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ค าน า 

 
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล่มนี้ 

ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลและเนื้อหาจากประสบการณ์การท างานของผู้เขียนและเพ่ือนร่วมงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุ และบุคลากรงานพัสดุ กองคลัง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท ให้กับหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยเริ่มต้ังแต่ กระบวนการรับเรื่องจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ส านักงานอธิการบดี  การ
ก าหนดแผนปฏิบัติงาน และการประสานกับหน่วยงานแจ้งจัดซื้อ เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นภาระงานที่
ผู้เขียน รับผิดชอบ  

เนื้อหาทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ เป็นเนื้อหา ด้านการพัสดุ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่
ปฏิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงานกองคลัง หรือหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจทั่วไป น าไปศึกษา
เพ่ิมเติมหรือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณรายรับ-รายจ่าย 

การเงิน การบริหารลูกหนี้ บริการเงินยืม การลงทุนทางการเงิน วิเคราะห์กลยุทธการเงิน การบัญชี รายงาน
การเงินและบัญชี ควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันจัดท าสัญญา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีไดร้ับมอบหมาย  

งานพัสดุ กองคลัง เป็นหน่วยงานภายใต้ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลักให้กับหน่วยงานภายใต้โครงการรวมศูนย์ด้านการเงินและพัสดุ ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลั ยขอนแก่น  และยั งด า เนิ นการจัดซื้ อจัดจ้ าง ให้กับคณ ะหน่ วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่ได้รับแจ้งให้ด าเนินการ ประกอบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหน่วยงานจ านวน
มากและการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอน การประสานงานกับบุคคลและ
หน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานทดแทนและการหมุนเวียนงานในต าแหน่งพัสดุดังกล่าว 

คู่มือการปฏิบัติงาน จึงเป็นส่วนหนึ่งในการลดขั้นตอนและช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติและหน่วยงาน ผู้เขียนจึงได้รวบรวมข้อมูล เนื้อหา จากการปฏิบัติงาน และความรู้ที่ได้รับ
จากระเบียบฯปฏิบัติ การอบรม ประสบการณ์เรียนรู้ในการแก้ปัญหาขณะปฏิบัติงานของผู้เขียนและผู้ร่วมงาน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการ โดยเริ่มตั้งแต่ กระบวนการประสานงานกับหน่วยงาน
ต้นเรื่องที่ต้องการพัสดุ เพ่ือก าหนดแผน โครงการ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ
พัสดุ   แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค รัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นขั้นตอนและภาระงาน
ของผู้เขียนที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน 
   จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนใจในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน และหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของบุคลากร

งานพัสดุ กองคลัง หรือบุคลากรหน่วยงานอ่ืนและผู้สนใจทั่วไป เพ่ือสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง หากมีข้อบกพร่อง ประการใด ผู้จัดท าใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้ และจะพัฒนาคู่มือให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

ให้เหมาะสมต่อการใช้งานต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 

1) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ทราบรายละเอียดขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 

2) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
3) เพ่ือใช้เป็นคู่มือส าหรับบุคลากรและผู้ที่สนใจในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุสามารถปฏิบัติได้

ถูกต้อง และลดขั้นตอนการท างาน 
4) เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการบริหารของหน่วยงาน งานพัสดุ กองคลัง 

 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุ กองคลัง ทราบรายละเอียดขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงาน 
2) บุคลากรผู้ปฏิบัติในหน่วยงานได้รับความรู้และความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและถูกต้อง  
3) เป็นคูม่ือส าหรับบุคลากรและผู้ที่สนใจสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ไม่เกิดความสับสนและลดขั้นตอน

การท างาน 
4) ช่วยลดขั้นตอนในการตอบค าถามและการสอนงานส าหรับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ 
5) เป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน 

 
1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล่มนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา56(2) (ข) ตามกฎกระทรวง
ก าหนด ที่มีวงเงินไม่เกิน100,000.00 บาท ไม่ต้องจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ของงานพัสดุ  โดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการประสานงานกับหน่วยงานต้นเรื่องที่ต้องการพัสดุ เพ่ือก าหนดแผน โครงการ ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 โดยด าเนินการจัดท าและศึกษา เฉพาะในส่วนของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มี
ว ง เงิ น ไม่ เกิ น 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 บ า ท  ต าม บั น ทึ ก ส่ ว น ร าช ก า ร  ง าน พั ส ดุ  ก อ งค ลั ง  ด่ ว น ที่ สุ ด                           
ที่ ศ ธ05141 .2 .5 .6/11148 ล งวัน ที่  24  พ ฤศจิ ก ายน  2560 ใน หน่ วยงาน พั สดุ  กอ งคลั ง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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1.5 ค าจ ากัดความเบื้องต้น 
 ส่วนราชการ  หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หน่วยงาน   หมายถึง  หน่วยงานส านักงานอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า
ด้ วยการจัดตั้ ง การยุบ เลิ ก  การแบ่ งส่ วน  และหน่ วยงานกับส่ วนงานย่อยของส่ วนงา นภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.2560 มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการตามภารกิจ โครงการ กิจกรรมเชิง
นโยบายการรายงานผลการด าเนินการและก ากับติดตามและประเมินผลงานของหน่วยงานระดับส่วนงาน ใน
ส านักงานอธิการบดี 
 หน่วยงานย่อย  หมายถึง หน่วยงานย่อยภายในหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงาน
ย่อยของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2560 และตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

หน่วยงานบริหารจัดการกลาง หมายถึง หน่วยงานที่แบ่งส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ฉบับที ่58/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 จ านวน 16 หน่วยงาน 
 หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หมายถึง หน่วยงานที่แบ่งส่วน
งานตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2562 ลงวันที่ 8 มกราม 2562 จ านวน 20 หน่วยงาน  
 หน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หมายถึง หน่วยงานที่แบ่งส่วน
งานตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 จ านวน 5 หน่วยงาน  
 หน่วยงานรวมศูนย์  หมายถึง หน่วยงานภายใต้โครงการรวมศูนย์ด้านการเงินและพัสดุ ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 งานพัสดุ หมายถึง งานพัสดุ กองคลัง ตามการแบ่งหน่วยงานย่อยของหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
พ.ศ.2562 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด  หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 เจ้าหน้าที่พัสดุ  หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

พระราชบัญญัติ  หมายความว่า พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
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 ระเบียบ  หมายความว่า ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

การพัสดุ  หมายความว่า  การจัดท าเอง การชื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ าหน่ายและการด าเนินการอ่ืน  ๆ ที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการพัสดุ 
 พัสด ุ  หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 การจัดซื้อจัดจ้าง  หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่าแลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 การซื้อ  หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้งทดลองและบริการเกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ แต่ไม่
รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 
 การจ้าง หมายความว่า การจ้างท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การจ้าง
เหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบ ของกระทรวงการคลัง การรับขนในการ
เดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบการควบคุมงานและการจ้างงานตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 
 การควบคุมพัสดุ  หมายความว่า เป็นการด าเนินการควบคุมใช้งานพัสดุเพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการในการใช้พัสดุนั้น รวมทั้งสร้างความเป็นระเบียบและมี
การบริหารงานพัสดุ ตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 การบริหารพัสดุ  หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การ
บ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 
 เงินงบประมาณ  หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ
เงินซึ่งส่วนราชการได้รับไว้ โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ไม่ต้องน าส่งคลังตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  แต่ไม่รวมถึงเงินกู้และเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ 

เงินรายได้ หมายความว่า  เงินรายไดข้องมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ค่าวัสดุ  หมายถึง ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ

ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ของส านัก
งบประมาณ (หนังสือด่วนที่สุด ที่นร 0704/ว.68  ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 ) ดังนี้ 

1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปรง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
4. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
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และแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ 
ของส านักงานประมาณ (หนังสือที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 ) โดยส านักงบประมาณได้แบ่ง
ประเภทของวัสดุออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1) ประเภทวัสดุคงทน หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 

2) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม 

3) ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ หมายถึง สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

การจัดซื้อวัสดุ  หมายถึง การจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กับหน่วยงานส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิธีเฉพาะเจาะจง หมายถึง การจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กับหน่วยงานส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 78  

การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) วงเงินไม่เกิน 
100,000.00 บาท ไม่ต้องจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามบันทึกส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง ด่วนที่สุด ที่ ศธ  
05141.2.5.6/11148 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

KKUFMIS  หมายถึง   ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ  
3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (KhonKaen University Fiscal 
Management Information System)   
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บทที่ 2 
โครงสร้างหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารองค์กรด้าน 

งบประมาณ การพัสดุ การเงิน และการบัญชี ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีความจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับภาระงานที่
ปฏิบัติ โดยเฉพาะงานด้านพัสดุ การด าเนินงานต้องสอดคล้องโครงสร้าง องค์กรกับภาระงานและบทบาท
หน้าที่ ดังนี้ 1) โครงสร้างการบริหารกองคลัง 2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 3) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1 โครงสร้างการบริหารกองคลัง 
กองคลัง เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ภายใต้การ

ก ากับดูแลของรองอธิการฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย 
การเงิน การบัญชี รายงานการเงินและการบัญชี การพัสดุ การควบคุมและการจ าหน่าย  บริหารสัญญาและ
หลักประกัน จัดท าสัญญา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีการแบ่งส่วนงานย่อยเป็น 4 งาน  
ประกอบด้วย  1) งานงบประมาณ 2) งานพัสดุ 3) งานการเงิน 4) งานบัญชี 

1) โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

งานงบประมาณ งานพัสดุ 
 

งานการเงิน 
 

งานบัญชี 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยบริหาร 
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2) โครงสร้างการบริหารงาน (Administration Chart)  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางศรีจันทร์  กิตติก าจร 

นายสุรสิทธ์ิ  ชาลีมาตย ์

นางสโรชา  ดรประชุม 

นางสาวดวงฤทัย เทียมหอม 

นายธวัชชัย   สุดวิลัย 
 

หัวหน้างาน

งบประมาณ 

 
 

หัวหน้างาน
พัสดุ 

 

หัวหน้างาน
การเงิน 

 

หัวหน้างาน
บัญชี 

ผู้อ านวยการ 
 กองคลัง 

นางยุพา  เศรษฐจรรยา 

นางสุรางค์  วิถีเทพ 
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3) โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) บุคลากรงานพัสดุ กองกลัง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภารกิจจัดหาพัสด ุ
 

นางสาวสุนิภา  ไสวเงิน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

1.นางจารุ            ธีระสาร 
2.นางมยุรี            โรชาท์ 
3.นางปิยนุช         โลมาอินทร์ 
4.นางสาวลักขณา   พากเพียร 
5.นายพันธกร       อุตรนคร 
6. นายพาว          สามหาดไทย 
7.นายอภิสิทธ์ิ       บัวหอม 
8.นางอารยา         จินกสิกิจ 

 
 
 
 
 
 

ภารกิจควบคมุและ
จ าหน่ายพัสด ุ

 

1. นายอุดม        โลมาอินทร์ 
2. นายกุมพล        งอสอน 

3. นายนันทวุฒิ     แคว้นน้อย 
 
 

นายวีระชาติ สุริยะเสน  
หัวหน้างานพัสดุ  กองคลัง 

 

ภารกิจสัญญา 
และหลักประกัน 

1.นางสาวภัทรนิษฐ์   สุรโกมลเศรษฐ์ 
2.นางสาวจินตหรา    ชิณะชาต ิ
3.นางสาวสว่าง        รัฐวร 
4. นางสาวศศิกาญจน์  ประสารฉ่ า 
5. นางสาวชาลิสา   สังคมก าแหง 

 
 
 

นายวิทวัธ  แต้สุจริยา 
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2.2 โครงสร้างภารกิจจัดหาพัสดุ 
งานพัสดุ กองคลัง เป็นหน่วยงานภายใต้ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หลักให้กับหน่วยงานภายใต้โครงการรวมศูนย์ด้านการเงินและพัสดุ ส านักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับคณะหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่ได้รับแจ้งให้ด าเนินการ มีจ านวนบุคลากร จ านวน 18 คน และได้ก าหนด
ภารกิจหลักในการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ภารกิจ ได้แก่  

1) ภารกิจจัดหาพัสดุ 
2) ภารกิจบริหารสัญญาและหลักประกัน 
3) ภารกิจควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางจารุ       ธีระสาร 
นักวิชาการพัสด ุช านาญการพิเศษ 
 

ภารกิจจัดหาพัสดุ 

นางมยุรี            โรชาท์ 
นักวิชาการพัสด ุช านาญการ 

นางอารยา      จินกสิกิจ 
นักวิชาการพัสด ุปฏิบตัิการ 
 

นายพาว          สามหาดไทย 
นักวิชาการพัสด ุปฏิบตัิการ 
 

นางปิยนุช         โลมาอินทร์ 
   นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 
 

นางสาวลักขณา   พากเพียร
นักวิชาการพัสด ุปฏิบตัิการ 
 

นายพันธกร       อุตรนคร 
นักวิชาการพัสด ุปฏิบตัิการ 
 

นายอภิสิทธ์ิ       บัวหอม 
นักวิชาการพัสด ุปฏิบตัิการ 
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2.3  ภาระหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ กองคลัง   

2.3.1 งานรับผิดชอบการปฏิบัติงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสด ุ
ทุกวิธีให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย   

1) หน่ วยงานบริหารจัดการกลาง  หมายถึ ง หน่ วยงานที่ แบ่ งส่ วนงานตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 จ านวน 16 หน่วยงาน 

2) หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายถึง หน่วยงานที่แบ่ง
ส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  58/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 
จ านวน 20 หน่วยงาน  

3) หน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายถึง หน่วยงานที่
แบ่งส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 
จ านวน 5 หน่วยงาน 

4) หน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น คณะ/ศูนย์/สถาบัน/ส านัก (เฉพาะที่หน่วยงาน
แจ้งความประสงค์ ให้กองคลังด าเนินการจัดหาให้กับคณะหน่วยงานดังกล่าว)  

2.3.2 เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประกอบด้วยภาระงานทีป่ฏิบัติดังนี้ 
1) งานด้านการบริหารคลังพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้ 

ก. บริหารควบคุมดูแลคลัง งานพัสดุ กองคลัง ให้เกิดการหมุนเวียนใช้วัสดุ โดยมีการ
สั่งซื้อวัสดุส ารองคลังในจ านวนที่เหมาะสม เพียงพอ ทันต่อความต้องการใช้งานของ
หน่วยงาน 

ข. ตรวจสอบและจัดวางระบบให้มีวัสดุเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งานน้อยที่สุด 
ค. ควบคุมดูแลระบบการใช้วัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปอย่างประหยัด

และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ง. ท าหน้าที่ประสานงาน ให้ค าปรึกษาแนะน ากับหน่วยงาน ในการปฏิบัติงานระบบ

คลังพัสดุในระบบ KKUFMIS ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ. รายงานข้อมูลวัสดุคงคลัง  
ฉ. รายงานข้อมูลค่าเสื่อมทรัพย์สินถาวร หน่วยงาน 
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2.3.3 งานด้านบริหารการใช้ทรัพย์สิน มีหน้าที่ดังนี้ 
1) ศึกษาวิเคราะห์และบริหารจัดการการใช้พัสดุของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2) ดูแลการใช้งานและให้ข้อมูลในการปรับปรุงโปรแกรมระบบคลังพัสดุ และระบบทรัพย์สิน

ถาวรในระบบ KKUFMIS เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้องตามรูปแบบทางบัญชี 
3) ด าเนินการเรื่องการขออนุมัติรับบริจาคพัสดุและการรับโอนพัสดุ  ตามระเบียบพัสดุ 
4) ก าหนดและออกหมายเลขรหัสวัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน 
5) รับและลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ KKUFMIS ของมหาวิทยาลัย 
6) ลงข้อมูลรับวัสดุในระบบ KKUFMIS เข้าคลังหน่วยงาน (กรณีงานพัสดุ กองคลัง เป็นผู้

จัดซื้อให้หน่วยงาน) 
7) ประสานงานเบิกและการจัดท ารหัสครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
8) ด าเนินการจัดท าทะเบียนทางบัญชี สิ่งก่อสร้าง และการรายงานตามรูปแบบที่ก าหนด 
9) ท าหน้าที่ประสานงาน และให้ค าปรึกษากับหน่วยงานในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุ และ

ครุภัณฑ์ ในระบบ KKUFMIS ของมหาวิทยาลัย 
10) รายงานข้อมูลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

2.3.4 งานด้านการควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ  มีหน้าที่ดังนี้ 
1) ขออนุมัติ ด า เนิ นการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  และประสานหน่ วยงานสั งกัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ตามระเบียบพัสดุและรายงาน
ผลภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2) ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจ าเป็นในการใช้งาน ตาม
ระเบียบพัสดุ 

3) ตรวจสอบและขออนุมัติปรับปรุงข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ ตามผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีหรือตามที่หน่วยงานแจ้ง เช่น การเปลี่ยนสถานที่ตั้ง การตรวจสอบรายการที่
ตรวจพบเพ่ิมเติม    

4) ขออนุมัติด าเนินการ จ าหน่ายเป็นสูญ ตามระเบียบพัสดุ 
5) ท าหน้าที่ประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน ากับหน่วยงานในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ

พัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ ในระบบ KKUFMIS ของมหาวิทยาลัย 
6) รายงานข้อมูล การจ าหน่ายพัสดุ 
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2.3.5 เป็นหน่วยงานกลางส าหรับการให้ข้อมูลและค าปรึกษา  แนะน า แก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยขอนก่น  

1) ให้ค าปรึกษาและแนะน าวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และท่ีเกี่ยวข้อง 

2) ก าหนดแนวปฏิบัติ  ด้านพัสดุ ตามค าสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัย 
3) รวบรวมระเบียบฯ ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและพัสดุ ไว้บนเว็บไซต์

กองคลงั 
 

2.3.6 งานด้านยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
1) งานด้านยุทธศาสตร์ที่ได้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เก่ียวเนื่องกับภารกิจที่

ต้องด าเนินงานหรือรายงานผลการด าเนินการ และได้รับมอบหมาย 
2) งานด้านยุทธศาสตร์ของกองคลัง ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องร่วมกิจกรรม ด าเนินงาน และ

รายงานผลการด าเนินการ 

2.4 บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง 
2.4.1 หน้าที่รับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการ ลักษณะ

งานโดยทั่วไป ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการและ   
ต าแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ภายใต้การควบคุม ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง  
  ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับต าแหน่งดังนี้ 
    ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ 
    ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ 
    ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการพิเศษ 
    ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับเชี่ยวชาญ 
 

2.4.2 หน้าที่รับผิดชอบของต าแหน่งตามท่ีได้รับมอบหมาย 
        บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นางปิยนุช  โลมาอินทร์ ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ

ปฏิบัติการ ที่ได้รับมอบหมาย ตามข้อตกลงสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทสนับสนุน และ
ข้อตกลงการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) งานจัดซื้อ/จัดจ้างให้กับหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี   ได้แก่  
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- กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
- กองยุทธศาสตร์ 
- กองการต่างประเทศ 
- กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
- กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
- กองอาคารและสถานที่ 
- กองการกีฬา 
- ศูนย์วัฒนธรรม 
- กองสื่อสารองค์กร 
- กองทรัพยากรบุคคล 
- กองบริหารงานกลาง 

2) ตรวจสอบใบแจ้งจัดหาการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ขออนุมัติหลักการ) งบประมาณที่
ได้รับในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

3) บันทึกแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย 
- ชื่อโครงการที่จัดซื้อ/จัดจ้าง 
- วงเงินที่จะจัดซื้อ/จัดจ้างโดยประมาณ 
- ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ/จัดจ้าง 
- รายการอื่น ๆ ตามทีก่รมบัญชีกลางก าหนด  

4) ท ารายงานขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง พร้อมค าสั่งแต่งตั้ง และเชิญ
ประชุมกรรมการ 

5) ด าเนินการจัดท างานรายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก และวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ให้หน่วยงานที่รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
- จัดซื้อวัสดุ  
- จัดซื้อครุภัณฑ์  
- จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 
- จ้างเหมาบริการ     

6) บันทึกข้อมูลประกาศเพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7) บันทึกข้อมูลร่างขอบเขตงาน (TOR) เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารในเว็บไซต์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง  
8) บันทึกรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ KKUFMIS  



  

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   18 

 

9) บันทึกรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของ
กรมบัญชีกลาง  

10) บันทึกข้อมูลและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ได้รับการคัดเลือกในระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

11) บันทึกข้อมูล/ท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
12) จัดท าเอกสารการตรวจรับและเบิกจ่าย  

- กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท 
- กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท แต่ไม่เกิน 500,000.00 บาท 

 
13) ให้ค าปรึกษาแนะน า เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ในส่วนที่ด าเนินการ 

แก่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ 
14) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
15) งานด้านยุทธศาสตร์ของฝ่ายและกองคลัง ในส่วนที่รับผิดชอบ 

 จากภาระงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานโดยต่อเนื่อง จึงได้ด าเนินการเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับตนเอง บุคลากรด้านพัสดุ กองคลัง และบุคลากรด้าน
พัสดุหน่วยงานอ่ืนที่ให้ความสนใจศึกษาข้อมูล ทั้งนี้จากการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง หลายวิธี นั้น และเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้เริ่มเรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้  จึงเลือกเขียนคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) วงเงินไม่เกิน 
100,000.00 บาท ไม่ต้องจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามบันทึกส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง ด่วนที่สุด ที่ ศธ
05141.2.5.6/11148 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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บทที ่3 

กฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ  
  

3.1 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543 
  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหมายถึงผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดท าเอง การซื้อ  การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า 
การจ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ มีความ
ส านึกในการปฏิบัติงานและพัฒนางานด้านพัสดุในหน่วยงานของรัฐ และเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 77 จึงเห็นสมควรก าหนดให้มีจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัตินอกจากการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่
หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งได้ก าหนดไว้แล้ว ดังนี้ 

3.1.1 วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ 
3.1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา 
3.1.3 มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน โดยเรียนรู้ถึงเทคนิควิทยาการใหม่ๆ 

เพ่ิมเติมอยู่เสมอ และน ามาใช้ปฏิบัติงานให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
3.1.4 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
3.1.5 ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัดคุ้มค่า และให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
3.1.6 ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลักและค านึงถึง

ความถูกต้อง ยุติธรรมและความสมเหตุผลประกอบด้วย 
3.1.7 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคบบัญชา และผู้ร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ โดยให้ความร่วมมือ

ช่วยเหลือในเรื่องการใช้ความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แก้ไขปัญหาร่วมกันและพัฒนางาน 
3.1.8 ไม่เรียกรับ หรือยินยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดทั้งสิ้นโดยตรงและโดยอ้อมจาก

ผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อ
ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

3.1.9 ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการ
พัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรมเอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ แต่ทั้งนี้ การ
ปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 
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3.1.10 ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ
งานพัสดุ ให้สามารถพัฒนางานจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นวิชาชีพสาขาหนึ่ง 

3.1.11 ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และในการส่งเสริม สนับสนุน การให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล 

3.1.12 ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ พึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบว่ามีการประพฤติปฏิบัติทีไม่เป็นไปตาม
จรรยาบรรณนี้  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการด าเนินการให้ถูกต้องตาม
จรรยาบรรณนี้ต่อไป 

3.2 หลักการจัดซื้อจัดจ้าง 
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงาน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน 
และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้
งานของหน่วยงาน มีราคาที่เหมาะสม และมีโครงการและแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและ
ชัดเจน 

3.2.2 โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท าการโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ในทุกขั้นตอน 

3.2.3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีก าหนดเวลาที่
เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

3.2.4 ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
หลักการดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ หรือเกิดกรณีเร่งด่วน หรือมี
เหตุผลหรือความจ าเป็นอื่น การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

 
3.3 สาระส าคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
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3.3.1 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ ต้อง
ค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ นั้น และห้ามมิให้ก าหนด
คุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 
เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของ
ยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 

3.3.2 การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานนั้น ยกเว้น กรณีเร่งด่วน หรือ ใช้ในราชการ
ลับ กรณีที่มีวงเงินตามท่ีก าหนดหรือมีความจ าเป็นฉุกเฉิน หรือที่จะขายทอดตลาด 

3.3.3 การจัดซื้อจัดจ้าง  วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มี 3 วิธี ได้แก่ 

3.3.1.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เป็นการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั่วไป ที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงือนไขที่ก าหนดเข้ายื่นข้อเสนอ ได้แก่ 

1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)  
2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
3) วิธีสอบราคา 

3.3.4  วิธีคัดเลือก เป็นการเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนด ซึ่งจะต้องไม่
น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่  ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อย
กว่า 3 ราย  ทั้งนี้ สามารถใช้วิธีคัดเลือกได้ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ดังนี้ 

1) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการ
คัดเลือก 

2) พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง หรือ
ให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ 
หรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการมีจ านวนจ ากัด 

3) มีความจ าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ ไม่อาจคาดหมายได้ 
4) ลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็น

การเฉพาะ 
5) ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือด าเนินการโดยผ่านองค์กรระหว่างประเทศ 
6) ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดความลับของทางราชการ หรือ

เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ 
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7) งานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหายก่อน จึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได้ 

8) กรณีอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
3.3.5 วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดราย

ใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐ
โดยตรง ตามเงื่อนไขดังนี้ 
1) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้

ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก 
2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินใน

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000.- บาท ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการ
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 1 

3) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายพียงรายเดียวใน
ประเทศและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

4) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติและ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิ ด
ความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรง 

5) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้อง
จัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่า 

6) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ 
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

7) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
8) กรณีอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3.3.6 การจ้างที่ปรึกษา มี 3 วิธี ได้แก่  
1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
2) วิธีคัดเลือก 
3) วิธีเฉพาะเจาะจง 

3.3.7 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มี 4 วิธี ได้แก่ 
1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
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2) วิธีคัดเลือก 
3) วิธีเฉพาะเจาะจง 
4) วิธีประกวดแบบ 

 
3.4 บทก าหนดโทษ 
  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้
ก าหนดบทก าหนดโทษ ไว้ดังนี้ “ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 

3.5 ผู้ได้รับมอบอ านาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่) 
  ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ก าหนดให้ม ี

  “เจ้าหน้าที่” ได้แก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ได้รับมอบหมาย
จากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้
มิได้มีชื่อในต าแหน่งสายงานพัสดุ จึงต้องมีการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐ  และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 6  

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงาน ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอ านาจและเจ้าหน้าที่ต้อง
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 และหนังสือเวียน มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
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3.6 ขั้นตอนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.6.1 แนวทางด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีหลักพิจารณาด าเนินการดังนี้ 
 การจัดซื้อจัดจ้าง โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณจะต้องด าเนินการ
จัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง ดังนี้  
          พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 6 ได้กล่าวถึงการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ไว้ดังนี้  

มาตรา 54 บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษาและงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

มาตรา 55 ( 3 ) วิธีเฉพาะเจาจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐ เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรง ในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 
96 วรรคสอง  

มาตรา 56 ( 2 ) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือวิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการ

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จากผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดย
ชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียว ในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอ่ืนที่จะใช้ทดแทนได้ 

(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือ
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง 

(จ) พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน
แล้ว และมีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่อง
ในการใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของพัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุ
ที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 
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(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรือ
หน่วยงานของต่างประเทศ 

(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
(ซ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
และพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยรัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวง ตามมาตรา 
65 (1 ) (ซ) หรือ (2) (ซ) 

 ข้อ 78 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ พ.ศ.2560 
ได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้  
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22 ให้คณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที
หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งเข้ายื่นเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 78 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และจัดท า
รายงานผลการพิจารณา ตาม ข้อ 55 (4) ดังนี้  
 จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวให้
ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(ก) รายการพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจ้าง 
(ข) รายชื่อผู้ที่ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ที่ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
3.6.2 การท าสัญญาหรือข้อตกลง 

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 ได้กล่าวถึงการท า
สัญญาดังนี้ 
 มาตรา 96 หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญา ตามมาตรา 93 
ก็ได้ เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 70 (3) (ข) 

(2) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
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(3) กรณีคู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการ นับถัดจากวันท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(4) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 
(5) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะไม่ต้องท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 

 มาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้
อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 
หมายเหตุ : การจัดท าข้อตกลงจ้าง หรือสัญญาจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องด าเนินการติดอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อ
วงเงินการจ้าง 1,000 บาท หากมีเศษให้ปัดขึ้น และ กรณีวงเงิน เกิน 200,000.00 บาท จะต้องช าระอากรเป็น
ตัวเงินแทนการติดอากรแสตมป์ ภายในระยะเวลา 15 วัน ซึ่งหากกรณีล่าช้า จะต้องเสียเพิ่ม ดังนี้ 
 กรณ ีไม่เกิน 90 วัน  เสียเพ่ิม 2 เท่า 
 กรณี    เกิน 90 วัน   เสียเพ่ิม 5 เท่า  

3.7 การตรวจรับ  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 10 ได้กล่าวถึงการ

บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ดังนี้  มาตรา100 ในการด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ 
องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็น
ผู้ตรวจรับพัสดุนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้ และให้น าบทบัญญัติ
มาตรา 96 วรรค 3 มาใช้บั งคับอนุโลม หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบส า นัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552 ดังนี้  

ข้อ 71 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้  
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือ

ข้อตกลง ส่วนการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการก่อน  

(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของ
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ผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวน
หน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ  

(3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นไปโดยเร็วที่สุด  

(4) เมื่อตรวจรับถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบ

พัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่

พัสดุพร้อมกับท าใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขาย

หรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ในกรณีที่เห็นว่า

พัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงกัน ให้

รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี  

(5) ในกรณีท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน 
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้
เฉพาะจ านวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วน
ราชการ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันตรวจพบ แต่
ทั้งนี้ไม่ได้ตัดสิทธิ์ของส่วนราชการที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไม่
ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น  

(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุ
นั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างทราบ
ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ตรวจพบ  

(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึง
ด าเนินการตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี  

ข้อ 72 คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ดังนี้  
(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน

รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ 
รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงาน
หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป  
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(2) การด าเนินการตาม (1) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่
น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้
ท างานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้
ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อก าหนดในสัญญา  

(3) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(4) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อก าหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงาน
จ้างนั้นและให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลง
ชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 
ฉบับ เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบ ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วน
ราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี  

(5) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจ้าง
นั้นไว้จึงจะด าเนินการตาม (4)  

3.8 ค่าปรับ  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้กล่าวถึง

ค่าปรับ ไว้ดังนี้  
ข้อ 162 การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้ก าหนดค่าปรับเป็น

รายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการ
ผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 – 
0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท ส าหรับงานก่อสร้าง สาธารณูปโภค ที่มี
ผลกระทบต่อการจราจร ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะ
ก าหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ในการท าสัญญาจ้างที่
ปรึกษา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า ถ้าไม่ก าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ 
ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท าสัญญาก าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาเป็นรายวันในอัตราหรือจ านวนเงินตายตัวในอัตรา
ร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจ้างนั้น  
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การก าหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจ านวนเงินเท่าใด ให้หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ ค านึงถึงราคา ก าหนดระยะเวลาของการใช้งาน และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ

การที่คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบต่อการจราจร หรือความ

เสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี 

3.9 วิธีปฏิบัติการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
3.9.1 กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท ไม่ต้องจัดท าใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
1. รับเรื่องจากหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดี (รวมศูนย์) หน่วยงานภายใต้ส านักงาน

อธิการบดี จ านวน 43 หน่วยงาน 
1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติงบประมาณ 
1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (วัสดุ หรือครุภัณฑ์ หรือ
รายละเอียดของงานที่ต้องการจ้าง และรายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง) 

2. วางแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
3. จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างพร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ โดยบันทึกในระบบ 

KKUFMIS (PR) 
4. เจ้าหน้าที่พัสดุลงนามในบันทึกรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) ในระบบ KKUFMIS ผ่านหัวหน้า

งานพัสดุ (โดยลงนามในส่วนที่  2) ของบันทึกรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR)  ในระบบ 
KKUFMIS 

5. เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ (ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) ในส่วนที่ 3 ของบันทึกรายงานขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) ในระบบ KKUFMIS 

6. ท าการสืบราคาจากผู้มีอาชีพขาย/รับจ้าง อย่างน้อย 1 ราย หรืออย่างมาก 3 ราย พร้อมข้อมูลหลัก
ผู้ขาย (กรณีที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่มีฐานข้อมูลในระบบ KKUFMIS) 

7. เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกและระบุผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกลงในบันทึก
รายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) .ในระบบ KKUFMIS ในส่วนที่ 4 

8. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเห็นชอบพร้อมลงนามในบันทึกรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) ใน
ระบบ KKUFMIS ส่วนที่ 5 ข้อ 5.1 ตามมาตรา 4 ไม่ต้องจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้างเนื่องจากวงเงินจัดหาไม่
เกิน 100,000.- บาท 

9. ผู้ขายส่งมอบสินค้าหรือผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
10. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าเอกสารการตรวจรับพัสดุ (ใบตรวจรับ (RE) ในระบบ KKUFMIS) 
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11. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด าเนินการตรวจรับพัสดุ พร้อมลงนามในใบตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

12. เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดชุดเบิกจ่ายเงินโดยจัดพิมพ์ มข.กง.14 หรือ มข.กง. 15 (ในระบบ 
KKUFMIS) 

13. เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดชุดเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุโดยจัดพิมพ์ มข.กง.14 หรือ มข.กง.  15 ในระบบ 
KKUFMIS  จึงจะท าการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน 

 3.9.2 วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท ต้องจัดท าใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง 
มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1. รับเรื่องจากหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดี (รวมศูนย์) หน่วยงานภายใต้ส านักงาน
อธิการบดี จ านวน  43 หน่วยงาน 
1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติงบประมาณ 
1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (วัสดุ หรือครุภัณฑ์ หรือ
รายละเอียดของงานที่ต้องการจ้าง และรายชื่อของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง) 

2. วางแผนการจัดซื้อหรือการจ้าง 
3. จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยบันทึกในระบบ 

KKUFMIS (PR) 
4. เจ้าหน้าที่พัสดุลงนามในบันทึกรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) ในระบบ KKUFMIS ผ่านหัวหน้า

งานพัสดุ (โดยลงนามในส่วนที่  2) ของบันทึกรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR)  ในระบบ 
KKUFMIS 

5. เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ (ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) ในส่วนที่ 3 ของบันทึกรายงานขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) ในระบบ KKUFMIS 

6. ท าการสืบราคาจากผู้มีอาชีพขาย/รับจ้าง อย่างน้อย 1 ราย หรืออย่างมาก 3 ราย พร้อมข้อมูลหลัก
ผู้ขาย (กรณีที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่มีฐานข้อมูลในระบบ KKUFMIS) 

7. เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกและระบุผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกลงในบันทึกใน
รายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) ในระบบ KKUFMIS ในส่วนที่ 4 

8. จัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และให้ผู้ขายและผู้รับจ้างลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ให้ถูกต้องครบถ้วน 
9. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเห็นชอบพร้อมลงนามในบันทึกรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR) ใน

ระบบ KKUFMIS ส่วนที่ 5 ข้อ 5.2 ตามมาตรา 4 ต้องจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้างเนื่องจากวงเงินจัดหาตั้งแต่ 
10,001.00-100,000.00 บาท (กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลความจ าเป็น เพื่อความรัดกุม 
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รอบคอบและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นๆพิจารณาให้จัดท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือสัญญาไว้ต่อกันก็ได้) 

10. ผู้ขายส่งมอบสินค้าและผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
11. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าเอกสารตรวจรับพัสดุ (ใบตรวจรับ RE ในระบบ  KKUFMIS) 
12. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด าเนินการตรวจรับ พร้อมลงนามในใบตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน 

      13.เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดชุดเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุโดยจัดพิมพ์ มข.กง.14 หรือ มข.กง. 15 ในระบบ 
KKUFMIS และถ้าเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์จะต้องก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์ก่อน จึงจะท าการส่งเอกสารเบิก
จ่ายเงิน 
 3.9.3 วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินเกินกว่า 100,001.00 บาท แต่ไม่เกิน 500,000.00 บาท 
มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1. รับเรื่องจากหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดี (รวมศูนย์) หน่วยงานภายใต้ส านักงาน
อธิการบดี จ านวน  43 หน่วยงาน 
1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติงบประมาณ 
1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (วัสดุ หรือครุภัณฑ์ หรือ
รายละเอียดของงานที่ต้องการจ้าง คณะกรรมการก าหนดราคากลาง คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ) 

2. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยบันทึกรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง PR ในระบบ 
KKUFMIS และบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามข้ันตอนของกรมบัญชีกลาง 
 4. เจ้าหน้าที่พัสดุลงนามในบันทึกรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง PR  ในระบบ KKUFMIS ผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุลงนามในส่วนที่ 2 ของบันทึกรายงานขอซื้อขอจ้าง PR  ในระบบ KKUFMIS 
 5. เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) ในส่วนที่ 3 ของการบันทึกรายงานขออนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้าง PR ในระบบ KKUFMIS    
 6. สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายหรืออาชีพรับจ้าง อย่างน้อย 1 รายหรืออย่างมาก 3 ราย พร้อมข้อมูลหลัก
ผู้ขาย (กรณีที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่มีฐานข้อมูลในระบบ KKUFMIS) 
 7. คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ าสุดและเสนอเงื่อนไข
ตรงตามท่ีก าหนด พร้อมจัดท ารายงานผลการพิจารณาการเสนอราคาให้คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ลงนามพร้อมเอกสารในการเสนอราคาทั้งหมด และจัดท าหนังสือแจ้งนัดท าสัญญา 
 8. เจ้าหน้าที่พัสดุระบุผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกในบันทึกรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง PR  
ในระบบ KKUFMIS ในส่วนที่ 4  
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 9. เสนอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมหนังสือนัดท าสัญญา ผ่านหัวหน้างานพัสดุ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติต่อไป  
 10. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดส่งหนังสือแจ้งนัดท าสัญญาให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้รับจ้างทราบและเข้าท าสัญญาโดยมี
การวางหลักประกันเป็นเงินจ านวนหนึ่งตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งนัดท าสัญญากับมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา
หนึ่ง 
   10.1 การจัดซื้อวัสดุ การจ้างเหมา วางหลักประกันสัญญาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา จนถึงวันที่

ผู้ขายผู้รับจ้างส่งมอบสินค้าหรืองานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดชุดเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ จึงจะสามารถด าเนินการขออนุมัติคืนหลักประกัน
สัญญาคืนแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไดภ้ายใน 15 วัน 

 10.2 การซื้อครุภัณฑ์ จะวางหลักประกันสัญญาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา จนถึงวันที่ระบุในสัญญา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ระยะเวลาการรับประกันความช ารุดบกพร่อง) นับถัดจากวันส่งมอบสินค้า 
(ครุภัณฑ์) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่พัสดุก าหนดหมายเลข
ครุภัณฑ์ จัดชุดเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ และเมื่อครบก าหนดตามสัญญา เจ้าหน้าที่พัสดุจึงจะ
สามารถด าเนินการขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญาคืนแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไดภ้ายใน 15 วัน 

 11. ผู้ขายส่งมอบสินค้าหรือผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
 12. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าเอกสรการตรวจรับพัสดุ (ใบตรวจรับ RE ในระบบ KKUFMIS) 
 13. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด าเนินการตรวจรับพัสดุ พร้อมลงนามใบตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วน 
 14. เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดชุดเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุโดยจัดพิมพ์ มข.กง.14 หรือ มข.กง.15 ในระบบ 
KKUFMIS ถ้าเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์จะต้องก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์ก่อน จึงจะท าการส่งเอกสารการเบิก
จ่ายเงินค่าพัสดุ 
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บทที่ 4 
      เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
 
4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 

การด าเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารงานด้านพัสดุจะต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบาย
หน่วยงาน และปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

การก าหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงาน จะต้องเริ่มจากการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างและวางแผนการใช้พัสดุให้สอดคล้องกับแผนการใช้งาน
ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยมีขอบเขตของการปฏิบัติงานพัสดุ ดังนี้ 

4.1.1 การวางแผนหรือการก าหนดโครงการ  คือต้องเริ่มจากการวางแผนเกี่ยวกับการ
ได้รับงบประมาณ การจัดซื้อ/จัดจ้างและการใช้พัสดุ  ซึ่งต้องมีการท าแผนปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือก าหนด แนวปฏิบัติ เช่น ความต้องการ ที่มีระยะใช้งาน เช่น ก าหนดวันใช้งานแน่นอน งานที่ด าเนินการ
เป็นประจ าทุกปี งานจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือให้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

4.1.2 ก าหนดความต้องการ ของแต่ละหน่วยงาน และประเภท ชนิด ของพัสดุ ที่ต้องการ
จัดหาโดยพิจารณาจากความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ความจ าเป็นในการใช้งานและจ านวน  เพ่ือก าหนด
วิธีการและระยะเวลาในการด าเนินการ 

4.1.3 ก าหนดวิธีการจัดหาซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ เพราะจ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์และ
ความสามารถในการด าเนินการ เพราะประเภทของพัสดุที่จัดหาแต่ละหน่วยงาน มีเหตุผลและความต้องการที่
ไม่เหมือนกัน ประกอบกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง จะใช้วิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่าง ๆ และยังต้องให้
ได้พัสดุมาที่มีคุณภาพ ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และประหยัดงบประมาณ 

4.2 เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท ไม่ต้องจัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง  โดย

ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติในระบบสารสนเทศ  KKUFMIS (Khon 

Kaen University Fiscal Management Information System) โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ 

การเงินกองทุ น โดย เกณ ฑ์ พึ งรับ –พึ งจ่ าย  ลั กษณ ะ 3  มิ ติ  และระบบบัญ ชี ต้ นทุ น รายกิ จกรรม
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเทคนิคการปฏิบัติเพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างส าเร็จตามแผนที่ก าหนด

ดังนี้   

4.2.1 จัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุให้ได้ราคาท่ีถูกต้อง  

การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ให้ได้ราคาที่ถูกต้องสมเหตุสมผล เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของการจัดหา

พัสดุ ซึ่งจะต้องด าเนินการให้ได้มาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพ ราคาที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการของหน่วยงาน

มากที่สุด 

4.2.2 การได้มาของพัสดุที่มีคุณภาพ 

คุณภาพของพัสดุนั้น เป็นเรื่องส าคัญ หากการได้มาของพัสดุที่ไม่มีคุณภาพย่อมมีผลต่อการใช้งานและอาจจะ

ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณสูงขึ้น ดังนั้น พัสดุที่มีคุณภาพต้องค านึงถึงความเสมอต้นเสมอปลายของพัสดุ การ

ให้บริการของผู้ขายและการใช้พัสดุที่มีคุณภาพคงท่ีสม่ าเสมอย่อมจะเพ่ิมพูนคุณภาพและลดค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการของหน่วยงาน 

4.2.3 การได้มาของพัสดุที่มีการดูแลรักษาน้อย  

พัสดุที่ได้มาต้องค านึงการดูแลและการเก็บรักษา เพราะพัสดุบางชนิดจะต้องได้รับการ

ดูแลอย่างดีและมีที่เก็บเฉพาะ ทั้งนี้จะต้องค าถึงสถานที่เก็บรักษาของหน่วยงานด้วยว่ามีเพียงพอและ สามารถ

เก็บรักษาไว้ได้นานแค่ไหน กรณีมีการส ารองเพ่ือไว้ใช้งาน  

4.2.4 การได้มาของพัสดุที่มีอายุการใช้งาน  

พัสดุที่ก าหนดวันหมดอายุ หรือ พัสดุที่มีความเสี่ยงเช่น เสื่อมสภาพ แห้ง หรือ มีการแปรสภาพเป็นอย่างอ่ืน 

ดังนั้นก่อนด าเนินการจัดหาจะต้องมีข้อมูลของพัสดุดังกล่าว และประสานกับผู้ใช้งาน ในการจัดซื้อเท่าท่ีจ าเป็น

หรือส ารองตามแผนและประมาณการที่จะใช้งานจริง 

4.2.5 การเลือกผู้ขายที่ดี 

ผู้ขายที่ดีและมีการบริการหลังการขายที่ดีย่อมมีผลการจัดหาพัสดุที่รวดเร็ว สินค้ามีคุณภาพและราคาเป็นธรรม 

การจัดส่งที่ทันเวลาและยังได้รับการบริการอ่ืน ๆ รวมถึงการรับประกันสินค้าจากผู้ขายด้วย  

4.2.6 การก าหนดแผนการใช้งานของพัสดุ 

พัสดุบางชนิดมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นจะต้องมีช่วงระยะเวลาในการจัดหาหรือ การส ารองพัสดุเพื่อ

ไม่ให้กระทบต่อการใช้งาน ทั้งนี้การจัดหาต้องค านึงมาตรฐานของพัสดุ การเก็บรักษาท่ีสามารถลดพ้ืนที่ในชั้น

เป็นต้น 
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 4.3 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Flow Chart) 
Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง ตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเวียน จากกรมบัญชีกลาง ในการจัดหาด้าน
พัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกเว้น กรณีซื้อ/จ้าง ตามมาตรา 56(2)(ข) (ง) 
หรือ (ฉ) ไม่ต้องจัดท าแผน (พรบ. มาตรา11) 

จดัท ำรำ่งขอบเขตของงำน (ขอ้ 21 ) 

ง 

 

จดัท ำรำยงำนขอซือ้หรือขอจำ้งโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
(ขอ้ 78 ประกอบ 22 ) 

 หวัหนำ้หนว่ยงำนใหค้วำมเห็นชอบ 

 รำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง 

ง 

 
กำรเชญิชวน/เจรจำตอ่รอง 

 

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามกรณี ม.56 (2)(ก)(ค)(ง)(จ)(ฉ)(ช) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จัดท าหนังสือเชิญชวนส่ง ไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
(ข้อ 78 (1) )ค 

การจัดซื้อ/จัดจ้างตาม ม.56(2)(ข) ไม่เกิน 500,000 บาท 
เจ้าหน้าท่ี เจรจา ตกลงกับผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างนั้น 
โดยตรง (ข้อ 79 ) 

 

 คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพจิารณาขอ้เสนอ/ตอ่รองราคา ตามความ
เหมาะสมแล้วตอ่กรณ ี

 

 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี ซื้อหรือจ้าง ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าหน่วยงาน ( ข้อ 79 ) 
 

 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นตอ่หัวหน้าสว่น
ราชการ (อนุโลมข้อ 55(4) ประกอบ ขอ้ 78(2) ) 

 

 

ลงนามข้อตกลง/สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 (มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161 

 
 
 
 
 
 

 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผูม้ีอ านาจอนุมตัิซ้ือหรือจ้าง และเห็นชอบผลการ
คัดเลือก (ข้อ 81) 

 

 ประกำศผูไ้ดร้บักำรคดัเลือก 
กำรจดัซือ้จดัจำ้งโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 (ขอ้  81) 
 

จดัท ำแผนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง 
(พรบ. มำตรำ 11+ ระเบียบฯ ขอ้ 11 ) 

Dlk;fl;fdl;f 

 
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ได้รับ
มอบหมาย 

เจำ้หนำ้ท่ีพสัด ุ

วิธีเฉพาะเจาะจงไม่
จ าเป็นต้องรอให้พ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์ 
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กระบวนงานจัดหาพัสดุของหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี รวมศูนย์ด้านการเงินและพัสดุ 
ขัน้ตอนปฏิบตัิ กอง/หน่วยงำน งำนพสัด ุกองคลงั ขั้นตอนปฏิบัต ิ

1. หน่วยงาน จัดท าบันทึกขออนุมัติหลักการเสนอผู้มี
อ านาจอนุมัติ 
1.1 หน่วยงาน จัดท าบันทึกขออนุมัติหลักการ

เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 

1.2 หน่วยงานเสนอขออนุมัติหลักการจากผู้มี
อ านาจอนุมัติภายในวงเงินท่ีได้รับการจัดสรร 

 
a. กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท 

ให้แจ้งเฉพาะรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับ 

 
b. กรณีวงเงินเกิน 100,000.00 บาท ต้อง

แจ้งรายชื่อคณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินการ ดังน้ี 
- คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
- คณะกรรมการด าเนินการจัดซ้ือจัด

จ้าง 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 
2. ผู้อ านวยการกอง/รองอธิการบดีท่ีดูแลหน่วยงาน

อนุมัติรายการ/วงเงินท่ีได้รับจัดสรร 
 
3. หน่วยงานส่งเรื่องขออนุมัติหลักการท่ีได้รับอนุมัติ 

ให้งานพัสดุ กองคลัง 
 

4. หน่วยงานรับพัสดุ ท่ีด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กองคลังรับเรื่องด าเนินการจัดหา จากหน่วยงานที่แจ้งจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

2. กองคลัง ตรวจสอบการขออนุมัติหลกัการ ด าเนินการ 2 กรณี 

1) บันทึกอนุมัติครบถ้วน ส่งเร่ืองให้งานพัสดุด าเนินการ 

2) กรณีไม่ถูกต้อง ส่งเร่ืองคืนหน่วยงานเพื่อตรวจสอบแก้ไข 

 

3. งานพัสดุ กองคลังจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง(บันทึกดว้ยระบบKKUFMIS) 

 

4. งานพัสดุเสนอขออนุมัติรายงาน ตามวงเงินที่ได้รับและมอบอ านาจ 

 

5. ผู้มีอ านาจอนุมัติวงเงินรายงานขอซ้ือขอจ้าง ตามอ านาจดังนี ้
1) กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท เสนอผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี 
2) กรณีวงเงินเกิน 100,000.- บาท เสนอรองอธิการบดีฝา่ยบริหาร 

 

6. กองคลัง ผูกพันงบประมาณรายงานขอซ้ือ ขอจ้าง ส่งงานพัสดุ ด าเนินการ 

 

7. เจ้าหน้าที่พัสด ุ ด าเนินการสืบราคาจากผู้มีอาชีพ 

 

8. เจ้าหน้าที่พัสด ุเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุเพื่อให้ความเห็นชอบ 

 

9. หัวหน้าเจา้หนา้ที่พัสดุ ให้ความเห็นชอบราคาที่ด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง 

 

10. ออกหมายเลขใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง(ถ้ามี) 
 

 

11.  ด าเนินการตรวจรับ / ออกหมายเลขครุภัณฑ์ และด าเนินการส่งพัสดุ ให้หน่วยงาน 
พร้อมหลักฐานการเบิกพัสด ุ

 

12. ขออนุมัติเบิกจา่ย ตามอ านาจ ดังนี้ 
1) กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท เสนอผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี 
2) กรณีวงเงินเกิน 100,000.- บาท เสนอรองอธิการบดีฝา่ยบริหาร 

 

13. ท าใบผูกพันรายงานผูกพันการเบิกจา่ย 

 
 

14. ตรวจสอบเอกสาร/ลงบัญชี 
 

15. จัดท าใบสั่งจ่าย 

 

16. โอนเงินค่าพัสดุให้เจ้าหนี ้

เริ่มตน้ 

จัดท าบันทกึขออนมุัติ

หลกักำร 

 

บันทึกขออนมุัติหลักการที่ได้รับอนุมตัิ 

เริ่มตน้ 

บันทึกขออนมุัติหลักการที่ได้รับอนุมตัิ 

 

จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง 

ขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง 

 ผอ.ส านกังานอธกิารบด ี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

อนุมตัิหลักการด าเนนิการ 

ตรวจสอบคุมยอดงบประมาณ 

ผูกพันงบประมาณ 

สืบราคา 

รายงานขอซื้อขอจ้างที่ได้รับอนุมัติ 

เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเห็นชอบ 

 เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

เห็นชอบรายขอซื้อฯ 

 

รายงานขอซื้อขอจ้างที่ได้รับความเห็นชอบ 

ออกหมายเลขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(ถ้ามี) 

ตรวจรับพัสดุ 

ออกหมายเลขพัสดุ 
รับมอบพัสดุที่ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ใช้งานตามวัตถุประสงค์ 

ขออนุมัติเบิกจ่าย/จัดท าใบรายงานผูกพันและเบิกจ่าย 

ชุดเอกสารเบิกจ่าย 

 ตรวจสอบเอกสาร/ลงบัญชีคุมพัสดุ 

 

ท าใบสั่งจ่าย 

โอนเงินค่าพัสดุให้เจ้าหนี้ 

สิ้นสุด 

สิ้นสุด 
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Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท ไม่ต้องจัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ตามแนวทาง
ปฏิบัติตามบันทึกส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง ด่วนที่สุด ที่  ศธ  05141.2.5.6/11148 ลงวันที่  24 
พฤศจิกายน 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในการจัดหาด้านพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท ำรำยงำนขอซือ้หรอืขอจำ้งโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
(ขอ้ 78 ประกอบ 22 ) 

 
หวัหนำ้หน่วยงำนใหค้วำมเห็นชอบ 

 รำยงำนขอซือ้ขอจำ้ง 

ง 

 

ตรวจสอบประเภท/รำยกำรและ
งบประมำณในกำรจดัซือ้ 

ง 

 

กำรจดัซือ้/จดัจำ้งตำม ม.56(2)(ข) ไมเ่กิน 100,000 บำท 

เจ้าหน้าที ่เจรจำ ตกลงกบัผูป้ระกอบกำรท่ีมีอำชีพ
ขำย/จำ้งนัน้ โดยตรง (ขอ้79 )78 (1)  

 

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่ซือ้หรือจำ้ง 
ภำยในวงเงินท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบ
จำกหวัหนำ้หน่วยงำน ( ขอ้ 79 ) 

 

 
สง่มอบ/ตรวจรบั 

 

 

สิน้สดุขัน้ตอน 

รบัเรือ่งแจง้จดัหำจำกกองตำ่ง ๆ 
 

 

ตำมแบบฟอรม์แจง้จดัหำแบบรวมศนูยท่ี์
หน่วยงำนก ำหนด 

เจำ้หนำ้ท่ีพสัด ุ

เริม่ตน้ 

หวัหนำ้หนว่ยงำนของรฐัและผูม้อี  ำนำจอนมุตัิ
เบิกจำ่ย 
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4.4 การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบจัดซ้ือ/จัดจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(KKUFMIS)   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาโครงการ ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - 

พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKUFMIS (Khon Kaen 

University Fiscal Management Information System)  และก าหนดให้ทุกหน่วยงานเข้าใช้และบันทึก

ข้อมูล ผ่านระบบKKUFMIS  รวมถึงงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารทรัพย์สิน รวมถึงการจัดท าเอกสาร

จัดซื้อหรือจ้าง ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ จะต้องท าการบันทึกข้อมูลการขอซื้อ/จ้าง ผ่านระบบ KKUFMIS ควบคูไ่ป

กับ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)  

นายสฤษดิ์ เรืองธรรม (2562) ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาและความเป็นมาของระบบระบบบัญชีต้นทุนราย

กิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKUFMIS (KhonKaen University Fiscal Management Information 

System) ดังนี้  

ระบบ KKUFMIS เป็นระบบสนับสนุนหลักด้านบริหารจัดการ แผนงบประมาณ การเงินบัญชีและพัสดุ 

ในลักษณะ 3 มิติ ซึ่งมีผลต่อบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้มีส่วนร่วมจากภายนอก เช่น  

เจ้าหนี้และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและมีข้อมูลการเคลื่อนไหวเป็นจ านวนมาก ท า 

ให้การจัดท าบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ไม่ทันเวลาและขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากแหล่งข้อมูลไม่มีการ 

เชื่อมโยงกัน ต้องนามาจากหลายแหล่ง ทั้งท าด้วยมือและจากคอมพิวเตอร์ท าให้มีความเสี่ยงต่อการผิดพลาดใน 

ที่มาของข้อมูล รวมทั้งการน าข้อมูลไปจัดท าสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร และการส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายนอก 

เช่น กรมสรรพากร สกอ. ก็จะได้รับผลกระทบด้วย  

ปัจจุบันการบริหารจัดการการให้บริการด้านการเงินของระบบ KKUFMIS นั้น เป็นแบบผสม โดย 

ระบบประกอบด้วย แบบกระจาย และแบบรวมศูนย์กลาง คือ ข้อมูลด้านการรับเงินจะเกิดขึ้นที่คณะ/หน่วยงาน 

ของมหาวิทยาลัยจึงเป็นแบบกระจาย ส าหรับด้านการเบิกจ่ายจะเกิดขึ้นที่กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง 

เป็นแบบรวมศูนย์กลาง และการบริหารจัดการทั้ง 2 แบบร่วมกันนี้ จะถูกด าเนินการควบคุมก ากับติดตามจาก 

ระบบ KKUFMIS ทั้งหมด โดยสภาพการให้บริการด้านการเงินและบัญชีนั้นมีกิจกรรมหลักท่ีเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ 

คือ การขอเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน และสุดท้ายเป็นรายงานทางการเงิน ซึ่ง  

แต่ละกิจกรรมเหล่านี้มีกระบวนการที่เกิดขึ้นมากมายทั้งที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ เช่น นโยบาย ระเบียบ 

แนวทาง ปฏิบัติ, เทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการ และบุคลากรที่ด าเนินการในกระบวนการ เช่น ท าหน้าที่รับ-

จ่ายเงิน ดูแล เก็บรักษาเงิน หรือก ากับติดตามการใช้จ่ายเงิน ปัญหาส่วนใหญ่ซึ่งเกิดจากกระบวนการด าเนินการ
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เหล่านี้พอจะ จ าแนกเป็นด้านๆดังนี้ ด้านกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติทางการเงิน ด้านบริหารงานบุคคล ด้าน

กระบวนการการ ปฏิบัติและสุดท้ายคือระบบการให้บริการ ซึ่งสองด้านสุดท้ายนี้เป็นส่วนส าคัญที่จ าเป็นต่อการ

ที่จะท าให้การ บริหารของมหาวิทยาลัยสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันเวลา สะดวก ถูกต้องและจะส่งผลถึงความมี

ประสิทธิภาพใน การบริหารงานของมหาวิทยาลัยต่อไป  

ค าว่า KKUFMIS (KhonKaen University FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) ก็ท า

ให้สอดคล้องกับชื่อการให้บริการระบบการเงินของประเทศซึ่งเราส่งเบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่เรียกว่า  

ระบบ GFMIS เนื่องจากมีหลักการคล้ายๆกัน ซึ่งนิยาม GFMIS หมายถึง ระบบการบริหารการเงินการคลัง 

ภาครัฐด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) ซ่ึง

ปฏิบัติโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงหรือผ่านช่องทางอ่ืนที่กระทรวงการคลังก าหนดก่อนน าเข้าเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ (ที่มานิยาม GFMIS http://www.ldd.go.th/PMQA/2553/Manual/Manual_Reimbur.pdf) 

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามกรณีเร่งด่วน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ)0405.2/ว
217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ79  จะด าเนิน
บันทึกข้อมูลผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ของมหาวิทยาลัย (KKUFMIS) รวมถึงวิธีเฉพาะเจาะจงที่จะกล่าวถึง
ขั้นตอนปฏิบัติต่อไปนั้น ซึ่งผู้ปฏิบัติสามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้ จะต้องเป็นผู้สิทธิในการเข้าท างานในระบบ
KKUFMIS ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และต้องมี รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ส าหรับเข้าไปบันทึกในระบบจัดซื้อ
จัดจ้าง(KKUFMIS) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น  
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ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุน
รายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KhonKaen University Fiscal Management Information System : KKUFMIS)   

 
หน้าจอหลักของโปรแกรม 

 
เมื่อผู้ใช้งานได้รับรหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้งานแล้ว ก่อนปฏิบัติงานเมื่อได้รับเรื่องให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อน

บันทึกข้อมูลจะต้องด าเนินการตรวจสอบเอกสารที่ได้รับก่อนการบันทึก ดังนี้ 
1. ตรวจสอบเรื่องท่ีจะด าเนินการ หรือใบแจ้งจัดหา ก่อนว่าได้ด าเนินการในในขั้นตอนการอนุมัติหลักการ

ครบแล้วหรือไม่ เช่น  
1.1  หน่วยงานและผู้แจ้งด าเนินการ  
1.2 รายการแจ้งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.3 รายชื่อกรรมการตรวจรับ  
1.4 ข้อมูลในการสืบราคา เบื้องต้น หรือราคาประมาณการ  
1.5 การอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างและวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง  

2. ตรวจสอบว่าเป็นการจัดซื้อวัสดุ การซ่อม หรือการ จ้างหมาบริการ  
3. ตรวจสอบข้อมูลกรรมการตรวจรับ เพื่อความถูกต้อง  
4. เมือ่ข้อมูลครบถูกต้อง ให้ด าเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อหรือจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น (KKUFMIS) ตาม ขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบจัดซ้ือ/จัดจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(KKUFMIS) กรณีวงเงินไม่เกิน 10,000.00 บาท ไม่ต้องจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

 
การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS) วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงิน

ไม่เกิน 10,000.00 บาท  ด าเนินการตาม ขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 
 

 

ขั้นตอนที่ 1 การเข้าสู่โปรแกรมการใช้งานระบบ KKUFMIS จะปรากฏตามภาพ โดยหมายเลขผู้ใช้งานและ ใส่
รหัสผ่านที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน  

ผู้ใช้งาน..................... 

รหัสผ่าน.................... 

 

 

xxxx 
xxxx 
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ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลจะปรากฏตามภาพ ตัวอย่าง  
ผู้ใช้งาน FA010204    หมายถึง หมายเลขของผู้ใช้งาน จะออกให้โดยผู้ประสานงาน KKUFMIS  
รหัสผ่าน xxxx           หมายถึง รหัสผ่านของผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้สามารถก าหนดเปลี่ยนรหัสด้วยตนเองได้ที่ 

เมนู Change Password  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 001  หมายถึง รหัส หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงาน   010206 หมายถึง หน่วยงานของผู้เข้าใช้งานที่สังกัด 
 
ดับเบ้ิลคลิกท่ี เมนู LOGON  เพ่ือเข้าสู่ระบบปฏิบัติงาน ส าหรับด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 3 จะปรากฏเมนูหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามภาพ   
การเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป โดยด าเนินการ ดับเบ้ิลคลิกท่ี เมนู มหาวทิยาลัยขอนแก่น เพ่ือเข้าสู่เมนูย่อยในล าดับ
ถัดไป 
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ขั้นตอนที่ 4 เมนูกลุ่มงานภายใต้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามภาพ  ได้แก่ 

- กลุ่มงบประมาณ 
- กลุ่มงานพัสดุ 
- กลุ่มการเงิน 

  
การเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป โดยด าเนินการ ดับเบ้ิลคลิกท่ี เมนู บันทึกกลุ่มงานพัสดุ เพ่ือเข้าสู่เมนูย่อยในล าดับถัดไป 
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ขั้นตอนที่ 5 จะปรากฏเมนยู่อย ภายใต้เมนูกลุ่มงานพัสดุ ตามภาพ จะประกอบด้วย 3 เมนูหลักได้แก่ 

- ระบบจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
- ระบบสินค้าคงคลัง 
- ระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร 

การเข้าสู่ระบบปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ดับเบิ้ลคลิกท่ี เมนู ระบบจัดซ้ือ/จัดจ้าง  เพ่ือเข้าสู่เมนูย่อยในล าดับ
ถัดไป 
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ขั้นตอนที่ 6 จะปรากฏเมนูย่อยภายใต้เมนูนระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามภาพ ประกอบด้วย 4 เมนูหลัก ได้แก่ 

- แฟ้มข้อมูลหลัก 
- บันทึกรายการประจ าวัน  
- สอบถาม 
- รายงาน 

การเข้าสู่ระบบปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ดับเบิ้ลคลิกท่ี เมนู รายการประจ าวัน  เพ่ือเข้าสู่เมนูย่อยในล าดับ
ถัดไป 
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ขั้นตอนที่ 7 จะปรากฏเมนูย่อยภายใต้เมนูระบบบันทึกรายการประจ าวัน ตามภาพ ประกอบด้วย 8 เมนูหลัก 
ได้แก่ 

- ใบขอให้จัดซื้อ/จัดจ้าง 
- รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 
- รายงานขอซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ 
- การเสนอราคา 
- ข้อตกลงขอซื้อ/ขอจ้าง 
- สัญญา 
- หลักประกัน 
- ตรวจรับ 

การเข้าสู่ระบบปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ดับเบิ้ลคลิกท่ี เมนู รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เพ่ือเข้าสู่เมนูย่อยใน
ล าดับถัดไป 
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ขั้นตอนที่ 8 จะปรากฏเมนูย่อยภายใต้เมนูรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ตามภาพ ประกอบด้วย 6 เมนูหลัก ได้แก่ 

- ประมวลข้อมูลใบขอให้จัดซื้อ/จัดจ้าง 
- บันทึก-ปรับปรุงข้อมูลรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 
- บันทึก-ปรับปรุงข้อมูลรายงานขอซื้อ/ขอจ้างไม่อ้างการประมวลผล 
- บันทึก-ยกเลิกข้อมูลรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 
- บันทึก-อนุมัติข้อมูลรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 
- ค้นหารายละเอียดข้อมูลทะเบียนเจ้าหนี้ 
- การเข้าสู่ระบบปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ดับเบิ้ลคลิกท่ี เมนู บันทึก-ปรับปรุงข้อมูลรายงาน
ขอซื้อ/ขอจ้างไม่อ้างการประมวลผล เพ่ือเข้าสู่เมนูย่อยในล าดับถัดไป 
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ขั้นตอนที่ 9 จะปรากฏหน้าบันทึก-ปรับปรุงข้อมูลรายงานขอซื้อ/ขอจ้างไม่อ้างการประมวผล ตามภาพโดย
ด าเนินการกรอกข้อมูลและรายละเอียดดังนี้ 

- จัดท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เสนอผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
- บันทึกรายละเอียดในช่อง รหัสสินค้า จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย และรายละเอียดอ่ืนๆให้ครบ

ตามล าดับ 
- ถ้าในระบบไม่มี ชื่อวัสดุ,ครุภัณฑ์ หรือหน่วยนับ ต้องส่งรายละเอียดข้อมูลเหล่านั้นให้ส่วนกลาง

ก าหนดก่อน 
- ตรวจสอบประเภทของภาษี 
- กดปุ่มบันทึก เพ่ือให้ได้เลข PR  
- เมื่อได้รับการอนุมัติ (PR) เรียบร้อย ให้กลับเข้าสู่เมนู บันทึก-ปรับปรุงรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (ไม่อ้าง

การประมวลผล) เพ่ือท าการก าหนดผู้ข้าย/ผู้รับจ้าง ต่อไป 
หมายเหตุ ช่องที่มีเครื่องหมาย( * ) อยู่หน้าข้อความจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตาม ตัวอย่างด้านล่าง ซึ่ง
หากกรอกข้อมูลในช่องดังกล่าวไม่ครบระบบจะไม่ผ่านให้ไปด าเนินในขั้นตอนต่อไป  
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ขั้นตอนที่ 10 บันทึกข้อมูลผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามภาพ  
โดยดับเบ้ิลคลิกท่ี เมนู ก าหนดผูข้าย/ผู้รบัจ้าง จะปรากฏช่องเมนูก าหนดข้อมูลผู้ขาย ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

- เลือกเจ้าหนี้จากฐานข้อมูล ถ้าไม่มี ชื่อเจ้าหนี้ ส่งรายละเอียดข้อมูลเจ้าหนี้ให้ส่วนกลางก าหนดชื่อก่อน 
- เลือกขั้นตอนถัดไปแยกตามรายเจ้าหนี้ เพ่ือก าหนดขั้นตอนต่อไปจะท าอะไร เช่น (ข้อตกลง,สัญญา,

สัญญาจะซื้อจะขาย,ตรวจรับ) 
- คลิกปุ่ม ดึงข้อมูลรายการสินค้าจากรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เพ่ือก าหนดรายการสินค้าที่จะซื้อกับผู้ขาย

แต่ละราย 
เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างและบันทึกข้อมูลผู้ขายเรียบร้อยแล้ว จะต้องด าเนินการอนุมัติ
ข้อมูลรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เพ่ือให้ระบบฯ ก าหนดหมายเลขจัดซื้อ/จัดจ้าง (PR)  โดยตวัอักษรน าหน้าจะต้น
ด้วย PR และตามด้วยตัวเลข ที่แสดงถึง หน่วยงาน,วันที่ และ ล าดับของเอกสารในแต่ละวัน ส าหรับเป็นข้อมูล
การเชื่อมโยงและอ้างอิงส าหรับด าเนินการในขั้นตอนถัดไป 
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ขั้นตอนที่ 11 การบันทึกอนุมัติข้อมูลรายงานข้อซื้อ/ขอจ้าง ตามภาพ 

เมื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลรายงานขอซื้อ/ขอจ้างเรียบร้อยแล้ว จะต้องด าเนินการอนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้างด
ดังกล่าว ปกติจะต้องเป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือท่ีได้รับมอบหมาย โดยดับเบิ้ลคลิกท่ี เมนู บันทึก-อนุมัติข้อมูล
รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เพ่ือเข้าสู่เมนู รายละเอียดการบันทึกข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ค้นหาเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) 
ที่จะท าการอนุมัติ 

2. คลิกตรงสถานะ อนุมัติ 
3. คลิก บันทึก  

 
  
 

 

 

1 
2 

3 
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ขั้นตอนที่ 12 การด าเนินการตรวจรับ  

เมือ่ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
จะต้องด าเนินการตรวจรับงาน ซื้อหรือจ้างดังกล่าว ให้ด าเนินการดับเบ้ิลคลิกท่ี เมนู ตรวจรับ เพ่ือเข้าสู่เมนู
ขั้นตอนถัดไปตามภาพ 
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ขั้นตอนที่ 13  การบันทึกข้อมูลการตรวจรับ จะปรากฎตามภาพ 

เมนูย่อยภายใต้ ขั้นตอนการตรวจรับ จะมี 2 เมนู หลัก ได้แก่  

- บันทึก-ปรับปรุงข้อมูลการตรวจรับ 

- บันทึก-ยกเลิกข้อมูลการตรวจรับ 

วิธีด าเนินการ ให้ดับเบ้ิลคลิกท่ี เมนู บนัทึก-ปรับปรุงข้อมูลการตรวจรับ เพ่ือเข้าสู่หน้ารายละเอียดการบันทึก
ข้อมูล 
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ขั้นตอนที่ 14 การบันทึกข้อมูลการตรวจรับ จะปรากฏตามภาพ และมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 

- ดับเบ้ิลคลิกท่ีชอ่ง ประเภทเอกสารการตรวจรับ เพ่ือเลือกเลขท่ีรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง 
- เลือกหมายเลข PR ที่ต้องการตรวจรับ  
- กรอกข้อมูลส าหรับการบันทึก เช่น วันที่ตรวจรับ ,ใบส่งของและวันที่ส่งของ ,เล่มที่ เลขท่ีของใบ

ส่งของ จ านวนงวด ผู้รับพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ สถานที่รับพัสดุ 
- กดปุ่มบันทึก ระบบฯ จะก าหนดหมายเลขใบตรวจรับ โดยอักษรน าหน้า ขึ้นต้นด้วย RExxxxx 
- ด าเนินการพิมพ์ใบตรวจรับ และพิมพ์ใบขออนุมัติเบิกจ่าย 

 
หมายเหตุ ช่องที่มีเครื่องหมาย( * ) อยู่หน้าข้อความจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตาม ตัวอย่างด้านล่าง ซึ่ง
หากกรอกข้อมูลในช่องดังกล่าวไม่ครบระบบจะไม่ผ่านให้ไปด าเนินในขั้นตอนต่อไป  
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ขั้นตอนที่ 15 การติดตามเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง  
เมื่อด าเนินการข้ันตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตรวจรับและส่งเอกสารการเบิกจ่ายการจัดซื้อ/จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 
สามารถตรวจสอบถึงสถานะการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ ว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนด าเนินการใด 
เบิกจ่ายแล้วหรือไม่  โดยเข้าสู่เมนู  บันทึก-ปรับปรุงข้อมูลรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (ไม่อ้างการประมวลผล) 
และดับเบิ้ลคลิกที่ เมนู ติดตาม โดยเลือกจากแท็ป เลขที่ตรวจรับ ระบบจะปรากฏข้อมูลให้ทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 5 
บทสรุปปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 5 
บทสรุปปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

 

5.1 ปัญหาและอุปสรรค 
 จากการปฏิบัติงานที่ผ่านของการจัดซื้อจ้างงานพัสดุ กองคลัง จะพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคต่างในการ
ปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข 
1. เจ้าหน้าที่พัสดุโดยต าแหน่งที่บรรจุใหม่ หรือ 
เจ้าหน้าที่พัสดุโดยการแต่งตั้งของหน่วยงาน ขาดความ 
เข้าใจในเนื้อหาของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและ 
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 

1. มีพ่ีเลี้ยงสอนงานเบื้องต้น 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในเนื้อหาของ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 กฎกระทรวงและหนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้อง ให้
มากขึ้น  
3. มีกระบวนงานและแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนใน
ทิศทางเดียว 

2. มีความผิดพลาด ด้านการแนบเอกสารการเบิกจ่าย
ที ่ไม่ถูกต้องครบถ้วนท าให้ต้องส่งคืนแก้ไข บ่อยครั้ง 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
ผู้รับบริการ ต้องตรวจสอบและคัดกรองเอกสารการ
เบิกจ่ายเงินก่อนส่งเบิก จ่ายเงินโดยละเอียด  
2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเอกสารการเบิก
จ่ายเงิน น าเผยแพร่กระบวนงานการตรวจสอบเอกสาร
การเบิกจ่ายเงิน เพ่ือ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้
ถูกต้อง และลดความผิดพลาด เอกสารเบิกจ่ายเงิน 

3. การอนุมัติจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างล่าช้า ล่าช้า  

3.1 ต้องด าเนินย้อนหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที ่มหาวิทยาลัยก าหนด  

3.2 เกิดความเสียหายในภาพรวมในการบริหาร 
ด้านการคลังและพัสดุ 

1. งานพัสดุ ต้องเข้าไปมีส่วนในการก าหนดแผน
ด าเนินงาน ตามภารกิจที่มหาวิทยาก าหนด  
2. เร่งรัดหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจฯโดยตรงให้เร่ง
ด าเนินการจัดท า เรื่องขออนุมัติหลักการโครงการฯ
ตามแผนงานตามข้อ 1 ไว้ก่อน 
 3. รายงานปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อน าเสนอต่อ
ผู้บริหารระดับสูง ทราบ เพื่อพิจารณาเห็นควรอนุมัติ
งบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 
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ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข 

4. ราคากลางงานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับแบบรูป 
รายการก่อสร้าง 

1. ควรแต่งตั้งผู้ออกแบบเป็นคณะกรรมการก าหนด
ราคา อย่างน้อย 1 คน 

5. ผู้ประสานงานด้านการพัสดุของหน่วยงานแจ้งจัดหา 
ไม่ระบุแหล่งเงิน หรือเอกสารบันทึกผูกพันเงิน 
ตลอดจน เอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดหา ท าให้ต้องส่ง
เอกสารคืน แก้ไข ซึ่งเป็นผลให้การด าเนินงานล่าช้า 

1. เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องของหน่วยงานที่แจ้งจัดหา ต้อง
ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง
ครบก่อนส่งเรื่องแจ้งจัดหา ให้กองคลัง 

6. สถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ มีความแออัด
ไม่ เอ้ืออ านวยการต่อการท างานและผู้รับบริการ 

 6.1 ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ 
ประสานงาน เนื่องจากไม่มีป้ายแนะน าทาง โดย
สะท้อน มาจากผู้รับบริการโดยตรง  

6.2 ผังที่นั่งของผู้ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับภารกิจ
ของ แต่ละกลุ่มงาน 

 6.3 ระบบปรับอากาศบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ไม่
สามารถ ควบคุมให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

1. จัดผังที่นั่งของผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับภารกิจ
ของ แต่ละกลุ่มงาน 2.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ให้
ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด 

 
5.2  บทวิเคราะห ์

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานรวมศูนย์ และหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการด าเนินการภารกิจด้านการจัดหาพัสดุมาไว้ที่ ส่วนงานเดียวกัน เพ่ือให้ความ
คล่องตัวและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ดังนี้ 

เดิม ใหม่ 

ความคล่องตัวในจัดหาพัสดุ  - มีความคล่องตัวสูง 
เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาด าเนินการโดย การ
ข้ามขั้นตอน ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 
การตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน  - 
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อพัสดุที่ต้องการ เนื่องจาก
ผู้ใช้งานท าการ ติดต่อผู้ขายโดยตรง การแข่งขันด้าน
ราคา - ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรม
เนื่องจากไม่มีการ เปรียบเทียบราคาจากผู้ขายอย่าง
น้อย 2 ราย ความถูกต้องถูกกฎหมาย - มีการจัดหาไม่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ 

ความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุ - ใช้ระยะเวลาในการ
จัดหาค่อนข้างนาน เนื่องจากปฏิบัติตามขั้นตอน ที่
ระเบียบก าหนด ประกอบกับปริมาณงานมีจ านวนที่
เพ่ิมขึ้นและมี ความถี่ในการจัดหาพัสดุสูงขึ้น  การ
ตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ งาน  - 
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจน้อยลง เนื่องจากไม่มั่นใจว่า
จะได้พัสดุที่ตรง ตามความต้องการหรือไม่ การแข่งขัน
ด้านราคา - มีความคุ้มค่าในการจัดหาพัสดุ เนื่องจากมี
การเปรียบเทียบราคา จากผู้ขายอย่างน้อย 2 ราย ขึ้น
ไป ความถูกต้องถูกกฎหมาย - การปฏิบัติงานมีความ
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เดิม ใหม่ 

ปฏิบัติเป็นเพียงผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการด้านการ
พั สดุ  ซึ่ งอ าจ  ขาดความ เข้ า ใจคลาด เคลื่ อน ใน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท าให้การ ปฏิบัติงานผิดพลาด
ได้ การเบิกจ่ายเงิน - มีความผิดพลาด ด้านการแนบ
เอกสารที่ ไม่ถูกต้องครบถ้วนท าให้  ต้องส่งแก้ ไข 
บ่อยครั้ง 

ถู กต้ อ งสอดคล้ องกั บ กฎหมาย  ระเบี ยบ  และ 
หนังสือเวียนต่างๆ การเบิกจ่ายเงิน - มีกระบวนการ
ตรวจสอบและคัดกรองเอกสารจากผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ 
ความช านาญ จึงท าให้ผิดพลาดน้อย 

 

5.3 บทสรุป  
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุกองคลัง ส าหรับด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ให้กับหน่วยงานภายใต้โครงการรวมศูนย์ส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี เพ่ือให้
เกิดประโยชน์และให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น  จะต้องอาศัยความร่วมมือและความเข้าใจในการ
ประสานงาน ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ซึ่งประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ประสานงานหน่วยงาน ผู้บริหาร
ระหว่างหน่วยงาน และกระบวนการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  

บุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ และมีจิตส านึกและ
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยงานที่มีความต้องการใช้งานพัสดุ จะต้องมีความส าคัญในการก าหนดแผนการใช้งานและด าเนิน
ตามการใช้พัสดุ และเห็นคุณค่าและน าพัสดุไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  

ผู้บริหาร จะต้องเห็นความส าคัญในปฏิบัติงานด้านพัสดุ     และด าเนินการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(Good Government) ในการบริหารงานด้านพัสดุ ส่งเสริมให้บุคลากรด้านพัสดุ มีความรู้และความก้าวหน้าใน
หน้าที่ และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือลดปัญหาต่างๆ น ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่
หน่วยงาน ดังเช่นการน าระบบ KKUFMIS ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับ
การบริหารพัสดุภาครัฐของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น 
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานรวมศูนย์ส านักงานอธิการบดี จ านวน 11 หน่วยงาน 

มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. หน่วยงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานจัดซื้อและหน่วยงานแจ้ง

จัดหา ถึงวิธีด าเนินการตามระเบียบฯ และแผนและขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน  
2. ควรท าการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ของหน่วยงานรวมศูนย์ของส านักงานอธิการบดี 

ประจ าทุกปีงบประมาณ เพ่ือศึกษาข้อดีข้อเสีย และโอกาสในการพัฒนางาน 
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3. ควรปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงผลกระทบกับการจัดซื้อ เช่น การก าหนดคุณลักษณะ

พัสดุ การแจ้งด าเนินการจัดซื้อ  และระยะเวลาในการจัดซื้อและเบิกจ่าย ทั้งนี้ เพ่ือจะได้หา

แนวทางป้องกัน แก้ไข และท าความเข้าในในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
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