนวั น ที่
สามารถเครดิตได้โดยเมื่อใส่ข้อมูลแล้วรายละเอียดการ กาหนดการชาระเงิน จะปรากฏอัตโนมัติ
9) ลงนามผู้ สั่ ง ซื้ อ เป็ น ชื่ อ ผู้ มี อ านาจในการลงนามตามอ านาจ
ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10) ใส่ ร ายละเอี ย ดราคาสิ น ค้ า รว ม และรายล ะเอี ย ดราคา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้ามี

๕๔
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รูปภาพที่ 4.13หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลใบสั่งซื้อ
1.2.8 กดบันทึกข้อมูลรายละเอียดใบสั่งซื้อ

พร้อมการกดพิมพ์ข้อมูลทาง

เครื่องพิมพ์ โดยกด
เพื่อเป็นการแสดงข้อมูลก่อนพิมพ์ รายละเอียดข้อมูลต่างๆ จะปรากฏดัง
ภาพที่ 4.14ใบสั่งซื้อพร้อมรายละเอียดต่างๆ ก่อนการลงนามของผู้มีอานาจในการลงนามใบสั่งซื้อ

๕๕

รูปภาพที่ 4.14ใบสั่งซื้อเต็มรูปแบบที่รอการลงนามจากผู้มีอานาจในการลงนาม

๕๖

1.2.9 กรณีการออกใบสั่งจ้าง เช่า หรือ ซ่อม เมื่อเข้ามาในหน้าต่างสาหรับการ
ออกใบสั่ ง จ้ า ง เช่ า หรื อ ซ่ อ ม จะปรากฏหน้ า ต่ า งสรุ ป รายการใบสั่ ง จ้ า งทั้ ง หมดของระบบ โดย
ให้ ก ด เพิ่ ม รายการใบสั่ ง จ้ า งเพื่ อ สร้ า งใบสั่ ง จ้ า งฉบั บ ใหม่ และจะปรากฏรู ป แบบหน้ า จอ
เป็นลักษณะภาพดังภาพที่ 4.15 เป็นหน้าจอเตรียมพร้อมสาหรับการออกใบสั่งจ้าง

รูปภาพที่ 4.15หน้าจอสาหรับการออกใบสั่งจ้าง/เช่า/ส่งซ่อม สร้างเอง
1.2.10 เลือกรายการ เลขที่ใบขอPR เพื่อค้นหาเลขที่ PR รายการที่ผ่านการ
อนุมัติแล้ว โดยการค้นหาหรือพิมพ์ตัวเลของใบขอซื้อได้ หลังจากนั้นให้คลิกเลือกรายการ เพื่อแสดง
รายการในหน้าจอหลัก
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รูปภาพที่ 4.16การเลือกรายการเลขทีใบขอซื้อเพื่อดึงข้อมูล
1.2.11เลือกเมนูทางด้านขวาของหน้าจอหลัก โดยการเลือก รายการดึงข้อมูล
จากใบขอซื้อ PR เพื่อเป็นการ ดึงข้อมูลรายการและผู้ค้าจากใบขอซื้อโดยอัตโนมัติ และเลือกทา
รายการ โดยการเลื อ กท ารายการลงใบสั่ ง จ้ า งจะสามารถท าได้ แ ค่ ค รั้ ง ละ 1 ผู้ ข อจ้ า งเท่ า นั้ น
จากภาพที่ 4.17

รูปภาพที่ 4.17การดึงข้อมูลรายการและผู้รับจ้างออกจากใบขอจ้าง PR

๕๘

1.2.12โดยรายการรายละเอียดของงานจ้าง ซ่อม หรือเช่า ในใบสั่งจ้าง เช่า
ซ่อม จะปรากฏด้านล่างของจอ ดังภาพที่ 4.18โดยเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
จานวน หน่วยนับ ราคา หรือส่วนลด ได้หากรายละเอียดไม่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคา
หรือรายการ รายละเอียดของสินค้า หรือสามารถเพิ่ม รหัสทรัพย์สินถาวร ได้กรณีเป็นครุภัณฑ์เดิม
ที่มีการซ่อม

รูปภาพที่ 4.18การแสดงรายละเอียดของข้อมูลในใบสั่งจ้าง เช่า ซ่อม ก่อนการออกใบสั่งจ้าง
1.2.13งวดการจ่ า ยเงิ น เป็ น การระบุ ที่ แ ตกต่ า งจากการออกใบสั่ ง ซื้ อ โดย
เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ในการเพิ่มรายละเอียด งวดในการจ่ายเงิน วันเดือนปี ในการจ่ายเงิน ราคาต่อ
หน่วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหมายเหตุ รายละเอียดของงาน จ้าง เช่า หรือ ซ่อ มได้ ตามจานวนงวดที่
ต้องการ

รูปภาพที่ 4.19ตารางแสดงการจ่ายงวดเงิน
1.2.14 รายละเอียดต่างๆ ของใบสั่งจ้าง เช่า ซ่อมโดยเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องทา
การบันทึกรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) เรื่อง/รายละเอียด ระบุรายละเอียดการสั่งจ้าง เช่า ซ่อม
2) ผู้อนุมัติ / ลงนามผู้สั่งจ้าง เป็นรายละเอียดมีรายการผู้มีอานาจใน
การลงนามสั่งจ้าง เช่า ซ่อม ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2435 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
3) ผู้รับจ้างซ่อมระบบจะดึงข้อมูลจากใบขอซื้อ PR มาให้อัตโนมัติแต่
เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ขายได้
4) สั่ งจ่ า ย รายการสั่ ง จ่ าย ใช้ ส าหรับ กรณี ผู้ รั บ จ้า งและผู้ รั บเงิ น
แตกต่างกัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกครั้งในใบตรวจรับ

๕๙

5) สถานที่ส่งของ โดยจะมีรายการ ให้เลือกเป็นหน่วยงาน สานักงาน
คณะหรือหน่วยงาน ตามรายละเอียด
6) หมายเหตุ เป็นการบันทึกข้อมูลรายการสั่งจ้าง เช่า ซ่อม โดยการ
สรุปรายการ พร้อมจานวนรายการ
7) งวดการจ่ายเงิน เป็นการระบุรายละเอียดการจ่ายเงิน งวดที่ และ
รายละเอียดของการสั่ง จ้าง เช่า ซ่อม
8) ประเภทรายการ สั่งจ้าง สั่งเช่า สั่งซ่อม เลือกให้ตรงกับประเภท
ของการจัดทา
9) วิ ธี ก ารจ้ า ง/เช่ า /ซ่ อ มโดยการเลื อ กรายการเป็ น เครดิ ต หรื อ
เงินสด
10) วันเริ่มต้นของการสั่งจ้าง เช่า ซ่อม โดยปกติ จะกาหนดเป็นวัน
เดียวกับวันที่ออกใบสั่งจ้าง เช่า ซ่อม
11) รับประกันผลงาน โดยกาหนดเป็นพื้นฐาน 1 เดือนหรือแล้วแต่
เงื่อนไข
12) ส่งของภายใน เป็นการกาหนดการต้องการใช้ โดยกาหนดเป็น
มาตรฐาน 30 หรือตามเงื่อนไขของร้านค้า และต้องสัมพันธ์กับใบขอซื้อ PR
13) เครดิต เป็นการใส่ข้อมูลเครดิต บริษัท ห้าง ร้าน จานวนวันที่
สามารถเครดิตได้โดยเมื่อใส่ข้อมูลแล้วรายละเอียดการ กาหนดวันสุดท้ายจะปรากฏอัตโนมัติ
14) กดบันทึกข้อมูลรายละเอียดใบสั่งจ้าง เช่า ซ่อมโดยกดปุ่ม
พร้อมการกดพิมพ์ข้อมูลทางเครื่องพิมพ์ โดยกด
เพื่อเป็นการแสดงข้อมูลก่อนพิมพ์ รายละเอียด
ข้อมูลต่างๆ จะปรากฏดังภาพที่ 4.21ใบสั่งจ้าง เช่า ซ่อม พร้อมรายละเอียดต่างๆ ก่อนการลงนาม
ของผู้มีอานาจในการลงนามใบสั่งจ้าง เช่า ซ่อม

๖๐
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รูปภาพที่ 4.20หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลใบสั่งจ้าง
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รูปภาพที่ 4.21ใบสั่งจ้างเต็มรูปแบบที่รอการลงนามจากผู้มีอานาจในการลงนาม

๖๒

1.2.15 งานพัสดุเสนอเอกสารใบ BA ใบ PR พร้อมใบสั่งซื้อหรือ ใบสั่งจ้าง เช่า
ซ่อม ตามรายละเอียดเพื่อเสนอต่อผู้มีอานาจในการลงนาม เพื่อพิจารณาลงนามเอกสาร สั่งซื้อ สั่งจ้าง
เช่า ซ่อม
1.2.16 งานพัสดุ ส่งใบสั่งซื้อ จ้าง เช่า แก่บริษัทห้างร้าน เพื่อสั่งสินค้า หรือสั่ง
จ้าง ตามรายละเอียดอนุมัติเบื้องต้น เพื่อให้ บริษัท ห้างร้าน ดาเนินการ ตามระยะเวลาที่กาหนด โดย
การส่งให้ร้านในหลายรูปแบบ อาทิ การส่งจดหมาย การโทรศัพท์ การใช้โทรสาร การส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ Email หรือการสั่งด้วยวาจา สามารถทาได้ โดยทางพัสดุ จะดาเนินการสาเนา เอกสาร
สั่งซื้อ จ้าง เช่า ไว้ เป็นจานวน 2 ฉบับตามระเบียบ เพื่อให้แก่ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง หนึ่งฉบับ และ ให้แก่
ทางมหาวิทยาลัยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอีก 1 ฉบับเพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
1.2.17 เมื่อครบระยะเวลาในการส่งของ หรือสินค้า รายการจ้าง ดาเนินการ
ส่งของ ส่งงาน หรือส่งพัสดุ แก่งานพัสดุ บริษัทห้าง ร้าน จะส่งสินค้าพร้อมเอกสารประกอบการเบิก
จากร้าน เช่น บิลเงินสด ใบส่งของ ใบกากับภาษี ที่สามารถใช้ได้ตามกฎหมาย กรณีเป็นการซื้อ จาก
ร้านที่ไม่สามารถออกเอกสารดังกล่าว ให้ใช้ ใบสาคัญรับเงินหรือใบรับรองใบเสร็จได้
1.2.18 งานพัสดุดาเนินการออกใบตรวจรับพัสดุ /จ้าง/เช่า ตามรายละเอียด
ข้างต้น เพื่อให้กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้าง กรรมการตรวจเช่า หรือ คณะกรรมการตาม
ข้างต้น ตรวจรับตามระเบียบ พร้อมเอกสารและพัสดุหรืองาน ได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนในการออกใบตรวจรับพัสดุ/จ้าง/เช่า ดังต่อไปนี้
1.3 การออกใบตรวจรับพัสดุ/จ้าง/เช่า
1.3.1 เข้าสู่ระบบ Purchase ใส่ User id และ Password กดปุ่ม
เพื่อเข้าสู่ระบบ

รูปภาพที่ 4.22โปรแกรม Purchase ในระบบ ERP

๖๓

รูปภาพที่ 4.23หน้าจอสาหรับเข้าระบบ ERP
1.3.2 เลือกเมนู บันทึกรายการ และเลือกรายการ บันทึกการตรวจรับสินค้า
จากใบสั่งซื้อ (PO) ตามภาพที่ 4.24กรณีการออกใบตรวจรับพัสดุ (ใบสั่งซื้อ)

รูปภาพที่ 4.24การบันทึกใบสั่งซื้อ

๖๔

1.3.3 เลือกเมนู บันทึกรายการ และเลือกรายการ บันทึกการตรวจรับสั่งจ้าง
เช่า ส่งซ่อมตามภาพที่ 4.25กรณีการออกใบตรวจการจ้าง/เช่า/ซ่อม

รูปภาพที่ 4.25การบันทึกใบสั่งจ้าง
1.3.4 กรณีการออกใบตรวจรับพัสดุเมื่อเข้ามาในหน้าต่างสาหรับการออกใบ
ตรวจรับจะปรากฏหน้าต่างสรุปรายการใบตรวจรับทั้งหมดของระบบ โดยให้กด เพิ่มรายการใบ
ตรวจรับเพื่อ สร้างใบตรวจรับฉบับใหม่ และจะปรากฏรูปแบบหน้าจอหลัก โดยไปกดเมนู เลขที่ใบสั่ง
ซื้อดังภาพที่ 4.26

รูปภาพที่ 4.26การค้นหารายการใบตรวจรับจากใบสั่งซื้อ

๖๕

1.3.5 ค้นหารายการใบสั่งซื้อที่ต้องการออกใบตรวจรับ โดยการใส่เลขที่ใบสั่ง
ซื้อ หรือค้นหาจากหมายเลขใบขอซื้อ แล้วแต่กรณี โดยการกดค้นหาโดยใช้ปุ่มและกดเลือกรายการ
โดยใช้ปุ่มในการเลือก

รูปภาพที่ 4.27ข้อมูลใบสั่งซื้อทั้งหมดในระบบที่รอการตรวจรับ
1.3.6 เมื่ อ เลื อ กใบสั่ ง ซื้ อ จะปรากฏหน้ า จอดั ง ภาพที่ เป็ น การดึ ง ข้ อ มู ล
รายละเอียดของใบสั่งซื้อ พร้อมรายละเอียดอื่นๆ

รูปภาพที่ 4.28แสดงข้อมูลจากใบสั่งซื้อมาแสดงในหน้าจอใบตรวจรับพัสดุ

๖๖

1.3.7 ตรวจสอบรายละเอียดให้ตรงกับ รายการขอซื้อ ใบสั่งซื้อ และทาการ
เลือกสินค้า เข้าคลังวัสดุ โดยการเลือกให้ตรงกับ คณะ ศูนย์ สานัก ที่เป็นเจ้าของเรื่อง เพื่อดาเนินการ
ผลักสินค้ารอเข้าคลังของหน่วยงาน

รูปภาพที่ 4.29ชื่อคลังสินค้า
1.3.8 รายละเอียดต่างๆ ของใบตรวจรับพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องทา
การบันทึกรายละเอียด และตรวจสอบรายการ ให้ตรงกัน ดังต่อไปนี้
1) เรื่อง/หมายเหตุ การบันทึกรายละเอียดโดยย่อ ของรายการขอซื้อ
วัสดุ พร้อมระบุจานวนรายการ
2) เลขที่ใบส่งของ หลักฐานอ้างอิง /เลขที่ใบแจ้งหนี้ เป็นการบันทึก
รายละเอียดของใบส่งของ ร้านค้า บริษัท ห้างร้าน ที่ต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดประเภทของ ใบ
ประกอบการเบิกตามระเบียบ และวันที่ส่งของ จะต้องสัมพันธ์กับเอกสาร ดังกล่าว โดยการบันทึก
ดังกล่าว จะต้องบันทึกตามขั้นตอน
3)สั ง จ่ า ย ใช้ ใ นกรณี การสั่ ง จ่ า ย เป็ น ชื่ อ ที่ ไ ม่ ตรงตามเอกสาร
ประกอบการเบิก เช่น กรณีการทดลองจ่าย กรณีการยืมเงิน การสั่งจ่ายเป็นชื่อคนโดยการมอบอานาจ
แล้วแต่กรณี

๖๗

4) หมายเหตุในการตรวจรับ เป็นการบันทึกข้อมูล ความเรียบร้อย ของ
วัสดุ อุปกรณ์ หากมีรายละเอียดที่ไม่ถูกต้อง สามารถบันทึกลงใน หมายเหตุดังกล่าวได้
5) สถานะการตรวจรับ เมื่อมีการออกใบตรวจรับ สถานะของใบตรวจ
รับ โดยปกติ จะเป็นสถานะ รอผลการตรวจรับ เพื่อออกเอกสารใบตรวจรับให้กรรมการตรวจรับ หรือ
คณะกรรมการตรวจรับ ลงนามในเอกสารต้นฉบับเรียบร้ อยก่อน ส่งเบิกงานการคลัง จึงจะมีการ
เปลี่ยนสถานะ เป็น อนุมัติใบตรวจรับ เพื่อส่งต่อเอกสารไปยังงานการคลังต่อไป
6) ตรวจสอบรายละเอียดด้านข้อมูลยอดเงินสุทธิ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี) เป็นการตรวจสอบระหว่าง เอกสารใบประกอบการเบิกของ บริษัท ห้าง ร้าน กับ ระบบให้ ตรง
และมีความถูกต้องของจานวนเงิน ก่อนการส่งเบิกงานการคลัง
5
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รูปภาพที่ 4.30หน้าจอสาหรับการตรวจสอบรายละเอียดการออกใบตรวจรับพัสดุ
7) กดบันทึกข้อมูลรายละเอียดใบตรวจรับ พร้อมการกดพิมพ์ข้อมูลทาง
เครื่ อ งพิ ม พ์ โดยกดปุ่ ม เพื่ อ เป็ น การแสดงข้ อ มู ล ก่ อ นพิ ม พ์ รายละเอี ย ดข้ อ มู ล ต่ า งๆ
จะปรากฏดังภาพที่ 4.31ใบตรวจรับพัสดุ พร้อมรายละเอียดต่างๆ ก่อนการลงนามของกรรมการ
ตรวจรับ หรือคณะกรรมการตรวจรับ พร้อมทั้ง ความเห็นของเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ
และ ผู้มีอานาจในการลงนามใบรายงานผลการตรวจรับ ตามลาดับ

๖๘

รูปภาพที่ 4.31ใบตรวจรับพัสดุก่อนการลงนาม

๖๙

1.3.9 กรณีการออกใบตรวจการจ้าง เมื่อเข้ามาในหน้าต่างสาหรับการออกใบ
ตรวจการจ้ างจะปรากฏหน้ าต่างสรุปรายการใบตรวจการจ้างทั้งหมดของระบบ โดยให้ กด
เพิ่มรายการใบตรวจการจ้างเพื่อ สร้างใบตรวจการจ้างฉบับใหม่ และจะปรากฏรูปแบบหน้าจอหลัก
โดยไปกดเมนู เลขที่ใบสั่งจ้าง/เช่า ดังภาพที่ 4.32

รูปภาพที่ 4.32การค้นหารายการใบตรวจการจ้างจากใบสั่งจ้าง
1.3.10 ค้นหารายการใบสั่งจ้าง/เช่า ที่ต้องการออกใบตรวจการจ้าง โดยการ
ใส่เลขที่ใบสั่งจ้าง หรือค้นหาจากหมายเลขใบขอซื้อ แล้วแต่กรณี โดยการกดค้นหาโดยใช้ปุ่ม
และกดเลือกรายการ โดยใช้ปุ่ม

ในการเลือก

รูปภาพที่ 4.33ข้อมูลใบสั่งจ้างทั้งหมดในระบบที่รอการตรวจการจ้าง

๗๐

1.3.11 เมื่อเลือกใบสั่งจ้างจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 4.34เป็นการดึงข้อมูล
รายละเอียดของใบสั่งจ้าง พร้อมรายละเอียดอื่นๆ

รูปภาพที่ 4.34แสดงข้อมูลจากใบสั่งซื้อมาแสดงในหน้าจอใบตรวจรับจ้าง/เช่า
1.3.12 รายละเอียดต่างๆ ของใบตรวจจ้าง โดยเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องทาการ
บันทึกรายละเอียด และตรวจสอบรายการ ให้ตรงกัน ดังต่อไปนี้
1) เรื่อง/รายละเอียด การบันทึกรายละเอียดโดยย่อ ของรายการขอจ้าง
พร้อมระบุจานวนรายการ
2) เลขที่ใบส่งของ หลักฐานอ้างอิง /เลขที่ใบแจ้งหนี้ เป็นการบันทึก
รายละเอียดของใบส่งของใบส่งงาน ร้านค้า บริษัท ห้างร้าน ที่ต้องประกอบไปด้วย รายละเอียด
ประเภทของ ใบประกอบการเบิกตามระเบียบ และวันที่ส่งของ จะต้องสัมพันธ์กับเอกสาร ดังกล่าว
โดยการบันทึกดังกล่าว จะต้องบันทึกตามขั้นตอน
3) สั่งจ่าย ใช้ในกรณี การสั่งจ่าย เป็นชื่อที่ไม่ตรงตามเอกสาร
ประกอบการเบิก เช่น กรณีการทดลองจ่าย กรณีการยืมเงิน การสั่งจ่ายเป็นชื่อคนโดยการมอบอานาจ
แล้วแต่กรณี

๗๑

4)หมายเหตุในการตรวจจ้าง/เช่า เป็นการบันทึกข้อมูล ความเรียบร้อย
ของงานหากมีรายละเอียดที่ไม่ถูกต้อง สามารถบันทึกลงใน หมายเหตุดังกล่าวได้
5)สถานะการตรวจจ้าง เมื่อมีการออกใบตรวจจ้าง สถานะของใบตรวจ
จ้าง โดยปกติ จะเป็นสถานะ รอผล เพื่อออกเอกสารใบตรวจการจ้าง ให้กรรมการตรวจจ้าง หรือ
คณะกรรมการตรวจจ้าง ลงนามในเอกสารต้นฉบับเรียบร้อยก่อน ส่งเบิกงานการคลัง จึงจะมีการ
เปลี่ยนสถานะ เป็น อนุมัติ เพื่อส่งต่อเอกสารไปยังงานการคลังต่อไป
6) ตรวจสอบรายละเอียดด้านข้อมูลยอดเงินสุทธิ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี) เป็นการตรวจสอบระหว่าง เอกสารใบประกอบการเบิกของ บริษัท ห้าง ร้าน กับ ระบบให้ตรง
และมีความถูกต้องของจานวนเงิน ก่อนการส่งเบิกงานการคลัง
1
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รูปภาพที่ 4.35หน้าจอสาหรับการตรวจสอบรายละเอียดการออกใบตรวจการจ้าง
7) กดบันทึกข้อมูลรายละเอียดใบตรวจรับพร้อมการกดพิมพ์ข้อมูลทาง
เครื่องพิมพ์ โดยกดปุ่ม เพื่อเป็นการแสดงข้อมูลก่อนพิมพ์ รายละเอียดข้อมูลต่างๆ จะปรากฏดัง
ภาพที่ 4.36ใบตรวจการจ้าง พร้อมรายละเอียดต่างๆ ก่อนการลงนามของกรรมการตรวจจ้าง หรือ
คณะกรรมการตรวจจ้ าง พร้อมทั้ง ความเห็นของเจ้าหน้าที่พัส ดุ หั วหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และ ผู้ มี
อานาจในการลงนามใบรายงานผลการตรวจจ้าง ตามลาดับ

๗๒

รูปภาพที่ 4.36ใบตรวจจ้างพัสดุก่อนการลงนาม

๗๓

1.3.13 งานพัส ดุดาเนินการ นาใบเอกสารประกอบการเบิกในทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ ใบ BA ใบ PR ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ที่มีการลงนามในทุกส่วน เอกสารประกอบการเบิกจากห้าง
ร้าน เอกสารการตรวจรับที่ กรรมการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้าง หรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ลงนามเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผ่านการลงนามจาก เจ้าหน้าที่พัสดุของคณะที่
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดูแล ในส่วนของเจ้าหน้าที่พัส ดุ ลงนาม เสนอมายังงานพัสดุ เพื่อ
เสนอต่อไปยั ง ผู้ มีอ านาจลงนามหั ว หน้ าส่ ว นราชการ โดยผ่ า นหั ว หน้าเจ้าหน้าที่พัส ดุ เพื่อ ทราบ
รายงานการตรวจรับพัสดุ ตรวจการจ้าง
1.3.14 ส่งเบิกงานการคลัง โดยการลงบันทึกข้อมูลในทะเบียนรับเรื่องจัดซื้อ
จัดจ้างแยกตามส่วนราชการและประเภทงบประมาณ โดยดูจากเอกสาร หมายเลขที่รับ ให้ตรงกับ
เรื่องที่จะดาเนินการส่งเบิกงานการคลัง โดยบันทึกรายละเอียดร้านค้าผู้รับจ้าง หรือผู้ขายแล้วแต่กรณี
เลขที่ใบส่งของ หรือเอกสารประกอบการเบิกของทาง บริษัท ห้างร้าน และวันที่ในการส่งเบิกไปยัง
งานการคลัง โดยจะต้อง ลงบันทึกในเอกสารต้นฉบับถึงวันที่ในการส่งเบิกด้วย โดยใช้ วัน เดือน ปี ใน
ช่อง ของการส่งเบิกในเอกสาร

รูปภาพที่ 4.37รูปแบบการเขียนข้อมูลในการส่งเบิกงานการคลัง
1.3.15 บันทึกรายการเบิกลงสมุดทะเบียนส่งเบิกงานการคลัง โดยการระบุ
ลาดับที่ เรื่อง โดยการเขียนเฉพาะชื่อรายการสินค้าแรก หากมีมากกว่าหนึ่งรายการ และเขียนสรุปใน
กรณีเป็นการจ้าง เช่า หรือ ซ่อม พร้อมจานวนเงินสุทธิในการเบิก และงบประมาณที่ใช้ในการเบิก ส่ง
เบิกงานการคลังพร้อมเอกสารประกอบการเบิก เพื่อเป็นหลักฐานในการส่งเอกสารไปยังงานการคลัง
ใช้ในการตรวจสอบเอกสาร ว่าครบถ้วนกระบวนการของการส่งเอกสารแล้ว

๗๔

1.2ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)และ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
1.2.1 การบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
เงื่อนไขที่หน่วยงานต้องปฏิบัติงานในระบบ e-GP หมายถึง ส่วนราชการ องค์การมหาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ตาม
ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ.2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 หรือตามระเบียบที่เกี่ยวกับ
พัสดุ ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้ใช้ในการปฏิบัติงาน
1.2.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดาเนินการในระบบ e-GP
1) วงเงินการจัดหาต่ากว่าครั้ง 5,000 บาท
2) การดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยการพัส ดุ
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 39 วรรค 2 “การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณี
จ าเป็ น และเร่ งด่ว นที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน ให้
เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นดาเนินไปก่อน แล้วรีบรายงานขอ
ความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการและเมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่า
รายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม”
1.2.3กรณีเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้จากเงินยืมหรือเงินทดรองราชการ เงินนอกงบประมาณ
การจ้ า งเหมาบริ ก าร กรณี เ ป็ น บุ ค คลธรรมดา ตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค
0409.3/ว 33 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2549 หรือเงินอื่นใดก็ตาม ซึ่งไม่มีการจัดทา PO ในระบบ
GFMIS โดยในขั้นตอนการสร้างโครงการ การเบิกจ่ายเงินให้เลือกไม่ผ่าน GFMIS

๗๕

1.2.4 การดาเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรณีการจ่าย
ผ่านระบบการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS(ทา PO)
1) เข้าสู่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th/ เพื่อเข้าสู่ ระบบ จะ
ปรากฏหน้าเว็บไซต์ ตามภาพที่ 4.38

รูปภาพที่ 4.38หน้าจอหลักของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2) เข้าสู่ระบบ โดยใช้ รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน แล้วกดเข้าสู่ระบบ โดย รหัส
ผู้ใช้ และรหัสผ่านจะได้รับเมื่อเข้าลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้ว

รูปภาพที่ 4.39หน้าต่างสาหรับการเข้าสู่ระบบ

๗๖

3) เมื่อเข้าสู่ระบบได้ หน้าต่างจะปรากฏรายละเอียด และเงื่อนไขของ
การใช้งานระบบ e-GP โดยละเอียด อ่านเพื่อทาความเข้าใจสาหรับการแก้ไขปัญหา หรือการชี้แจ้ง
วิธีการใช้งานเบื้องต้นของระบบ

รูปภาพที่ 4.40หน้าจอแสดงเงื่อนไขการใช้งานของระบบ
4) เมื่ออ่านรายละเอียดจนเข้าใจแล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเริ่มใช้ระบบ จะ
ปรากฏหน้าต่าง สาหรับเพิ่มโครงการ ดังภาพที่ เป็นการเริ่มต้นการใช้งาน

รูปภาพที่ 4.41หน้าจอแสดงการเริ่มต้นเพิ่มโครงการในระบบ

๗๗

5) เมื่ อ กดปุ่ ม สร้ า งโครงการ จะปรากฏหน้ า จอ รายการสิ น ค้ า หรื อ
บริการ โดยหน้าจอดังกล่าวเป็นการพัฒนาของระบบ e-GP ในเฟสที่ 3 เป็นการระบุรายละเอียด
รายตัวของสินค้าโดยละเอียด โดยการกดปุ่ม เพิ่มรายการซื้อสินค้าหรือบริการ

รูปภาพที่ 4.42หน้าจอแสดงสาหรับเพิ่มรายการสินค้า

๗๘

6) หน้าจอระบบ e-Catalog เป็นการค้นหารายการสินค้า ให้กดเลือก
กาหนดคุณลักษณะเองในตัวเลือกด้านบนของหน้าจอ จะเป็นการค้นหาเองของเจ้าหน้าที่พัสดุ

รูปภาพที่ 4.43หน้าจอแสดงระบบ e-Catalog
7) เมื่อเข้าสู่หน้าต่างดังกล่าวให้ใส่ รายละเอียดรายการจ้าง หรือซื้อที่
ต้องการ โดยจะต้องเลือกให้ตรง หรือใกล้เคียงกับ สินค้าหรือบริการที่จัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด

รูปภาพที่ 4.44แสดงรายการสินค้าในระบบ

๗๙

8) โดยรายการสิ นค้าจะปรากฏหน้าจอด้านล่ างให้กดปุ่ม เพิ่มเข้า
รายการ เมื่อพบรายการที่ต้องการซื้อหรือจ้าง โดยเพิ่มรายการเท่ากับจานวนบรรทัดรายการที่ซื้อ ให้
ครบทุกรายการ โดยวิธีเดียวกันนี้

รูปภาพที่ 4.45หน้าจอสาหรับการเพิ่มเข้ารายการ

๘๐

9) เมื่อเลื อกรายการ และจานวนที่ต้องการ ตามใบสั่ งซื้อสั่ งจ้างแล้ ว
จะปรากฏหน้าจอดังกล่าวตามภาพที่ 4.46 และกดบันทึก เพื่อจัดเก็บ รายการสินค้าที่ต้องการ เข้าสู่
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ต่อไป

รูปภาพที่ 4.46หน้าจอแสดงรายการสินค้าที่เลือกแล้ว

๘๑

10) เมื่อเพิ่มรายการสินค้าจากระบบe-Catalog แล้ว ระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ จะดึงข้อมูลมาแสดงตามภาพที่ 4.47กดปุ่ม ไปขั้นตอนที่ 2

รูปภาพที่ 4.47หน้าจอแสดงรายการสินค้า

๘๒

11) หน้ าจอต่อไปเป็นหน้าจอส าหรั บการเลื อกกาหนดวิธีก ารจั ดซื้ อ
จัดจ้าง ให้เลือก ตรงกับเอกสารหรือเป็นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้อย่างถูกต้อง พร้อมกดตกลง

รูปภาพที่ 4.48หน้าจอแสดงการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
12) ตัว เลื อกวิธีการจัดหาจะมีให้ เลื อกครบทุกวิธีตามระเบียบ แต่ใน
กรณีนี้ เลือกวิธีตกลงราคา เพื่อดาเนินการ เป็นตัวอย่างสาหรับการ ดาเนินการในระบบ

รูปภาพที่ 4.49ตัวเลือกวิธีการจัดหา

๘๓

13) เมื่อเพิ่มรายการสินค้าหรืองานจ้างเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับสู่
หน้าจอหลัก ของระบบ เพื่อทาการสร้างโครงการ โดยรายการสินค้าหรือบริการ จะจัดเก็บอยู่ส่วนบน
ของหน้าจอ ดังภาพที่ 4.50

รูปภาพที่ 4.50หน้าจอหลักของการสร้างโครงการ
14) โดยรายการสินค้าดังกล่าว สามารถเพิ่มลบ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง
ได้ อีก โดยการกดปุ่ม รายการสินค้าเพื่อกลับสู่หน้าจอ e-Catalog อีกครั้งได้

รูปภาพที่ 4.51หน้าจอแสดงรายการสินค้าที่เลือกแล้ว

๘๔

15) หน้าจอแสดงรายละเอียดการสร้างโครงการ จะมีรายละเอียดใน
การเลือก ดังต่อไปนี้

รูปภาพที่ 4.52หน้าจอแสดงรายละเอียดโครงการ
16) เลือกประเภทการจัดหา โดยให้ตรงกับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อ
จ้างก่อสร้าง จ้างทาของ/จ้างเหมาบริการ หรือ เช่า

รูปภาพที่ 4.53หน้าจอเลือกประเภทการจัดหา

๘๕

17) เลือกพัสดุที่จัดหาตามประเภท ของวัสดุ

รูปภาพที่ 4.54หน้าจอสาหรับการเลือกพัสดุที่จัดหา
18) ปีงบประมาณ โดยการเลือกให้ตรงกับเงินที่ได้รับการจัดสรรให้ตรง
กับปีงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง

รูปภาพที่ 4.55หน้าจอสาหรับการเลือกปีงบประมาณ

๘๖

19) ชื่อโครงการ เป็นการระบุรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้างโดยสรุป
พร้อมระบุจานวนรายการ ส่วนรายะเอียด ซื้อจ้างเช่า และ วิธีการ ระบบจะดึงอัตโนมัติ จากการเลือก
ข้อมูลด้านบน

รูปภาพที่ 4.56หน้าจอแสดงชื่อโครงการ
20) วิธีการพิจารณา เป็นการเลือกรูปแบบของการจัดทาโดย ราคารวม
จะเป็นการเลือกโดยรวมจานวนเงิน ยอดรวม ทาใน 1 ครั้งต่อรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาต่อรายการ
เป็นการเลือกกรณี มีมากกว่า 1 ผู้ค้าต่อ 1 ใบขอซื้อขอจ้างเพื่อแยกรายละเอียดการเบิกจ่าย ราคาต่อ
หน่วย เป็นการจัดทาโดยการแบ่งรายละเอียด รายการจัดซื้อจัดจ้างแบบแยกบรรทัดรายการ เมื่อ
เลือกวิธีการพิจารณาแล้วให้ไปบรรทัดรายการพิจารณากดปุ่มระบุรายละเอียด

รูปภาพที่ 4. 57หน้าจอแสดงวิธีการพิจารณาและรายการพิจารณา
21) โดยจะแสดงหน้าจอรายการพิจารณา จะปรากฏรายการพิจารณา
ตามลาดับ โดย ให้ระบุรายการซื้อต่อรายการ โดยระบุ จานวน หน่วยนับ ราคาต่อรายการ โดยสังเกต
ที่ วงเงินงบประมาณจะต้องเท่ากับจานวนเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง และกดบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 4.58หน้าจอรายการพิจารณา

๘๗

22) การเบิกจ่ายเงิน เป็นตัวเลือกสาหรับรูปแบบและลักษณะการ
เบิกจ่าย โดยการเลือกให้ตรงตามรูปแบบการจ่ายเงิน

รูปภาพที่ 4.59ตัวเลือกการเบิกจ่ายเงิน
23) โดยการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบการจ่ายผ่าน PO หรือการจ่ายผ่าน
ระบบการเงินการคลังภารรัฐ GFMIS จะต้องเลือกรายการ ผ่าน GFMIS เท่านั้น เพื่อสามารถให้ระบบ
e-GP และ ระบบ GFMIS เชื่อมต่อข้อมูลรายละเอียดหากันได้

รูปภาพที่ 4.60การเลือกตัวเลือกการเบิกจ่าย
24) หน้ า จอส าหรั บ การเลื อ ก แหล่ ง ของเงิ น โดยการเลื อ กตาม
งบประมาณ กรณีการเลือก เงินงบประมาณ หมายถึง เงิ นงบประมาณแผ่นดิน ที่จะต้องมีการระบุ
รายละเอียดรหัสงบประมาณ แต่หากเป็นแหล่งของเงิน เงินนอกงบประมาณ จะไม่ต้องระบุรหัสใดๆ

รูปภาพที่ 4.61หน้าจอการเลือกแหล่งเงิน

๘๘

25) หน้าจอข้อมูลงบประมาณ กรณีเงินงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น โดย
การระบุ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน โดยการกด ค้นหา และเลือกรหัสงบประมาณ รหัสแหล่ง
ของเงินให้สัมพันธ์กัน

รูปภาพที่ 4.62หน้าจอข้อมูลงบประมาณ
26) เมื่อได้รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน แล้ว ให้ใส่จานวนเงิน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเลือกยอดเงิน ให้ตรงกับรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง

รูปภาพที่ 4.63หน้าจอข้อมูลงบประมาณ

๘๙

27) โดยหน้าจอสรุปรายละเอียดโครงการ ตรวจสอบรายละเอียดก่อน
การบันทึกโครงการ ให้ถูกต้อง ก่อนการดาเนินการตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

รูปภาพที่ 4.64แสดงรายละเอียดสรุปการสร้างโครงการ
28) โดยสามารถพิมพ์ข้อมูลออกมาได้ โดยการกดปุ่มระบุรายละเอียด
จะแสดงรายละเอียดทั้งหมด รายการสินค้าหรือบริการ

รูปภาพที่ 4.65หน้าจอใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

๙๐

29) หน้าจอส าหรับการเริ่มต้ น บัน ทึกข้อมูล ของระบบจั ดซื้อจัดจ้า ง
ภาครัฐ

รูปภาพที่ 4.66หน้าจอหลักของการเริ่มต้นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙๑

30) เริ่มต้นขั้นตอนลูกบอลที่1 การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้างและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ข้อย่อย คือการรายงานขอซื้อขอจ้าง และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ รายงานขอซื้อขอจ้างคือการระบุรายละเอียดต่างๆ ในระบบให้ครบถ้วน และตรงกับ
รายละเอียดการซื้อจ้างทั้งหมด กดบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 4.67หน้าจอแสดงรายละเอียดการทารายงานขอซื้อขอจ้าง
31) การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการหมายถึ ง การระบุ ค ณะกรรมการ หรื อ
กรรมการตรวจรับ ตรวจการจ้างตรวจเช่า ตามใบขอซื้อขอจ้างข้างต้น

รูปภาพที่ 4.68หน้าจอสาหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการ

๙๒

32) บัน ทึก รายชื่อ คณะกรรมการตรวจรั บ โดยการใส่ เลขประจ าตั ว
ประชาชน และกดค้นหาจากระบบ หากเคยมีการเพิ่มระบบจะดึงข้อมูลอัตโนมัติ โดยทาการเลือก
ตาแหน่งในคณะกรรมการ ให้สัมพันธ์กับรายงานขอซื้อขอจ้าง และรายละเอียดอื่นๆ ให้ถูกต้อง และ
กดบันทึก

รูปภาพที่ 4.69หน้าจอบันทึกรายชื่อคณะกรรมการ

๙๓

33) เสร็จสิ้นการทางานในลูกบอลที่ 1 ในลูกบอลที่ 2 การบันทึกวันที่
และเลขที่ของเอกสารและคาสั่ง กดบันทึกรายการตามลาดับ

รูปภาพที่ 4.70ลูกบอลที่ 2 บันทึกเลขที่และวันที่ของคณะกรรมการและคาสั่ง
34) โดยจะมีขั้นตอนลูกบอลที่ 3 การบันทึกราคาผู้เสนอราคาโดยการ
ใส่หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากรพร้อมราคาที่เสนอ และกดบันทึก

รูปภาพที่ 4.71หน้าจอบันทึกรายการผู้เสนอราคา

๙๔

35) หน้ า จอแสดงการเสร็ จ สิ้ น ของการบั น ทึ ก ผู้ เ สนอราคา และท า
ขั้นตอนลูกบอลที่ 4 จัดทาหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยจะมีหัวข้อย่อย คือการบันทึกรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา และหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

รูปภาพที่ 4.72หน้าจอลูกบอลที่ 4 การจัดทาหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
36) บันทึกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยการเลือกร้านค้า บริษัท ห้าง
ที่เสนอราคาถูกต้องและต่าสุด เป็นไปตามระเบียบกาหนด และบันทึกราคาที่เสนอพร้อมกดบันทึก

รูปภาพที่ 4.73หน้าจอแสดงการบันทึกผู้ชนะการเสนอราคา

๙๕

37) การบันทึกหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยบันทึกรายละเอียดอื่นๆ
ในการจัดทาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง พร้อมกดบันทึกข้อมูล เป็นการเสร็จสิ้นการทาลูกบอลที่ 4

รูปภาพที่ 4.74หน้าจอสาหรับการออกหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
38) หน้าจอเริ่มต้นการจัดทาร่างสัญญา ลูกบอลที่ 5

รูปภาพที่ 4.75หน้าจอเริ่มต้นการจัดทาร่างสัญญา

๙๖

39)หน้าจอบันทึกโครงการ โดยการกดค้นหารูปแบบใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือ
สัญญาตามที่ต้องการ

รูปภาพที่ 4.76หน้าจอสาหรับการจัดทาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
40) การค้นหาประเภทสัญญา ว่าลักษณะของสัญญาเป็นรูปแบบเต็มรูป
หรือสัญญาลดรูปหรือมาตรฐานหน่วยงาน ตามที่กาหนด

รูปภาพที่ 4.77หน้าจอค้นหาประเภทสัญญา

๙๗

41) การบันทึกข้อมูลสัญญา โดยระบุรายละเอียด งวดงาน วันที่ในการ
ส่งสินค้าหรือบริการงวดการชาระเงินและรายละเอียดวันที่ เลขที่อื่นๆ ให้ครบถ้วน

รูปภาพที่ 4.78หน้าจอข้อมูลสัญญา
42) โดยในส่ว นของรายละเอียด ผู้ สั่งซื้อ /สั่ งจ้างต้องการโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารผู้ขาย/ผู้รับจ้างหรือไม่ นั้นหากเป็นการจ่ายผ่านระบบ GFMIS จะต้องมีการระบุ
ข้อมูล ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี ที่ต้องการโอนเงินของผู้ขาย ผู้รับจ้าง ซึ่งจะต้องมี
การบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายไว้ก่อน จึงจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงได้

รูปภาพที่ 4.79การตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

๙๘

43) ค้นหาชื่อธนาคาร พร้อมชื่อสาขาโดยใช้ชื่อเต็มในการค้นหา และ
เลือกรหัสธนาคาร/รหัสสาขาให้ตรงกับข้อมูลที่สร้างข้อมูลหลักผู้ขายไว้ แล้วกดบันทึก

รูปภาพที่ 4.80หน้าจอค้นหาธนาคาร
44) ตรวจสอบรายละเอียดธนาคารเรียบร้อยแล้วกดปุ่มตรวจสอบข้อมูล
GFMISเพื่ อ ตรวจสอบข้ อ มู ล ในการผู้ บั ญ ชี ผู้ ค้ า กั บ ระบบของกรมบั ญ ชี ก ลาง โดยสั ง เกตผลการ
ตรวจสอบ ให้เป็นสัญลักษณ์ถูก เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลของระบบ

รูปภาพที่ 4.81หน้าจอผลการตรวจสอบข้อมูลผู้ค้าจาก GFMIS

๙๙

45) เสร็จสิ้นลูกบอลที่ 5 เข้าสู่บอลที่ 6 เป็นการตรวจสอบหลักประกัน
สั ญ ญาและจั ด ท าสั ญ ญา เพี ย งกดด าเนิ น การขั้ น ตอนต่ อ ไป เพื่ อ เป็ น การผ่ า นรายการ กรณี ไ ม่ มี
หลักประกัน แต่หากมีหลักประกันสัญญา ให้ใส่รายละเอียดตามข้อมูลหลักประกันที่มี

รูปภาพที่ 4.82หน้าจอ ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทาสัญญา
46) ลู ก บอลที่ 7 ข้ อ มู ล สาระส าคั ญ ในสั ญ ญา เป็ น การน าข้ อ มู ล ขึ้ น
ประกาศบนเว็บไซต์ของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

รูปภาพที่ 4.83หน้าจอข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา

๑๐๐

47) ลูกบอลที่ 7 เป็นการแสดงข้อมูลสาระสาคัญในสัญญาโดยจะมี
รายละเอียดดังภาพที่ 4.84 ซึ่งจะต้องนาข้อมูล เลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP พิมพ์
ออกทางเอกสาร นาไปเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS ต่อไป

รูปภาพที่ 4.84หน้าจอแสดง ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
48) เข้าสู่เว็บไซต์ webonlineintra.gfmis.go.thเพื่อเข้าสู่ระบบตาม
ภาพที4่ .85 โดยรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน จะเป็นข้อมูล รหัสประจาหน่วยงานใช้ร่วมกัน

รูปภาพที่ 4.85หน้าจอระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

๑๐๑

49) หน้าจอหลักสาหรับการบันทึกข้อมูลGFMIS

รูปภาพที่ 4.86หน้าจอหลักของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS
50)เลือกเมนูรายการ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง > บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/
เช่า >บส01 สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลักการทางาน

รูปภาพที่ 4.87หน้าจอหลักของการบันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

๑๐๒

51) เลือกเมนูรายการ อ้างอิงจากระบบ e-GP โดยการค้นหา

รูปภาพที่ 4.88หน้าจอการค้นหาข้อมูลเพื่อเชื่อมกับระบบ e-GP

๑๐๓

52) ใส่เลขที่โครงการ เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-GP และกดค้นหา

รูปภาพที่ 4.89การค้นหาเลขที่โครงการของระบบที่เชื่อมกับระบบ e-GP
53) รายการในสัญญาจ้าง e-GP จะปรากฏด้านล่าง ตรวจสอบให้ตรง
กับข้อมูลที่บันทึกลงในระบบ e-GP ให้ตรงกัน

รูปภาพที่ 4.90หน้าจอรายการในสัญญา e-GP

๑๐๔

54) เมื่อเลือกรายการดังกล่าวขึ้นมาจะปรากฏหน้าจอรายการงวดเงิน
e-GP และรายละเอียดด้านล่าง โดยรายละเอียดต่างๆ นั้น ให้เลือกรายการสินค้า รหัส UNSPSC ให้
ตรงกับรายการตามลาดับ

รูปภาพที่ 4.91หน้าจอหลักของระบบ GFMIS

๑๐๕

55) กดระบุข้อความเพิ่มเติมสาหรับรายการ เพื่อใส่รายละเอียดของ
สินค้าแล้วกดตกลง เพื่อบันทึกข้อมูลโดยใส่รายละเอียดของสินค้า

รูปภาพที่ 4.92หน้าจอข้อความเพิ่มเติม ข้อมูลสินค้าในระบบ GFMIS
56) ส่วนที่ 2 ของระบบ GFMIS คือ รายละเอียดงบประมาณ การใส่
ข้อมูลงบประมาณจะต้องสัมพัน ธ์กับข้อมูล งบประมาณในขั้นตอนของการสร้างโครงการในระบบ
e-GP โดยระบบจะดึงข้อมูลบางส่วนมา และจะต้องระบุเพิ่มในส่วนของ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัส
กิจกรรมหลัก รหัสบัญชีย่อย (ถ้ามี) รหัสเจ้าของบัญชีย่อย (ถ้ามี) รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (ถ้ามี)
กดจัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

รูปภาพที่ 4.93หน้าจอการใส่ขอมูลรายละเอียดงบประมาณ

๑๐๖

57) รายการจะแสดงในส่วนล่างของหน้าจอ ถึงรายละเอียดของสินค้า
หรืองานจ้าง พร้อมมูลค่าสุทธิของจานวนเงิน

รูปภาพที่ 4.94หน้าจอแสดงรายละเอียดสินค้าที่จัดเก็บแล้ว
58) คลิกเลือกข้อมูลรายการแรก และกดปุ่ม สร้างข้อมูลรายการใหม่
เพื่อคัดลอกรายการข้อมูลในส่วนของงบประมาณ แต่ต้องแก้ไขรายการสินค้า ราคา รายละเอียดสินค้า
รวมไปถึง ราคาต่อหน่วย ให้ถูกต้องตามรายการ จนครบจานวนตามต้องการ
59) เมื่ อ ข้ อ มู ล รายการสิ น ค้ า ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว ตรวจสอบ
รายละเอียดก่อนการกด จาลองการสร้างข้อมูล ว่าราคาสินค้าสุทธิตรงกับ รายการสินค้าที่ระบุใน
ระบบ e-GP แล้วจึงกด จาลองการสร้างข้อมูล

รูปภาพที่ 4.95หน้าจอแสดงรายการสินค้าก่อนการจาลองการสร้างข้อมูล

๑๐๗

60) เมื่อกดจาลองแล้ว หน้าต่างของผลการบันทึกจะแสดงบนหน้าจอ
กรณีสาเร็จ และหากมีข้อผิดพลาด จะแจ้งว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไรให้กลับแก้ไขรายการ ให้ถูกต้อง
ก่อนการบันทึก

รูปภาพที่ 4.96หน้าจอแสดงผลการจาลองข้อมูลลงตาราง
61) กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐe-GP เพื่อดาเนินการในขั้นตอนลูก
บอลลูกที่ 8 (สุดท้าย) โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ต้องทาตามขั้นตอนอย่างละเอียดในลูกบอลนี้
เพราะเนื่องจากจะมีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสองระบบ หากไม่ถูกต้องข้อมูลจะไม่แสดงในระบบ

รูปภาพที่ 4.97หน้าจอลูกบอลที่ 8(ขั้นตอนสุดท้ายของระบบ e-GP)

๑๐๘

62) โดยในขั้นตอนแรก ต้องทาการบันทึกข้อมูลส่งมอบงานตามภาพที่
4.87 โดยใช้ข้อมูลโดยละเอียดพร้อมเลือกงวดงานที่ส่งมอบให้ตรงตามรายการที่ต้องการส่งมอบ

รูปภาพที่ 4.98หน้าจอบันทึกข้อมูลส่งมอบงาน
63) ขั้นตอนที่สองการตรวจรั บ โดยเป็นการเลือกข้อมูล การตรวจรับ
ที่ตรงกับรายการที่ต้องการเรียกมาตรวจรับ

รูปภาพที่ 4.99หน้าจอประวัติการส่งมอบงาน

๑๐๙

64) ขั้นตอนการการตรวจรับ โดยเป็นการเลือกข้อมูลการตรวจรับ ของ
กรรมการ ระบุวันที่ในการตรวจรับและรายละเอียดของการตรวจรับ เช่น จานวน วันที่ตรวจรับ วันที่

รูปภาพที่ 4.100หน้าจอบันทึกข้อมูลการตรวจรับ
65) กลับสู่ระบบGFMIS โดยการ ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS
โดยการกดค้นหา ใบตรวจรับที่เชื่อมต่อกับระบบ e-GP

รูปภาพที่ 4.101หน้าจอการค้นหาใบตรวจรับจากระบบ e-GP

๑๑๐

66) กดเมนูค้นหาตามเงื่อนไขอื่ น และกดค้นหา จะปรากฏเลขที่ใบสั่ง
ซื้อในระบบเลือกรายการที่ตรงกับเอกสารที่ต้องการทา โดยสังเกตจากเลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา เพื่อดึง
ข้อมูลออกมาแสดง

รูปภาพที่ 4.102หน้าจอแสดงรายละเอียดการค้นหาใบตรวจรับในระบบ GFMIS
67) หน้าจอจะปรากฏรายการในสัญญาจาก e-GP กดเลือกรายการเพื่อ
เข้าสู่หน้าจอการตรวจรับในระบบ GFMIS

รูปภาพที่ 4.103หน้าจอแสดงผลการค้นหาใบตรวจรับ

๑๑๑

68) หน้าจอปรากฏรายละเอียดสินค้าในการตรวจรั บ พร้อมกด จาลอง
การบันทึก หากตรวจรับทุกรายการ หรือ ตรวจรับบางรายการแล้วแต่กรณีเมื่อกดจาลองการบันทึก

รูปภาพที่ 4.104หน้าจอแสดงรายละเอียดรายการใบตรวจรับ/จ้าง
69) หน้าจอแสดงผลการบันทึก โดยการแสดงสถานะของการจาลองใบ
ตรวจรับ สาเร็จ หรือผิดพลาดหากมีข้อผิดพลาด ให้กลับไปแก้ไขรายละเอียดก่อนการบันทึกจาลอง
ข้อมูลใหม่

รูปภาพที่ 4.105หน้าจอแสดงผลการบันทึกการตรวจรับในระบบ GFMIS

๑๑๒

70) กลับสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP เพื่อดาเนินการในขั้นตอน
ลูกบอลลูกที่ 8 (สุดท้าย) ในขั้นตอนสุดท้ายการจัดทาเอกสารเบิกจ่าย

รูปภาพที่ 4.106หน้าจอการจัดทาเอกสารเบิกจ่าย
71) เลือกเอกสารที่ตรวจรับ โดยสังเกตว่าเลขที่ PO จะต้องปรากฏซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ GFMIS เชื่อมโยงกันหากไม่ปรากฏแสดงว่าทาตามขั้นตอนยังไม่ถูกต้อง

รูปภาพที่ 4.107หน้าจอแสดงเลขที่ PO

๑๑๓

72) ตั ว อย่ า งหนั ง สื อ ตั้ ง เบิ ก ที่ มี ก ารระบุ ร ายละเอี ย ดของ เลขที่ PO
เพื่อให้งานการคลั งวางเบิกในขั้นตอนของงานการคลัง และแนบเอกสารเบิกไปพร้อมกับเอกสาร
จัดซื้อจัดจ้างด้วย ซึ่งเป็น ขั้นตอนสุดท้ายของระบบ e-GP

รูปภาพที่ 4.108หน้าจอบันทึกข้อความส่งเบิกเงิน

๑๑๔

73) เมื่อขั้นตอนเสร็จสิ้น ลูกบอลจะปรากฏสัญลักษณ์ถูก บนทุกลูกบอล
เป็นอันเสร็จสิ้นการทาจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP และโครงการดังกล่าว จะหายไปจากรายการใน
ระบบ e-GP ทันที

รูปภาพที่ 4.109แสดงหน้าจอการทางานเสร็จสิ้นในระบบ e-GP
74) กลับสู่ระบบ GFMIS เพื่อพิมพ์เอกสารประกอบการเบิก โดยจะมี
เอกสาร 2 ประเภทที่จะต้องพิมพ์ออกจากระบบเพื่อส่งเบิกงานการคลัง

รูปภาพที่ 4.110หน้าจอพิมพ์หลักฐานการเบิกจากระบบ GFMIS

๑๑๕

75) โดยจะต้องพิมพ์ ใบสั่งซื้อที่แสดงรายละเอียดทั้งหมดของใบ PO
โดยพิ ม พ์ อ อกเป็ น 2 ฉบั บ ใช้ เ ก็ บ หลั ก ฐาน 1 ฉบั บ และประกอบเอกสารการวางเบิ ก งานการ
คลัง 1 ฉบับ

รูปภาพที่ 4.111ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS

๑๑๖

76) พิมพ์ใบ SAPR/3 ออกจากระบบโดยพิมพ์ออกเป็น 2 ฉบับ ใช้เก็บหลักฐาน 1 ฉบับและประกอบเอกสารการวางเบิกงานการ
คลัง เพื่อใช้ในการตรวจสอบรหัส แหล่งเงิน กิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ให้ถูกต้องตามหลักบัญชี และหลักการตัดจ่ายงบประมาณ

รูปภาพที่ 4.112ตาราง SAP จากระบบ GFMIS

๑๑๗

77) นาเอกสารที่ได้จากทั้ ง2 ระบบคือ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
e-GP และระบบการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS ทั้งในส่วนของเอกสารข้อมูลสาระสาคัญ ของระบบ
e-GP ใบสั่งซื้อที่ได้จากระบบ GFMIS ใบ SAP ที่ได้จากระบบ GFMIS และใบข้อมูลการเบิกเงินงาน
การคลังจากระบบ e-GP ประกอบนาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นการตรวจสอบย้อนหลังถึงการ
ตัดยอดเงินในระบบ เพื่อให้สัมพันธ์กับข้อมูล ของมหาวิทยาลัยในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑๑๘

1.2.5 การดาเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP กรณีการจ่าย
ผ่านส่วนราชการหรือเงินนอกงบประมาณ (ไม่ทา PO)
1)
เข้ า สู่ เ ว็ บ ไซต์ www.gprocurement.go.th/เพื่ อ เข้ า สู่ ร ะบบ
จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ ตามภาพที่ 4.113

รูปภาพที่ 4.113หน้าจอหลักของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2) เข้าสู่ ระบบ โดยใช้ รหัส ผู้ใช้ รหัส ผ่าน แล้ว กดเข้าสู่ระบบ โดย
รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านจะได้รับเมื่อเข้าลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแล้ว

รูปภาพที่ 4.114หน้าต่างสาหรับการเข้าสู่ระบบ

๑๑๙

3) เมื่อเข้าสู่ระบบได้ หน้าต่างจะปรากฏรายละเอียด และเงื่อนไขของ
การใช้งานระบบ e-GP โดยละเอียด อ่านเพื่อทาความเข้าใจสาหรับการแก้ไขปัญหา หรือการชี้แจ้ง
วิธีการใช้งานเบื้องต้นของระบบ

รูปภาพที่ 4.115หน้าจอแสดงเงื่อนไขการใช้งานของระบบ
4) เมื่ออ่านรายละเอียดจนเข้าใจแล้ว กดปุ่ม ตกลง เพื่อเริ่มใช้ระบบ จะ
ปรากฏหน้าต่าง สาหรับเพิ่มโครงการ ดังภาพที่ เป็นการเริ่มต้นการใช้งาน

รูปภาพที่ 4.116หน้าจอแสดงการเริ่มต้นเพิ่มโครงการในระบบ

๑๒๐

5) เมื่ อ กดปุ่ ม สร้ า งโครงการ จะปรากฏหน้ า จอ รายการสิ น ค้ า หรื อ
บริการ โดยหน้าจอดังกล่าวเป็นการพัฒนาของระบบ e-GP ในเฟสที่ 3 เป็นการระบุรายละเอียดราย
ตัวของสินค้าโดยละเอียด โดยการกดปุ่ม เพิ่มรายการซื้อสินค้าหรือบริการ

รูปภาพที่ 4.117หน้าจอแสดงสาหรับเพิ่มรายการสินค้า

๑๒๑

6) หน้าจอระบบe-Catalog เป็นการค้นหารายการสินค้า ให้กดเลือก
กาหนดคุณลักษณะเองในตัวเลือกด้านบนของหน้าจอ จะเป็นการค้นหาเองของเจ้าหน้าที่พัสดุ

รูปภาพที่ 4.118หน้าจอแสดงระบบ e-Catalog
7) เมื่อเข้าสู่หน้าต่างดังกล่าวให้ใส่ รายละเอียดรายการจ้าง หรือซื้อที่
ต้องการ โดยจะต้องเลือกให้ตรง หรือใกล้เคียงกับ สินค้าหรือบริการที่จัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด

รูปภาพที่ 4.119แสดงรายการสินค้าในระบบ

๑๒๒

8) โดยรายการสิ น ค้ า จะปรากฏหน้ า จอด้ า นล่ า งให้ ก ดปุ่ ม เพิ่ ม เข้ า
รายการ เมื่อเจอรายการที่ต้องการซื้อหรือจ้าง โดยเพิ่มรายการเท่ากับจานวนบรรทัดรายการที่ซื้อ ให้
ครบทุกรายการ โดยวิธีเดียวกันนี้

รูปภาพที่ 4.120หน้าจอสาหรับการเพิ่มเข้ารายการ

๑๒๓

9) เมื่ อ รายการ และจ านวนที่ ต้ อ งการ ตามใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า งแล้ ว
จะปรากฏหน้าจอดังกล่าวตามภาพที่ 4.121 และกดบันทึก เพื่อจัดเก็บ รายการสินค้าที่ต้องการ
เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ต่อไป

รูปภาพที่ 4.121หน้าจอแสดงรายการสินค้าที่เลือกแล้ว

๑๒๔

10) เมื่อเพิ่มรายการสินค้าจากระบบ e-Catalog แล้ว ระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ จะดึงข้อมูลมาแสดงตามภาพที่ 4.122กดปุ่ม ไปขั้นตอนที่ 2

รูปภาพที่ 4.122แสดงข้อมูลสินค้าในระบบ e-GP
11) จะเจอหน้าจอสาหรับการเลือกกาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เลือก
ตรงกับเอกสารหรือเป็นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้อย่างถูกต้อง พร้อมกดตกลง

รูปภาพที่ 4.123หน้าจอแสดงการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๒๕

12) ตัว เลื อกวิธีการจัดหาจะมีให้ เลื อกครบทุกวิธีตามระเบียบ แต่ใน
กรณีนี้ เลือกวิธีตกลงราคา เพื่อดาเนินการ เป็นตัวอย่างทาหรับการ ดาเนินการในระบบ

รูปภาพที่ 4.124ตัวเลือกวิธีการจัดหา
13) เมื่อเพิ่มรายการสิ นค้าหรืองานจ้างเรียบร้อยแล้ ว ระบบจะกลั บ
สู่ห น้ าจอหลั ก ของระบบ เพื่อทาการสร้างโครงการ โดยรายการสิ นค้าหรือบริการ จะจัดเก็บอยู่
ส่วนบนของหน้าจอ ดังภาพ

รูปภาพที่ 4.125หน้าจอหลักของการสร้างโครงการ

๑๒๖

14) โดยรายการสินค้าดังกล่าว สามารถเพิ่มลบ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง
ได้อีก โดยการกดปุ่ม รายการสินค้าเพื่อกลับสู่หน้าจอ e-Catalog อีกครั้งได้

รูปภาพที่ 4.126หน้าจอแสดงรายการสินค้าที่เลือกแล้ว
15) หน้าจอแสดงรายละเอียดการสร้างโครงการ จะมีรายละเอียดใน
การเลือก ดังต่อไปนี้

รูปภาพที่ 4.127หน้าจอแสดงรายละเอียดโครงการ
16) เลือกประเภทการจัดหา โดยให้ตรงกับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อ
จ้างก่อสร้าง จ้างทาของ/จ้างเหมาบริการ หรือ เช่า

รูปภาพที่ 4.128หน้าจอเลือกประเภทการจัดหา

๑๒๗

17) เลือกพัสดุที่จัดหาตามประเภท ของวัสดุ

รูปภาพที่ 4.129หน้าจอสาหรับการเลือกพัสดุที่จัดหา
18)ปีงบประมาณ โดยการเลือกให้ตรงกับเงินที่ได้รับการจัดสรรให้ตรง
กับปีงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง

รูปภาพที่ 4.130หน้าจอสาหรับการเลือกปีงบประมาณ

๑๒๘

19) ชื่อโครงการ เป็นการระบุรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้างโดยสรุป
พร้อมระบุจานวนรายการ ส่วนรายะเอียด ซื้อจ้างเช่า และ วิธีการ ระบบจะดึงอัตโนมัติ จากการเลือก
ข้อมูลด้านบน

รูปภาพที่ 4.131หน้าจอแสดงชื่อโครงการ
.....................
20) วิธีการพิจารณา เป็นการเลือกรูปแบบของการจัดทาโดย ราคารวม
จะเป็นการเลือกโดยรวมจานวนเงิน ยอดรวม ทาใน 1 ครั้งต่อรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาต่อรายการ
เป็นการเลือกกรณี มีมากกว่า 1 ร้านค้าต่อ 1 ใบขอซื้อขอจ้างเพื่อแยกรายละเอียดการเบิกจ่าย ราคา
ต่อหน่วย เป็นการจัดทาโดยการแบ่งรายละเอียด รายการจัดซื้อจัดจ้างแบบแยกบรรทัดรายการ เมื่อ
เลือกวิธีการพิจารณาแล้วไปบรรทัดรายการพิจารณากดปุ่มระบุรายละเอียด

รูปภาพที่ 4.132หน้าจอแสดงวิธการพิจารณาและรายการพิจารณา

๑๒๙

21) โดยจะแสดงหน้าจอรายการพิจารณา จะปรากฏรายการพิจารณา
ตามลาดับ โดย ให้ระบุรายการซื้อต่อรายการ โดยระบุ จานวน หน่วยนับ ราคาต่อรายการ โดยสังเกต
ทีว่ งเงินงบประมาณจะต้องเท่ากับจานวนเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง และกดบันทึกข้อมูล

รูปภาพที่ 4.133หน้าจอรายการพิจารณา
22) การเบิกจ่ายเงิน เป็นตัวเลือกสาหรับรูปแบบและลักษณะการ
เบิกจ่าย โดยการเลือกให้ตรงตามรูปแบบการจ่ายเงิน

รูปภาพที่ 4.134ตัวเลือกการเบิกจ่ายเงิน
23) โดยการจัดซื้อจัดจ้างกรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการหรือเงินนอก
งบประมาณให้เลือก ไม่ผ่าน GFMIS เพราะไม่ต้องมีการระบุงบประมาณในการใช้

รูปภาพที่ 4.135การเลือกตัวเลือกการเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการ

๑๓๐

24) หน้ า จอส าหรั บ การเลื อ ก แหล่ ง ของเงิ น โดยการเลื อ กตาม
งบประมาณ กรณีการเลื อก เงินงบประมาณ หมายถึง เงินงบประมาณแผ่นดิน ที่จะต้องมีการระ
รายละเอียดรหัสงบประมาณ แต่หากเป็นแหล่งของเงิน เงินนอกงบประมาณ จะไม่ต้องระบุรหัสใดๆ

รูปภาพที่ 4.136หน้าจอการเลือกแหล่งเงิน
25) ข้อมูลงบประมาณ ใส่ข้อมูลเฉพาะ จานวนเงิน เนื่องจากกรณีการ
จ่ายผ่านส่วนราชการหรือเงินนอกงบประมาณไม่ต้องระบุ รหัสงบประมาณ แหล่งของเงินใดๆ ทั้งสิ้น

รูปภาพที่ 4.137ข้อมูลงบประมาณจ่ายผ่านส่วนราชการ ไม่ผ่าน PO

๑๓๑

26) โดยหน้าจอสรุปรายละเอียดโครงการ ตรวจสอบรายละเอียดก่อน
การบันทึกโครงการ ให้ถูกต้อง ก่อนการดาเนินการตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

รูปภาพที่ 4.138แสดงรายละเอียดสรุปการสร้างโครงการ
27) โดยสามารถพิมพ์ข้อมูลออกมาได้ โดยการกดปุ่มระบุรายละเอียด
จะแสดงรายละเอียดทั้งหมด รายการสินค้าหรือบริการ

รูปภาพที่ 4.139หน้าจอใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

๑๓๒

28)หน้ า จอส าหรั บ การเริ่ม ต้ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ภาครัฐ

รูปภาพที่ 4.140หน้าจอหลักของการเริ่มต้นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
29) โดยขั้นตอนในการจัดทาสั่งซื้อจัดจ้างกรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ
หรือเงินนอกงบประมาณ หลังจากขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนเหมือนกับ ขั้นตอนของการจ่ายผ่านระบบ
GFMIS แต่ในลูกบอลที่ 5 จัดทาร่างสัญญา ระบบจะไม่ต้องบันทึก ข้อมูลในการโอนเงิน และไม่มี
ระบบGFMIS ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจ่ายในรูปแบบนี้

๑๓๓

2.การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ จะติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโดย
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน จากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ERP ในการตรวจสอบข้อมูล ย้อนหลั ง หรือ
ตรวจสอบรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องการ และสามารถตรวจสอบจากระบบการเบิกจ่ายของงานการ
คลั ง หากวิธี การปฏิบั ติง านมี ปั ญหา อุ ปสรรค หรื อข้อ แก้ไ ข จากการปฏิบั ติงาน ผู้ ปฏิบั ติงานจะ
ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ ทั้งนี้ สามารถนาปัญหาที่เกิดขึ้น มาปรับปรุง และพัฒนา
งาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา ของงานพัสดุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ผู้จัดทาได้รวบรวมปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และการ
ปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ โดยสรุปไว้ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรค
ตามที่ผู้เขียนได้รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ซึ่งได้
พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังนี้
1. เจ้าหน้าที่พัสดุของคณะ ศูนย์ สานัก ยังขาดความเข้าใจในส่วนของระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เจ้าหน้าที่พัสดุของคณะ ศูนย์ สานัก ยังไม่สามารถใช้ระบบ ERP ที่มหาวิทยาลัย
นามาใช้ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะยังขาดความเข้าใจในตัวระบบ ไม่สามารถประยุกต์ตาม
ความต้องการ ที่ระบบสร้างมาให้ได้
3. เจ้ า หน้ าที่ พัส ดุข องคณะ ศู นย์ ส านั ก ยั งขาดการจั ดการ การวางแผน และการ
รวบรวมข้อมูล โดยการนาเสนอต่อ อาจารย์ หรือ ผู้บริหาร ของส่วนราชการ เรื่องการจัดจ้างโดย รวม
เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง วางแผน เพื่อให้การจัดจ้างต่อ 1 ครั้งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริห าร ERP ยังมีการใช้งานที่ ยังไม่ส ามารถทาได้เต็ม
ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของระบบ ส่งผลให้การทางานในบางรายการคาสั่ง
ยังไม่สามารถทางานได้ หรือการแสดงผลที่ยังไม่ถูกต้อง
5. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP และระบบการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS เป็น
ระบบที่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต ในการทางาน ส่งผลให้ ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นปัจจัยที่เหนือการควบคุม
ของเจ้ าหน้ าที่ หากในช่ว งปลายปีงบประมาณ หากมีการผิดพลาด หรือ ไม่สามารถใช้งานระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ อาจจะส่งผลกระทบต่อ งบประมาณของมหาวิทยาลัยได้
6. เจ้าหน้าที่พัสดุ ของคณะ ศูนย์ สานัก ยังขาดการตรวจสอบด้านเอกสารต้นฉบับที่
ต้องมีการลงนาม ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ขาดการตรวจสอบ และดูอย่างละเอียด ส่งผลให้เมื่อส่งมายัง
งานพัสดุ กองกลาง เมื่อรายละเอียดของเอกสารไม่ถู กต้อง จะต้องเสียเวลาในการดาเนินการกลับไป
แก้ไขรายละเอียดใหม่อีกครั้ง ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้น

๑๓๕

7. ผู้ดาเนินงานด้านพัสดุ ของคณะศูนย์ สานัก ยื่นเรื่องต่องานพัสดุล่าช้า หรือมีการไม่
เป็ น ไปตามแผนที่ ก าหนด ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นงบประมาณ ไม่ เ ป็ น ไปตามแผนของ
มหาวิทยาลัย
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
จากปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ โ ดย
วิธีตกลงราคา ผู้เขียนขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ของ คณะ ศูนย์ สานัก ควรจัดทาเอกสาร คู่มือ
หรือ เอกสารแผ่นพับ ในการแนะนา อาจารย์ หรือ เจ้าของโครงการ ในการดาเนินการด้านพัสดุทั้งใน
ระบบ ERP และการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามโครงการ แผนงาน โดยกาหนด
ระยะเวลาการดาเนิ น งานไว้อย่ างชัดเจน ในแต่ล ะขั้นตอน เพื่อเป็นการทาความเข้าใจระหว่างผู้
ให้บริการกับผู้รับบริการ เข้าใจตรงกัน
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ ควรมีการ รวบรวม เอกสารในการขอจัดซื้อจัดจ้าง และรวมเรื่องใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งเดียว เพราะถ้าจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละครั้ง ในการซื้อจานวนมาก
หรือน้อย ขั้นตอนในการปฏิบัติเหมือนกันในทุกขั้นตอน หากมีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งละมากๆ จะส่งผล
ให้ลดขั้นตอนในการทางานให้น้อยลง และยังส่งผลดีต่อ จานวนเงินที่หากจัดซื้อครั้งละเป็นจานวนมาก
ราคาสินค้า หรือ บริการก็จะลดลงตามมาด้วย
3.การจั ด อบรมหรื อ พู ด คุ ย ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ าที่
ที่มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ERP เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน หรือรูปแบบการทางาน เทคนิคการทางาน ลดขั้นตอนในการทางาน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น
4. มีการตรวจสอบเอกสารก่อนการดาเนินการมายังงานพัสดุกลางทุกครั้ง เพื่ อป้องกัน
ข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้น เมื่อเอกสารต้นฉบับมาถึงงานพัสดุ ประจามหาวิทยาลัย

๑๓๖

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานหรือปรุงงาน
จากปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา
ผู้เขียนขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ดังนี้
1. ควรศึกษาระเบียบในการปฏิบัติงาน หรือเอกสารคาสั่ง ในการปฏิบัติงานให้มีความ
เข้าใจ และถูกต้อง เพื่อลดความผิดพลาด หรือล่าช้าในการทางาน ของการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ควรมีการจัดทาเอกสาร ตัวอย่างเมื่อมีการมาติดต่อ โดยการให้กรอกเอกสาร พร้อมมี
ตัวอย่างในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการตอบคาถาม ที่ส่งผลให้งานล่าช้า และการทางานจะได้ทาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีแนวทางในการดาเนินการ และช่วยลดข้อผิดพลาดได้
3. ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความสาคัญต่อการทางานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ควรมี
เจ้าหน้าที่ ที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หากระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ อย่าง
ทันท่วงที เนื่องจากเป็นผลกระทบ ด้านงบประมาณที่มีความสาคัญอย่างมาก
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