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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำ 
 หลักจากที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผล
บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นั้น ส่งผลให้บรรดาบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ
ก่อนหน้านี้ถูกยกเลิกทั้ งหมด ส่งผลต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของ             
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งได้รับปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานจัดซื้อวัสดุ เพ่ือให้สอดรับและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อ     
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีงานบริหารพัสดุและงานการเงิน สังกัดส านักงาน
อธิการบดี เป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการบริการข้อมูล ข่าวสาร ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ผู้ช านาญการ
ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 นอกจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น รูปแบบในการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการด าเนินการก็มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
และเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยการด าเนินการจัดซื้อวัสดุต้องด าเนินการตามขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่
การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ (มาตรา 11) อนุมัติ พิจารณาโดย   
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ การด าเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายตามระยะเวลาและ
รายการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีความจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนรายการจัดซื้อ
จัดจ้าง ต้องท าการด าเนินการปรับปรุงแผนโดยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตคณบดี ให้
เหตุผลของการด าเนินการ และแสดงรายการการปรับปรุงควบคู่กับรายการในแผนเดิม น าเสนอวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการพิจารณาเห็นชอบ จึงจะสามารถด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบและควบคุม
ผลการปฏิบัติงาน จากการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหลักจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ่างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้แล้ว พบว่าผู้รับบริการหรือผู้เบิกจ่ายยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการในการปฏิบัติงานจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการขั้นตอนบางขั้นตอนในการด าเนินงานจัดซื้อและ
เบิกจ่าย เช่น การเบิกจ่ายวัสดุต้องด าเนินการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การด าเนินงาน
ต้องเป็นไปตามขั้นตอน คือ ต้องด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อก่อนถึงวันที่จัดกิจกรรมหรือโครงการ 
เนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ด าเนินการระบุวันที่ตามการปฏิบัติงานจริง เป็นต้น 
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ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ทัศนคติของผู้เบิกจ่ายต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องบูรณาการในการให้ข้อมูลและค าแนะน า 
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ผู้รับบริการ จึงเป็นโอกาสอันเหมาะสมในการพัฒนาคู่มือ
ปฏิบัติงานกาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง แก่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้รับบริการ
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นคู่มือปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน ด้วยวิธีการ
เฉพาะเจาะจง แก่ผู้รับบริการ 
 2. เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุส านักงานด้วยวิธีการ
เฉพาะเจาะจง แก่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุคณะวิทยาการจัดการ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม 
 2. คู่มือปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุส านักงานด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง 
 

ขอบเขตของคู่มือ 
 1. ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 2. ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 3. ภายใต้วงเงิน 250,000 บาท (มอบอ านาจจากอธิการบดี) และคณบดีพิจารณาอนุมัติ 
 4. เฉพาะหมวดวัสดุส านักงาน 
 5. ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง 
 

นิยำมศัพท์ 
 วัสดุส านักงาน หมายถึง สินทรัพย์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีไว้ใช้ในส านักงาน โดยครอบคลุม
ตั้งแต่อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ ราคาถูกจนถึงอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน และมีราคาสูง บางชนิดใช้แล้วหมดไป 
และบางชนิดมีลักษณะคงทน แต่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
 วิธีการเฉพาะเจาะจง หมายถึง การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจา
ต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง 



บทท่ี 2 
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

โครงสร้างหน่วยงาน 
คณะวิทยาการจัดการ พัฒนามาจาก “คณะวิชาวิทยาการจัดการ” ซึ่งได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ

เมื่อปี พ.ศ. 2528 ด้วยการรับสมัครและขอร้องให้อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาที่สัมพันธ์กับการเปิด
สอนสาขาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่การผลิตครูโอนมาสังกัดคณะวิชานี้ และโอนวัสดุครุภัณฑ์ของภาควิชาสหกรณ์ 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จากคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มารวมกับโครงการผลิตครูเทคนิค
อาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกการจัดการส านักงาน (ป.กศ.สูง) คณะวิชา
ครุศาสตร์ เริ่มแรกคณะวิชาวิทยาการจัดการมีภาควิชา 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ และ     
รัฐกิจ เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาเอกสหกรณ์ และหลักสูตรวิชาเอกการจัดการส านักงาน 
และเปิดสอนในระดับปริญญาตรี (2 ปีหลัง) วิชาเอกการจัดการทั่วไป ศศ.บ. (การจัดการทั่ว ไป) 
ส าหรับนักศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) สอนในวันเสาร์-
อาทิตย์ นับเป็นครั้งแรกของวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงที่เปิดสอนในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และในปี
ต่อมาก็ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิชาเอกวารสารและการประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ.  2529 ได้เปลี่ยน
ชื่อจากภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจเป็นภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2531 เปิดสอน
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิชาเอกการจัดการทั่วไป ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) และวิชาเอกนิเทศศาสตร์ 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) ปัจจุบันเปิดสอน 2 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี 
  - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
  - สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 
  - สาขาวิชาการตลาด 
    - การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
  - สาขาวิชาการบัญชี 
  - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ 
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 โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
 คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินงานภายใต้ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้ 
 ปรัชญา 
 สร้างคนให้มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
 
 

คณบดี 

รองคณบดี 
  -ฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ 
  -ฝ่ายวจิัยและบริการวิชาการ 
  -ฝ่ายกจิการนกัศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
  -ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
  -ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกจิดิจทิัล 
  -ประธานสาขาวิชาการตลาด 
  -ประธานสาขาวิชาการบัญช ี
  -ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ 
  -ประธานสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ ส านักงานคณบดี 

คณบดี 

งานบริหารทั่วไป 
 -หน่วยบริหารและงานบุคคล 
 -หนว่ยธุรการและการประชุม 
 -หนว่ยนโยบายและแผนและงานประกนัคุณภาพ 
 -หนว่ยบริหารพัสด ุ
 -หนว่ยการเงินและงบประมาณ 

งานบริการการศึกษา 
 -หนว่ยหลกัสูตรการเรียนรู้แบบ AL และ Wil 
 -หนว่ยกจิการนักศึกษาและพัฒนาทอ้งถิ่น 
 -หนว่ยฝึกปฏิบัตกิารนิเทศศาสตร์และสถานีวิทยุฯ 
 -หนว่ยเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
 -หนว่ยประชาสัมพันธแ์ละวิเทศสัมพันธ ์
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ปณิธาน 
 “มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพที่มีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้  สู้ งาน มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ              

มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพเชิงธุรกิจ สร้างสรรค์งานวิจัยและการบริการวิชาการ          
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการท่องถิ่นอย่างยั่งยืน”   
 วิสยัทัศน์ 
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพเชิงธุรกิจ นิเทศศาสตร์ 
และการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
 พันธกิจ 
 ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ           
นิเทศศาสตร์ และการท่องเที่ยว 
 2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 3. น้อมน าพระบรมราโชบายสู่การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 4. อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

บทบาทความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การ
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ 
 1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่         
งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา    
เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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 2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่าง ๆ 
เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร
อาคารสถานที่ งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 
 3. ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการ
ส าหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ท ารายงานการประชุม และรายงานอ่ืน  ๆ เพ่ือให้     
การด าเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
 4. ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ืออ านวย
ความสะดวก และเกิดความร่วมมือ 
 5. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 ด้านการประสานงาน 
 1. ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ด้านการบริการ 
 1. ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไป 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา 
 2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา 
 3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา 



7 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และระดับสมรรถนะที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง ระดับ 3 คือ 
สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปัจจุบันได้รับหน้าที่ด าเนินงานในหน่วยบริหารพัสดุ ปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ        
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดดังนี้ 

1. งานจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1 ส ารวจความต้องการใช้งานพัสดุ  
  1.2 ตรวจสอบ วิเคราะห์ แยกแยะรายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ 
 1.3 ให้บริการวิชาการ ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด 
 1.4 จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคณะวิทยาการจัดการประจ าปี  
 1.5 ปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1.6 น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการเพ่ืออนุมัติ/เห็นชอบ 

 เริ่มต้น 
 

ส ารวจความต้องการ 

 ตรวจสอบ/วเิคราะห์
ข้อมูล 

เสนอโครงการจัดหาพัสด ุ

แก้ไข/ปรับปรุง 

แก้ไข/แนะน า 

ด าเนินการ 

ด าเนินจัดหาพัสดตุามระเบยีบ 
 

 สิ้นสุด 
 

 
คณบด ี

อนุมัติโครงการ 
 อนุมัติ 
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 1.7 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ 
 1.8 ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. การจัดหาพัสดุของคณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1 รวบรวมเอกสารเพื่อขออนุญาตจัดซื้อ เช่น ใบเสนอราคา โครงการ ฯลฯ 
  2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุประสงค์โครงการกับรายการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.3 ตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.4 แก้ไข เสนอแนะ ให้บริการวิชาการ 
 2.5 จัดท าเอกสารการขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างในระบบบัญชีสามมิติ และระบบการจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐ (EGP) 
 2.6 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งและประสานการท างานกับคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและ

ราคากลาง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 เริ่มต้น 
 

รวบรวมจดัท าเอกสารเพ่ือขออนุญาตจัดซื้อจดัจ้าง 

ด าเนินการสั่งซื้อ 

ประสานงานส่งมอบพัสด ุ

 ตรวจสอบ/วเิคราะห์
ข้อมูล 

ทบทวน/ปรับปรุง 

ด าเนินการ 

 คณบดีพิจารณา 
 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ประสานงานคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ/รับของ 
 

 สิ้นสุด 
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 2.7 ติดต่อประสานงานผู้ขายเพ่ือด าเนินการขอข้อมูลสินค้าและบริการ เอกสารข้อมูล    
ใบเสนอราคา ข้อมูลผู้ค้า เป็นต้น 

 2.8 ด าเนินการจัดซื้อ 
 2.9 จัดส่งสินค้า 
 2.10 ตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายพัสดุ 
3. งานบริหารจัดการพัสดุคณะวิทยาการจัดการ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เริ่มต้น 
 

จัดท าไฟล์ข้อมูล 
1.บัญชีวัสดุคงเหลือประจ าป ี

เสนอรายชื่อ/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสด ุ

ตรวจนับ/เช็คสต๊อก 
 

จัดท าทะเบียนครุภณัฑ์ของคณะวทิยาการ
จัดการ 

ครุภัณฑ์ 
 -เสื่อมสภาพ 
 -ช ารุด 
 -ซ่อมบ ารุง 
 -เกินบัญช ี
  ฯลฯ 

รายงานผลคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 

 สิ้นสุด 
 

วัสดุ 
 -บัญชีวัสดุคงเหลือ 
 -บัญชีวัสดุรายชิ้น 

ปรับปรุงข้อมูล/จัดท าเอกสารรายงานผล 
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 3.1 สร้างไฟล์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทะเบียนแต่ละประเภท เช่น ทะเบียนวัสดุ
รายชิ้น ทะเบียนวัสดุคงเหลือ ทะเบียนครุภัณฑ์ เป็นต้น 

 3.2 จัดหาสถานที่ในการเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพรอจ าหน่าย 
 3.3 เสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 
 3.4 ตรวจนับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 3.5 รายงานผลการตรวจนับ และรายงานสถานการณ์ใช้งาน 
 3.6 ปรับปรุงไฟล์ข้อมูลต่างๆ ให้มีความเป็นปัจจุบันหลังการตรวจนับ 
 3.7 เก็บรวบรวมสถิติการเบิกจ่ายใช้งานเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อและวางแผนใน

ปีงบประมาณต่อไป 
ตลอดจนการดูแลอาคารสถานที่ และภูมิสถาปัตย์ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจาก

ผู้บังคับบัญชา ผู้เขียนได้เลือกน าเอาขั้นตอนการปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงาน 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดของลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ใช้บริการ จัดเตรียมและยื่นเอกสาร ดังนี ้
   1. บันทึกข้อความส่งรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ (แบบฟอร์ม 7 ข้อ)       
   2. บันทึกข้อความส่งรายละเอยีดคุณลักษณะและราคามาตรฐานกลาง (ส าหรับคณะกรรมการ
ก าหนดรายละเอียดราคากลาง) (ส าหรับการจัดซื้อท่ีมีวงเงิน 30,000 บาท หรืออยู่ในดุลพินิจของ
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้าเจ้าหนา้ที่พัสดุ) 
   3. ใบเสนอราคา 

   4. เสนอรายชื่อคณะกรรมการจดัซื้อจัดจ้าง จ านวน 3 คน 

   5. เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ านวน 3 คน 

หมายเหตุ ส าหรับการจัดซื้อวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ด าเนินการเพียงข้อ 1.1 และข้อ 1.4 
เท่านั้น 

 เอกสารเพิ่มเตมิ 

เริ่มต้น 

เอกสารครบถ้วน 

ตรวจสอบเอกสาร 
ราคากลาง/บรรจุในแผนฯ 
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คณบดีพิจารณา 

 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
   1. คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดราคากลาง 
   2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
   3. คณะกรรมการตรวจรับพัสด/ุผู้ตรวจรับพัสดุ 

จัดท าเอกสารขออนุญาตซื้อจ้างในระบบบัญช ี3 มิต ิ

จัดท าเอกสารขออนุญาตจดัซื้อในระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ (EGP) 
 

ติดตามการลงนาม 

ลงนามครบถ้วน 

อนุมัต ิ

ติดต่อประสานงานผู้ค้า/ด าเนินการจัดซื้อ/ขอข้อมูลรายละเอียด 

 

คัดเลือก 

ตรวจสอบเอกสาร 
การลงนามครบถ้วน/ความเรยีบรอ้ย 

คกก.จัดซื้อจัดจ้าง 
พิจารณาคัดเลือกผู้ค้า 

เปลี่ยนแปลง 
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ผู้ค้าจัดส่งสินค้า/ตดิตั้ง ประสานงานการรับของและตรวจรับพัสด ุ

ติดตามการลงนามในเอกสารจัดซือ้จัดจ้าง 

จัดท าสญัญาจดัซื้อจัดจา้ง 

ตรวจรับพสัด ุ

 

 

ออกเลขก ากับชุดเบิกจ่าย ท าส าเนาชุดเอกสารเบิกจ่าย 
 

จัดส่งเอกสารไปฝ่ายการเงิน 
 

สิ้นสุด 

ตรวจสอบเอกสาร 
ความเรยีบร้อย/ครบถ้วน 

คณบดลีงนาม 

เปลี่ยน/คืน 

รับพัสด ุ

แก้ไข 

เรียบร้อย ถูกต้อง 

แก้ไข 

อนุมัต ิ



บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน และเงือ่นไขการปฏิบัตงิาน 

 

หลักเกณฑ์วิธกีารการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง การปฏิบัติงานการจัดซื้อ และเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน ด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ในงานที่ตนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ โดยได้รับการอบรม/
สัมมนา การศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จดหมาย
เวียนจากส านักงบประมาณ ทิศทาง และแนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีหน้าที่ปฏิบัติ งานการให้
ค าปรึกษาแนะน า ตรวจสอบ และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการได้รับการตรวจสอบผล
การปฏิบัติงานจากฝ่ายตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในทุกปีงบประมาณ โดยหลักเกณฑ์ต่าง ๆ           
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง มีดังนี้ 
 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 2. การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  
 3. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 4. หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย          
ตามงบประมาณ โดยสิ่งที่จัดเป็นวัสดุให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
 ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม 
 ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
 5. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/     
ว 320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การก าหนดสินค้าส าหรับด าเนินการจัดหาด้วยวิธีการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพ่ิมเติม 
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 6. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 111 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ
การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ      
พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 
บาท ประสงค์จะด าเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็สามารถด าเนินการได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้พิจารณา ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

7. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 123 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ
การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และก าหนดแนวทางปฏิบัติในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) โดยก าหนดวิธีการปฏิบัติส าหรับการจัดซื้ อจัด
จ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท 
หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) การจัดซื้อ        
จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้ง
หนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐที่จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือไม่ก็ได้ หากแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้ด าเนินการ
ตามระเบียบฯ 

8. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 หากพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ หรือ
ซับซ้อน ไม่เหมาะสมที่จะให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง โดยเห็นควรให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานที่จะ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบต่อไป 

9. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 258 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
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เทากันหลายราย โดยมีมติให้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มี        
ผู้เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายรายให้ด าเนินการ ดังนี้ 

ก. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์
อ่ืน หากปรากฏว่ามีผู้ใดได้คะแนนสูดสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุด 

ข. วิธีสอบราคา หรือวิธีคัดเลือก ให้ด าเนินการดังนี้ 
    1) กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคา หากมีผู้เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย

ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดทุกรายมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธีการยื่นซองเสนอราคา 
    2) กรณีหน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน หากมีผู้ที่ได้คะแนนรวม

สูดสุดเท่ากันหลายรายให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด 
10. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 36 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 เรื่อง การซักซ้อม
ความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 
2561 โดยมีมติให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือใช้จัดงานพระราชพิธี    
ต่าง ๆ ของพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ตามกฎกระทรวงก าหนด 

11. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0505.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ โดยการยืมเงินทดลองจ่ายของหน่วยงานต้นสังกัด
สามารถใช้กับกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท โดยให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบพร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันท าการถัดไป และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่า
รายงานขอความเห็นชอบดังกล่าวเป็นหลักฐานในการตรวจรับโดนอนุโลม 
 12. แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
      1) การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (มาตรา 11) โดยแผน   
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
      2) การปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปรับปรุง
แผนฯ และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ จึงสามารถด าเนินการ
จัดซื้อต่อไป 
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 13. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/   
ว 129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ มีตารางตัวอย่าง
ทะเบียนวัสดุ และครุภัณฑ์ พร้อมค าอธิบายการใช้งาน 
 14. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561     
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
 15. บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง การปฏิบัติงานการจัดซื้อ และเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน ด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง มีข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้เบิกจ่ายหรือผู้รับบริการ เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    
พ.ศ. 2560 ส่งผลให้กระบวนการขั้นตอนบางอย่างที่ เคยปฏิบัติมาก่อนหน้าที่ได้ถูกยกเลิก ส่งผลต่อ
ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องบูรณาการการด าเนินการให้ข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนกระบวนการ แนวทาง แนวปฏิบัติ ในการด าเนินงานดังกล่าว 
 2. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอย่ างเคร่งครัด โดยหากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อวัสดุส านักงานจะต้องด าเนินการขออนุญาตปรับปรุงแผนฯ และได้รับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการก่อนทุกครั้ง จึงจะด าเนินการขออนุญาต
จัดซื้อได้ (หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อโดยไม่ขออนุญาตในการปรับปรุงแผนและ      
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการนั้น ถือเป็นความเสี่ยง ในระดับที่
ส าคัญ เนื่องจากมีระบบการควบคุมภายใน แต่ยังขาดกลไกที่จะให้เกิดประสิทธิผลต่อความเสี่ยงที่
ส าคัญ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ออกแบบไว้ ซึ่งเจ้าหน้ าที่พัสดุผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องยอมรับข้อตรวจพบดังกล่าวจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่พัสดุผู้ด าเนินงาน
ดังกล่าวจะต้องด าเนินการชี้แจงสาเหตุดังกล่าวในภายหลังอีกด้วย) 
 3. การบูรณาการค าแนะน า และข้อเสนอแนะ ในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน ภายใต้กรอบ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบในการด าเนินงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างจากรูปแบบวิธีการเดิมเป็นวิธีการใหม่ โดยมี
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน ได้แก่ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ และได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
จากนั้นด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีก่อนวันที่ด าเนินการจัด
โครงการหรือกิจกรรม เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุต้องด าเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) 
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ซึ่งระบบล็อควันที่ตามวันจริงที่ด าเนินงาน มิเช่นนั้นจะท าให้ไม่สามารถด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อ
และเบิกจ่ายได้ ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ ดังนี้ 
     3.1 ไม่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในหมวดวัสดุ 
     3.2 แก้ไขโครงการ โดยเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันด าเนินงานใหม่ 
 เจ้าหน้าที่พัสดุผู้ปฏิบัติงานต้องบูรณาการค าแนะน าในการด าเนินงานดังกล่าว เนื่องจากมี
รูปแบบของการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้เบิกมักมีค่านิยมในการจัดและด าเนินโครงการไปก่อน 
และเมื่อด าเนินงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจึงน าหลักฐานมาขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายในภายหลัง 
ซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นั้น ส่งผลให้รูปแบบการด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุ
ส านักงานเป็นไปตามรายละเอียดขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  
การด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับให้เรียบร้อยก่อนถึงวันด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
จากนั้นในขั้นตอนสุดท้ายคือการน าเอกสารใบส าคัญเพ่ือด าเนินการเบิกจ่าย 
 4. การแยกแยะ และการพิจารณารายการวัสดุที่ด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อ โดยมีวัสดุหลาย
รายการที่เปลี่ยนแปลงเป็นครุภัณฑ์ เนื่องจากมีราคากลางและคุณสมบัติพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ประกาศเม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เช่น จอภาพ (Monitor) โปรแกรม
ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) เดิมเป็นรายการครุภัณฑ์ และไม่สามารถด าเนินการขออนุญาต
จัดซื้อและเบิกจ่ายด้วยวิธีการเดียวกับการขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายทางวัสดุได้ 
 ด้านการพิจารณา กรณีท่ีผู้รับบริการขออนุญาตจัดซื้อวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นครุภัณฑ์ และหรือ
มีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานฯ ซึ่งสามารถด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อในรูปแบบของ
วัสดุได้ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุผู้ด าเนินการควรพิจารณา ดังนี้ 
 4.1 รายการสินค้าที่จัดซื้อจัดอยู่ในประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือ    
ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
 4.2 ให้ผู้เบิก/ผู้ขออนุญาตจัดซื้อ ด าเนินการหมายเหตุ ในบันทึกข้อความ ส่งรายละเอียด
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ “ส าหรับซ่อมแซมทดแทนของเดิม ของครุภัณฑ์หมายเลข...” โดยเจ้าหน้าที่
พัสดุควรเรียกเก็บอุปกรณ์เดิมท่ีช ารุดเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานต่อไป  
 กรณีที่ด าเนินการจัดซื้อ และเบิกจ่ายรายการวัสดุดังกล่าวที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นครุภัณฑ์ 
เช่น จอภาพ (Monitor) โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) เป็นต้น รวมไปกับชุด         
ขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุส านักงานอ่ืนๆ โดยมิได้ตรวจสอบหรือด าเนินการแก้ไขชุดเบิกจ่าย    
ฝ่ายการเงินไม่สามารถด าเนินการจ่ายเงินแก่ผู้ค้าได้ เนื่องจากเป็นเงินต่างหมวดค่าใช้จ่าย เมื่อการ
ด าเนินการผ่านพ้นระยะเวลากระทั่งชุดเบิกเดินทางตามระบบถึงฝ่ายการเงิน การด าเนินการแก้ไข     
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ชุดเบิกจ่ายเพ่ือให้ด าเนินการจ่ายเงินแก่ผู้ค้า อาจประสบปัญหา ได้แก่ ปิดงบประมาณไปแล้ว ส่งยอด
รายงานส านักงบประมาณแล้ว เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขชุดเบิกจ่ายได้ ผู้เบิกต้องเลือก
ด าเนินการเบิกจ่ายเพียงวัสดุส านักงานเพียงอย่างเดียว ส่วนรายการครุภัณฑ์ดังกล่าวจะเบิกจ่ายไม่ได้ 
 เมื่อพบปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พัสดุต้องด าเนินการติดต่อประสานงานเพ่ือขอ
ค าแนะน ากับฝ่ายนโยบาย และแผน ซึ่งเป็นหน่วยงานแยกรหัสเบิกจ่าย และตั้งยอดเงินในระบบสาม
มิติของทางมหาวิทยาลัย โดยเจ้าหน้าที่พัสดุสอบถามข้อมูลในเบื้องต้น และจัดท าบันทึกข้อความ    
เพ่ือขอด าเนินการแยกรหัสเบิกจ่ายเป็นครุภัณฑ์ลงนามโดยคณบดีต่อไป 
 5. การถ่ายภาพวัสดุที่จัดซื้อแนบในชุดเบิกจ่าย การด าเนินการดังกล่าวเป็นหลักฐาน          
เชิงประจักษ์ ตลอดจนเป็นการสร้างร่องรอยหลักฐานของเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือแสดงความโปร่งใสในการ
จัดซื้อ 
 6. การติดต่อประสานงานร้านค้า/ผู้ประกอบการ เป็นการติดต่อประสานงานเพ่ือขอข้อมูล
รายละเอียดของสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง   
การจัดท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการสั่งซื้อสั่งจ้างสินค้าและบริการ การจัดส่งและตรวจรับ ทั้งนี้
ควรจัดเก็บรวบรวมหลักฐานส าหรับผู้ค้าไว้ประกอบการจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วย เช่น ชื่อ ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนการค้า บัญชีธนาคารปรับปรุงยอดไม่เกิน        
6 เดือน เป็นต้น   
 7. การจัดเก็บส าเนาหลักฐานชุดเอกสารขออนุญาตจัดซื้อ -เบิกจ่าย ควรจัดเก็บส าเนา
หลักฐานทั้งชุด เนื่องจากหน่วยงานพัสดุ การเงิน หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องการรายงานการจัดซื้อ
วัสดุในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างปี ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวสามารถใช้ในการจัดท าข้อมูลต่าง ๆ ที่กล่าว
เบื้องต้น ตลอดจนเป็นหลักฐานในการให้บริการแก่ผู้เบิกจ่ายและคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การใช้เป็นหลักฐานการประเมินตนเอง และรองรับการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 8. การจัดท าทะเบียนพัสดุ เนื่องจากเป็นระเบียบในการบริหารจัดการพัสดุ จัดท าและเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมที่ใช้ในการค านวณ โดยแยกประเภทเป็นทะเบียน
ครุภัณฑ์ ทะเบียนวัสดุรายชิ้น ทะเบียนวัสดุคงเหลือ เป็นต้น โดยมีหน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าที่
ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวเบื้องต้น ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการจัดการบัญชีวัสดุ     
ตามรูปแบบกรมบัญชีกลางตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
2549 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ เป็นรายชิ้น โดยการด าเนินการดังกล่าว
จะต้องสอดคล้องกับการจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุที่ได้ด าเนินการมา ต้องตรงกับการจัดเก็บ และของที่มี
อยู่จริง 
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 หากการด าเนินงานดังกล่าวหากมีความไม่สอดคล้องและตรงกับจ านวนของที่มีอยู่ และ
หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจพบ จะถือว่าเป็นข้อตรวจพบในระดับที่ส าคัญ เจ้าหน้าที่พัสดุต้อง
ด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องตามรูปแบบและการมีอยู่จริง เพ่ือเป็นข้อรายงานและการติดตามของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 9. ราคากลาง ใช้เป็นหลักฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ 
เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการจะต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลราคากลางเพ่ือน าไว้ใช้ในการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนเป็นเกณฑ์อ้างอิงที่ใช้ในการด าเนินการเปรียบเทียบ
ของผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องด าเนินการพิจารณาราคากลางตามล าดับโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ดังนี้ 
 9.1 ราคาที่ได้จากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
 9.2 ราคาที่ได้จากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
 9.3 ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
 9.4 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
 9.5 ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลักสูดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
 9.6 ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐนั้นๆ 
 9.7 ราคาที่หน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยจัดซื้อ หรือราคากลางของมหาวิทยาลัย 
 เจ้าหน้าที่พัสดุควรด าเนินการตรวจสอบข้อมูลราคากลางอย่างละเอียด รอบคอบ เนื่องจะ
ส่งผลให้หากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)      
ตรวจพบหลักฐานข้อมูลจะส่งผลให้เรียกคืนเงินในส่วนที่ด าเนินการจัดซื้อเกินราคากลางคืนจาก        
ผู้เบิกจ่าย และเจ้าหน้าที่พัสดุได้ 
 10. การรับสินค้า และการตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุควรประสานงานผู้เบิกจ่าย และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการรับสินค้าเมื่อผู้ขายด าเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการ เนื่องจากเป็น
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในกรณีที่ผู้เบิกจ่ายหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี
เหตุขัดข้องหรือติดธุระไม่สามารถด าเนินการตรวจรับพัสดุในเวลาที่ผู้ขายด าเนินการจัดส่งได้ กรณีนี้ให้
เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการรับพัสดุแทนได้ โดยด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องให้ตรง
ตามเอกสารการเบิกจ่าย ตรวจสอบสภาพของสินค้าและบริการในเบื้องต้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลบรรยาย
สรุปแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้เบิกจ่ายต่อไป 



บทท่ี 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน และการน าคู่มือไปใช้ 

 
 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงาน ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง การด าเนินงานของคู่มือนี้ภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุต้องแยกแยะ วิเคราะห์ พิจารณา และตรวจสอบการ
ด าเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุส านักงานด้วยความถูกต้อง แม่นย า ชัดเจน มีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
และตรวจสอบได้  
 

เทคนิคการปฏิบัติงาน และการน าคู่มือไปใช้ 
 เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงาน ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยมีกระบวนการขั้นตอน           
การขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง มีเทคนิคในการปฏิบัติงาน
ดังนี้ 
 1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานควรด าเนินการตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
กล่าวคือ ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคณะวิทยาการจัดการ          
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ตรงตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต้องด าเนินการปรับปรุงแผนฯ กระทั่ง
ได้รับการอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการเสียก่อนจึงจะ
ด าเนินการจัดซื้อได้  
 2. การขออนุญาตและการตั้งเรื่องขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการปฏิบัติงานในขั้นตอน
นี้มีความส าคัญยิ่ง เนื่องจากผู้จัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
     2.1 ขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างก่อนวันด าเนินโครงการ เมื่อด าเนินการขออนุญาตหรือขอ
อนุมัติโครงการ จะท าให้ทราบระยะเวลาในการด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ การขออนุญาต
จัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการก่อนวันด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ 
     2.2 ส่งของและตรวจรับก่อนวันด าเนินโครงการ เมื่อด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง
เรียบร้อยแล้ว จะต้องด าเนินการสั่งซื้อสินค้าและด าเนินการตรวจรับและรับวัสดุที่ด าเนินการจัดซื้อ   
จัดจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันด าเนินโครงการ  
 3. ราคากลางในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุควรด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง     
โดยเปรียบเทียบราคา และจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการมาแล้วไว้เป็นระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปีงบประมาณ เพ่ือไว้ใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังไม่มีการด าเนินการ
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จัดท าราคากลางเฉพาะของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เจ้าหน้าที่พัสดุควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าวเพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดซื้อจ้าง ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน เช่น งานพัสดุ 
คณะ ศูนย์ ส านัก เพ่ือด าเนินการขอข้อมูลราคาเพ่ือด าเนินการเปรียบเทียบ เพ่ือให้การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบต่อไป 
 4. การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุควรแจ้งด้วย
วาจา หรือใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เบิกได้ด าเนินการคัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับวัสดุที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ปฏิบัติงานคอยให้ค าแนะน าและชี้แนะแก่ผู้เบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง         
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ผู้เบิกจ่ายต้องด าเนินการ มีดังนี้ 
     4.1 คณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานกลาง จ านวน 3 คน 
     4.2 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 3 คน  
     4.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ านวน 3 คน 
 5. จ าแนกประเภทตามรายการที่ด าเนินการเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรด าเนินการ
ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายทีละรายการ เพ่ือตรวจทานข้อมูลและตรวจจ าแนกประเภทรายการของ
พัสดุที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีหลักการจ าแนกประเภทและรายการเบิกจ่าย ดังนี้ 
     5.1 การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 51 
ลงวันที่ 20 มกราคม 2549 เรื่อง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
     5 .2 การจ าแนกประเภทตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 การจ าแนกประเภทตามเกณฑ์ดังกล่าวจะมีรายการวัสดุ             
บางรายการ เช่น โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมป้องกันไวรัส จอภาพ เป็นต้น มีสภาพกลายเป็น
ครุภัณฑ์ เนื่องจากมีเกณฑ์ราคากลาง และต้องด าเนินการขออนุญาตและเบิกจ่ายในรูปแบบครุภัณฑ์ 
ทั้งนี้หากรายการเบิกจ่ายมีสภาพเป็นครุภัณฑ์ แต่คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ หรือต่ ากว่าเกณฑ์ก็ให้ถือ
ว่าเป็นรายการครุภัณฑ์จัดซื้อและเบิกจ่ายในรูปแบบครุภัณฑ์ เป็นต้น  
          การจัดซื้อและเบิกจ่ายตามการจ าแนกประเภทตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่พัสดุผู้ด าเนินการควรตรวจสอบรายละเอียดและคุณสมบัติ
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพราะการด าเนินการดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากต้อง
ด าเนินการและตัดสินใจ โดยไม่ควรด าเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายรายการที่เกินเกณฑ์ราคากลาง
ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจ าเป็น กรณีที่มีเหตุจ าเป็นนั้นให้จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือขออนุญาตต่อ
ผู้บังคับบัญชา โดยอธิบายถึงเหตุผลและความจ าเป็น กรณีละเว้นไม่ด าเนินการดังที่กล่าวมาใน
เบื้องต้น ผู้เบิกจะต้องด าเนินการคืนเงินแก่มหาวิทยาลัย ตามที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเคยมี
ความเห็นด้วยวาจา “กรณีท่ีมีการจัดซื้อครุภัณฑ์สูงกว่าราคากลางเห็นควรให้ด าเนินการคืนเงิน”  
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     4.3 การจ าแนกประเภท ตามหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0704/ว 37         
ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยจ าแนกประเภท ตามข้อ (ค.) ประเภทวัสดุอุปกรณ์
ประกอบ และอะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพเดิมที่มีลักษณะ      
เป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
      การจ าแนกประเภทตามหลักการดังกล่าวข้าวต้น ท าให้รายการครุภัณฑ์บางชนิดสามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายได้ในรูปแบบของวัสดุ โดยอาจมีคุณสมบัติและราคาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง 
เนื่องจากเป็นกรณีการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพเดิม ทั้งนี้ผู้เบิกจะต้องแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไว้ในบันทึกข้อความขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ “เพ่ือซ่อมบ ารุง    
เพ่ือให้มีสภาพใช้งานได้ดั่งเดิม” 
     การจ าแนกประเภทตามหลักการดังกล่าวนี้ยังสามารถใช้ด าเนินการกับวัสดุ/ครุภัณฑ์
รายการอ่ืน ๆ ได้อีก เช่น ผ้าม่าน เจ้าหน้าที่พัสดุต้องพิจารณาและบูรณาการในการด าเนินการให้
ค าแนะน าแก่ผู้เบิกจ่าย เนื่องจากผ้าม่านและชุดม่านจัดเป็นรายการครุภัณฑ์ หรืองานจ้างเหมา การ
จัดซื้อต้องมีเหตุผลและความจ าเป็น เช่น มีรางผ้าม่านอยู่แล้วต้องการซื้อผ้าม่านเพ่ือเปลี่ยนของเดินที่
ช ารุดเสียหาย ก็สามารถด าเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายในรูปแบบของวัสดุได้เช่นกัน 
 5. การประสานงานผู้ค้า และสั่งซื้อวัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุควรวางแผนในการด าเนินการติดต่อ
ผู้ค้า และสั่งซื้อให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครับ พ.ศ. 2560 เนื่องจาก
ผู้ค้าอาจมีภารกิจและความไม่สะดวกในการด าเนินการแบบเร่งด่วน ตลอดจนการด าเนินการข้อมูล
ผู้ค้า และหลักฐาน เจ้าหน้าที่พัสดุมีความจ าเป็นจะต้องอธิบาย ท าความเข้าใจกับผู้ค้าถึงเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่ด าเนินการเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้ค้าและให้ข้อมูลในคราวเดียวกัน  
 6. การจัดท าทะเบียนพัสดุ ตามแบบหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 040/.4/ว 129 ลงวันที่       
20 ตุลาคม 2549 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ ด าเนินการจัดท าเป็นไฟล์
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการค านวณในการจัดเก็บข้อมูลและแยกประเภททะเบียน 
เจ้าหน้าที่พัสดุควรด าเนินการตรวจนับและปรับปรุงทะเบียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีข้อมูลตรงกับของ
จริง นอกจากนี้ยังท าให้ทราบรายการวัสดุคงเหลือท าให้สามารถวางแผนการจัดซื้อในปีงบประมาณ
ต่อไปได้อย่างแม่นย า การจัดท าทะเบียนพัสดุแยกประเภท ดังนี้ 
 6.1 ทะเบียนครุภัณฑ์ 
 6.2 ทะเบียนครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 
 6.4 ทะเบียนครุภัณฑ์ช ารุด/ซ่อมบ ารุง 
 6.5 ทะเบียนครุภัณฑ์เกินบัญชี 
 6.6 ทะเบียนครุภัณฑ์สูญหาย 
 6.7 ทะเบียนวัสดุรายชิ้น 
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 6.8 ทะเบียนวัสดุรับเข้า 
 6.9 ทะเบียนเบิกวัสดุ 
 6.10 ทะเบียนวัสดุคงเหลือ 
 6.11 ทะเบียนยืมคืนพัสดุ 
 7. การบันทึกภาพ การจัดเก็บส าเนาหลักฐานเอกสารชุดเบิกจ่าย (มาตรา 12) หน่วยงานรัฐ
ต้องจัดเก็บหลักฐานอย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ และเพ่ือการ
ด าเนินการด้านการรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่อผู้บังคับบัญชา และมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 เจ้าหน้าที่พัสดุผู้ปฏิบัติงานควรด าเนินการจัดท าตามรูปแบบที่ก าหนด และด าเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ตรงกับของจริง เนื่องจากการปฏิบัติงานดังกล่าวจะถูกตรวจสอบ
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย โดยหากไม่มีการด าเนินการหรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง จะถือเป็นข้อค้นพบที่ส าคัญของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่พัสดุที่
ด าเนินงานจะต้องด าเนินการชี้แจงและจัดท าให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 การน าคู่มือไปใช้ 
 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงาน ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นคู่มือ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานคณะ ศูนย์ ส านักงาน หรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบอ านาจจากอธิการบดี ภายใต้วงเงิน 250,000 บาท โดยด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติ         
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย  
 ข้อแนะน าส าหรับการน าคู่มือไปใช้ ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาและท าความเข้าใจในเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และส่งผลให้บรรดากฎ 
ระเบียบ ข้อตกลงต่าง ๆ ก่อนหน้านี้ได้ถูกยกเลิกทั้งหมด ผู้เบิกจ่ายหรือผู้รับบริการจะมีความรู้ความ
เข้าใจและวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานดังกล่าวแบบคุ้นชินดั่งเดิม กล่าวคือด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมแล้วเสร็จจึงด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน (ใบส่งของ ใบส าคัญรับเงิน บิลเงินสด ฯลฯ) 
ในการด าเนินการเบิกจ่าย ภายหลังที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ส่งผลการการปฏิบัติงานในรูป
แบบเดิมไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากผู้เบิกต้องด าเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง   
โดยการด าเนินกิจกรรมโครงการใด ๆ ผู้เบิกจากจะต้องด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อและตรวจรับพัสดุ
และรับของก่อนวันที่ด าเนินโครงการ/กิจกรรมจริง เนื่องจากการด าเนินงานผ่านระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ (EGP) ระบบจะท าการล็อควันที่ตามการปฏิบัติงานจริง จึงไม่สามารถด าเนินการขอ
อนุญาตจัดซื้อย้อนหลังได้ และเป็นข้อควรระวังที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องด า เนินการแจ้งให้ข้อมูลแก่
ผู้รับบริการทราบ เพ่ือเป็นข้อตกลงเบื้องต้น และเพ่ือให้การด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อ  และ          
การเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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 ดังที่กล่าวในเบื้องต้น คู่มือปฏิบัติการงาน เรื่อง การขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุ
ส านักงาน ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ได้ด าเนินการรวบรวมขั้นตอนการด าเนินงาน ภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนเอกสาร ข้อก าหนด 
วิธีการปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการ
ปฏิบัติงานพัสดุต่อไป 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนโดยละเอียด 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้ใช้บริการ จัดเตรียม/ยื่นเอกสารต่างๆ ดังนี้ 
   1.1 บันทึกข้อความส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ (แบบฟอร์ม 7 ข้อ)      
   1.2 บันทึกข้อความส่งรายละเอียดคุณลักษณะและราคามาตรฐานกลาง (ส าหรับ
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดราคากลาง) (ส าหรับการจัดซื้อท่ีมีวงเงิน 30,000 
บาท หรืออยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ) 
   1.3 เสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 3 คน 

   1.4 เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ านวน 3 คน 

หมายเหตุ ส าหรับการจัดซื้อวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ด าเนินการเพียงข้อ 1.1 และ
ข้อ 1.4 เท่านั้น 

เริ่มต้น 

2. ตรวจสอบเอกสาร เอกสารเพ่ิมเติม 

เอกสารครบถ้วน 

3. จดัท าเอกสารขออนุญาตซื้อจ้างในระบบบัญชี 3 มิติ  

4. จัดท าเอกสารขออนุญาตจัดซื้อในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) 
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ลงนามครบถ้วน 

ติดตามการลงนาม 

5. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
    5.1 คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดราคากลาง 
    5.2 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
    5.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 

6. ตรวจสอบการลงนาม 

8. ผลการพิจารณา 

อนุมัติ 

9. คณบดี 

7. ผู้ค้าเสนอราคา 

11. จัดท าสัญญาจัดซื้อ/จ้าง 

12. ผู้ค้าจัดส่งสินค้า/ติดตั้ง 
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 วิธีการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน 
 การปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง     
มีกระบวนการขั้นตอนแผนภูมิการปฏิบัติงานข้างต้น ทั้งนี้การอนอนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุ
ส านักงาน ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง แบ่งออกเป็น 2 วิธีการ (ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย) ได้แก่ 
1) การขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยมีวงเงินไม่เกิน 
5,000 บาท 2) การขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยมีวงเงิน 
5,000 ถึง 250,000 บาท โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

14. ผู้เบิกลงนามในเอกสาร เบิก-ยืมพัสดุ 

15. คณบดีอนุมัติ 

16. ตรวจสอบเอกสาร 

17. ออกเลข/ท าส าเนาชุดเบิก 
 

18. จัดส่งเอกสารไปฝ่ายการเงิน 
 

สิ้นสุด 

13. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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 1. ขั้นตอนการขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง 
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

    1.1 ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารโครงการที่มีรายละเอียดของแผนการจัดซื้อ หรือ
ค่าใช้จ่ายหมวดวัสดุ 
      1.2 ขั้นตอนการบันทึกข้อความส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ (แบบฟอร์ม 7 ข้อ)   
ผู้ขออนุญาต/ผู้ใช้บริการ ควรท าการกรอกรายละเอียดดังกล่าวให้ชัดเจน ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม 
โดยเฉพาะเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อวัสดุควรกรอกรายละเอียดที่เป็นเหตุผลจริง และ        
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณและการจัดซื้อ (มาตรา 9) ในขั้นตอนการ          
ขออนุญาตนี้สามารถเสนอรายชื่อผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 1 คน ดังภาพที่ 4.1 และภาพท่ี 4.2 

         กรณีที่เป็นผู้ขออนุญาตติดต่อร้านค้าหรือผู้ประกอบการไว้ล่วงหน้า ผู้ขออนุญาต     
ควรน ารายละเอียดเลขที่ประจ าตัวผู้ เสียภาษี ที่ อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ของร้านค้าหรือ
ผู้ประกอบการเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการในระบบงานบัญชีสามมิติ และแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ    
ให้ทราบ หากผู้ขออนุญาตได้ด าเนินการติดต่อทาบทามร้านค้า หรือเป็นร้านค้าที่ผู้ขออนุญาตซื้อครั้ง
สุดท้ายควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ 
          การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการตามล าดับขั้น และระยะเวลาการ
ด าเนินการตามความเป็นจริง โดยด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง และจัดส่งสินค้าให้แล้วเสร็จก่อน
วันด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 
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ภาพที่ 4.1 แสดงบันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
ที่มา ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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ภาพที่ 4.2 แสดงตารางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
ที่มา ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
     1.3 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร โดยมีขั้นตอนรายละเอียด ดังนี้ 
  1) เอกสารโครงการที่แนบต้องเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติ และมีการขออนุญาต
ด าเนินโครงการ 
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  2) ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หากมีรายละเอียด
ไม่ตรงตามแผนงานควรแจ้งผู้ขออนุญาต หากผู้ขออนุญาตประสงค์จะขออนุญาตจัดซื้อรายการสินค้า
นอกเหนือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจะต้องด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เสียก่อน จึงจะด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อต่อไป 
  3) การตรวจสอบรายการและคุณสมบัติของวัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุผู้ปฏิบัติงานควร
ด าเนินการด้วยความระมัดระวังในการคัดกรองรายการวัสดุ เช่น วัสดุที่เปลี่ยนแปลงเป็นครุภัณฑ์ 
เนื่องจากมีราคากลางและคุณสมบัติพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ประกาศเมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เช่น จอภาพ (Monitor) โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 
(Antivirus) เดิมเป็นรายการครุภัณฑ์ และไม่สามารถด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ ายด้วย
วิธีการเดียวกับการขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายทางวัสดุได้  

   กรณีที่ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นครุภัณฑ์ และหรือมีเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานฯ ซึ่งไม่สามารถด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อในรูปแบบของวัสดุได้      
โดยเจ้าหน้าที่พัสดุผู้ด าเนินการควรพิจารณารายการสินค้าที่จัดซื้อจัดอยู่ในประเภทวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง       
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายให้          
ผู้ขออนุญาตด าเนินการหมายเหตุ ในบันทึกข้อความส่งรายละเอียดลักษณะเฉพาะของวัสดุ “ส าหรับ
ซ่อมแซมทดแทนของเดิม ของครุภัณฑ์หมายเลข...” โดยเจ้าหน้าที่พัสดุควรเรียกเก็บอุปกรณ์เดิมที่
ช ารุดเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานต่อไป  
     การจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นครุภัณฑ์ เช่น จอภาพ 
(Monitor) โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) เป็นต้น รวมไปกับชุดขออนุญาตจัดซื้อ
และเบิกจ่ายวัสดุส านักงานอ่ืนๆ โดยมิได้ตรวจสอบหรือด าเนินการแก้ไขชุดเบิกจ่าย ฝ่ายการเงิน        
ไม่สามารถด าเนินการจ่ายเงินแก่ผู้ค้าได้ เนื่องจากเป็นเงินต่างหมวดค่าใช้จ่าย เมื่อระยะเวลาการ
ด าเนินการผ่านพ้นไปกระทั่งชุดเบิกเดินทางตามระบบถึงฝ่ายการเงิน การด าเนินการแก้ไขชุดเบิกจ่าย
เพ่ือให้ด าเนินการจ่ายเงินแก่ผู้ค้า อาจประสบปัญหา ได้แก่ ปิดงบประมาณไปแล้ว ส่งยอดรายงาน
ส านักงบประมาณแล้ว เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถด าเนินการแก้ ไขชุดเบิกจ่ายได้ ผู้เบิกต้องเลือก
ด าเนินการเบิกจ่ายเพียงวัสดุส านักงานเพียงอย่างเดียว ส่วนรายการครุภัณฑ์ดังกล่าวจะเบิกจ่ายไม่ได้ 
     เมื่อพบปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พัสดุต้องด าเนินการติดต่อประสานงาน
เพ่ือขอค าแนะน ากับฝ่ายนโยบาย และแผน ซึ่งเป็นหน่วยงานแยกรหัสเบิกจ่าย และตั้งยอดเงินใน
ระบบสามมิติของทางมหาวิทยาลัย โดยเจ้าหน้าที่พัสดุสอบถามข้อมูลในเบื้องต้น และจัดท าบันทึก
ข้อความเพ่ือขอด าเนินการแยกรหัสเบิกจ่ายเป็นครุภัณฑ์ ลงนามโดยคณบดีต่อไป 
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      1.4 ขั้นตอนการจัดท าเอกสารขออนุญาตซื้อจ้างในระบบบัญชี 3 มิ ติ เจ้าหน้าที่พัสดุ
ด าเนินการเข้าสู่ระบบบัญชีสามมิติ โดยกรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ดังภาพที่ 4.3  
 

 
 
ภาพที่ 4.3 แสดงการเข้าสู่ระบบบัญชีสามมิติ 
ที่มา ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
  เลือกเมนูบันทึกการซื้อจ้าง จากนั้นเลือกการบันทึก Form PS1 (วัสดุ) เพ่ือกรอก
รายละเอียดการขออนุญาตจัดซื้อวัสดุส านักงานด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ดังภาพที่ 4.4 
      

 
 
ภาพที่ 4.4 แสดงการเลือกบันทึก Form PS1 (วัสดุ) 
ที่มา ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
  กรอกรายละเอียดในช่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เรียบร้อย โดยก่อนท าการกด
ปุ่มบันทึก/พิมพ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจทานข้อมูลรายละเอียดให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
จากนั้นกดปุ่ม ดังภาพที่ 4.5 
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ภาพที่ 4.5 แสดงรายละเอียดการบันทึก Form PS1 (วัสดุ) 
ที่มา ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
  ในขั้นตอนดังกล่าวนี้หากด าเนินการผิดพลาดหรือมีรายละเอียดข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ยอดเงินผิดพลาด ตัดยอดเงินผิดพลาด ฯลฯ ต้องด าเนินการคืนยอดเงินในระบบ ด้วยแบบฟอร์ม
บันทึกข้อความ เรื่อง ยกเลิกการตัดยอดในระบบบัญชี 3 มิติ (ดังภาพ) หากไม่ด าเนินการคืนยอดเงิน
ในระบบจะท าให้ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายยอดเงินที่เหลือในปลายไตรมาสได้ เนื่องจากระบบตั้ง
ยอดเงินพอดีตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และเมื่อด าเนินการบันทึกแบบฟอร์มดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว จัดส่งไปยังฝ่ายการเงิน ดังภาพที่ 4.6 
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ภาพที่ 4.6 แสดงรายละเอียดการบันทึก Form PS1 (วัสดุ) 
ที่มา ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
  เมื่อด าเนินการขั้นตอนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม บันทึก/พิมพ์ ระบบจะ
ด าเนินการออกเอกสารขออนุญาตซื้อจ้าง ในโปรแกรม Microsoft Word จากนั้นด าเนินการ
จัดรูปแบบแก้ไขค าผิด พิมพ์เอกสาร และด าเนินการติดตามการลงนามในเอกสารต่อไป ดังภาพที่ 4.7 
และภาพท่ี 4.8 
  หมายเหตุ การด าเนินการในขั้นตอนนี้ระบบจะด าเนินการออกเลขที่ตัดยอด 
เจ้าหน้าที่พัสดุควรด าเนินการบันทึกเลขที่ตัดยอดไว้ เพ่ือใช้ในการด าเนินการรับเข้า -เบิกออกวัสดุ     
ในการจัดท าบัญชีวัสดุ หรือการค้นหาข้อมูลย้อนหลัง 
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ภาพที่ 4.7 แสดงหนังสือขออนุญาตซื้อจ้างจากระบบบัญชีสามมิติ 
ที่มา ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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ภาพที่ 4.8 แสดงรายละเอียดของวัสดุที่ขออนุญาตจัดซื้อ 
ที่มา ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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     1.5 ขั้นตอนการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง การขออนุญาตจัดซื้อวัสดุส านักงาน ด้วยวิธีการ
เฉพาะเจาะจง โดยในขั้นตอนดังกล่าวมียอดเงินไม่เกิน 5,000 บาท นั้น การจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถด าเนินการได้โดยใช้หนังสือขออนุญาตซื้อจ้างในการขออนุมัติ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ โดยใช้บันทึกนี้แทนค าสั่งโดยอนุโลม ดังภาพ 4.9 
 

 
 

ภาพที่ 4.9 แสดงการแต่งตั้งค าสั่งผู้ตรวจรับพัสดุ 
ที่มา ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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     1.6 ขั้นตอนตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และติดตามการลงนาม ในขั้นตอนนี้ควรการ
ตามล าดับขั้น โดยเริ่มจาก ผู้ขออนุญาต เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และคณบดี 
      1.7 ขั้นตอนคณบดีพิจารณา ก่อนน าเสนอคณบดีพิจารณาควรด าเนินการตรวจสอบ
รายละเอียดอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะในรายการเบิกวัสดุ 
จ านวน หน่วยนับ และยอดเงิน ทั้งนี้ควรด าเนินการติดสลิบให้เรียบร้อย เพ่ือเป็นการบอกจุดลงนาม
ส าหรับคณบดี 

    1.8 ผู้ค้าจัดส่งสินค้า พร้อมเอกสารใบส่งของ หรือบิลเงินสด 
    1.9 การจัดท าใบตรวจรับพัสดุ ดังภาพที่ 4.10 
    1.10 การจัดท าใบเบิก/ยืมพัสดุ ดังภาพที่ 4.11 
    1.11 การจัดท าใบ กง.1 ดังภาพที่ 4.12 
    1.12 การจัดท างบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน ดังภาพที่ 4.13 
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ภาพที่ 4.10 แสดงใบตรวจรับพัสดุจากระบบบัญชีสามมิติ 
ที่มา ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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ภาพที่ 4.11 แสดงใบเบิก/ยืมพัสดุ จากระบบบัญชีสามมิติ 
ที่มา ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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ภาพที่ 4.12 แสดงใบ กง.1 จากระบบบัญชีสามมิติ 
ที่มา ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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ภาพที่ 4.13 แสดงงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน จากระบบบัญชีสามมิติ 
ที่มา ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

    1.13 เจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการติดตามการลงนาม ติดสลิป และเสนออนุมัติ 
    1.14 ออกเลขก ากับชุดเบิกจ่าย จัดท าส าเนา และจัดส่งไปยังฝ่ายการเงิน 
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 2. ขั้นตอนการขออนุญาตจัดซื้อวัสดุส านักงาน ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง วงเงิน       
5,000 บาท ถึง 250,000 บาท รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

    2.1 ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารโครงการที่มีรายละเอียดของแผนการจัดซื้อ หรือ
ค่าใช้จ่ายหมวดวัสดุ 

    2.2 ขั้นตอนการบันทึกข้อความส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ (แบบฟอร์ม 7 ข้อ) 
ดังภาพที่ 4.14 และภาพที่ 4.15 โดยผู้ขออนุญาต/ผู้ใช้บริการ ควรท าการกรอกรายละเอียดดังกล่าว     
ให้ชัดเจนตามแบบฟอร์ม โดยเฉพาะเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อวัสดุ ควรกรอกรายละเอียดที่
เป็นเหตุผลจริง และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณและการจัดซื้อ (มาตรา 9) 
กรณีที่เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในการด าเนินการจัดซื้อให้ข้ามการ
ด าเนินการในขั้นตอนที่ 2.3 และข้ันตอนที่ 2.4   
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ภาพที่ 4.14 แสดงบันทึกข้อความส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ  
ที่มา ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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ภาพที่ 4.15 แสดงบันทึกข้อความส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ  
ที่มา ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
     2.3 ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดลักษณะเฉพาะ และราคามาตรฐานกลาง    
ใช้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พัสดุไม่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้เกี่ยวกับรายการสินค้าที่ด าเนินการจัดซื้อ 
โดยเสนอบันทึกข้อความขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคามาตรฐานกลาง ดังภาพ 4.16 
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ภาพที่ 4.16 แสดงบันทึกข้อความส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ และราคามาตรฐานกลาง 
ที่มา งานบริหารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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     2.4 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร โดยมีขั้นตอนรายละเอียด ดังนี้ 
  1) เอกสารโครงการที่แนบต้องเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติ และมีการขออนุญาต
ด าเนินโครงการ 
  2) ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หากมีรายละเอียด
ไม่ตรงตามแผนงานควรแจ้งผู้ขออนุญาต หากผู้ขออนุญาตประสงค์จะขออนุญาตจัดซื้อรายการสินค้า
นอกเหนือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจะต้องด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เสียก่อน จึงจะด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อต่อไป 
  3) การตรวจสอบรายการและคุณสมบัติของวัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุผู้ปฏิบัติงานควร
ด าเนินการด้วยความระมัดระวังในการคัดกรองรายการวัสดุ เช่น วัสดุที่เปลี่ยนแปลงเป็นครุภัณฑ์ 
เนื่องจากมีราคากลางและคุณสมบัติพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ประกาศเมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เช่น จอภาพ (Monitor) โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 
(Antivirus) เดิมเป็นรายการครุภัณฑ์ และไม่สามารถด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายด้วย
วิธีการเดียวกับการขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายทางวัสดุได้  

   กรณีที่ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นครุภัณฑ์ และหรือมีเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานฯ ซึ่งไม่สามารถด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อในรูปแบบของวัสดุได้      
โดยเจ้าหน้าที่พัสดุผู้ด าเนินการควรพิจารณารายการสินค้าที่จัดซื้อจัดอยู่ในประเภทวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง       
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายให้          
ผู้ขออนุญาตด าเนินการหมายเหตุ ในบันทึกข้อความส่งรายละเอียดลักษณะเฉพาะของวัสดุ “ส าหรับ
ซ่อมแซมทดแทนของเดิม ของครุภัณฑ์หมายเลข...” โดยเจ้าหน้าที่พัสดุควรเรียกเก็บอุปกรณ์เดิมที่
ช ารุดเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานต่อไป  
     การจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นครุภัณฑ์ เช่น จอภาพ 
(Monitor) โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) เป็นต้น รวมไปกับชุดขออนุญาตจัดซื้อ
และเบิกจ่ายวัสดุส านักงานอ่ืนๆ โดยมิได้ตรวจสอบหรือด าเนินการแก้ไขชุดเบิกจ่าย ฝ่ายการเงิน        
ไม่สามารถด าเนินการจ่ายเงินแก่ผู้ค้าได้ เนื่องจากเป็นเงินต่างหมวดค่าใช้จ่าย เมื่อระยะเวลาการ
ด าเนินการผ่านพ้นไปกระทั่งชุดเบิกเดินทางตามระบบถึงฝ่ายการเงิน การด าเนินการแก้ไขชุดเบิกจ่าย
เพ่ือให้ด าเนินการจ่ายเงินแก่ผู้ค้า อาจประสบปัญหา ได้แก่ ปิดงบประมาณไปแล้ว ส่งยอดรายงาน
ส านักงบประมาณแล้ว เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขชุดเบิกจ่ายได้ ผู้เบิกต้องเลือก
ด าเนินการเบิกจ่ายเพียงวัสดุส านักงานเพียงอย่างเดียว ส่วนรายการครุภัณฑ์ดังกล่าวจะเบิกจ่ายไม่ได้ 
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     เมื่อพบปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พัสดุต้องด าเนินการติดต่อประสานงาน
เพ่ือขอค าแนะน ากับฝ่ายนโยบาย และแผน ซึ่งเป็นหน่วยงานแยกรหัสเบิกจ่าย และตั้งยอดเงินใน
ระบบสามมิติของทางมหาวิทยาลัย โดยเจ้าหน้าที่พัสดุสอบถามข้อมูลในเบื้องต้น และจัดท าบันทึก
ข้อความเพ่ือขอด าเนินการแยกรหัสเบิกจ่ายเป็นครุภัณฑ์ ลงนามโดยคณบดีต่อไป 
      2.5  ขั้นตอนการเสนอราคา 

1) ผู้ค้า จ านวน 3 ราย เสนอราคาพร้อมแนบเอกสารทะเบียนการค้า ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน หน้าสมุดบัญชีธนาคาร และรายการปรับปรุงล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน 
      2) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่พัสดุ เปิดซองผู้ค้าที่เสนอราคา             
โดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอ และ
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุคอยบันทึกผลการพิจารณา โดยด าเนินการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ดังภาพที่ 4.17 
  3) เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 
      - บันทึกการเปิดซองเสนอราคา และบัญชีเปรียบเทียบราคา ดังภาพที่ 4.18 
      - บันทึกการตรวจสอบเอกสารเสนอราคา ดังภาพที่ 4.19 
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ภาพที่ 4.17 บันทึกการเปิดซองเสนอราคา และบัญชีเปรียบเทียบราคา  
ที่มา งานบริหารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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ภาพที่ 4.18 บันทึกการตรวจสอบเอกสารเสนอราคา  
ที่มา งานบริหารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

    2.6 ขั้นตอนการจัดท าเอกสารขออนุญาตซื้อจ้างในระบบบัญชี 3 มิติ ดังภาพที่ 4.19 และ
ภาพที่ 4.20 
 

 
 
ภาพที่ 4.19 แสดงการเข้าสู่ระบบบัญชีสามมิติ 
ที่มา ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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ภาพที่ 4.20 แสดงการเลือกบันทึก Form PS1 (วัสดุ) 
ที่มา ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
  กรอกรายละเอียดในช่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เรียบร้อย โดยก่อนท าการกด
ปุ่มบันทึก/พิมพ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจทานข้อมูลรายละเอียดให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
จากนั้นกดปุ่ม ดังภาพที่ 4.21 
 

 
 

ภาพที่ 4.21 แสดงรายละเอียดการบันทึก Form PS1 (วัสดุ) 
ที่มา ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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  ในขั้นตอนดังกล่าวนี้หากด าเนินการผิดพลาดหรือมีรายละเอียดข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ยอดเงินผิดพลาด ตัดยอดเงินผิดพลาด ฯลฯ ต้องด าเนินการคืนยอดเงินในระบบ ด้วยแบบฟอร์ม
บันทึกข้อความ เรื่อง ยกเลิกการตัดยอดในระบบบัญชี 3 มิติ (ดังภาพ) หากไม่ด าเนินการคืนยอดเงิน
ในระบบจะท าให้ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายยอดเงินที่เหลือในปลายไตรมาสได้ เนื่องจากระบบตั้ง
ยอดเงินพอดีตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และเมื่อด าเนินการบันทึกแบบฟอร์มดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว จัดส่งไปยังฝ่ายการเงิน ดังภาพที่ 4.22 
  เมื่อด าเนินการขั้นตอนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม บันทึก/พิมพ์ ระบบจะ
ด าเนินการออกเอกสารขออนุญาตซื้อจ้าง ในโปรแกรม Microsoft Word โดยจะไม่ใช้การด าเนินการ
เอกสารนี้ประกอบชุดขออนุญาตจัดซื้อ เนื่องจากเลือกใช้การด าเนินงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(EGP) แทนในข้ันตอนดังกล่าว 
 

 
 

ภาพที่ 4.22 แสดงบันทึกข้อความยกเลิกการตัดยอดในระบบบัญชีสามมิติ 
ที่มา งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 



52 
 

    2.7 การจัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ในขั้นตอนดังกล่าวต้องด าเนินการจัดท าเอกสารในระบบ
บัญชีสามมิติ แต่ไม่ต้องด าเนินการพิมพ์แนบเอกสารชุดเบิกจ่าย  

    2.8 การจัดท าใบตรวจรับพัสดุ ดังภาพที่ 4.23 
    2.9 การจัดท าเอกสารใบเบิก/ยืมพัสดุ ดังภาพที่ 4.24 
    2.10 การจัดท าเอกสาร GFMIS (บส.01) ดังภาพที่ 4.25 
    2.11 การจัดท าใบ กง.1 ดังภาพที่ 4.26 
    2.12 การจัดท างบหน้าใบส าคัญเบกิเงิน ดังภาพที่ 4.27 
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ภาพที่ 4.23 แสดงใบตรวจรับพัสดุจากระบบบัญชีสามมิติ 
ที่มา ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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ภาพที่ 4.24 แสดงใบเบิก/ยืมพัสดุ จากระบบบัญชีสามมิติ 
ที่มา ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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ภาพที่ 4.25 แสดงเอกสาร GFMIS บส.01 จากระบบบัญชีสามมิติ 
ที่มา ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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ภาพที่ 4.26 แสดงใบ กง.1 จากระบบบัญชีสามมิติ 
ที่มา ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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ภาพที่ 4.27 แสดงงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน จากระบบบัญชีสามมิติ 
ที่มา ระบบบัญชีสามมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

     2.13 ขั้นตอนการจัดท าเอกสารขออนุญาตจัดซื้อในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) 
เป็นระบบจัดซื้อจัดจ้างส าหรับผู้ค้าท่ีด าเนินการจัดทะเบียนกับรัฐ และด าเนินการขึ้นทะเบียนกับระบบ 
โดยระบบจะด าเนินการตามวันที่ด าเนินการตามระยะเวลาจริง ตลอดจนแจ้งข่าวสารทางอีเมล์กับ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอีกด้วย เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ      
เป็นต้น เจ้าหน้าที่พัสดุผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างควรตรวจสอบระยะเวลาการด าเนินงาน และการขอ
อนุญาตจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การขัดกรองข้อมูลอ่ืน ๆ ให้เรียบร้อยก่อนด าเนินการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ และควรด าเนินการ     
ตามระยะเวลา วันที่ ที่จัดหรือด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
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1) เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) กรอกชื่อผู้ใช้งาน 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ดังภาพที่ 4.28  

2) เมื่อเข้าสู่ระบบ เลือกเมนูเพ่ิมโครงการ โดยด าเนินการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ตามข้ันตอนให้ครบถ้วน ดังภาพที่ 4.29 และภาพที่ 4.30 

 
 
ภาพที่ 4.28 แสดงการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ที่มา http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
   

 
 
ภาพที่ 4.29 แสดงรายละเอียดเมื่อเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) 
ที่มา http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
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ภาพที่ 4.30 แสดงการกรอกรายละเอียดข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) 
ที่มา http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
 
      3) ด าเนินการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยบันทึกข้อมูล
รายละเอียดผู้ประกอบการทีละราย จ านวน 3 ราย ดังภาพที่ 4.31 เมื่อด าเนินการในขั้นต้นระบบจะ
รายงานชื่อผู้ประกอบการ จ านวน 3 ราย จากนั้นเลือกผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคา ดังภาพที่ 
4.32 ระบบจะขึ้นชื่อผู้ประกอบที่ชนะการเสนอราคา และด าเนินการกรอกราคาที่ได้รับการคัดเลือก 
ดังภาพที่  4.34 เมื่อด าเนินการขั้นตอนดังกล่าวแล้วระบบจะด าเนินการออกประกาศผู้ชนะ             
การเสนอราคา ด าเนินการจัดพิมพ์ประกาศฯ ประกอบชุดเบิกจ่าย ดังภาพที่ 4.35 ทั้งนีเ้มื่อด าเนินการ
ตามข้ันตอนดังกล่าวข้างต้น จะได้เอกสารบันทึกข้อความรายงานขอซื้อขอจ้าง ดังภาพที่ 4.35 เอกสาร
บันทึกข้อความรายงานผลการพิจารณาขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง  ดังภาพที่ 4.36 เพ่ือใช้ประกอบ         
ชุดเบิกจ่ายแทนหนังสือขออนุญาตซื้อจ้างจากระบบบัญชีสามมิติ 
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ภาพที่ 4.32 แสดงการบันทึกรายละเอียดผู้ประกอบการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) 
ที่มา http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.33 แสดงการบันทึกรายชื่อผู้ประกอบการ จ านวน 3 ราย 
ที่มา http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
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ภาพที่ 4.34 แสดงการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา และรายละเอียดราคา 
ที่มา http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 

 

 
 

ภาพที่ 4.35 แสดงประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ 
ที่มา http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
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      4) ระบบจะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดราคากลาง จ านวน 
3 คน จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 3 คน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
จ านวน 3 คน ดังภาพที่ 4.36 และจัดพิมพ์เอกสารค าสั่งประกอบชุดเบิกจ่าย ดังภาพที่ 4.37 
 

 
 
ภาพที่ 4.36 แสดงขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดราคากลาง คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ที่มา http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
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ภาพที่ 4.37 แสดงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ที่มา http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
 
  5) เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้วนั้น ระบบจะด าเนินการ
ออกบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง (ใช้แทนหนังสือขออนุญาตซื้อจ้างจากระบบสามมิติ) 
ดังภาพที่ 4.38 และบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ดังภาพที่ 
4.39 
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ภาพที่ 4.38 แสดงบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง 
ที่มา http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
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ภาพที่ 4.39 แสดงบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
ที่มา http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
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  6) เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่อนุมัติ 
  7) จัดท าสัญญาจัดซื้อวัสดุส านักงาน ดังภาพที่ 4.40 
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ภาพที่ 4.40 แสดงสัญญาจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
ที่มา http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
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  8) ตรวจสอบข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา เจ้าหน้าที่พัสดุควรตรวจความถูกต้องของ
รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นสาระส าคัญตามสัญญาจัดซื้อ ดังภาพที่ 4.41 จากนั้นด าเนินการเลือก
รายละเอียด/แก้ไข เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดสาระส าคัญ เลือกน าข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง และด าเนินการจัดพิมพ์เพ่ือประกอบชุดเบิกจ่าย ดังภาพที่ 4.42 
 

 
 
ภาพที่ 4.41 แสดงข้อมูลสาระส าคัญของโครงการ 
ที่มา http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
 

 
 
ภาพที่ 4.42 แสดงข้อมูลรายละเอียดสาระส าคัญในสัญญา 
ที่มา http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
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  9) ส่งมอบงาน/จัดส่งสินค้า/ประกอบติดตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุควรด าเนินการนัดหมาย
วันเวลากับผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

    - ผู้ค้า จัดส่งสินค้าตามสัญญาจัดซื้อ 
    - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไข 

และข้อตกลงในสัญญาจัดซื้อ 
    - ผู้เบิกจ่าย ตรวจนับ และรับวัสดุที่จัดซื้อ  

  จากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการบันทึกข้อมูลส่งมอบงาน โดยบันทึกรายละเอียด
งวดงานที่ส่งมอบ หนังสือลงวันที่ วันที่รับเรื่องจากงานสารบรรณ ดังที่ 4.43 
 

 
 
ภาพที่ 4.43 แสดงการบันทึกส่งมอบงาน 
ทีม่า http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
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10) การตรวจรับพัสดุ ผู้ตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
จัดซื้อ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการบันทึกข้อมูลการตรวจรับ ดังภาพที่ 4.44 และด าเนินการจัดพิมพ์
ใบตรวจรับ ดังภาพที่ 4.45 จากนั้นด าเนินการถ่ายภาพวัสดุที่จัดซื้อเพ่ือจัดพิมพ์แนบเอกสารเบิกจ่าย 

 

 
 

ภาพที่ 4.44 แสดงการบันทึกข้อมูลการตรวจรับ 
ที่มา http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
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ภาพที่ 4.45 แสดงใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง (EGP) 
ที่มา http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
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  11) จัดท าเอกสารเบิกจ่าย โดยท าการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน ดังภาพที่ 4.46 
จากนั้นเลือกจัดท าหนังสือตั้งเบิก และจัดพิมพ์หนังสือตั้งเบิกหรือบันทึกข้อความ เรื่อง ส่งเบิกเงิน     
ดังภาพที่ 4.47 
  

 
 
ภาพที่ 4.46 แสดงการจัดท าเอกสารเบิกจ่าย 
ที่มา http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
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ภาพที่ 4.47 แสดงบันทึกข้อความ เรื่อง ส่งเบิกเงิน 
ที่มา http://www.gprocurement.go.th/new_index.html 
 
     2.14 ขั้นตอนตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร และติดตามการลงนาม ควรท าการติดตาม
การลงนามตามล าดับขั้น โดยเริ่มจาก ผู้ขออนุญาต เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และคณบดี 
      2.15 ขั้นตอนคณบดีพิจารณา ก่อนน าเสนอคณบดีพิจารณาควรด าเนินการตรวจสอบ
รายละเอียดอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน โดยเฉพาะในรายการเบิกวัสดุ 
จ านวน หน่วยนับ และยอดเงิน ทั้งนี้ควรด าเนินการติดสลิบให้เรียบร้อย เพ่ือเป็นการบอกจุดการลง
นามแก่คณบดี 
     2.16 จัดท าส าเนา ออกเลข และด าเนินการจัดส่งฝ่ายการเงิน 
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วิธีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 วิธีการติดตาม 
 ในการน าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน ด้วยวิธีการ
เฉพาะเจาะจง ไปใช้ในการปฏิบัติงานนั้น เพ่ือความสะดวก เรียบร้อย ควรด าเนินการติดตามงานด้วย
วิธีการ ดังนี้ 
 1. การติดตามรายการเบิกจ่ายให้ตรงและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หากมี   
ความจ าเป็นในการเบิกจ่ายนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้เบิกจ่ายด าเนินการ
ปรับปรุงแผน เนื่องจากหากเจ้าหน้าที่พัสดุผู้ปฏิบัติงานละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เมื่อหน่วยงานตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบจะเป็นข้อตรวจพบในระดับที่
ส าคัญ และเจ้าหน้าที่พัสดุผู้ด าเนินการจะต้องด าเนินการชี้แจงเหตุผลเป็นบันทึกข้อความต่อไป 
 2. การติดตามข้อมูลส าคัญเบื้องต้นของผู้ค้าส าหรับการกรอกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
เนื่องจากในขั้นตอนการด าเนินงานการขออนุญาตจัดซื้อ ทั้งระบบบัญชีสามมิติ และระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ (EGP) ต้องด าเนินการกรอกรายละเอียด หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ 
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น เมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุควรด าเนินการจัดเก็บ
ส าเนาไว้ใช้ในการเบิกจ่ายครั้งต่อไป 
 3. การติดตามส าเนาเอกสารหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และรายการปรับปรุงไม่เกิน 6 เดือน 
ของผู้ค้า เพ่ือใช้แนบชุดเบิกจ่ายในการกรอกข้อมูล GFMIS ในระบบบัญชีสามมิติ และ GFMIS          
ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอีกด้วย 
 4. การติดตามรายชื่อคณะกรรมการ ในการบันทึกส่งคุณลักษณะของวัสดุ ซึ่งเป็นบันทึก
ข้อความส าหรับการตั้งเรื่องเพ่ือขออนุญาตด าเนินการจัดซื้อนั้นในเอกสารแบบฟอร์มไม่มีรายละเอียด
ส าหรับให้ผู้เบิกแจ้งความจ านงในการแจ้งรายชื่อผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เจ้าหน้าที่ พัสดุควรด าเนินการสอบถาม หรืออาจใช้แบบฟอร์มแต่งตั้ งผู้ตรวจรับพัสดุหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
 5. การติดตามการรับประกันคุณภาพสินค้า วัสดุที่ด าเนินการจัดซื้อเกิดความช ารุด เสียหาย 
หรือวัสดุบางชิ้นมีการรับประกันคุณภาพของสินค้า เบื้องต้นให้ด าเนินการสังเกตจากหีบห่อของ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือหาข้อมูล แต่หาไม่พบข้อมูลให้ด าเนินการสอบถามผู้ค้าเพ่ือด าเนินการส่งคืน เปลี่ยน 
ซ่อมแซมต่อไป โดยเจ้าหน้าที่พัสดุควรจดหรือบันทึกข้อมูลรายการสินค้าที่ด าเนินการไว้ใช้ในการ
ติดตามต่อไป 
 6. การติดตามการลงนามในเอกสารชุดเบิกจ่าย ควรด าเนินการตามขั้นตอน เริ่มจาก            
ผู้ขออนุญาต เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจรับ และคณบดีตามล าดับ 
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 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 1. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของคณะวิทยาการ
จัดการ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยผู้ประเมินจะเป็นผู้ใช้บริการส านักงานคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา บุคลากรภาคส่วนอ่ืน ๆ และท าการประเมินในทุก          
ปีการศึกษา 
 2. ประเมินการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามแผนของคณะวิทยาการ
จัดการ โดยกระบวนการดังกล่าวแบ่งการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนตามล าดับพร้อมทั้งมีระยะเวลาในการ
ด าเนินงานก ากับในแต่ละข้ันตอนด้วย ดังภาพที่ 4.48 
 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 ครั้งต่อปี ประกอบด้วย รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 โดยมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/รักษาการหัวหน้าส านักงานคณะวิทยาการจัดการ 
คณบดี และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ 
 4. การประเมินและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ท าการประเมินปีละ 1 ครั้ง เป็นประจ าทุกปี โดยจะท า
การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามกระกวนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการด าเนินงานกับ
คณบดี และผู้ปฏิบัติงานทราบ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการชี้แจงข้อค้นพบ หรือรายงานเอกสารอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมตามการพิจารณาอีกด้วย 
 5. การประเมินผลโดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  
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ภาพที่ 4.48 แสดงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุตามแผนพัสดุคณะวิทยาการจัดการ 
ที่มา ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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จรรยาบรรณ/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
การด าเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน 

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เจ้าหน้าที่พัสดุผู้ด าเนินงานควรยึดหลักจริยธรรมในการปฏิบัติงาน หรือ
จรรยาบรรณ ดังนี้ 

1. พิจารณาประโยชน์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พิทักษ์ 
รักษาประโยชน์แห่งราชการ โดยการไม่เรียกรับผลประโยชน์ หรือการท าการทุจริต 

2. ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
3. ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร 

พ.ศ. 2552 ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน 
 


