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 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีภารกิจผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมในระดับสากล  
พัฒนาคุณภาพของงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  ส่งเสริม   สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศิลปวัฒนธรรม  และบริหารจัดการโดยใช้
กระบวนการประกันคุณภาพ  หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นการสนับสนุนการ ด าเนินงานด้านการบริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏเพชรบุรีให้ส าเร็จตามเป้าหมายและทันต่อเวลา ผู้จัดท าได้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

 

นางสาววรรณวิไล  ยกย่อง 
ต าแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป 

ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีภารกิจผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมใน
ระดับสากล  พัฒนาคุณภาพของงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
ส่งเสริม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศิลปวัฒนธรรม  
และบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพ   หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการสนับสนุนการ  ด าเนินงานด้านการบริหารของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในด้านการ
จัดการด้านพัสดุของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ส าเร็จตามเป้าหมายและทันต่อเวลา จาก
ภารกิจทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เขียนได้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ในการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุไว้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน                
ซึ่งปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้น าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัสดุ  

การจั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง  โ ดย วิ ธี เ ฉพาะ เจ าะจง  ว ง เ งิ น ไม่ เ กิ น  500 , 000  บาท                                
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกระบวนการด าเนินงานหลายขั้นตอน เช่น การก าหนดความ
ต้องการพัสดุ การรายงานขอความเห็นชอบในการ จัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง การ
ขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ การท าสัญญา การส่งมอบพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น  การ
จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน มีระยะเวลาในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน หากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
ด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว ไม่มีข้อผิดพลาด จะส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในทาง
ตรงกันข้ามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุมีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่ล่าช้า หรือมีความผิดพลาด จะส่งผลให้
การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และในปัจจุบันไดม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยในการปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติ                        
ตามกฎระเบียบ  ลดความซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล  มีความถูกต้องแม่นย าในการควบคุม
งบประมาณ และสามารถรายงานความเคลื่อนไหวการใช้จ่ายงบประมาณได้   

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวผู้เขียนซึ่งปฏิบัติงานด้านพัสดุจึงได้จัดท า
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์                       
และเทคโนโลยี 

 



ห น้ า  | 2 
 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคู่มือการปฏิบัติงานและสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานแทนกันได้ 
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่มีความถูกต้องตรงตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3. เพ่ือให้การด าเนินการจัดหาพัสดุของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความ
รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
2. การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอวิธีการจัดหาพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่
ขั้นตอนการขออนุมัติ การด าเนินการจัดหาพัสดุ และข้ันตอนการเบิกจ่าย 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ/ค ำจ ำกัดควำม 

คณะ หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหำวิทยำลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

พระรำชบัญญัติ หมายถึง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  

ระเบียบ หมายถึง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฎกระทรวง หมายถึง กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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พัสดุ หมายถึง สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ หรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

สินค้ำ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนใน รวมทั้งงานบริการ ที่
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 

งำนบริกำร หมายถึง งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับขน ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการ จ้าง
ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 

เงินงบประมำณ หมายถึง เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงาน นอกจาก  เงิน
งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 

ปีงบประมำณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีนั้น ถึงวันที่ 30 กันยายน ของ
ปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 

ค่ำใช้จ่ำย หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการที่เบิกจ่ายจากงบ ด าเนินงาน
ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค หรืองบรายจ่ายใด ที่เบิกจ่ายใน  ลักษณะ
เดียวกัน 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ นั้น
ก าหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

เจ้ำหน้ำที่ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ หน่วยงาน
ของรัฐ   

ผู้ขอให้จัดท ำ  หมายถึง  ผู้ต้องการใช้พัสดุ 

หัวหน้ำหน่วยงำน หมายถึง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หัวหน้ำส่วนรำชกำร หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 



บทที่ 2 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ 

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  

ผู้ที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามคู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย  อธิการบดี  คณบดี  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่  คณะกรรมการตรวจรับ/ผู้ตรวจรับ  และผู้ขอให้จัดท า  โดยมีบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1. อธิการบดี มีบทบาทหน้าที่ในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินที่นอกเหนือ
อ านาจที่มอบหมายให้คณบดี 

2. คณบดี  มีบทบาทหน้าที่ 
2.1 อนุมัติในรายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินไม่เกิน 100,000 

บาท  
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 
2.3  อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคา 

3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่  มีบทบาทหน้าที่ 
3.1  เสนอขอความเห็นชอบเพื่อด าเนินการซื้อหรือจ้าง  
3.2   เสนอขอความเห็นชอบอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้างจากผู้เสนอราคา  
3.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหรือจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ (e-Gp) 
3.4 ลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง  

4. เจ้าหน้าที่  มีบทบาทหน้าที่ 
4.1 จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่ วยงานเพ่ือขอความ

เห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
4.2  จัดท าเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 
4.3 เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง 

หลังจากหัวหน้า หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือหรือขอจ้างแล้ว  
4.4 จัดท ารายงานผลการพิจารณาเพ่ือเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบ

และอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
4.5 จัดท าสัญญาเพ่ือเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจลงนาม หรือ

จัดท าใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง เพ่ือเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ลงนาม 
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5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 
5.1 ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ใน

สัญญาหรือข้อตกลง การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ได้รับมอบอ านาจก่อน  

5.2 ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้  ส าหรับกรณีที่มี
การทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจ
รับตามหลักวิชาการสถิติ  

5.3 ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้
เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด  

5.4 เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้
ส่งมอบพัสดุ ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่
พร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 
ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงาน
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหรือ ผู้ได้รับมอบอ านาจทราบ  

5.5 จัดท ารายงานผลการตรวจรับพัสดุพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอ านาจทราบ 

6. ผู้ขอให้จัดท า  มีบทบาทหน้าที่ ในการส ารวจความต้องการใช้พัสดุและจัดท า
รายละเอียดพัสดุที่ต้องการใช้เสนอมายังเจ้าหน้าที่ 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. งานการเงินและงบประมาณ 
2.งานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3. งานการควบคุมพัสดุ  

3.1 การเบิกจ่ายวัสดุ 
3.2 รายงานวัสดุคงเหลือ 
3.3 การลงเลขรหัสครุภัณฑ์ 
3.4 การยืม คืน  พัสดุ 
3.5 การเคลื่อนย้ายพัสดุ การซ่อมบ ารุง 

4. การตรวจสอบพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ ประจ าปีบประมาณ 
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ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ต าแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ  นางสาววรรณวิไล  ยกย่อง ต าแหน่งบริหารงาน
ทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่ พัสดุ  คณะวิทยาศาสตร์                         
และเทคโนโลยี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1314 /2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564                        
และได้รับมอบหมายงานดังนี้ 

1. งานการเงินและงบประมาณ 
1.1 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของคณะ สาขาวิชา ฝ่ายงานต่างๆ 

และโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ ตามโครงการ/
กิจกรรม และเป็นไปตามนโยบายการใช้เงินของมหาวิทยาลัย 

1.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของคณะ 
สาขาวิชา  ฝ่ายงานต่างๆ และโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี การจัดซื้ อจัดจ้าง  ค่าใช้สอย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน  ค่าสาธารณูปโภค ให้มีความถูกต้องเป็นไปตาม 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

1.3 จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของคณะ สาขาวิชา ฝ่ายงาน
ต่างๆ และโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี  การจัดซื้อจัดจ้าง  ค่า ใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน  ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ในโปรแกรม ระบบบริหารงบประมาณ 
การเงินและการบัญชี GrowFA-MIS (3dgf) น าส่งงานบริหารคลังและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

1.4 จัดท าเอกสารการยืมเงินทดรองจ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ค่าใช้จ่ายใน
การจัดโครงการ/กิจกรรม ของคณะ สาขาวิชา  ฝ่ายงานต่างๆ  และโรงเรียนการอาหารนานาชาติ
เพชรบุรี 

1.5 ควบคุม ติดตาม การยืมเงินทดรองจ่ายและการส่งใช้ลูกหนี้เงินยืมของ 
อาจารย์  เจ้าหน้าที่  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ไม่เกินระยะเวลาตาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

1.6 พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศทางด้านการเงินงบประมาณของคณะ  

1.7 จัดท ารายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณน าเสนอผู้บริหารคณะใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

1.8 ควบคุม ติดตามการโอนเงิน  เปลี่ยนแปลงหมวดเงิน  และการขอกันเงิน
เหลื่อมปีงบประมาณ  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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2. งานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  พิจารณารายการขออนุมัติซื้อจ้าง  ในการ

ขออนุมัติจากจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ สาขาวิชา และฝ่ายงานต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2.2 จัดท ารายงานขออนุมัติซื้อจ้าง งในโปรแกรม ระบบบริหารงบประมาณ 
การเงินและการบัญชี GrowFA-MIS (3dgf)  และในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Gp)  

2.3 จัดท าเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  
2.4 การควบคุมและติดตามสัญญาซื้อจ้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2.5 จัดท าเอกสารการตรวจรับพัสดุ เอกสารใบเบิกพัสดุ  
2.6 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิก ลงรับวัสดุเข้าในโปรแกรม ระบบ

บริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี GrowFA-MIS (3dgf) และเบิกจ่ายวัสดุออกจากระบบ  
2.7 จัดท าเอกสารการใบขออนุมัติเบิกเงินและและงบหน้าในใบส าคัญเบิก

เงิน ในโปรแกรม ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี GrowFA-MIS (3dgf) และจัดท า
รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Gp) น าเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ลง
นามผู้เบิกเงิน 

2.8 จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายที่คณะ 1 ชุด และน าส่งเอกสารการ
เบิกจ่ายให้กับหน่วยงานคลังและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตรวจสอบในโปรแกรม ระบบบริหาร
งบประมาณ การเงินและการบัญชี GrowFA-MIS (3dgf)  

 

3. งานการควบคุมพัสดุ  
3.1 ควบคุมการรับพัสดุ  และการเบิกจ่ายพัสดุ ของคณะ สาขาวิชา โรงเรียน

การอาหารนานาชาติเพชรบุรี  ให้มีความเป็นปัจจุบัน  ผ่านโปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ 
การเงินและการบัญชี GrowFA-MIS (3dgf) 

3.2 จัดท ารายงานวัสดุคงเหลือของคณะ สาขาวิชา โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติเพชรบุรี  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ รายงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบ 

3.3 ควบคุมการยืม-คืน  พัสดุ   การเคลื่อนย้ายพัสดุ   การซ่อมบ ารุงรักษา
พัสดุ  ของคณะสาขาวิชา  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  โรงเรียนการอาหารนานาชาติ
เพชรบุรี 

3.4 ลงเลขคุมรหัสครุภัณฑ์ของคณะ  สาขาวิชา  ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์  โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี และจัดท าเป็นทะเบียนครุภัณฑ์ของ
คณะ 

3.5 จัดท าฐานข้อมูลทะเบี ยนครุภัณ ฑ์ ของคณ ะ  สาขาวิชา  ศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี  ให้มีความเป็นปัจจุบัน
และง่ายต่อการตรวจสอบ 
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4. การตรวจสอบพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ 
4.1 เสนอชื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี

งบประมาณ ซึ่งจะต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่  และหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ที่ด าเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุ  เพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุประจ าปีของคณะ 

4.2 จัดเตรียมข้อมูลการเบิกจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี
ของคณะด าเนินการตรวจสอบและจัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณรายงาน
ให้กับมหาวิทยาลัยรับทราบ 

4.3 ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพ่ือ
ตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อพบพัสดุช ารุด  เสื่อมสภาพ  

4.4 จัดเตรียมข้อมูลให้คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อมูล  
สภาพของพัสดุและจัดท ารายงานการสอบหาข้อเท็จจริงให้มหาวิทยาลัยรับทราบเพ่ือด าเนินการ
จ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด  เสื่อมสภาพ  และไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจ าหน่าย 

4.5 จัดท าบันทึกขอจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด  เสื่อมสภาพ  และไม่จ าเป็นต้องใช้
ในราชการ พร้อมค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการจ าหน่ายพัสดุตามวีธีการจ าหน่ายที่คณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริงได้รายงานให้กับมหาวิทยาลัยรับทราบ  

4.6 จัดส่งรายงานผลการจ าหน่ายพัสดุของคณะแก่พัสดุกลางมหาวิทยาลัย
และติดตามการจ าหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนเพ่ือให้ทะเบียนมีความเป็นปัจจุบัน 
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โครงสร้าง/การบริหารจัดการ 

โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

รูปภาพที่ 2.1  แสดงแผนผังโครงสร้างการบริหารและแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที่มา:เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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แผนผังโครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

รูปภาพที่ 2.2  แสดงแผนผังโครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่มา:เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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รูปภาพที่ 2.3  แสดงโครงสร้างการบริหารหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่มา:เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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รูปภาพที่ 2.4 แสดงแผนผังโครงสร้างส่วนงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่มา:เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 

หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (2560) เป็น

พระราชบัญญัติที่ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับของ
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 กล่าวคือ พระราชบัญญัติดังกล่าวได้
ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ทั้งกฎระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด และให้ใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แทน โดย
เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มาก
ที่สุดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการ
วางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอ่ืนๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีการท างานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะ
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้เป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป 

 
2. กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

(2560) ถือเป็นกฎหมายล าดับรอง มีด้วยกันหลายฉบับ ซึ่งเป็นการก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น
กฎกระทรวง ก าหนดให้หน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ก าหนดพัสดุที่รับ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ พัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธี
เฉพาะเจาะจง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
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เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง ก าหนดอัตราเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ เป็นต้น 

 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

(2560) เป็นระเบียบที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถือว่าเป็นกฎหมายล าดับรอง ที่เป็นการก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน หลักเกณฑ์ 
วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 โดยที่หน่วยงานของรัฐต้อง
ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน 

 
4. แนวการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตาม 
ส านักงบประมาณ (2559) เพ่ือให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความเข้าใจชัดเจน

ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการพิจารณาสิ่งของตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณตามงบประมาณ
ส าหรับรายจ่ายค่าวัสดุ  และรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณจึงซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพและครุภัณฑ์โดยสภาพ ดังนี้ 

4.1 สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ  ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1) ประเภทวัสดุคงทนได้แก่  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนตามปกติมี

อายุการใช้งานไม่ยืนนาน  หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิม  หรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม 

3) ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมมีลักษณะเป็น
การซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

4.2 ครุภัณฑ์  ได้แก่  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน  มีอายุการใช้งานที่                    
ยืนนาน  เมื่อช ารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดั่งเดิม 

 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2565) เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  หรือรูปแบบรายการงานก่อสร้าง    
(ฉบับที่ 2)  
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1)  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 
ยกเว้นการจ้างก่อสร้าง  ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

2) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอ่ืนๆ รวมไปถึงการจ้างก่อสร้าง  ให้หน่วยงานเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วแต่กรณี 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2565) เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้ง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  ก าหนดแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการส าหรับการซื้อหรือจ้างครั้ง
หนึ่งซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ 500,001 บาท ขึ้นไป ดังนี้  

1) คณะกรรมการจัดท าร่างของเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ตามข้อ 21 และคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือจ้างตาม ข้อ 25(1) 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคา (3)คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และ (4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  ให้แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานที่จะซ้ือหรือจ้างเป็นประธานกรรมการ 

2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามข้อ 25(5) ให้แต่งตั้งรองคณบดี  หรือ
ประธานสาขาวิชา  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และเนวปฏิบัติการ

ยืมเงินทดลองจ่ายจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการยืมเงินทดลองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2561 ให้มีความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการ
คลัง  ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง  
พ.ศ. 2562  

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  (2561)  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติการยืมเงินทดลองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2561  ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดลอง
จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยสอดคล้องเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง                 
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551  
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6. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2564) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 

1334/2564  เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

เพ่ือให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความ
คล่องตัว  สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน  อาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ มาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และข้อ 7 แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบอับ
ระเบียบ  กฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  จึงยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ที่ 071/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 หรือค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้  

 
7. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2563) หลักเกณฑ์การ
เบิกหมวดค่าวัสดุกรณีซื้อ/จ้าง (วงเงินตั้งแต่ 1-4,999 บาท)  หลักฐานและเอกสารที่แนบการเบิกเงิน 
ดังนี้ 

1) งบหน้าใบส าคัญการเบิกเงิน 
2) ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบกง.1) 
3) รายงานขอซื้อขอจ้าง 
4) ใบรายละเอียดพัสดุ 
5) ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ/ใบส าคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด 
6) ส าเนาบัตรประชาชนกรณีผู้ขายออกเอกสารเป็นใบส าคัญรับเงินให้

หน่วยงาน 
7) กรณีมอบอ านาจให้แนบ (ส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ พร้อม

ติดอากร กรณีมอบด าเนินการ 1 เรื่อง ติดอากรเท่ากับ 10 บาท กรณีมอบด าเนินการมากกว่า 1 เรื่อง
ติดอากรเท่ากับ 30 บาท 

8) ใบส่งมอบพัสดุ 
9) ใบตรวจรับพัสดุ 
10) ใบเบิกพัสดุ 
11) ส าเนาบัญชีธนาคารของผู้ขาย 
12) โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว (กรณีจัดโครงการ) 
13) ก าหนดการ (กรณีจัดโครงการ) 

กรณีซ้ือ/จ้าง (วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท)หลักฐานและเอกสารที่แนบการเบิกเงิน 
ดังนี้ 

1) งบหน้าใบส าคัญการเบิกเงิน 
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2) ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบกง.1) 
3) รายงานขอซื้อขอจ้าง (จากระบบ e-GP) 
4) ใบรายละเอียดพัสดุ 
5) รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จากระบบ e-GP) 
6) ประกาศผูช้นะการเสนอราคา (จากระบบ e-GP) 
7) ใบสั่งซื้อ/(กรณีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท อัตราค่าปรับร้อยละ 0.20) 
8) ใบสั่งจ้าง(กรณีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ติดอากร 1,000 บาท : 1 บาท 

อัตราค่าปรับร้อยละ 0.10) (จากระบบ e-GP) 
9) ใบสั่งจ้างติดแสตมป์อากร 1,000 บาท เท่ากับ 1 บาท 
10) กรณีมอบอ านาจให้แนบ (ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับ

มอบ พร้อมติดอากร กรณีมอบด าเนินการ 1 เรื่อง ติดอากรเท่ากับ 10 บาท กรณีมอบด าเนินการ
มากกว่า 1 เรื่องติดอากรเท่ากับ 30 บาท 

11) ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ/ใบส าคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด 
12) ส าเนาบัตรประชาชนกรณีผู้ขายออกเอกสารเป็นใบส าคัญรับเงินให้

หน่วยงาน 
13) ใบส่งมอบพัสดุ 
14) ใบตรวจรับพัสดุ 
15) ใบเบิกพัสดุ 
16) ส าเนาบัญชีธนาคารของผู้ขาย 
17) โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว (กรณีจัดโครงการ) 
18) ก าหนดการ (กรณีจัดโครงการ) 

หมายเหตุ  :  ลงทะเบียนรับเข้าพัสดุ  เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ท า PO ที่พัสดุ
กลางก่อนทุกครั้ง 
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ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 
2565  ดังนี้ 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
และพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

1. การจัดซื้อ  
1.1 การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุ  
1) ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ

ก าหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ  

2) กรณีที่พัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่ไม่มีผลิต
ภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องก าหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ กรณีนี้ไม่ต้องขออนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งขั้น  

3) ในกรณีที่พัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่มีผลิต
ภายในประเทศ แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเช้ายื่นข้อเสนอจ านวน
น้อยราย หรือมีความจ าเป็น  จะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือน าเช้าพัสดุจาก
ต่างประเทศให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และ
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา โดยจะเสนอ ไปพร้อมกับขั้นตอนขอความเห็นขอบรายงานขอ
ซื้อขอจ้างก็ได้ ในกรณีดังนี้ 

( 1 )  เป็ นการจั ดหาอะ ไหล่ ที่ มี ค ว ามจ า เป็ นต้ อ งระบุ คุณ
ลักษณะเฉพาะและจ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 

(2) กรณีมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตหรือน าเช้าจาก
ต่างประเทศซึ่งเป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือราคาพัสดุที่น าเช้าจาก
ต่างประเทศมีราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 2 ล้านบาท 

กรณีนอกจากวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นเพ่ือ
อนุมัต ิ

กรณีตามวรรคหนึ่ง (2) หากพิจารณาแล้วสามารถแยกราคาต่อหน่วยได้ว่า ราคา
ต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท กรณีนี้แม้วงเงินรวมทั้งสัญญาจะเกิน 2 ล้านบาท ถ้าเช้ากรณีใดกรณีหนึ่ง 
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ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่หากไม่สามารถแยกพิจารณาราคาต่อหน่วยได้ ก็ให้
พิจารณาจากมูลค่าของสัญญาถ้าไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

2. การจัดจ้างก่อสร้าง 
2.1 การจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

1) หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
และก าหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตาม
สัญญา 

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดย
หน่วยงานของรัฐ ต้องก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กท่ีผลิต
ภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา 

2) กรณีเมื่อหน่วยงานชองรัฐได้จัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบ
บัญชีรายการ ก่อสร้างแล้ว ทราบว่าพัสดุที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่
หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุ ที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่
ครบร้อยละ 60 หากกรณีเป็นดังนี้ 

(1) กรณีที่ราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 
ล้านบาท ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขออนุมัติก่อน 

(2) กรณีที่ราคาพัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใด
รายการหนึ่ง เกิน 2 ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นเพื่อขออนุมัติก่อน 

3) กรณีดังต่อไปนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มี
อ านาจ เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นขออนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง ได้ตามความต้องการ 

(1) กรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้
พัสดุที่น าเข้าจากประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้น ไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งท าให้อัตราการใช้พัสดุที่
ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 

(2) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา        
และใบบัญชี รายการก่อสร้างแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้พัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศ
และพัสดุดังกล่าวนั้น ไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งท าให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุ ที่จะใช้โนงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 

3. การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
3.1 การจัดท าร่างขอบเขตของงานและการก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้

ยื่นข้อเสนอ 
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1)  หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดร่างขอบเขตของงานและก าหนดให้
คู่สัญญาต้องใช้พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดย
ต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างที่ทั้งหมดตามสัญญา 

2) กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะน ามาใช้ในงาน
จ้างนั้นแล้วทราบว่ างานนั้นเป็นพัสดุที่่ ไม่มีผลิตภายในประเทศหน่ วยงานของรัฐสามารถ                  
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องก าหนดว่า
เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ กรณีนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจ
เหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น 

3) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะน ามาใช้ในงาน
จ้างนั้นแล้ว ทราบว่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่
ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 หากกรณีเป็นดังนี้ 

(1) กรณีที่ราคาพัสดุที่น่าเช้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 
2 ล้านบาท ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ืออนุมัติก่อน 

(2) กรณีที่ราคาพัสดุที่น่าเช้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการ
ใดรายการหนึ่ง เกิน 2 ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งขั้นเพ่ืออนุมัติเห็นก่อน 

4) กรณีดังต่อไปนี้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ หรือผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นอนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถก าหนด
ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามความต้องการ 

(1) กรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต้นว่างานจ้างนั้นต้องใช้พัสดุที่
น าเข้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งท าให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา 

(2)  กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะน ามาใช้ใน
งานจ้างนั้น แล้วทราบว่างานจ้างนั้นต้องใช้พัสดุที่น่าเช้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิต
ภายในประเทศซึ่งท าให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะ
ใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา 

 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ด าเนินการตาม
กฎหมาย  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปก่อน เว้นแต่ (1) กรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง  (ข)  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  
จ าหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  และวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครึ่งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

2. กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
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พ.ศ.2560  ข้อ 1. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  จ าหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  และ
วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครึ่งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 79 กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ข)วรรคแรก (วงเงินไม่เกิน 500,00 บาท) ให้
เจ้าหน้าที่เจราตกลงกับผู้ประกอบอารที่มีอาชีพขายหรอรับจ้างนั้นโดยตรง  แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ 24 

4. หนังสือที่ กค(กวจ)0405.2/ว123  ลงวันที่  9  มีนาคม  2561 เรื่อง  ซ้อมความ
เข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนด
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และก าหนดแนวทางปฏิบัติในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 56  วรรคหนึ่ง (2)(ซ) 
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ถูกต้อง 

อนุมัติ 

อนุมัติ 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 3.1  แสดงขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                            
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

1. ผู้ขอให้จัดท าส ารวจความตอ้งการใช้
พัสดพุัสดุ 

 
2. จัดท ารายละเอยีดของพัสด ุ

3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
กรณี พัสดุมีผลิตในประเทศไทย
แต่มีความจ าเป็นจะไม่ใช้ จัดท า

บันทึกขออนุมัต ิ

4. เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง 
วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 

จัดท ารายงานใน e-Gp 

วงเงินไม่ถึง 5,000 บาท 
จัดท ารายงานขออนุมัติ

ในโปรแกรม 3dgf 

5.หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พิจารณาอนุมัต ิ

6.หัวหน้าหนว่ยงาน
พิจารณาอนุมัต ิ

A 
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อนุมัติ 

ยืมเงิน 

อนุมัติ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

อนุมัติ 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่อนุมัติ 

รูปภาพที่ 3.2  แสดงขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                            
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A 

7.วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เจ้าหนา้ที่ตกลง
กับผู้ประกอบการและจัดท ารายงานและประกาศ 

8.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พจิารณาอนุมัต ิ

9.หัวหน้าหนว่ยงานพิจารณาอนุมัติ 

10.เจ้าหน้าที่จัดท าสัญญาซ้ือจ้าง 

11.ผู้ขอให้จัดท าด าเนินการซ้ือจา้ง 

12.กรรมการตรวจรับ
พัสด ุ

13.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
และจัดท าเอกสาร 

14.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พจิารณาอนุมัต ิ

15. เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสาร 

สิ้นสุดกระบวนการ 

 

วงเงินไม่ถึง 5,000 บาท  

จัดท าสัญญายืม
เงิน 

ส่งงานบริหาร
คลังและ
ทรัพย์สิน 

รับเงินยืม 
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เงื่อนไขและข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน                     
500,000 บาท  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

 
ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการด าเนินงาน 

 1. ส ารวจความต้องการจัดซื้อพัสดุ  ผู้ขอให้จัดท า
ส ารวจความต้องการจัดซื้ อ จั ดจ้ า งพัสดุ  ก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ ขอบเขตของงาน  และขอใบ
เสนอราคาจากผู้ขาย  

 2. ผู้ขอให้จัดท ากรอกรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการ
ซื้ อจ้ า งลงแบบฟอร์ ม   ผู้ ขอ ให้ จั ดท าดาว โหลด
แบบฟอร์มเพ่ือจัดท ารายละเอียดของพัสดุและขอบเขต
ของงานลงในแบบฟอร์ม ดังนี้ 
การจัดซื้อวัสดุ ด าเนินการ  ดังนี้  

1) ต้องจัดซื้อพัสดุที่ผลิตในประเทศ  วิธีการให้
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุ-ครุภัณฑ์  ที่จะ
จัดซื้อในแบบฟอร์ม Excel  ตามปกติ  โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ความต้องการใช้งานและต้องก าหนดเป็น
พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย  ตามตัวอย่างรูปภาพที่ 3.3 
สามารถด าเนินการตรวจสอบพัสดุว่ามีผลิตในประเทศ
ไทยไดจ้าก www.mit.fti.or.th   

2) กรณีที่พัสดุไม่มีผลิตในประเทศไทย  ด าเนินการ
โดยก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุ-ครุภัณฑ์  
ที่จะจัดซื้อในแบบฟอร์ม Excel  โดยไม่ต้องระบุว่าเป็น
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  ตามตัวอย่างรูปภาพที่ 3.4 
และแนบหลักฐานโดยด า เนินการตรวจสอบจาก 
www.mit.fti.or.th   และพริ้นสกรีนเอกสารแนบไว้เป็น
หลักฐานประกอบการขออนุมัติ  กรณีนี้ไม่ต้องท าบันทึก
ขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน 

3) กรณีที่มีผลิตในประเทศไทยแต่ไม่เพียงพอ
จ าเป็นต้องใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือน าเข้า
พัสดุจากต่างประเทศ  ด าเนินการโดยให้ก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุ-ครุภัณฑ์  ที่จะจัดซื้อ
ในแบบฟอร์ม Excel หากพัสดุมีผลิตภายในประเทศแต่
จะไม่ใช้  ไม่ต้องระบุว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

1. ผู้ขอให้จัดท าส ารวจความต้องการใช้
พัสดุพัสดพุัสดุ 

 

2. จัดท ารายละเอยีดของพัสด ุ

http://www.mit.fti.or.th/
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ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการด าเนินงาน 
ยื่นหลักฐานการตรวจสอบจาก www.mit.fti.or.th  
และพริ้นสกรีนเอกสารแนบไว้เป็นหลักฐานประกอบการ
ขออนุมัติและท าบันทึกขออนุมัติใช้พัสดุที่ผลิตหรือ
น าเข้าจากต่างประเทศ ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถใช้พัสดุ
ที่ผลิตในประเทศไทยและหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติตาม
วงเงินที่ได้รับมอบอ านาจ (คณบดีอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 
100,000 บาท วงเงินตั้ งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป 
อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ) 

 
กรณีงานจ้างท าของ (งานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง) 

ให้จัดท ารายละเอียดของงานโดยแยกรายการวัสดุ
และค่าแรงที่จะน ามาใช้ในงานจ้างนั้น และวัสดุที่ใช้ต้อง
ระบุว่าเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย  โดยต้องใช้พัสดุที่
ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่า
พัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมด ตามตัวอย่างรูปภาพที่ 
3.5 
กรณีงานจ้างเหมาบริการ (งานจ้างท่ีมีเฉพาะค่าแรง) 

ให้ด าเนินการจ้างได้ตามปกติ  เช่น ค่าบ ารุงรักษา
ลิฟท์  งานจ้างก าจัดปลวก   ค่าเช่ารถ ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร ตามตัวอย่างรูปภาพที่ 3.6  

 
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  ผู้ขอให้จัดท าส่ง

เอกสารให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ  โดยแนบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้  

1)  โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
2) ใบเสนอราคาจากบริษัท ห้าง ร้าน  
3) เอกสารหลักฐานปริ้นสกรีนจาก 

www.mit.fti.or.th กรณีท่ีพัสดุไม่มีผลิตในประเทศไทย 
4) รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายการพัสดุ   ตรวจสอบงบประมาณที่ ใช้   รหัส
งบประมาณที่ใช้ในการซื้อจ้างให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ตามแผนปฏิบัติราชการและตัดยอดการใช้เงินในระบบ
การบริหารจัดการงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กรณี ตรวจสอบแล้วพบว่า มีรายการ

3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

http://www.mit.fti.or.th/
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ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการด าเนินงาน 
พัสดุที่ ต้ อ งการซื้ อจ้ า งมีผลิ ต ในประเทศไทยแต่
จ าเป็นต้องใช้พัสดุน าเข้า ให้เจ้าหน้าที่ท าบันทึกขอ
อนุมัติใช้พัสดุที่ผลิตหรือน าเข้าจากต่างประเทศ 
เสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน(คณบดี)หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ (อธิการบดี) พิจารณาอนุมัติก่อนตามวงเงินที่
ได้ รับมอบอ านาจ  (คณบดีอนุมัติ ในวงเงินไม่ เกิน 
100,000 บาท วงเงินตั้ งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป 
อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ) ก่อนจัดท ารายงานขออนุมัติซื้อ
จ้าง 
 

 4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จัดท ารายงานขออนุมัติซื้อ
จ้าง  เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้อง เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลจัดท ารายงานขออนุมัติซื้ อจ้ างและแต่ งตั้ ง
กรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้  

1 )  กรณี ซื้ อ จ้ า ง  ว ง เ งิ น ไม่ ถึ ง  5 , 000  บาท  
ด าเนินการจัดท าบันทึกขออนุมัติซื้อจ้างในระบบบริหาร
งบประมาณ การเงินและการบัญชี 3dgf (GrowFA-MIS)  

2) กรณีซื้อจ้าง 5,000 บาทขึ้นไปด าเนินการจัดท า
บันทึกขออนุมัติซื้อจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้ ว ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( Electronic Government 
Procurement : e-GP) 

 
 5.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ  เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์

เอกสารรายงานขออนุมัติซื้อจ้างเสนอให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ   
 

 
 6.หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัติ  เมื่อหัวหน้า

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและอนุมัติแล้ว เสนอ
ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัติ กรณีซื้อจ้างวงเงินที่
ไม่เกิน 100,000 บาท คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

1) กรณีวงเงินซื้อจ้ างตั้ งแต่  100,001 บาท 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นผู้พิจารณา
อมนุมัต ิ

4. เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง 

5.หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พิจารณาอนุมัต ิ

6.หัวหน้าหนว่ยงาน
พิจารณาอนุมัต ิ
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ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการด าเนินงาน 
2) กรณี ซื้อจ้างวงเงินที่ไม่เกิน 5,000 บาท เมื่อ

หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัติแล้วเจ้าหน้าที่จะ
ด าเนินการจัดส่งคืนให้กับผู้ต้องการใช้พัสดุ สามารถ
ด าเนินการซื้อจ้างได้เลย  

3) กรณี ต้องการที่จะยืมเงินราชการทดลองจ่ายให้
แจ้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าใบยืมเงินให้ ซึ่งสามารถ
ยืมได้ในกรณีที่มีการซื้อจ้างต่ ากว่า 5,000 บาท และ
ผู้ขายไม่เป็นนิติบุคคล ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี   เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืม
เงินทดลองจ่ายจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  
เจ้าหน้าที่จะด าเนินการจัดท าใบยืมเงินและส่งเอกสารให้
งานบริหารคลังและทรัพย์สินและจะโอนเงินเข้าบัญชี
ของผู้ขอให้จัดท า 

 
 7.เจ้าหน้าที่ตกลงกับผู้ประกอบการและจัดท ารายงาน

และประกาศ  กรณีที่มีการซื้อจ้างวงเงินตั้งแต่ 5,000 
บาท ขึ้นไป ที่ได้ด าเนินการขออนุมัติซื้อจ้างในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) เจ้าหน้าที่ตกลง
กับผู้ประกอบอารและจัดท ารายงานผลการพิจารณา
และขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอ
ราคาในระบบ e-Gp  
 

 8.หัวหน้า เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุ มัติ   เจ้าหน้าที่
ด าเนินการจัดท าเอกสารรายงานผลการพิจารณาและขอ
อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างพร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ในระบบ e-Gp เรียบร้อยแล้วบันทึกส่งในระบบให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติในระบบและลงนามใน
เอกสาร 
 

 9.หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัติ   เมื่อหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและอนุมัติแล้ว เสนอ
ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัติ รายงานผลการ
พิจารณาและขออนุมัติสั่ งซื้อสั่งจ้างและลงนามใน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา      

7.วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เจ้าหนา้ที่ตก
ลงกับผู้ประกอบการและจัดท ารายงานและ

ประกาศ 

8.หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พิจารณาอนุมัต ิ

9.หัวหน้าหนว่ยงาน
พิจารณาอนุมัต ิ
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ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการด าเนินงาน 
1) กรณีซื้อจ้างวงเงินที่ไม่เกิน 100,000 บาท 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้พิจารณา
อนุมัต ิ

2) กรณีวงเงินซื้อจ้ างตั้ งแต่  100,001 บาท 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นผู้พิจารณา
อมนุมัต ิ
 

 10.เจ้าหน้าที่จัดท าสัญญาซื้อจ้าง หลังจากหัวหน้า
หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและลง
นามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว เจ้าหน้าที่
ด าเนินการจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ e-Gp และส่ง
เอกสารคืนให้ผู้ขอให้จัดท าด าเนินการซื้อจ้าง 

 11. ผู้ขอให้จัดท าด าเนินการซื้อจ้างพัสดุ  ผู้ขอให้
จัดท าด าเนินการซื้อจ้างพัสดุตามคุณสมบัติที่ก าหนดใน
รายละเอียดขออนุมัติซื้อจ้าง และแนบหลักฐานการผลิต
ในประเทศไทย 
 

 12. กรรมการตรวจรับพัสดุ  หลังจากด าเนินการซื้อจ้าง
เสร็จให้ผู้ขอให้จัดท าแนบเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าสิ้นค้า
ดังกล่าวนั้นผลิตในกระเทศไทย เพ่ือใช้เป็นหลักฐานใน
กรรมการตรวจรับ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด าเนินการตรวจรับให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ผู้ขายส่งของหรือโดยเร็วที่สุดและ
ส่งเอกสารตรวจรับคืนผู้ สั่ งซื้อสั่ งจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175  คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือ
สถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงการตรวจรับ
พัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง 
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 

(2)  ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐาน
ที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบ
ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา หรือ

10.เจ้าหน้าที่จัดท าสัญญาซ้ือจ้าง 

11.ผู้ขอให้จัดท าด าเนินการซ้ือจา้ง 

12.กรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ
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ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการด าเนินงาน 
ส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของ
ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ ในกรณีจ าเป็น
ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจ
รับตามหลักวิชาการสถิติ 

(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน า
พัสดุมาส่ง และให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 

(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้ 
และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง 
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับโดยลงชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้
รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพ่ือด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและ
รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบในกรณีที่เห็น
ว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
ในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ 

(5) ในกรณีท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้อง
แต่ไม่ครบถ้วนตามจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน แต่
ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนที่ถูกต้อง โดย
ถือปฏิบัติตาม(4)และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้
รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันตรวจพบ 
แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้
รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือ
หน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะ
ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้
รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติ ให้รีบ
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้
รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันที่ตรวจ
พบ 

(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับ
พัสดุ โดยท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
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ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการด าเนินงาน 
ของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
สั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้จึงด าเนินการตาม (4) หรือ 
(5)แล้วแต่กรณี 
 

 13. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร จัดท าบันทึกขอ
อนุ มัติ เบิกจ่ายเงิน   เมื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ
ด าเนินการตรวจรับพัสดุเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ขอให้จัดท า
ด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานน าส่ ง ให้กับ
เจ้าหน้าที่  ตรวจสอบเอกสาร ครบถ้วนและถูกต้อง
ด าเนินการ รับวัสดุเข้าในระบบบริหารงบประมาณ 
การเงินและการบัญชี 3dgf (GrowFA-MIS) จัดท าใบขอ
อนุมัติเบิกเงิน และงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน ระบบ
บริหารงบประมาณ การ เงินและการบัญชี  3dgf 
(GrowFA-MIS)  กรณีซื้อจ้างวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท 
ขึ้นไป ต้องด าเนินการกรอกรายละเอียดขั้นตอนที่ 6-8 
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
( Electronic Government Procurement : e-GP) 
ประกอบไปด้วย การตรวจสอบหลักประกันสัญญา  
ข้อมูลสารส าคัญในสัญญา และการบริหารสัญญา 
 

 14. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
พิมพ์เอกสารให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ลงนามพิจารณาอนุมัติ
การเบิกจ่ายเงิน หลังจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่อนุมัติเบิก
จ่ายเงิน ด าเนินการเบิกวัสดุออกจากระบบระบบบริหาร
งบประมาณ การเงินและการบัญชี 3dgf (GrowFA-MIS) 
 

 15. เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่ 
บันทึกขอส่ง เอกสารในระบบระบบระบบบริหาร
งบประมาณ การเงินและการบัญชี 3dgf (GrowFA-MIS) 
ส าเนาเอกสารเก็บหลักฐานที่คณะวิทยาศาสมตร์และ
เทคโนโลยี 1 ชุด  และจัดส่งเอกสารไปยังงานบริหาร
คลังและทรัพย์สิน   
 

ตารางที่ 3.1 แสดงกระบวนการด าเนินงานตามแผนผังแสดงขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง     
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

13.เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร
และจัดท าเอกสาร 

14.หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พิจารณาอนุมัต ิ

15. เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสาร 
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รูปภาพที่ 3.3  แสดงการเขียนรายละเอียดของพัสดุกรณีท่ีพัสดุมีผลิตในประเทศไทย 
ที่มา:ภาพโดยผู้เขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 3.3-2  แสดงการเขียนรายละเอียดของพัสดุกรณีที่พัสดุไม่มีผลิตในประเทศไทย 
 

รูปภาพที่ 3.4  แสดงการเขียนรายละเอียดของพัสดุกรณีท่ีพัสดุมีผลิตในประเทศไทย 
 

 
               รูปภาพที่ 3.4  แสดงการเขียนรายละเอียดของพัสดุกรณีที่พัสดุไม่มีผลิตในประเทศไทย 

ที่มา:ภาพโดยผู้เขียน 
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รูปภาพที่ 3.5  แสดงการเขียนรายละเอียดงานจ้างที่มีทั้งค่าวัสดุและค่าแรง 
ที่มา:ภาพโดยผู้เขียน 
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รูปภาพที่ 3.6  แสดงการเขียนรายละเอียดงานจ้างบริการที่มีเฉพาะค่าแรง 
ที่มา:ภาพโดยผู้เขียน 
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แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นิตยา ชื่นศิริ (2561) ศึกษาเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและด้านพัสดุ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัย
พบว่า 1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและด้านพัสดุ มหาวิทยาลัยบูรพา มีระดับความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารสัญญาและ
การตรวจรับพัสดุ ด้านการบริหารพัสดุ และด้านการท าสัญญา ตามล าดับ 2. ผลการเปรียบเทียบระดับ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและด้านพัสดุ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยจ าแนกตามสถานภาพผู้ปฏิบัติงาน ประสบการณ์การ
ท างาน และระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

สุพัตรา  ชนไธสง (2561) ศึกษาผลกระทบของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ที่มีผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีภาครัฐ.โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
GP) ที่มีผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีภาครัฐ ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบของระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก  และวิธี เฉพาะเจาะจง ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีภาครัฐ  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนักชีภาครัฐเป็นผู้มี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ท าให้
สามารถลดความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

สุวรรณกมล อมฤตวาร(2562) การวิจัยเรื่อง “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560 ของส านักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม” ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะที่ได้จาก การศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม โดยใช้การเก็บข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลที่
เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานการปฏิรูป ที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม จ านวน 10 ส านัก/กอง/ศูนย์ จ านวน 20 คน แบ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 10 คน และ
เจ้าหน้าที่ 10 คน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560 ของส า 
นักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการท างานและความ  
เข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B9%D4%B5%C2%D2%20%AA%D7%E8%B9%C8%D4%C3%D4&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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กฎหมายที่ต่อยอดมาจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่มีการปรับปรุงขั้นตอน มีความรัดกุม และลดความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการ
ก าหนดวิธีการ ปฏิบัติแยกออกเป็นสัดส่วน ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ที่มีความโปร่งใส และมีกลไกลตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน หลีกเลี่ยงการ
เผชิญหน้ากันของหน่วยงาน ของรัฐกับผู้ประกอบการ เพ่ือลดการทุจริต และพบว่าประสบการณ์ใน
การท างานมีผลกับความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ลดข้อผิดพลาด เกิดความ
รอบครอบและรัดกุมในการ ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย
พบปัญหาส่วนใหญ่ใน เรื่องของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และไม่รู้ หน้าที่ของการเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งผลให้หาผู้ที่จะมาเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ยากมาก ท าให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

จุไลรัตน์ ผดุงกิจและภานุมาศ ชาติประเสริฐ (2563) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 
เจ้าหน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความ คิดเห็นด้วยเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานในการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านปัจจัยความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์และการอภิปรายกลุ่มพบว่า ปัญหาการ
ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้ เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างลงในระบบ e-GP ไม่ถูกต้องเกิดจากระบบมีการท างานที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน และ
เจ้าหน้าที่พัสดุยังไม่ช านาญในการใช้ระบบ มีจุดที่ยังมีความไม่เข้าใจในขอบเขตการท างานของระบบ 
จึงท าให้เกิดความผิดพลาดใน ขั้นตอนของการบันทึกข้อมูล และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกโครงการ เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบเนื่องจากจะท าให้กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ล่าช้า จึงท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

สิตากาญจน์ วงษ์สุวรรณ (2563)   ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิของ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของมหาวิทยาลัยบูรพาการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงของมหาวิทยาลัยบูรพา และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 348 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสนับสนุนจากองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ
จัดซื้อจัด จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของมหาวิทยาลัยบูรพา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก การวางแผน
บริหารงานพัสดุมี ความส าคัญเป็นอันดับ 1 รองลงมาระบบสารสนเทศ, การบริการของเจ้าหน้าที่ และ
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ความโปร่งใสซึ่งมีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน, การ ตรวจสอบได้มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
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2560 และประกาศต่าง ๆ อย่างมีระบบครบทุกขั้นตอน , ความคุ้มค่ามี การจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่
เหมาะสมยึดหลักราคากลาง หรือมีการเทียบราคา และความมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล มีการ
วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

จริยธรรมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  (2564)  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บุคลากรของมหาวิทยาลัย ต้องรักษาจริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพ
และการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. พึงยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 

2. พึงประพฤติตนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักพออยู่พอกิน 
พอใช้ ลดค่าใช้จ่าย และความฟุ่มเฟือย 

3. พึงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม
กับการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและต าแหน่งที่ด ารงอยู่ 

4. ต้องมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน
ตนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจริยธรรม
วิชาชีพก าหนดไว้ พึงยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพและปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นอย่างเคร่งคัด 

การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการตามวิชาชีพนั้นได้ลงโทษในชั้น
ความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วย 

5. พึงยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีทัศนคติที่ดี รวมทั้ง
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างานจนเกิดความแตกฉานเม่นย า เพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

6. พึงให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยอันดีและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

7. พึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
8. พึงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพ 

 



บทที่ 4 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 
3dgf (GrowFA-MIS) และก าหนดให้ทุกหน่วยงานเข้าใช้และบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ 
3dgf (GrowFA-MIS) ควบคู่ ไปกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้น าระบบระบบบริหาร
งบประมาณ การเงินและการบัญชี 3dgf (GrowFA-MIS) ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง ควบคู่ไปกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e-GP) และระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดังนี้ 

กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 

1. การด าเนินงานระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 3dgf (GrowFA-MIS) 
1.1 การเข้าใช้โปรแกรม 3dgf (GrowFA-MIS) 

เลือกโปรแกรม GrowFA-MIS ที่หน้า Desktop  แล้ว Login ด้วย รหัสผู้ใช้และ
รหัสผ่าน       กดปุ่ม 

  

  

 

 

รูปภาพที่ 4.1 แสดงขั้นตอนการเข้าโปรแกรม GrowFA-MIS 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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1.2 ขั้นตอนการบันทึกซ้ือจ้าง ดังนี้ 
1. เลือกบันทึกการซื้อจ้าง และเลือกการบันทึก Form PS1 (วัสดุ) 

 

รูปภาพที่ 4.2  แสดงขั้นตอนการบันทึกการซื้อจ้าง 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 

รูปภาพที่ 4.3 แสดงขั้นตอนการบันทึกการซื้อจ้าง (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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1.  ใส่รหัสกิจกรรม 
2. ใส่วันที่ขออนุมัติ 
3. เลือกความประสงค์  ซื้อ  จ้าง  เช่า 
4. เลือกหมวดเงินในการจัดซื้อวัสดุ 
5. ใส่ชื่อเจ้าหน้ที่พัสดุ 
6. ใส่วื่อผู้ต้องการใช้พัสดุ 
7. ใส่เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดซื้อวัสดุ 
8. ใส่เหตุผลของผู้ใช้วัสดุ 
9. กรรมการซื้อจ้าง 
10. กรรมการตรวจรับ 
11. เลือกเพ่ิมรายการ                    เพ่ือเพ่ิมรายการวัสดุที่จะด าเนินการจัดซื้อ

จัดจ้าง 

 

รูปภาพที่ 4.4  แสดงขั้นตอนการบันทึกการซื้อจ้าง (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 

12.1 ใส่รหัสผู้ขาย (เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี)  แล้วกด  
12.2 เลือกอ่านรายการจาก Excel  
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12.3 เลือกชื่อไฟล์ Excel ที่พิมพ์รายการวัสดุที่ต้องการจัดซื้อแล้วบันทึกไว้
ในเครื่อง 

12.4 เลือกเปิดไฟล์ 
 

 

รูปภาพที่ 4.5 แสดงขั้นตอนการบันทึกการซื้อจ้าง (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 

12.5 ในโปรแกรม 3dgf (GrowFA-MIS) จะข้ึนจ านวนรายการวัสดุที่เรา
ต้องการจัดซื้อจัดจ้างตามรูปที่แสดงในรูปภาพที่ 4.6 จากนั้นเลือก                    

12.6  เลือก                       ตามรูปภาพที่ 4.6 
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รูปภาพที่ 4.6  แสดงขั้นตอนการบันทึกการซื้อจ้าง(ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 

รูปภาพที่ 4.7  แสดงขั้นตอนการบันทึกการซื้อจ้าง (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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13 เลือก  
14 ระบบจะถามยืนยันการท างานว่าเราได้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว ก่อนที่

กดบันทึกโดยเลือก 
15  จะได้บันทึกข้อความตามรูปภาพที่ 4.8 ใส่เลขท่ีหนังสือวท(พ)141/2565 
15.ออกเวขที่หนังสือ วท(พ)141/2565 ในระบบการตัดจ่ายเงินของคณะ 

 

รูปภาพที่ 4.8  แสดงขั้นตอนการบันทึกการซื้อจ้าง (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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รูปภาพที่ 4.9  แสดงขั้นตอนการบันทึกการซื้อจ้าง (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการใช้งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

16 เลือกรายการเป็น ค่าวัสดุ 
17 ใส่ระยะเวลาก าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือใช้งานแล้วเสร็จ และใน

เอกสารรายละเอียดแนบบันทึกข้อความ 17.1 ตามรูปภาพที่ 4.9 โดยมีระยะเวลาเท่ากัน 
18 เจ้าหน้าที่พัสดุลงนามในหนังสือขออนุมัติซื้อจ้าง และในเอกสารรายละเอียด

แนบบันทึกข้อความ 18.1 ตามรูปภาพที่ 4.10 
19 เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ลงนาม 
20 เสนอคณบดีลงนามในหนังสือขออนุมัติซื้อจ้าง และในเอกสารรายละเอียด

แนบบันทึกข้อความ 20.1 ตามรูปภาพที่ 4.10 
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รูปภาพที่ 4.10  แสดงขั้นตอนการบันทึกการซื้อจ้าง (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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1.3 การจัดพิมพ์ใบเบิกและใบตรวจรับ 
1. เลือกพิมพ์ใบตรวจรับ                             จะได้เอกสารตามรูปภาพที่ 4.11   

และให้กรรมการตรวจรับพัสดุเซ็นตรวจรับพัสดุ 
2. เลือกพิมพ์ใบเบิกวัสดุ                        จะได้เอกสารตามรูปภาพที่ 4.11 

 

 

รูปภาพที่ 4.11  แสดงขั้นตอนการจัดพิมพ์ใบเบิกและใบตรวจรับ 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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รูปภาพที่ 4.12  แสดงขั้นตอนการจัดพิมพ์ใบเบิกและใบตรวจรับ (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 

 



ห น้ า  | 47 
 

 

รูปภาพที่ 4.13  แสดงขั้นตอนการจัดพิมพ์ใบเบิกและใบตรวจรับ (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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1.4 ขั้นตอนการบันทึกรับวัสดุ 
1. เลือกบันทึกรับวัสดุ (สิ้นเปลือง) ตามรูปภาพที่ 4.14 จะปรากฏหน้าต่างตาม

รูปภาพที่ 4.14 

 

รูปภาพที่ 4.14  แสดงขั้นตอนการบันทึกรับวัสดุ 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 เลือกรับวัสดุ                 จะปรากฏหน้าต่างตามรูปภาพที่ 4.15 

 

รูปภาพที่ 4.15  แสดงขั้นตอนการบันทึกรับวัสดุ (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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รูปภาพที่ 4.16  แสดงขั้นตอนการบันทึกรับวัสดุ (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

2.  เลือกเพ่ิมรายการ                  จะปรากฏหน้าต่างเอกสารตามหมายเลข 4 
3.  กรอกรายละเอียดเลขที่ตัดยอด  แล้วเลือกค้นหา  
4. และเลือก   รายการวัสดุตามเลขท่ีตัดยอด 
5. เลือกตกลง                     จะปรากฏหน้าต่างเอกสารตามรูปภาพที่ 4.17 

 

รูปภาพที่ 4.17  แสดงขั้นตอนการบันทึกรับวัสดุ (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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6. เลือกประเภทวัสดุ                 
7. เลือกรายการประเภทวัสดุว่าวัสดุนั้นเป็นวัสดุประเภทใด 
8. เลือกเพ่ิม                   จะปรากฏรายการประเภทวัสดุ (010000 วัสดุ

ส านักงาน) ตามรูปภาพที่ 4.17 
9. เลือกบันทึก  
10. ระบบจะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนว่าท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลแล้วและจะบันทึกข้อมูลนี้ เลือก 
11. ระบบจะแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เลือก                       

จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมตามรูปภาพที่ 4.18 
12. จะปรากฏรายการวัสดุที่ได้ท าการบันทึกรับ 

 

รูปภาพที่ 4.18 แสดงขั้นตอนการบันทึกรับวัสดุ (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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รูปภาพที่ 4.19  แสดงขั้นตอนการบันทึกรับวัสดุ (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 
1.5  ขั้นตอนการบันทึกใบขอเบิก 

1.  เลือกบันทึกใบขอเบิก และเลือกใบ กง.1 (จากการซื้อจ้าง) 

 

รูปภาพที่ 4.20  แสดงขั้นตอนการบันทึกใบขอเบิก  
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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2. จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมตามรูปภาพที่ 4.21  แล้วเลือกค้นหา 
3.  จะปรากฏหน้าต่างรายการข้อมูล หลังจากนั้นเลือกเลขที่ตัดยอดท่ีเราต้องการ

ท าใบขอเบิก 
4. และเลือก ตกลง                      จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมตามรูปภาพที่ 

4.21 
5. เลือกพิมพ์ใบ กง.1  จะได้เอกสารใบขออนุมัติเบิกเงินตามรูปภาพที่ 4.22 

 

รูปภาพที่ 4.21 แสดงขั้นตอนการบันทึกใบขอเบิก (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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รูปภาพที่ 4.22  แสดงขั้นตอนการบันทึกใบขอเบิก (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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รูปภาพที่ 4.23 แสดงขั้นตอนการบันทึกใบขอเบิก (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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1.6 ขั้นตอนการท าใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 
1.  เลือกเมนูบันทึกใบขอเบิก และเลือก ใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน จะปรากฏ

หน้าต่างการบันทึกใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน ตามรูปภาพที่ 4.24 

 

รูปภาพที่ 4.24  แสดงขั้นตอนการท าใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 

 

รูปภาพที่ 4.25  แสดงขั้นตอนการท าใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 



ห น้ า  | 56 
 

2. เลือกเพ่ิมรายการ                       จะปรากฏหน้าต่างรายการข้อมูล 
3. เลือกรายการที่ต้องการท างบหน้าขอเบิกเงิน 
4. เลือก ตกลง   
5. จะปรากฏหน้าต่างการบันทึกรายการขอเบิก ตามรูปภาพที่ 4.26  คลิ๊กเลือก

รายการที่ต้องการขอเบิก 

 

รูปภาพที่ 4.26 แสดงขั้นตอนการท าใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 

6. และเลือกบันทึกแก้ไขรายการ                             
7. เลือกหมวดรายจ่าย 
8. เขียนค าอธิบายโดยใส่รายละเอียดชื่อร้าน/บริษัท /ห้างหุ้นส่วน  เลขท่ีใบเสร็จ/

ใบส่งของ/ใบก ากับภาษี  และจ านวนรายการวัสดุที่ซื้อจ้าง 
9. เลือกรายการ “หักล้างเงินยืม” กรณีเงืมเงินทดลองจ่าย   เลือก “ส ารองจ่าย

แล้ว” กรณีได้ส ารองเงินจ่ายไปแล้ว ไม่เลือกรายการใดเลยกรณีจ่ายร้าน/บริษัท 
10. ระบุชื่อผู้รับเงิน  กรณีหักล้างเงินยืม ใส่ชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”  

กรณีส ารองจ่ายแล้ว “ใส่ชื่อผู้ขอให้จัดท า” กรณีจ่ายร้าน/บริษัท  ให้ใส่ชื่อร้านและบริษัท พร้อมแนบ
ส าเนาเลขที่บัญชี 
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11. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วเลือกตกลง 
12.  จะปรากฏหน้าต่างการบันทึกรายการขอเบิก ตามรูปภาพที่ 4.27 แล้วเลือก    

 

 

รูปภาพที่ 4.27  แสดงขั้นตอนการท าใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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รูปภาพที่ 4.28  แสดงขั้นตอนการท าใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 

13. ใส่ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก  
14. ใส่ต าแหน่งผ้ขอเบิก “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” 
15. เลือก บันทึก พิมพ์  
16. จะปรากฏกล่องข้อความระบุข้อความท าการบันทึกเรียบร้อยแล้ว  และเลือก 

OK                     จะได้เอกสารงบหน้าใบส าคัญเบิกงานตามรูปภาพที่ 4.29 
 



ห น้ า  | 59 
 

 

รูปภาพที่ 4.29 แสดงขั้นตอนการท าใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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1.7 ขั้นตอนการน าส่งฎีกา 
1.  เลือกบันทึกใบขอเบิก และเลือกบันทึกการขอส่ง ฎีกา จะปรากฏหน้าต่างการ

บันทึกรายการขอส่งฎีกา (เพ่ือเบิก) ตามรูปภาพที่ 4.30 

 

รูปภาพที่ 4.30  ขั้นตอนการน าส่งฎีกา 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 

รูปภาพที่ 4.31  ขั้นตอนการน าส่งฎีกา (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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2.  เลือกเพ่ิมรายการ                
3.  จะปรากฏหน้าต่างเลือกรายการฎีกาที่ต้องการส่งเบิก และเลือก รายการที่

ต้องการน าส่งเบิก 
4. และเลือก ตกลง  จะปรากฏหน้าต่างการบันทึกรายการขอส่งฎีกา (เพ่ือเบิก) 

ตามรูปภาพที่ 4.31 
5. เลือก  รายการที่จะขอน าส่ง 
6. และเลือก                   จะได้เอกสารบันทึกการรับ-ส่ง ฎีกา ตามรูปภาพที่ 

4.32 

 

 

รูปภาพที่ 4.32  ขั้นตอนการน าส่งฎีกา (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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รูปภาพที่ 4.33  ขั้นตอนการน าส่งฎีกา (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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1.8  การบันทึกเบิกวัสดุ 
1.  เลือกสินทรัพย์ (วัสดุ) และเลือก บันทึกเบิกวัสดุ (สิ้นเปลือง) จะปรากฏ

หน้าต่างค้นหารายการใบเบิก ตามรูปภาพที่ 4.34 

 

รูปภาพที่ 4.34  แสดงการบันทึกเบิกวัสดุ 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 

 

 รูปภาพที่ 4.35  แสดงการบันทึกเบิกวัสดุ (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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2.  เลือกเพ่ิม  
3. จะปรากฏหน้าต่างบันทึกการเบิกวัสดุ เลือก   
4. ค าค้นหากรอกข้อมูลเลขท่ีตัดยอด แล้วเลือก 
5.  เลือกรายการวัสดุเลขท่ีตัดยอดเดียวกันทั้งหมด 
6. เลือกตกลง   

 

รูปภาพที่ 4.36  แสดงการบันทึกเบิกวัสดุ (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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รูปภาพที่ 4.37  แสดงการบันทึกเบิกวัสดุ (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 

7.  ใส่ชื่อผู้เบิกวัสดุ 
8.  ใส่หน่วยงานที่เบิก 
9. ระบุวันที่เบิก 
10. ระบุจ านวนที่เบิก 
11. เลือกบันทึกพิมพ์   
12. โปรแกรมจะแจ้งกล่องข้อความการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เลือกตกลง 
13. จะปรากฏหน้าต่างค้นหารายการใบเบิก ตามรูปภาพที่ 4.38 และเลือกพิมพ์                   

จะได้เอกสารใบเบิกใช้วัสดุตามรูปภาพที่ 4.38 
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รูปภาพที่ 4.38  แสดงการบันทึกเบิกวัสดุ (ต่อ) 
ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 
 
 
 

 

รูปภาพที่ 8-6  แสดงการบันทึกเบิกวัสดุ 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพที่ 4.39  แสดงการบันทึกเบิกวัสดุ (ต่อ) 

ที่มา:โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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2. ขั้นตอนการด าเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) วิธีเฉพาะเจาะจง  
 การด าเนินการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) จัดท ารายงานขออนุมัติซื้อจ้างตั้งแต่
วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) 

1. เข้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
http://www.gprocurement.go.th/new_index.htmlกรอกข้อมูลชื่อผู้เข้าใช้งาน  

2. กรอกข้อมูลรหัสผ่าน 
3. เลือกเข้าสู่ระบบ  
4. ระบบจะชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการใช้งานระบบ e-Gp และเลือกตกลง   

  ตามรูปภาพที่ 4.40 
 

 

รูปภาพที่ 4.40  แสดงการเข้าใช้งานระบบ e-GP 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

http://www.gprocurement.go.th/new_index.htmlกรอกข้อมูลชื่อผู้เข้าใช้งาน%202
http://www.gprocurement.go.th/new_index.htmlกรอกข้อมูลชื่อผู้เข้าใช้งาน%202
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รูปภาพที่ 4.41 แสดงการเข้าใช้งานระบบ e-GP (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

2.2  การเพิ่มโครงการ 
 1. เลือกเพ่ิมโครงการ จะปรากฏหน้าต่างการใช้งานตามรูปภาพที่ 4.42  

 

รูปภาพที่ 4.42 แสดงการเพ่ิมโครงการในระบบ e-GP 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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รูปภาพที่ 4.43 แสดงการเพ่ิมโครงการในระบบ e-GP (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 
2. เลือกวิธีการจัดหาเป็นวิธี “เฉพาะเจาะจง” 
3. เลือกเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง                                   จะปรากฏหน้าต่างตาม

รูปภาพที่ 4.43 

3.1 เลือก (ข) ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 3.2 เลือกบันทึก  
4. เลือกประเภทการจัดหา  
5. เลือกประเภทวัสดุที่จัดหา 
6. ประเภทโครงการ เลือก “จัดซื้อจัดจ้างตามข้ันตอนปกติ” 
7. เลือกปีงบประมาณ 2565 
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รูปภาพที่ 4.44แสดงการเพ่ิมโครงการในระบบ e-GP (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

รูปภาพที่ 4.45 แสดงการเพ่ิมโครงการในระบบ e-GP (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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8. เลือกแหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ  เนื่องจากตัวอย่างในการจัดซื้อใช้เงิน
งบประมาณของมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อ  และใส่ยอดงบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้   กรณี เป็น
งบประมาณแผ่นดิน ให้เลือกใส่ยอดงบประมาณท่ีแหล่งของเงิน-เงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.รายจ่าย
ประจ าปี 

9. ตัวเลือกประเภทเงินนอกงบประมาณ เลือก “อ่ืนๆ” ตามรูปภาพที่ 4.45  กรณี 
เป็นงบประมาณแผ่นดิน เลือก เงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.รายจ่ายประจ าปี   

10. เลือกบันทึก 

11. ระบบจะถามต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่  เลือก               

 

รูปภาพที่ 4.46 แสดงการเพ่ิมโครงการในระบบ e-GP (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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รูปภาพที่ 4.47 แสดงการเพ่ิมโครงการในระบบ e-GP (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 
12. เลือกไปขั้นตอนที่ 2                           จะปรากฏหน้าต่างของระบบตาม

รูปภาพที่ 4.48 
13. เลือก เพิ่มรายการซื้อสินค้าหรือบริการ                                 จะปรากฏ

หน้าต่างของระบบตามรูปภาพที่ 4.49 
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รูปภาพที่ 4.48 แสดงการเพ่ิมโครงการในระบบ e-GP (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

 

รูปภาพที่ 4.49 แสดงการเพ่ิมโครงการในระบบ e-GP (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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14. เลือกก าหนดคุณลักษณะเอง/e-bidding 
15. เลือกรหัสสินค้าหรือบริการ 
16. เลือกเพ่ิมเข้ารายการ  
17. เลือกบันทึก  
18. ระบบจะถามยืนยันการเลือกข้อมูลสินค้า เลือก ตกลง               จะแสดง

หน้าต่างของระบบตามรูปภาพที่ 4.50 

 

รูปภาพที่ 4.50 แสดงการเพ่ิมโครงการในระบบ e-GP (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

19. เลือกรายการชื่อสิ้นค้าหรือบริการ 
20. เลือกไปขั้นตอนที่ 3                         จะปรากฏหน้าต่างของระบบตาม

รูปภาพที่ 4.51 
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รูปภาพที่ 4.51 แสดงการเพ่ิมโครงการในระบบ e-GP (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

21. ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  “เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง” 
22. เลือกบันทึก  
23. ระบบจะถามต้องการจัดเก็บสินค้าหรือบริการใช่หรือไม่ เลือก OK  
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รูปภาพที่ 4.52 แสดงการเพ่ิมโครงการในระบบ e-GP (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

24. ใส่ชื่อโครงการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
25. วิธีการพิจารณา  เลือก “ราคารวม” 
26. รายการพิจารณา เลือก “ระบุรายละเอียด”                             จะปรากฏ

หน้าต่างของระบบตามรูปภาพที่ 4.53 



ห น้ า  | 77 
 

 

รูปภาพที่ 4.53 แสดงการเพ่ิมโครงการในระบบ e-GP (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

26.1 จ านวน ระบจุ านวนรายการในการจัดซื้อจัดจ้าง 
26.2 ระบุหน่วยนับ 
26.3 ระบุชื่อที่มาของแหล่งงบประมาณ 
26.4 กรอกรายละเอียดวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
26.5 กรอกรายละเอียดราคากลาง/ราคาอ้างอิง 
26.6 เลือก บันทึก 
26.7 ระบบจะถามต้องการจัดเก็บการการพิจารณาใช่หรือไม่ เลือก OK  
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รูปภาพที่ 4.54 แสดงการเพ่ิมโครงการในระบบ e-GP (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

27. การเบิกจ่ายเลือก ไม่ผ่าน gf  
28. แหล่งเงิน-เงินนอกงบประมาณ เลือกข้อมูลงบประมาณ                                                     

จะปรากฏหน้าต่างของระบบตามรูปภาพที่ 4.54 ข้อมูลงบประมาณ 
28.1 จ านวนเงิน ใส่ยอดเงินงบประมาณในการจัดซื้อ 
28.2 เลือกบันทึก   
28.3 ระบบจะถามต้องการจัดเก็บข้อมูลงบประมาณใช่หรือไม่ เลือก OK  

29. เลือก บันทึก 
30. ระบบจะถามต้องการจัดข้อมูลโครงการใช่หรือไม่ เลือก OK 
31. เลือกกลับสู่หน้าหลัก                         จะปรากฏหน้าต่างของระบบตาม

รูปภาพที่ 4.55 
32. ดับเบิ้ลคลิ๊ก          เพ่ือเริ่มขั้นตอนการท างาน วิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะปรากฏ

ตามรูปภาพที่ 4.55 
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รูปภาพที่ 4.55 แสดงการเพ่ิมโครงการในระบบ e-GP (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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2.3 การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
1. ดับเบ้ิลคลิกจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 

รูปภาพที่ 4.56 แสดงการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 
2. เลือกรายละเอียด/แก้ไข                           จะปรากฏหน้าจอตามรูปภาพที่ 

4.57 เป็นแบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานขอซื้อขอจ้าง 

 

รูปภาพที่ 4.57 แสดงการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

1 
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รูปภาพที่ 4.58 แสดงการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

3. กรอกรายละเอียด ส่วนราชการ “หน่วยงานที่ขออนุมัติ”  เรื่อง “รายงานขอซื้อขอ
จ้าง”  เรียน “หัวหน้าหน่วยงาน” 

4. ระบุเหตุผลความจ าเป็น 
5. ระบุขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
6. ตรวจสอบวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
7. ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน เลือก บันทึกระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  

                       ตามรูปภาพที่ 4.59 
7.1 ใส่จ านวนวันแล้วเสร็จ (นบัถัดวันลงนามในสัญญา) ตามรูปภาพที่ 4.60 
7.2 เลือก บันทึก             ตามรูปภาพที่ 4.60 
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       รูปภาพที่ 4.59 แสดงการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 
8. ตรวจสอบวิธีจะซื้อหรือจ้าง  เหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้าง และหลักเกณฑ์การพิจารณา 
9. ข้อเสนออ่ืนๆ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อจ้าง  เลือก ไม่จัดท า 
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ  เลือก แต่งตั้งพร้อมรายงานขอซื้อขอจ้าง 
แต่งตั้งในรูปแบบ เลือก บันทึกข้อความ  และเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการ                    

ตามรูปภาพที่ 4.59 
9.1 เลือกเพ่ืมรายชื่อ 
9.2 กรอกรายละเอียดข้อมูลของคณะกรรมการ 
9.3 เลือก บันทึก   
9.4 ระบบจะถามต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่ เลือก OK  

10.กรอรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งผู้ขออนุมัติ  
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รูปภาพที่ 4.60 แสดงการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

 

รูปภาพที่ 4.61 แสดงการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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รูปภาพที่ 4.62 แสดงการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

11. เลือก            และเลือกไปขั้นตอนที่ 2                        รูปภาพที่ 4.63 
 

 

รูปภาพที่ 4.63 แสดงการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

   12. จะได้แบบบันทึกข้อความตามรูปภาพที่ 4.64 และเลือกบันทึก   

13. ระบบจะถามต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่ เลือก OK   

14. เลือกไปขั้นตอนที่ 3  

15. และเลือก กลับสู่หน้าหลัก                      เพื่อท าการบันทึกเลขที่และวันที่ 
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รูปภาพที่ 4.64  แสดงการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

 

รูปภาพที่ 4.65 แสดงการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

16. เลือกบันทึกเลขท่ีวันที่ 
17. กรอกรายละเอียดเลขท่ี  วันที่ 
18. กรอกรายละเอียดผู้อนุมัติในรายงานขอซื้อจ้าง 
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รูปภาพที่ 4.66 แสดงการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

19. เลือก บันทึก  
20. ระบบจะถามต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่ เลือก OK   
21.เลือกไปขั้นตอนที่ 2                    และเลือกกลับสู่หน้าหลัก  
22. เลือก             จะได้บันทึกข้อความตามรูปภาพที่ 4.68 
23. เลือกด าเนินการข้ันตอนต่อไป   
24. ระบบจะถามต้องการด าเนินการขั้นตอนต่อไปใช่หรือไม่  เลือก OK  
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รูปภาพที่ 4.67 แสดงการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

รูปภาพที่ 4.68 แสดงการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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รูปภาพที่ 4.69 แสดงการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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2.4 จัดท าร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน 

 

รูปภาพที่ 4.70 แสดงขั้นตอนการจัดท าร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

1. เลือกจัดท าร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน 
2. จัดท าร่างเอกสารหนังสือเชิญชวน เลือก ไม่จัดท า 
3. บันทึกรายชื่อผู้ที่ได้รับการคิดเลือก  เลือก คลิ๊กเลือก รายละเอียด/แก้ไข 

 
 

 

รูปภาพที่ 4.71 แสดงขั้นตอนการจัดท าร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

1 
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รูปภาพที่ 4.72 แสดงขั้นตอนการจัดท าร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

4. คลิ๊กเลือก เพ่ิมรายชื่อผู้ประกอบการ 
5. กรอกข้อมูลรายละเอียดของรายชื่อผู้ประกอบการ   

 

รูปภาพที่ 4.73 แสดงขั้นตอนการจัดท าร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

6. จะปรากฏหน้าต่างของระบบตามตามรูปภาพที่ รูปภาพที่ 4.74 เลือกบันทึก  
7. ระบบจะถามต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่  เลือก OK 
8. เลือกกลับสู่หน้าหลัก    
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รูปภาพที่ 4.74 แสดงขั้นตอนการจัดท าร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

รูปภาพที่ 4.75 แสดงขั้นตอนการจัดท าร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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9. จะปรากฏหน้าต่างของระบบ ตามรูปภาพที่ 4.75  เลือก ด าเนินการขั้นตอนต่อไป   
 

10. ระบบจะถามต้องการด าเนินการขั้นตอนต่อไปใช่หรือไม่ เลือก OK  
11. และเลือกกลับสู่หน้าหลัก 
12. จะปรากฏหน้าต่างของระบบตามรูปภาพที่  4.76   เลือกด าเนินการขั้นตอน

ต่อไป   
                          

13. ระบบจะถามต้องการด าเนินการขั้นตอนต่อไปใช่หรือไม่ เลือก OK   
และเลือกกลับสู่หน้าหลัก                          ก็จะเสร็จสิน้ขั้นตอนการจัดท าร่างเอกสารและหนังสือเชิญ
ชวน 

 

รูปภาพที่ 4.76 แสดงขั้นตอนการจัดท าร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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2.5 รายช่ือผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา 

 

รูปภาพที่ 4.77 แสดงรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

1. คลิ๊กเลือกรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา 
2. จะปรากฏหน้าต่างของระบบ ตามรูปภาพที่ 4.78  คลิ๊กเลือก  รายละเอียด/แก้ไข 
3.           จะปรากฏหน้าต่างของระบบตามรูปภาพที่ 4.79 

3.1 กรอกรายละเอียดวันที่ผู้ประกอบการยื่นเอกสาร  
3.2 กรอกรายละเอียดงบประมาณท่ีผู้ประกอบการยื่นเสนอราคา 
3.3 เลือกบันทึก  
3.4 ระบบจะถามต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่  เลือก OK  
3.5 เลือกกลับสู่หน้าหลัก                      จะปรากฏหน้าจอของระบบตาม 

รูปภาพที่ 4.80 
 

1 
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รูปภาพที่ 4.78 แสดงรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

รูปภาพที่ 4.79 แสดงรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 
4. เลือก ด าเนินการข้ันตอนต่อไป  
5. ระบบจะถามต้องการด าเนินการขั้นตอนต่อไปใช่หรือไม่ เลือก OK 
6. และเลือก กลับสู่หน้าหลัก                     จะปรากฏหน้าต่างของระบบตาม

รูปภาพที่ 4.81 
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รูปภาพที่ 4.80 แสดงรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

 

รูปภาพที่ 4.81 แสดงรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

7. เลือก  
8. ระบบจะถามต้องการบันทึกยืนยันผู้ชนะการเสนอราคาใช่หรือไม่  เลือก OK 
9. และเลือก กลับสู่หน้าหลัก                    เสร็จสิ้นขั้นตอนการแสดงรายชื่อผู้

เสนอราคาและผลการพิจารณา 



ห น้ า  | 96 
 

2.6 จัดท าและประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา 

 

รูปภาพที่ 4.82 แสดงแสดงขั้นตอนการจัดท าประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

1. คลิกเลือก จัดท าประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา 
2. จะปรากฏหน้าต่างของระบบตาม รูปภาพที่ 4.83  รายการเอกสารหนังสือขอ

อนุมัติซื้อจ้าง เลือก   รายละเอียด/แก้ไข                               จะปรากฏหน้าต่างตามรูปภาพที่ 4.84 
 

 

รูปภาพที่ 4.83 แสดงแสดงขั้นตอนการจัดท าประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

1 
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รูปภาพที่ 4.84 แสดงแสดงขั้นตอนการจัดท าประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.1 กรอกรายละเอียดข้อมูล  ส่วนราชการ  เรื่อง   เรียน 
2.2 กรอกรายละเอียดผู้ลงนามในหนังสือขออนุมัติซื้อจ้าง (ผู้ขออนุมัติ)  
2.3 เลือก บันทึก 
2.4 ระบบจะถามต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่ เลือก OK  
2.5 และเลือกกลับสู่หน้าหลัก                       จะปรากฏหน้าต่างของระบบ

ตามรูปภาพที่ 4.85 
2.6 จะปรากฏหน้าต่างของระบบเป็นฟอร์มบันทึกข้อความรายงานผลการ

พิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
2.7 ระบบจะถามต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่ เลือก OK 
2.8  เลือกกลับสู่หน้าหลัก                      เพื่อจัดท าร่างประกาศรายชื่อผู้

ชนะการเสนอราคา   
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รูปภาพที่ 4.85 แสดงแสดงขั้นตอนการจัดท าประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

 

รูปภาพที่ 4.86 แสดงแสดงขั้นตอนการจัดท าประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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3. เลือก รายละเอียด/แก้ไข                                 เพ่ือจัดท าร่างประกาศผู้
ชนะการเสนอราคา จะปรากฏหน้าต่างของระบบตามรูปภาพที่ 4.87 

 

รูปภาพที่ 4.87แสดงแสดงขั้นตอนการจัดท าประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.1 กรอกรายละเอียดผู้ลงนามในใบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
3.2 เลือก บันทึก 
3.3 ระบบจะถามต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่ เลือก OK 
3.4 เลือกไปขั้นตอนที่ 2 
3.5 เลือกกลับสู่หน้าหลัก                    จะปรากฏหน้าต่างระบบแบบฟอร์ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตาม  รูปภาพที่ 4.88 
3.6 ตรวจสอบรายละเอียดข้อความในประกาศ ถูกต้องครบถ้วนแล้วเลือก

บันทึก 
3.7 ระบบจะถามต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่ เลือก OK  
3.8 เลือกไปขั้นตอนที่ 3  
3.9 และเลือกกลับสู่หน้าหลัก                       เพ่ือบันทึกเลขที่บันทึก

ข้อความและวันที่ 
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รูปภาพที่ 4.88 แสดงแสดงขั้นตอนการจัดท าประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

 

รูปภาพที่ 4.89 แสดงแสดงขั้นตอนการจัดท าประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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4. เลือกบันทึกเลขท่ีและวันที่                     จะปรากฏหน้าต่างของระบบตาม
รูปภาพที่ 4.90 

4.1 กรอกรายละเอียดเลขท่ี  วันที่หนังสือขออนุมัติ 
4.2 กรอกข้อมูลวันที่ในประกาศ 
4.3 กรอกรายละเอียดผู้อนุมัติ 
4.4 เลือกบันทึก  
4.5 ระบบจะถามต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่  เลือก  OK  
4.6 เลือกไปขั้นตอนที่ 2   
4.7 และเลือกกลับสู่หน้าหลัก                    
 

 

รูปภาพที่ 4.90 แสดงแสดงขั้นตอนการจัดท าประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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รูปภาพที่ 4.91 แสดงแสดงขั้นตอนการจัดท าประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

4.8 เลือกพิมพ์              จะได้เอกสารบันทึกรายงานขอซื้อขอจ้างตาม
รูปภาพที่ 4.92 

4.9 เลือก ไปขั้นตอนที่ 3                     
4.10 เลือกกลับสู่หน้าหลัก                         เพ่ือจัดพิมพ์ประกาศผู้ชนะการ

เสนอราคา 
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รูปภาพที่ 4.92 แสดงแสดงขั้นตอนการจัดท าประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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รูปภาพที่ 4.93 แสดงแสดงขั้นตอนการจัดท าประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

4.11 เลือกพิมพ์              ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามรูปภาพที่ 4.93 
4.12 เลือก กลับสู่หน้าหลัก  
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รูปภาพที่ 4.94 แสดงแสดงขั้นตอนการจัดท าประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

 

รูปภาพที่ 4.95 แสดงแสดงขั้นตอนการจัดท าประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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5. เลือกเสนอหัวหน้าอนุมัติ  
6. ระบบจะถามต้องการเสนอหัวหน้าอนุมัติใช่หรือไม่  เลือก OK 

 
7. และเลือกกลับสู่หน้าหลัก                            จะปรากฏหน้าต่างตามรูปภาพที่ 

4.96 โดยมีสัญลักษณ์รูปคน                 สถานะโครงการจะขึ้นว่า “จัดท าและประกาศผู้ชนะการเสนอ
ราคา (ร่าง)” เมื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปอนุมัติในระบบแล้วสัญลักษณ์รูปคนจะหายไป เปลี่ยน   
เป็นสัญลักษ ์     สถานะโครงการจะขึ้นว่า “จัดท าและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา” ตามรูปภาพที่ 4.97 

 

 

รูปภาพที่ 4.96 แสดงแสดงขั้นตอนการจัดท าประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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รูปภาพที่ 4.97 แสดงแสดงขั้นตอนการจัดท าประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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2.7 จัดท าร่างสัญญา 

 

รูปภาพที่ 4.98 แสดงขั้นตอนการจัดท าสัญญา 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

1. เลือกจัดท าสัญญา จะปรากฏหน้าต่างของระบบตามรูปภาพที่ 4.99 

 

รูปภาพที่ 4.99 แสดงขั้นตอนการจัดท าสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

1 
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2. เลือก  
2.1 เลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

 

รูปภาพที่ 4.100 แสดงขั้นตอนการจัดท าสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3. เลือกรายละเอียด/แก้ไข 
3.1 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
3.2 เลือกใบสั่งซื้อ 
3.3 และเลือกตกลง   

 

รูปภาพที่ 4.101 แสดงขั้นตอนการจัดท าสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 



ห น้ า  | 110 
 

 

รูปภาพที่ 4.102 แสดงขั้นตอนการจัดท าสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

4. ข้อมูลผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง  กรอกลายละเอียด ชื่อ-ที่อยู่ 
5. ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  กรอกรายละเอียด  ชื่อที่อยู่  

 

รูปภาพที่ 4.103 แสดงขั้นตอนการจัดท าสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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รูปภาพที่ 4.104 แสดงขั้นตอนการจัดท าสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

6. กรอกราละเอียดข้อตกลงสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
7. กรอกรายละเอียดระยะเวลาการส่งมอบ  
8. งวดเงินและรายละเอียดการช าระเงิน เลือกรายละเอียด   

8.1 กรอกรายละเอียดรายการที่ส่งมอบของ 
8.2 กรอกรายละเอียดสถานที่ติดตั้งหรือสถานที่ปฏิบัติงาน 
8.3 ระบุรูปแบบระยะเวลาก าหนดส่งมอบงาน 
8.4 เลือก บันทึก  
8.5 ระบบจะถามต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่  เลือก OK    
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รูปภาพที่ 4.105 แสดงขั้นตอนการจัดท าสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

9. กรณีท่ีเลือกจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Gf ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดบัญชีเงินฝากของ
ธนาคารของผู้ขาย  กรณีเลือก ไม่ผ่าน Gf ไม่ต้องกรอกรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย 

 

รูปภาพที่ 4.106 แสดงขั้นตอนการจัดท าสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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รูปภาพที่ 4.107 แสดงขั้นตอนการจัดท าสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

10. ระบุการรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
11. บันทึกค่าปรับ  ประเภทของการปรับ  กรณีซ้ือจะเลือกปรับเฉพาะที่ยังไม่ส่งมอบ  

อัตราค่าปรับคิดอัตราร้อยละ 0.20  กรณีจ้างจะเลือกปรับผลส าเร็จของงานพร้อมกัน อัตราค่าปรับคิด
อัตราร้อยละ 0.10  

12. กรอกรายละเอียดผู้สั่งซื้อ 
13. เลือกบันทึก 
14. ระบบจะถามต้องการจัดเก็บข้อมูลใช่หรือไม่ เลือก OK 
15. เลือกไปขั้นตอนที่ 2                       จะปรากฏหน้าต่างของฟอร์มใบสั่งซื้อ 

ตามรูปภาพที่ 4.108 
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รูปภาพที่ 4.108 แสดงขั้นตอนการจัดท าสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

16. เลือกบันทึกฟอร์มใบสั่งซื้อ 
17. ระบบจะถามต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่  เลือก OK   
18. และเลือกไปขั้นตอนที่ 3                           จะปรากฏหน้าต่างของระบบ

ตาม  4.109 และด าเนินการบันทึกเลขท่ีและวันที่ในใบสั่งซื้อ 
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รูปภาพที่ 4.109 แสดงขั้นตอนการจัดท าสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

19. เลือกบันทึกเลขท่ีและวันที่  
19.1 กรอกรายละเอียด เลขท่ีใบสั่งซื้อ  วันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ 
19.2 กรอกข้อมูลรายละเอียดผู้รับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
19.3 ตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาซื้อจ้าง ผลบังคับใช้ของสัญญา  
19.4 เมื่อตรวจรายละเอียดของสัญญาว่ามีความถูกต้องแล้วเลือก 

 บันทึก 

19.5 ระบบจะถามต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่  เลือก OK 
19.6 เลือกไปขั้นตอนที่ 2 
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รูปภาพที่ 4.110 แสดงขั้นตอนการจัดท าสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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รูปภาพที่ 4.111 แสดงขั้นตอนการจัดท าสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

19.7 ระบบจะปรากฏหน้าต่างฟอร์มใบสั่งซื้อที่ลงวันที่และเลขที่เรียบร้อย
แล้ว  เลือกพิมพ์  จะได้ใบสั่งซื้อตาม รูปภาพที่ 4.113 

19.8 เลือกด าเนินการข้ันตอนต่อไป 
19.9 ระบบจะถามต้องการด าเนินการขั้นตอนต่อไปใช่หรือไม่ เลือก OK 
19.10  เลือกกลับสู่หน้าหลัก 

20. เลือกด าเนินการข้ันตอนต่อไป 
21. เลือกกลับสู่หน้าหลัก                          เสร็จสิ้นขั้นตอนการจัดท าสัญญา  
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รูปภาพที่ 4.112 แสดงขั้นตอนการจัดท าสัญญา (ต่อ) 

ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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รูปภาพที่ 4.113 แสดงขั้นตอนการจัดท าสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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2.8  ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดท าสัญญา 

 

รูปภาพที่ 4.114 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดท าสัญญา 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

1. เลือกตรวจสอบข้อประกันสัญญาและจัดท าสัญญา จะปรากฏหน้าต่างตามรูปภาพ
ที่ 4.115 

 

 

  

 

1 
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รูปภาพที่ 4.115 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดท าสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

2. จะปรากฏข้อมูลโครงการ เลือกด าเนินการขั้นตอนต่อไป  
3. ระบบจะถามว่าต้องการด าเนินการขั้นตอนต่อไปใช่หรือไม่ เลือก OK  
4. และเลือกกลับสู่หน้าหลัก จะปรากฏหน้าต่างตามรูปภาพที่ 4.116 
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2.9  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

 

รูปภาพที่ 4.116 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

1. คลิ๊กเลือกข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา จะปรากฏหน้าต่างของระบบตามรูปภาพที่ 
4.117 

2. คลิ๊กเลือก รายละเอียด/แก้ไข จะปรากฏหน้าต่างของระบบตามรูปภาพที่ 4.118 

 

รูปภาพที่ 4.117 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

1 
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รูปภาพที่ 4.118 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 
2.1 เลือกน าข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์  
2.2 จะปรากฏกล่องข้อความถามต้องการน าข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ ใช่

หรือไม ่ 
2.3 เลือกกลับสู่หน้าหลัก                            สิ้นสุดการตรวจสอบข้อมูล

สาระส าคัญในสัญญา 
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รูปภาพที่ 4.119 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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2.10 บริหารสัญญา 

 

รูปภาพที่ 4.120 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลบริหารสัญญา 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

1. คลิกเลือกบริหารสัญญา จะปรากฏหน้าต่างของระบบตามรูปภาพที่ 4.121 
2. เลือกรายละเอียด 

 

1 
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รูปภาพที่ 4.121 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลบริหารสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

 

รูปภาพที่ 4.122 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลบริหารสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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3. ตรวจสอบข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง ข้อมูลถูกต้องเลือก ส่งมอบงาน   
3.1 เลือกข้อมูลส่งมอบงานตาม รูปภาพที่ 4.123 

 

รูปภาพที่ 4.123 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลบริหารสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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รูปภาพที่ 4.124 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลบริหารสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

3.2 กรอกข้อมูลงวดงานที่ส่งมอบ  ลงวันที่ในหนังสือส่งมอบงานและวันที่รับ
เรื่องจากงานสารบรรณ 

3.3 จากนั้นเลือก  บันทึก  
3.4 เลือกด าเนินการข้ันตอนต่อไป 
3.5 ระบบจะถามต้องการด าเนินการขั้นตอนต่อไปใช่หรือไม่  เลือก OK    
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รูปภาพที่ 4.125 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลบริหารสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

3.6 เลือก บันทึกข้อมูลส่งมอบงาน 
3.7 ระบบจะแจ้งว่า ได้ส่ง Mail แจ้งคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  

และเลือก OK   
3.8 และเลือกกลับสู่หน้าหลัก                           เสร็จสิ้นขั้นตอนการส่ง

มอบงาน 
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รูปภาพที่ 4.126 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลบริหารสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

รูปภาพที่ 4.127 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลบริหารสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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4. คลิกเลือกตรวจรับงาน   

4.1 กรอกรายละเอียดบันทึกข้อมูลการตรวจรับ 
4.2 ตรวจสอบรายการส่งมอบ และสรุปผลการส่งมอบ 
4.3 กรอกข้อมูลการช าระเงิน 
4.4 ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน 
4.5 เลือก บันทึก  
4.6 เลือกด าเนินการข้ันตอนต่อไป 
4.7 ระบบจะถามต้องการด าเนินการขั้นตอนต่อไป ใช่หรือไม่  เลือก ตกลง   
 
4.8 เลือกกลับสู่หน้าหลัก 
4.9 เลือกกลับสู่หน้าหลักอีกครั้ง                           เสรจ็สิ้นการบันทึก

ข้อมูลการตรวจรับงาน    
  

 

รูปภาพที่ 4.128 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลบริหารสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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รูปภาพที่ 4.129 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลบริหารสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

5. เลือกจัดท าเอกสารเบิกจ่าย 

5.1  กรอกรายละเอียดบันทึกข้อมูลจัดท าเอกสารเบิกจ่าย 
5.2 ตรวจสอบรายการตรวจรับของ 
5.3 ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน 
5.4  เลือกบันทึก 
5.5 เลือกด าเนินการข้ันตอนต่อไป   
5.6 ระบบจะถาม ต้องการด าเนินการข้ันตอนต่อไป ใช่หรือไม่ เลือก ตกลง 
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5.7 เลือกกลับสู่หน้าหลัก                          เสร็จสิ้นขั้นตอนการบันทึก
ข้อมูลการมจัดท าเอกสารการเบิกจ่าย และการบริหารสัญญา ซึ่งเมื่อเลือกกลับสู่หน้าลักแล้ว จะปรากฏ
หน้าต่างของระบบตามรูปภาพที่ 4.131 และเมื่อเลือก            ก็จะปรากฏหน้าต่างของระบบตาม 
รูปภาพที่ 4.132 ซึ่งแสดงให้ว่าสิ้นสุดขั้นตอนการท างาน วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (e-Gp) 

 

รูปภาพที่ 4.130 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลบริหารสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

รูปภาพที่ 4.131 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลบริหารสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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รูปภาพที่ 4.132 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลบริหารสัญญา (ต่อ) 
ที่มา:ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน หลังจากการส่งเอกสารเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเข้าสู่กระบวนการส่ง
เบิกจ่ายเงินตามข้ันตอนซึ่งมีการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. งานการเงินพัสดุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของเอกสารจัดซื้อจัดจ้างผู้ต้องการใช้พัสดุส่งเพ่ือจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและเบิกจ่ายเงิน 

2. เมื่อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องและครบถ้วนงานการเงินพัสดุของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจะด าเนินการจัดส่งเอกสารให้กับงานบริหารคลังและทรัพย์สิน ส านักงานอธิการบดี เพื่อท า
การตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายต่อไป  

3. งานบริหารคลังและทรัพย์สินจะโอนเงินจ่ายตรง ให้บุคคลภายในและภายนอก 
ร้านค้า/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท โดยเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้จัดได้แจ้งข้อมูลหลักผู้ขายไว้กับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี 
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4. เมื่อผู้ขายหรือผู้ต้องการใช้พัสดุต้องการทราบถึงความเคลื่อนไหวสถานะของเอกสาร
สถานะของการเบิกจ่ายเงิน สามารถท าการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเอกสารผ่านทางระบบบริหาร
งบประมาณ การเงินและการบัญชี 3dgf (GrowFA-MIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

1. ชื่อตัวช้ีวัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงานการเงินพัสดุของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ 71 

2. เกณฑ์มาตรฐาน  ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 50-60 เท่ากับ 1 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 61-70 เท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 71-80 เท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 81-90 เท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 91-100 เท่ากับ 5 คะแนน 

 



บทที่ 5 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

 
 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง    วงเงินไม่ เกิน                  
500,000 บาท  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยอาศัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และ กฎกระทรวง ผู้จัดท าได้รวบรวมปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับด้านพัสดุ และจากการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ โดยสรุปไว้ดังนี้ 
 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. ผู้ต้องการใช้พัสดุกรอกรายละเอียดของพัสดุ  ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะไม่ครบ    

2. เอกสารจัดซื้อจัดจ้างสูญหาย 
3. การอนุมัติจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับ ภารกิจ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ท า

ให้การด าเนินงาน เป็นไปอย่างล่าช้า ล่าช้าท าให้ต้องด าเนินย้อนหลัง เพ่ือให้สอดคล้องกับ ภารกิจที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด  

แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

1. จัดท าตัวอย่างการกรอกรายละเอียดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกรอกรายละเอียด
ให้กับผู้ต้องการใช้พัสดุเพ่ือให้มีความถูกต้องรวดเร็วและทันตามต้องการ 

2. เพ่ือป้องกันการเกิดการสูญหายของเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่ท าการ
ติดตามเรื่อง จัดซื้อจัดจ้างทุก หลังจากท าเอกสารเบิกจ่ายส่งงานบริหารคลังและทรัพย์สิน ติดตามและ
เข้าตรวจสถานะของเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในระบบ 3dgf อย่างสม่ าเสมอจนกว่าจะมีการตัดจ่ายเงิน
ให้กับบริษัท ห้าง ร้าน  

3. เร่งรัดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ด าเนินการจัดท าเรื่องขออนุมัติโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนงาน และรายงานปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง ทราบ 
เพ่ือพิจารณาเห็นควรอนุมัติ งบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีจัดประชุม อบรม เกี่ยวกับกระบวนจัดซื้อหาพัสดุให้แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน สร้างความเข้าใจถึงหลักการและกระบวนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือลดความผิดพลาด      
และเกิดความ คล่องตัวในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ 

2.  ควรปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงผลกระทบกับการจัดซื้อ เช่น การ
ก าหนดคุณลักษณะ พัสดุ การแจ้งด าเนินการจัดซื้อ และระยะเวลาในการจัดซื้อและเบิกจ่าย ทั้งนี้ เพ่ือ
จะได้หา แนวทางป้องกัน แก้ไข และท าความเข้าในในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
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