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ค าน า 

 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2560 โดยมีบทบัญญัติ เกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้างพัสดุอาจกระท าได้โดยวิธีการ ดังนี้  
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (2) วิธีคัดเลือก และ (3) วิธีเฉพาะเจาะจง  โดยให้หน่วยง านของรัฐ
เลือกใช้วิธีการประกาศเชิญชวนก่อน เว้นแต่กรณีตามข้อบัญญัติตามมาตรา 56 (1) วิธีคัดเลือก และ
(2) วิธีเฉพาะเจาะจง  ในการด าเนินการตามวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกินวงเงินตามกฎกระทรวง ซึ่งในปัจจุบันเป็นวิธีการจดัซื้อจดัจ้างทีม่ีปริมาณงานในการจดัซื้อจดัจา้ง
เป็นจ านวนมาก 
 การจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ.2560 หมายความรวมถึง การก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งก่อสร้าง 
อื่นใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่อ
อาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  การด าเนินกระบวนการในการจัดจ้างงานก่อสรา้ง  
มีขั้นตอน วิธีปฏิบัติ  ที่ซับซ้อน  และมีกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ  ในการปฏิบัติงาน 
แต่ละข้ันตอนเริ่มจากการเตรียมการในการจัดจ้างงานก่อสร้าง  การด าเนินการจัดจ้าง  แต่ละข้ันตอน
ต้องด าเนินการด้วยความละเอียด รอบครอบ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด   
 คู ่ม ือฉบ ับน ี ้ ได ้รวบรวมแนวทางและวิธ ีการปฏิบ ัต ิงาน ในการจ ัดจ ้างงานก ่อสร ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 

1. ความเป็นมา ความจ าเป็น และความส าคัญ 
 ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวนัที่ 
24 สิงหาคม 2560 กระทรวงการคลัง  โดยกรมบัญชีกลางได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ให้เป็นมาตรฐานกลางตามหลักสากลและสอดคล้องกับ
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  ส่งเสริมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยพระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน 
ร ัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กร  
ตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ฯ     
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัขอนแกน่ 
พ.ศ. 2558  ซึ่งต้องด าเนินการด้านการพัสดุของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ก าหนด โดย งานพัสดุ  กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  
เป็นหน่วยงานบริหารจัดการและด าเนินการด้านการพัสดุ  เพื ่อสนับสนุนภารกิจของผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามมาตรา 55  อาจกระท าได้โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้  1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดให้เข้ายื ่นข้อเสนอ 2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที ่หน่วยง านของรัฐเชิญชวนเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานก าหนดซึ่งไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย และ  
3) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง และตาม กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560  ข้อ 1 ก าหนดให้ “การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า  งานบริการ หรือ
งานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้ง
หนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
 การจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ.2560 หมายความรวมถึง การก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งก่อสรา้งอืน่
ใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่อ
อาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  ในการด าเนินการในการจัดจ้างงานก่อสร้างซึ่งมี
กระบวนการ ขั ้นตอน และวิธีการปฏิบัติ  ที ่ยุ ่งยาก ซับซ้อน  นอกจากต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ยังมีกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
อีกหลายฉบับ  ซ ึ ่งในการปฏิบัติงานแต่ละขั ้นตอน เร ิ ่มตั้ งแต่การเตรียมการก่อนการจัดจ้าง  
การด าเนินการจัดจ้าง  และการบริหารสัญญา ต้องด าเนินการด้วยความละเอียด รอบครอบ ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กฎหมาย  ก าหนด 
 เพื่อให้การด าเนินการเปน็ไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ลดความเสี่ยงอันอาจจะเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ในฐานะผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับปฏิบัติการ ที่รับผิดชอบและ
ท าหน้าที่ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงมีความสนใจในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานโดยจัดท าคู ่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ส าหรับการจัดจ้างงานก่อสร้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  เพื ่อเป ็นข้อมูลในการอ้างอิงและให้ความรู ้ก ับผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานด้านการพ ัสดุ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
1. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุในการ

ด าเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
2. เพื ่อให ้ผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานด้านการพัสดุปฏิบ ัต ิงานในการจัดจ ้างงานก ่อสร ้างโดยว ิ ธี

เฉพาะเจาะจง  ตามกระบวนการที ่กฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้องก าหนด และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
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3. ขอบเขตของคู่มือ 
 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  และสารมารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  โดยคู่มือฉบับนี้จึงมีขอบเขตขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การรับเรื่องแจ้ง
จัดจ้างงานก่อสร้าง  ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดจ้าง  การรายงานขออนุมัติ
ด าเนินการ  การสืบราคา  เสนอราคา  พิจารณาสั่งซื้อสั่งจ้าง  ประกาศผลผู้ชนะ  และการนัดหมาย 
ท าสัญญา 
 
4. ค าจ ากัดความเบ้ืองต้น 

“งานก่อสร้าง”   หมายความว่า   งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค 
หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดและการซ่อมแซม ต่อเติม 
ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอื่นที่มีลักษณะ
ท านองเดียวกันต่ออาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่ง
ปลุกสร้างดังกล่าว  รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่
ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการ
ต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น  

“งานพัสด”ุ    หมายความว่า   งานพัสดุ  กองคลัง   
“แบบรูปรายการ” หมายความว่า   แบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ ่งได้รับอนุมัติให้

ด าเนินการก่อสร้างแล้ว 
“ผู้มีอ านาจ” หมายความว่า   ผู้มีอ านาจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการ

แทน  ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560   

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า   คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด าเนินการตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

“เจ้าหน้าที่พสัดุ”  หมายความว่า   ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการ
บริหารพัสดุ  หรือผู้ที ่ได้รับมอบหมายจากผู้มี
อ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัย 



 

4 

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า   ผู ้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ ่งปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ตามที่กฎหมายเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของมหาว ิทยาล ัยก  าหนด  หร ือผ ู ้ท ี ่ ได ้รับ
มอบหมายจากอธ ิการบด ี ให ้ เป ็นห ัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
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บทที่ 2 
โครงสร้างองค์กร  และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 
 กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบรหิารดา้น
การงบประมาณ  การพัสดุ  การเงิน  และการบัญชี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีความจ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับภาระงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัสดุ   การด าเนินการต้องสอดคล้องโครงสร้าง
องค์กรและบทบาทหน้าที่ ดังนี้  

1) โครงสร้างการบริหารกองคลัง 
2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  
3) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

1. โครงสร้างการบริหารกองคลัง 
 กองคลัง  เป ็นหน่วยงานสังกัดส่วนงาน  ส  านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหาร
จัดการงบประมาณรายจ่าย  การเงิน  การจัดเก็บรายได้ การบริหารลูกหนี้  บริการเงินยืม  การลงทุน
ทางการเงิน  วิเคราะห์กลยุทธ์การเงิน  การบัญชี รายงานการเงินและการบัญชี  การพัสดุ ควบคุม
และจ าหน่ายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันจัดท าสัญญา และปฏิบัติหน้าที่อื ่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีการแบ่งหน่วยงานย่อยเป็น 4 งานประกอบด้วย1) งานงบประมาณ  2) งานพัสดุ   
3) งานการเงิน และ 4) งานบัญชี 

1.1) โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดังที่ปรากฏในภาพที่ 1 
ดังนี ้ 

 

 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองอธิการบดี  ายบริหาร 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

งานงบประมา  งานพัสดุ งานการเงิน งานบัญชี 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

  ายการบริหารทรัพย์สิน 

ภาพท่ี 1 แสดงโครงสร้างการบริหารงานกองคลงั มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ) 
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1.2) โครงสร้างอัตราก าลัง  กองคลัง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดังปรากฏในภาพที่ 2 ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงโครงสร้างอัตราก าลงั  กองคลงั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
(ที่มา : กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

 

2. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม 

 2.1) วิสัยทัศน์ 
“กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานช้ันน าด้านการบริหารการคลังและพัสดุ

ของมหาวิทยาลัยภาครัฐ” 
 2.2) พันธกิจ 

1) ก าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพสัดุใหส้อดคล้องกับการ
รักษาวินัยทางการคลังและพสัด ุ

1) นักวิชาการเงินและบัญชี 
ช านาญการพิเศษ 3 

2) นักวิชาการเงินและบัญชี 
ช านาญการ 8 

3) นักวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติการ 5 

4) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 
(ชั่วคราว) 

5) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 
6) พนักงานการเงินและบัญชี  3 
7) พนักงานการเงินและบัญชี 1 

(ชั่วคราว) 

1) นักวิชาการพัสดุ  
ช านาญการพิเศษ 1 

2) นักวิชาการพัสดุ  
ช านาญการ 2 

3) นักวิชาการพัสดุ  
ปฏิบัติการ  10 

4) นักวิชาการพัสดุ 2  
(ชั่วคราว) 

5) พนักงานพัสดุ 1 
6) พนักงานธุรการ 1  
7) คนงาน 1 
 

1) นักวิชาการเงินและบัญชี 
ช านาญการ 1 

2) นักวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติการ 7 

3) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ช านาญการ 1  

4) นักบัญชี ปฏิบัติการ 1 
5) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 

(ชั่วคราว) 
6) พนักงานการเงินและบัญชี  2 
 

1) นักบัญชี  ช านาญการ 1 
2) นักบัญชี  ปฏิบัติการ 7 
3) นักวิชาการเงินและบัญชี 2 

(ชั่วคราว) 
4) พนักงานธุรการ 1 
 

 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองอธิการบดี  ายบริหาร 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

งานงบประมา  งานพัสดุ งานการเงิน งานบัญชี 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

  ายการบริหารทรัพย์สิน 
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2) สนับสนุนการบรหิารการคลังและพสัดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 

3) บริการทางด้านการคลงัและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2.2) ค่านิยม 
  บริการด้วยความเป็นมิตร  พิชิตนวัตกรรมใหม่ ใส่ใจจริยธรรม  น าองค์ความรู้  มุ่งสู่ความ
เป็นเครือข่าย 

 
FINANCE 

F Friendship   ความเป็นมิตร 
I Intelligent  องค์ความรู ้
N Network  เครือข่าย 
A Attitude  ทัศนคต ิ
N New Innovation นวัตกรรมใหม ่
C Customers  ผู้รบับริการ 
E Ethic   จริยธรรม 

 

3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 3.1) บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 กองคลัง  เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนงานส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหาร
จัดการงบประมาณรายจ่าย  การเงิน  การจัดเก็บรายได้ การบริหารลูกหนี้  บริการเงินยืม  การลงทุน
ทางการเงิน  วิเคราะห์กลยุทธ์การเงิน  การบัญชี รายงานการเงินและการบัญชี  การพัสดุ ควบคุม
และจ าหน่ายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันจัดท าสัญญา และปฏิบัติหน้าที่อื ่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีการแบ่งหน่วยงานย่อยเป็น 4 งานประกอบด้วย1) งานงบประมาณ  2) งานพัสดุ   
3) งานการเงิน และ 4) งานบัญชี ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงาน  และจ านวน
บุคลากร ดังที่ปรากฏในตาราง 1 ดังนี้  
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ตารางท่ี 1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละงานและจ านวนบุคลากร  กองคลัง 
  ชื่อหน่วยงาน/
หน่วยงานย่อย 

ขอบเขตงาน จ านวนบุคลากร 
(ราย) 

กองคลัง  ส่งเสริม  ก ากับ ดูแล พัฒนางานและบุคลากรภายใต้สังกัด
กองคลัง จ าแนกโครงสร้างงานเป็นจ านวน 4 งาน ดังนี้ 1) 
งานงบประมาณ  2) งานพัสดุ  3) งานการเงิน และ4) งาน
บัญชี  ตลอดถึงการบริหารจัดการโครงการ กิจกรรม ที่
สอดคล้องยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย 

1 ราย 

งานงบประมาณ 1) ตรวจสอบ โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณควบคุม 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ KKUFMIS  

2) ให้ความรู้เกี่ยวกบั หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้าน
งบประมาณ ใหส้อดคลอ้งกบัการรักษาวินัยทางการคลงั 

3) เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน  บุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 ราย 

งานพัสด ุ 1) ด าเนินการจัดหาพสัดุ ตามงบประมาณทีห่น่วยงาน
ได้รับจัดสรร บรกิารจัดหาและสง่มอบพสัดุตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ (คณะ/หน่วยงาน) ผ่านระบบ 
KKUFMIS ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2) จัดท าและบรหิารสัญญา 
(1) จัดท าสญัญาตามแบบทีก่รมบัญชีกลางก าหนด 
(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจรับพสัดุใหเ้ป็นไปตาม

สัญญา 
3) บรหิารพสัด ุ

(1) ก าหนดหมายเลขทะเบียนทรัพยส์ินส าหรบั
หน่วยงานภายในสังกัดส านักงานอธิการบดี ผ่าน
ระบบ KKUFMIF 

(2) ตรวจสอบ บ ารุงรกัษา และจ าหน่ายพสัดุ 
(3) รายงานทะเบียนทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัย 

18 ราย 

 
 



 

9 

งานการเงิน 1) การรบัเงิน ตรวจสอบที่มาของเงิน ออกใบเสรจ็รบัเงิน 
และน าสง่เงินตามหลักเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

2) ตรวจสอบ และจ่ายเงินตามใบสั่งจ่ายทีส่่วนงาน  และ
หน่วยงานได้อนุมัติและสั่งจ่ายเงินแก่ เจ้าหนี้และผูม้ี
สิทธิรบัเงิน 

3) ให้บรกิาร ก ากบั ติดตาม การยืมเงินทดรองจ่าย  เพื่อใช้
ในการปฏิบัตงิานของบุคลากร  เจ้าหน้าที่  

13 

งานบัญชี 1) ตรวจสอบ บันทึกบัญชี และจัดท างบการเง ินตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ เพื่อรองรับการตรวจสอบงบ
การเงินประจ าปี 

2) จัดท ารายงานทางการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

11 

รวมจ านวนท้ังสิ้น 65 ราย 
 

3.2) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ระดับปฏิบัติการ 
(ผู้เขียนคู่มือ) 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์ในต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ  
ได้ปฏิบัติงาน โดยสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และมีขอบเขตของภาระ
งาน  ค่อนข้างกว้างประกอบด้วย 1) การจัดซื้อวัสดุและครุภั ฑ์  ได้แก่  วัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน  
ว ัสด ุคร ุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว  ว ัสด ุคร ุภ ัณฑ์การศ ึกษา  ว ัสด ุคร ุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์   
2) การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาวัสดุและครุภั ฑ์   ได้แก่  วัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน  วัสดุครุภัณฑ์
งานบ้านและงานครัว  วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   3) การจัดจ้างเหมา
ก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ4) จ้างเหมาบริการ ได้แก่ จ้างเหมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติ
โครงการ จ้างเหมาบริการท าความสะอาด ที ่ใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานอธิการบดี และ
งบประมาณของคณะที่ขอความอนุเคราะห์จากอธิการบดี  
 
ภาระงานในหนา้ท่ีความรบัผดิชอบต าแหน่งนักวิชาการพัสด ุ(เดิม) มีดังต่อไปนี้   
 ภาระหน้าที ่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ในฐานะผู ้มีประสบการณ์ด้านพัสดุ โดยมี
แผนงานการบริหารจัดการด้านการพัสดุ การด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและโดยวิธี
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ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e – Bidding) ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี ้

1) การจัดซื้อวัสดุและครุภั ฑ์  ได้แก่  วัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน  วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านและ
งานครัว  วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2) การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาวัสดุและครุภั ฑ์   ได้แก่  วัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน  วัสดุ
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

3)  จ้างเหมาก่อสร้าง  ได้แก่  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภค ของส่วนกลาง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4) การจัดจ้างเหมาบริการ ได้แก่ จ้างเหมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติโครงการ จ้างเหมา
บริการท าความสะอาด 

5) เป็นคณะกรรมการในการด าเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง และพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ผ ่านระบบอ ิเล ็กทรอนิกส ์ ภายใต ้โครงการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างผ ่านระบบตลาดอ ิเล ็กทรอนิคส์   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU e – Market) 

6) เป็นคณะท างานในการด าเนินโครงการศึกษาข้อมูลและแนวทางในการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

7) เป็นคณะกรรมการในการด าเนินโครงการรวมซื ้อกระจายส่งวัสดุส านักงาน ประเภท
กระดาษ       ถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (e – Ordering)   

8) เป็นคณะกรรมการในการด าเนินโครงการรวมศูนย์การบริหารจัดการด้านการคลังและ
พัสดุโดยการจัดหาเครื่องพิมพ์เอกสารของหน่วยงานภายส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ซึ่งมีลักษ ะงาน  วิธีการปฏิบัติงาน การวางแผน การประสานงาน และการให้บริการ ใน

ด้านต่างๆ ดังนี้    
1. การจัดซื้อวัสดุและครุภั ฑ์  โดยมีวิธีการด าเนินการ ดังนี้  

1.1 วิเคราะห์รายการวัสดุและครุภัณฑ์ ที่ได้ร ับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื ่อวาง
แผนการปฏิบัติงาน   

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการตามที่ระเบียบก าหนด  
1.3 จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑ์ และจัดท าร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding) และวิธีคัดเลือก เพื่อ
เสนอขอความเห็นชอบต่อผู้มีอ านาจ  

1.4 บันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP)  ระบบ KKUFMIS 
(ระบบงบประมาณ พัสดุ  การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะสามมิติและระบบ
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บัญชีต้นทุนรายกิจกรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.5 จัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้
ยื่นต่อมหาวิทยาลัยเพื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้พิจารณาการยื่นข้อเสนอ   

1.6 สรุปรายงานผลการคัดเลือกเพื ่อเสนอต่อผู ้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ  และ
ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับขายกับมหาวิทยาลัย  

1.7 กรณีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท  และไม่ต้องจัดท าสัญญาโดยจัดท าเป็น
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแทน   จ้องต้องจัดเตรียมเอกสารตรวจรับ และแจ้งคณะกรรมการตรวจรับด าเนินการ
ตรวจรับพัสดุ 

1.8 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและจัดชุดเอกสารส าหรับเบิกจ่าย 
กรณีตาม 1.7 

2. การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภั ฑ์   โดยมีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
2.1  ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งให้ด าเนินการจัดจ้างซ่อมแซมรักษา

ครุภัณฑ์และวางแผนการปฏิบัติงาน  
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการตามที่ระเบียบก าหนด เพื่อเสนอขอความ

เห็นชอบต่อผู้มีอ านาจ  
2.3 บันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP)  ระบบ KKUFMIS 

(ระบบงบประมาณ พัสดุ  การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะสามมิติและระบบ
บัญชีต้นทุนรายกิจกรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.4 จัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้
ยื่นต่อมหาวิทยาลัยเพื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้พิจารณาการยื่นข้อเสนอ   

2.5 สรุปรายงานผลการด าเนินการคัดเลือกเพื่อเสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ  
ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างกับมหาวิทยาลัย  

2.6 กรณีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท  และไม่ต้องจัดท าสัญญาโดยจัดท าเป็น
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแทน   จ้องต้องจัดเตรียมเอกสารตรวจรับ และแจ้งคณะกรรมการตรวจรับด าเนินการ
ตรวจรับพัสดุ 

2.7 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและจัดชุดเอกสารส าหรับเบิกจ่าย 
กรณีตาม 2.6 
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3. การจ้างเหมาก่อสร้าง  โดยมีวิธีการด าเนินการ ดังนี้   
3.1  ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งให้ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างและ

วางแผนการปฏิบัติงาน  
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการตามที่ระเบียบก าหนด เพื่อเสนอขอความ

เห็นชอบต่อผู้มีอ านาจ  
3.3 บันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP)  ระบบ KKUFMIS 

(ระบบงบประมาณ พัสดุ  การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะสามมิติและระบบ
บัญชีต้นทุนรายกิจกรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.4 จัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้
ยื่นต่อมหาวิทยาลัยเพื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้พิจารณาการยื่นข้อเสนอ   

3.5 สรุปรายงานผลการด าเนินการคัดเลือกเพื่อเสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ  
ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างกับมหาวิทยาลัย  

3.6 แจ้งผู้ได้รับการอนุมัติให้จัดจ้างเพื่อจัดท าสัญญาจ้างก่อสร้างกับมหาวิทยาลัย 
4. การจัดจ้างเหมาบริการ  โดยมีวิธีการด าเนินการ ดังนี้   

4.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งใหด้ าเนินการจัดจา้งเหมาบรกิารและ
วางแผนการปฏิบัติงาน  

4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการตามที่ระเบียบก าหนด เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบต่อผู้มีอ านาจ  

4.3 บันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP)  ระบบ KKUFMIS 
(ระบบงบประมาณ พัสดุ  การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะสามมิติและระบบ
บัญชีต้นทุนรายกิจกรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.4 จัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้
ยื่นต่อมหาวิทยาลัยเพื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้พิจารณาการยื่นข้อเสนอ   

4.5 สรุปรายงานผลการด าเนินการคัดเลือกเพื่อเสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ  
ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างกับมหาวิทยาลัย  

4.6 กรณีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท  และไม่ต้องจัดท าสัญญาโดยจัดท าเป็น
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแทน   จ้องต้องจัดเตรียมเอกสารตรวจรับ และแจ้งคณะกรรมการตรวจรับด าเนินการ
ตรวจรับพัสดุ 
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4.7 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและจัดชุดเอกสารส าหรับเบิกจ่าย 
กรณีตาม 2.6 

5. ศึกษาข ้อมูลในการจัดซื ้อจ ัดจ ้าง และพัฒนาระบบการจัดซื ้อจ ัดจ้ างผ ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ภายใต้โครงการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิคส์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(KKU e – Market) 

6. ศึกษาข้อมูลและแนวทางในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

7. ศึกษาข้อมูลในการด าเนินการโครงการรวมซื้อกระจายส่งวัสดุส านักงาน ประเภท
กระดาษถ่ายเอกสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (e – Ordering)   

8. ศึกษาข้อมูลในการด าเนินการโครงการรวมศูนย์การบริหารจัดการด้านการคลังและพัสดุ
โดยการจัดหาเครื่องพิมพ์เอกสารของหน่วยงานภายส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทที่ 3 
กฎหมาย ระเบียบ หลักเก ฑ์ และวิธีปฏิบัติงาน 

 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  การจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เล่มนี้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่  หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ
มหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 
3. กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ

จัดจ้างที่ไม่ต้องท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ  
พ.ศ.2560 

4. ซ้อมความเข้าใจนิยายมความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 
2561) 

5. ซ ้อมความเข ้าใจเก ี ่ยวกับการจัดซื ้อจ ัดจ ้างโดยว ิธ ี เฉพาะเจาะจงตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 (หนังสือที่ 
กค (กวจ) 0405.2/ว. 217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 

 
1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีหลักการและเหตุผล
ในการตราเป็นกฎหมายเพื ่อให้การจัดซื ้อจัดจ้างมีกรอบการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันทุก
หน่วยงานภายใต้กฎหมายต้องด าเนินการให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่บังคับใช้  มุ่งเน้นการ
เปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส  และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการปฏิบั ติงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่องทางเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน  
และการค านึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเพื ่อให้เก ิดความคุ ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ  
สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  พ.ศ. 2560 ซึ่งมีบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับการจ้างงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดังนี้  
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1) นิยามความหมายในพระราชบัญญัติฯ 
 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติ นี้ 
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง 

เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
“พัสดุ”  หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้าง

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งการด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือ  

สิ่งปลูกสร้างอื่นใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอื่นที่มีลักษณะท านอง
เดียวกันต่ออาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรา้งดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้าง
นั้นด้วย  แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท่องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามความหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือ  
ในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐ 

2) หลักการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติ 
  มาตรา 8  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ  และสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ 

(1) คุ ้มค่า โดยพัสดุท ี ่จ ัดซ ื ้อจัดจ ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที ่ต อบสนอง
วัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที ่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุ  
ที่เหมาะสมชัดเจน 

(2)  โปร ่งใส โดยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท าโดยเปิดเผย  
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกั น   
มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน  และมีการ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 

(3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีก าหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสด ุ



 

16 

(4) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็น
ระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

  ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  หากการจักซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว  แต่ไม่มี
ผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ  หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจ าเป็นอื่น 
การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

  ให้ใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที ่ของ
คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม 

3) หมวด 6  การจัดซื้อจัดจ้าง 
  มาตรา 54 บทบัญญัติในหมวดน้ีให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ยกเว้นงานจ้างที่
ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
  มาตรา 55  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระท าได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้ 

(1)  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการ
ทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 

(2)  วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การที ่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู ้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ยื่นข้อเสนอ  เว้น
แต่ในงานน้ันมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 

(3)  วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การที ่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู ้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  หรือให้เข้ามา
เจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง 
 มาตรา 56  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปก่อน  เว้นแต่   

...(2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่

ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป 

และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงราย
เดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนขายผู้ให้บริการ
โดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัย
ธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง 

(จ) พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อ
จัดจ้างไว้ก่อนแล้ว  และมีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่อง
ในการใช้พัสดุนั้นโดยมูลค่าของพัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ท าการ
จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

(ฉ) เป็นพัสดุที ่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ  องค์การระหว่าง
ประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ   

(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
(ซ) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนดให้รายละเอียด 
วิธีการและข้ันตอนการด าเนินการที่เกี่ยวเนื่องด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยการรักษาการตามพระราชบัญญัติ  
จึงได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค รัฐ  
พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ เมื ่อวันที ่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมี
สาระส าคัญและข้อก าหนดเกี่ยวกับวิธีการจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้  

 
1) หมวด 1 ข้อความท่ัวไป ส่วนท่ี 1 ค านิยาม 

ข้อ 4  ในระเบียบนี้  
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผ ู ้ด  ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐ 

ดังต่อไปนี ้
...(9)  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  หมายถึง อธิการบดี 
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“หัวหน้าเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของ
รัฐนั้นก าหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

2) หมวด 1 ข้อความท่ัวไป ส่วนท่ี 3 ผู้มีอ านาจและการมอบอ านาจ 
ข้อ 6  ผู ้มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้  ได้แก่  ผู ้ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐเว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื ่นที ่ผ ู ้ร ักษาการตามระเบียบ
ก าหนดให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น สามารถก าหนดหน่วยงานระดับใด  ผู้บังคับบัญชาชั้นใด 
ต าแหน่งใด มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้ก็ให้กระท าได้  และเมื่อได้ก าหนดเป็นประการใดแล้ว 
ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย  

ข้อ 7 ผู้มีอ านาจด าเนินการตามข้อ 6 หรือผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ
อ านาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  โดยให้ค านึงถึง
ระดับต าแหน่ง  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ 

เมื่อมีการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง  ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรบัมอบอ านาจนั้นและ
จะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้  เว้นแต่... 

3) หมวด 2 ส่วนท่ี 2 กระบวนการซื้อหรือจ้าง 
การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุ ลักษ ะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ

รูปรายการงานก่อสร้าง 
ข้อ 21 วรรคสาม  ในการจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  หรือ
จะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

รายงานขอซื้อหรือจ้าง 
ข้อ 22 ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 23 

และข้อ 79 วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ
ขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป

รายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี 
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าว

ให้ระบุเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น  
(5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุน้ันหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
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(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(8) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อ

หรือจ้าง  การออกประกาศและเออกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 
การซื้อหรือจ้างกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ตาม

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค)  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุน้ันโดยฉุกเฉิน มาตรา 56 วรรคหนึ่ง 
(2) (ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
มาตรา 96 วรรคสอง  ซึ ่งไม่อาจท ารายงานตามปกติได้  เจ้าหน้าที่หรือผู ้ที ่ได้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานนั้นจะท ารายงานตามวรรคหนึ่ง  เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 

ค ะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
ข้อ 25 ในการด าเนินการซื ้อหรือจ้างแต่ละครั ้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี คือ 

(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
(3)  คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ  รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น 

ข้อ 26 คณะกรรมการซ้อหรือจ้างตามข้อ ๒๕ แต่ละคณะประกอบด้วย  ประธาน
กรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกช่ืออย่างอื่น 
โดยให้ค านึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ 

ในกรณีจ าเป็นหรือเพื ่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั ้งบุคคลอื ่นร่วมเป็น
กรรมการด้วยก็ได้แต่จ านวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรค
หนึ่ง 

ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน  ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคดัเลือก
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคระ  ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
งานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

วิธีการซื้อหรือจ้าง  วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ 79  กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที ่เจรจาตกลงราคากับ

ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง  แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงิน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ 24 

การซื ้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที ่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที ่เกิดขึ ้นโดยไม่ ได้
คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน  ให้เจ้าหน้าที่หรือผูร้บัผดิชอบในการปฏิบัติงาน
นั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนโุลม 

อ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ข้อ 86 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง  ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารง

ต าแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้  
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน 50,000,000 บาท 
(2) ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งช้ัน  เกิน 50,000,000 บาท 

 
3. กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างที่ไม่ต้องท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560 
 ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  บัญญัติให้การ
ก าหนดวงเงินเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้างพัสดุที ่เป็นสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  โดยได้ออกกฎกระทรวง  ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้ง
ผู ้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 และประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื ่อวันที ่ 23 สิงหาคม 2560  โดยมี
สาระส าคัญที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดจ้างงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามข้อ 1 ก าหนดให้  
“การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง” 
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4. ซ้อมความเข้าใจนิยายมความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 
2561) 

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการ
วินิจฉัย) ได้ซ ้อมความเข้าใจนิยามความหมายของค าว่า “งานก่อสร้าง” ตามมาตรา 4 ของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กรณี “การซ่อมแซม ต่อเติม 
ปรับปรุง รื้อถอน” ที่ถือเป็นงานก่อสร้างตามนัยมาตรา 4 หมายความถึง กรณีดังนี้ 

1. การปรับปรุง  หมายถึง การแก้ไข การกระท า หรือการด าเนินการอื่นใด เพื่อให้สิ่งก่อสร้าง
ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วคงสภาพเดิมหรือให้มีสภาพที่ดีย่ิงข้ึน 

2. การรื ้อถอน  หมายถึง การรื ้อหรือการด าเนินการอื ่นใด  เพื่ อน าส่วนประกอบอันเป็น
โครงสร้างของสิ่งก่อสร้างทั้งหมดออกไป 

3. การต่อเติม  หมายถึง การดัดแปลง เปลี ่ยนแปลง เพิ ่มเติม ลดหรือขยาย ซึ ่งลักษณะ
ขอบเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน น ้าหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างส่วนต่างๆ ของสิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้
แล้วให้ผิดไปจากเดิมแต่มิใช่เป็นกรณีการซ่อมแซม 

4. การซ่อมแซม  หมายถึง การซ่อม การด าเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ
อันเป็นโครงการของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติดังเดิม 

ทั้งนี้  กรณีตาม 1 ถึงข้อ 4 การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซม จ าเป็นต้อง
มีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผูไ้ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจ าเป็นต้อง
มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการด้วย 
 
5. ซ้อมความเข้าใจการจัดซื ้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 (หนังสือที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว. 217 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561) 
 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแนวทางใน
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “กรณีตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผูป้ระกอบการทีม่ีอาชีพขายหรือรบัจา้ง
นั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ของรัฐ  ตามข้อ 24  หากเป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน  ไม่ เหมาะที่จะให้
เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง 
จึงอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 79 วรรคหนึ่ง โดยให้เป็นอยู ่ใน 
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ดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หรือไม่ก็ได้  หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเหน็สมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการซือ้หรอืจา้ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีนี้ก็ให้ด าเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคาตามระเบียบฯ ข้อ 79 (1) (ง)  
โดยอนุโลม  แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 86 
ต่อไป 
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บทที่ 4 
สรุปผลการด าเนินการ 

 
 
 “เจ้าหน้าท่ี” ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  บัญญัติ  โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ 
วิธีปฏิบัติงาน และข้อก าหนดตามที่กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ก าหนด  นอกจากนี้ยังต้อง
มีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานหรือข้อก าหนดอื่นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดเป็นแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยไว้เป็นการเฉพาะ 

ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องครบถ้วนตามข้อก าหนดของระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  สามารถ
จ าแนกเทคนิค ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเป็น 4 ส่วน 
ดังนี ้

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ข้ันตอนการเตรียมการก่อนการด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง 
3. ข้ันตอนการด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
4. การด าเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) 
 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
1.1 เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ในการด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม กฎหมาย 

ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ
ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย  บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในระบบปฏิบัติการที่ เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่กรมบัญชีกลาง และมหาวิทยาลัยก าหนด 

1.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที ่  มีหน้าที ่พิจารณา ตรวจสอบ กลั ่นกรอง  กระบวนการในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่พัสดุ  และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  เป็นไปโดยชอบ
ตาม กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ที่มหาวิทยาลัยต้องถือปฏิบัติ  
เพื่อเสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 

1.3 เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  มีหน้าที่ในการจัดท า
แบบรูปและรายละเอียดงานก่อสร้างส าหรับใช้ในการก่อสร้างให้เป็นไปตามวัตถุประสง ค์ของ
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มหาวิทยาลัย  และหน่วยงานที่ใช้งาน รวมทั้งให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์
หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

1.4 เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง มีหน้าที่ในการก าหนดราคา
กลางงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างที่กฎหมายก าหนด 

1.5 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 (4) มีหน้าที่ด าเนินการจัดจ้างโดยวิธี
เจรจาตกลงตามระเบียบฯ ข้อ 78 (1) (ง) โดยอนุโลม ตามหนังสือ ที ่ กค (กวจ) 0405.2/ว. 217  
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 

1.6 ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนงานที่มีบทบาทในการด าเนินงาน
ตามภารกิจ  โครงการ กิจกรรมเชิงนโยบาย การรายงานผลการก ากับติดตาม และประเมินผลงานของ
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย   

1.7 กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการคลังและ
พัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  งานพัสดุ  มีภารกิจด้านการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา 
และการบริหารพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอ านวยความสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนกลาง  ส านักงานอธิการบดี   
 

2. ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการจัดจ้างก่อสร้าง 
 ในการด าเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างเป็นการจัดหาผู้รับจ้างซึ่งมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดเพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร สถานที่ ตามแบบรูปและรายละเอียดรายการก่อสร้าง
ที ่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยในการด าเนินการจะมีเอกสารรายละเอียดที ่เกี ่ยวข้อง อาทิ แบบรูป
รายการก่อสร้าง  รายละเอียดประกอบแบบ รายละเอียดแสดงบัญชีปริมาณวัสดุและค่าแรงส าหรับ
การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง รายชื่อคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน  คุณสมบัติเบื้องต้นของ  
ผู้จะเสนอราคา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ก่อนการด าเนินการจัดจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารเพื่อให้การด าเนินการเป็นไป
ตามที่ระเบียบก าหนด  โดยมีกระบวนการและข้ันตอน ดังนี้  
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ตารางท่ี 2 ผงักระบวนการเตรียมการก่อนการด าเนินการจดัจ้าง 
ล าดับ กระบวนการปฏิบัติงาน การด าเนนิการ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1  
 
 
 

1. งานพัสดุ  กองคลัง  รับ
เรื่องแจ้งจัดหา 
2. บ ันท ึกรายการในระบบ

ก ากับต ิดตามการจัดหาพ ัสดุ   
งานพัสดุ กองคลัง 

1. เอกสารบันทึกแจ้ง
ด าเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง 

2. เอกสารอนุมัติงบประมาณ
ค่าก่อสร้าง  

3. แบบรูปรายละเอียด
รายการก่อสร้าง 

4. เอกสารแสดงปริมาณงาน
และราคาค่าก่อสร้าง 

2  
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบแบบรูปรายการ
ก่อสร้างและบัญชีแสดงปริมาณ
งานก่อสร้าง BOQ 
2. ตรวจสอบเงื่อนไขการ

ก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอ
ราคา 
3. รายชื่อคณะกรรมการ

ผู้เก่ียวข้อง 

 

3  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางและผู้จัดท า
แบบรูปรายละเอียดของงาน
ก่อสร้าง 
 

1. บันทึกรายงานขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการ  

2. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

4  
 
 
 
 
 
 

แจ ้ งคณะกรรมการท ี ่ ได ้ รั บ
แต่งตั ้งเพื ่อทราบค าสั ่ง  และ
จัดท ารายงานผลการก าหนด
ราคากลางงานก่อสร้าง  และ
ข้อก าหนดขอบเขตของงาน 

 

 

3. ขั้นตอนการด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง  ขออนุมัติจัดจ้าง  
เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการจัด

จ้างในงานก่อสร้างรวมถึงได้มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการก าหนดขอบเขตของงานก่อสร้าง และ

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร 

Yes 

เสนอผู้มี
อ านาจอนุมัติ 

รับเรื่องแจ้งจัดจ้าง 

 

แจ้งคณะกรรมการทราบ 
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คณะกรรมการการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการให้เป็นไป
ตามที่กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนด  

ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ พ.ศ.2560  มาตรา 56 (2) (ข) ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในวงเงินที่ไม่เกินวงเงินที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  และกฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับ
พัสด ุพ.ศ.2560  ข้อ 1 ก าหนด “การจัดซื้อจัดจ้างสินคร้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท 
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง” โดยในการด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและเการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มีกระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้  

1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแบบรูปและรายละเอียดรายการก่อสร้าง ตามระเบียบฯ ข้อ 21 
เพื่อประกอบการด าเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
ส าหรับใช้ในการด าเนินการจัดจ้าง 

2) เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 22 เสนออธิการบดีหรือผู้ได้รับ
มอบอ านาจ  ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เพื่อขอความเห็นชอบ และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการประกอบด้วย คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ  และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

3) เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว  เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถด าเนินการพิจารณาเชิญผูป้ระกอบการ
การยื่นเสนอราคาตามรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติ หรืออาจเชิญคณะกรรมการ
จัดจ้างพิจารณาเชิญผู้ประกอบการเพื่อยื่นข้อเสนอตามก าหนดวัน เวลา ที่ก าหนด 

4) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  พิจารณาข้อเสนอและรายงานขออนุมัติ  
ต่ออธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ  ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่ออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง  พร้อมนัดหมาย
ท าสัญญาจ้าง 

5) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผลผู้ชนะผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปิดประกาศเผยแพร่ตามระเบยีบฯ ข้อ 81  แจ้งผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบ 

6) ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (วิธีเฉพาะเจาะจงยกเว้น ไม่ต้องรอระยะเวลา
อุทธรณ์ ) 

7) บริหารสัญญา  และตรวจรับพัสดุ 
 



 

27 

 ในกรณีการปฏิบัติการจัดจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของผู ้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย  ให้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการจัดจ้าง ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว. 
217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79   
 
ตารางท่ี 3 ผังกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 อธิการบดี/ผู้รับมอบอ านาจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

กรมบัญชีกลาง/
ผู้ประกอบการ/ 
กก.ตรวจรับพัสดุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Start 

ตั้ง คกก./ให้ จนท./
บุคคลท าแบบรูป

รายการ  

จัดท ารายงานขอจ้าง  
(ข้อ 22) 

เห็นชอบ 

ผ่านรายงาน 
ขอความเห็นชอบ  

(ข้อ 22) 

No 

หนังสือเชิญชวน 

ผู้ประกอบการ
ได้รับหนังสือเชิญ
ชวนยื่นเสนอราคา 

คกก.ท าหนังสือเชิญชวนส่งไป

ยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ

ตามเงื่อนไขเพ่ือเข้ายื่นข้อเสนอ

หรือเจรจาต่อรอง 

คกก/จนท.เจรจาต่อรองตาม

ระเบียบก าหนด แต่ละเงื่อนไข 

ในมาตรา 52 (2) 

A 

Yes 

P
h

as
e 
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 อธิการบดี/ผู้รับมอบอ านาจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

กรมบัญชีกลาง/
ผู้ประกอบการ/ 
กก.ตรวจรับพัสดุ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

No 

Yes 

Yes 

คกก.ท ารายงานการพิจารณา
พร้อมความเห็นและเอกสาร

ทั้งหมดเสนอขอความเห็นชอบ 

A 

ผ่านเร่ืองเสนอ     
ผู้มีอ านาจ 

เห็นชอบ 

อนุมัติ  

สั่งจ้าง 

ประกาศผลในระบบ e-GP 
เว็ปไซต์หน่วยงาน  
และปิดประกาศ 

ลงนามสัญญา/ 
ข้อตกลง 

คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ บริหารสัญญา 

ตรวจรับต่อไป 

End 

P
h

as
e 



 

29 

4. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ  
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e - GP)  

4.1 การเขา้สู่ระบบเพ่ือการใช้งาน 
  เจ้าหน้าที่พสัดุ  สามารถลงช่ือเข้าสู่ระบบได้ โดยเข้าสูเ่ว็บไซต์ 
http://www.gprocurement.go.th เลือกหัวข้อ “เข้าสูร่ะบบเพื่อการใช้งาน” กรอกช่ือผู้ใช้งาน > 
กรอกรหสัผ่าน > คลิกเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 3 
ภาพท่ี 3 การเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างโดย “เจ้าหน้าที่” 

4.2 การสรา้งโครงการ 
ขั้นตอนท่ี 1 บันทึกข้อมูลโครงการ   
เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแลว้สามารถสรา้งโครงการได้โดย คลิกเลือกเมนู เพิ่มโครงการ > 

ขั้นตอนที่ 1 > กรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ > คลิกเลือกเลือกเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง “(ข) ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง” > คลิกบันทึก > ก าหนดช่ือโครงการตาม
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ > คลิกบันทึก > คลิกไปข้ันตอนที่ 2  ดังภาพที่ 4 การเพิ่มโครงการ 
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ภาพท่ี 4 การเพิ่มโครงการ 

 
 

 
 

 

กำหนดเงื่อนไข 



 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 2 บันทึกข้อมูลสินคา้หรือบริการ  
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการก าหนดประเภทสินค้าหรือบริการตามรหัส GPSC คลิกเลือกเพิ่ม

สินค้าหรือบริการ > เลือกก าหนดคุณลักษณะเอง/e-bidding > เลือกก าหนดเงื่อนไขการค้นหา > 
เลือกรายช่ือรายการที่ใกล้เคียงกับรายการที่ต้องการจัดจ้าง > เลือกเพิ่มรายการ > คลิกตกลง ยืนยัน
การเลือกสินค้า/บริการ > บันทึก > คลิกไปขั้นตอนที่ 3  ดังภาพที่ 5 การเพิ่มรายการสินค้าหรือ
บริการ 

 
ภาพท่ี 5 การเพิ่มรายการสินค้าหรือบริการ 
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ขั้นตอนท่ี 3 ระบุข้อมูลโครงการ 
ข้ันตอนน้ีเป็นการก าหนดรายละเอียดข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างจ้าง โดยด าเนินการ > 

กรอกข้อมูลค้นหาละติจูด/ลองติจุด ที่ตั้งของโครงการ > ระบุรายละเอียดรายการพิจารณา > ข้อมูล
งบประมาณ > รายละเอียดราคากลาง > คลิกบันทึก ดังภาพที่ 6 

 

กำหนดช่ือรายการ 

เลือกช่ือรายการที่ใกล้เคียง 
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ภาพท่ี 6 การบันทึกข้อมลูโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกเพื่อก าหนดรายละเอียด 

ก าหนดชื่อรายการท่ีถูกต้อง วงเงินราคากลาง ก าหนดแหล่งท่ีมาราคากลาง 
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4.3 การบันทึกขั้นตอนการท างานวิธีเฉพาะเจาะจง  -  งานก่อสร้าง  
(1) ค้นหาโครงการ 
 เมื ่อได้ด าเนินการสร้างโครงการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับสู ่หน้าเมนูหลัก  

เจ้าหน้าที่ สามารถด าเนินการในข้ันตอนของการปฏิบัติงานระบบการจัดซือ้จัดจา้งโดยเลอืกโครงการที่
ได้สร้างไว้แล้วจากเมนู รายการโครงการ > ระบุช่ือโครงการ > คลิกค้นหา > คลิกเลือกโครงการเพื่อ
ด าเนนิการตามขั้นตอน  ดังภาพที่ 7 

 
ภาพท่ี 7 การค้นหาโครงการเพื่อบันทึกข้อมลูการจัดซื้อจัดจา้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก เลือกรายการ 
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(2) จัดท ารายงานขอซื้อขอจา้งและแต่งตั้งค ะกรรมการ 
ขั ้นตอนในการด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างในระบบการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ  

(e – GP)  เริ ่มต้นจากการจัดท ารายงานขอซื ้อขอจ้างและแต่งตั ้งคณะกรรมการที ่เกี ่ยวข้องโดย  
เลือกเมนู จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง > คลิกเลือกรายละเอียด/แก้ไข กรอกข้อมูลรายละเอียดที่
เกี ่ยวข้อง  ดังรูปที่ 6 > คลิกบันทึก > คลิกไปขั ้นตอนที่ 2 > คลิกเลือกแต่งตั ้งคณะกรรมการ >  
เพิ่มรายชื่อคณะกรรมการ,ผู้ควบคุมงาน > คลิกจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังภาพที่ 8 > 
บันทึกข้อมูลร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังรูปที่ 8  > คลิกเลือกไปข้ันตอนที่ 2 ตรวจสอบความถูก
ต้องตาม Template  > คลิกบันทึก และ ไปข้ันตอนที่ 3 > กลับสู่หน้าหลัก 
 
ภาพท่ี 8 บันทึกรายงานขอซื้อขอจ้าง 
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ภาพท่ี 9  ก าหนดรายช่ือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10  บันทึกข้อมลูร่างค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ 
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(3) บันทึกเลขที่วันท่ีรายงานขอซื้อขอจา้งและค าสั่งแต่งตั้งค ะกรรมการ 
เมื่อกรอกข้อมูลรายงานขอซื้อขอจ้างและการแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว 

กลับสู่หน้าหลัก เพื่อก าหนดเลขที่และวันที่ของรายงานขอซื้อขอจ้างและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โดย คลิกเลือกเมนู บันทึกเลขที่วันที่ ก าหนดเลขที่เอกสารและวันที่เอกสารตามระเบียบสารบัญ > 
คลิกบันทึก และไปข้ันตอนที่ 2 ดังภาพที่ 11 

ภาพท่ี 11 บันทึกข้อมูลเลขที่วันที่ รายงานขอซื้อขอจ้างและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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(4) ขั้นตอนการจัดท ารา่งแอกสารและหนังสือเชิญชวน 
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อธิการบดี) หรือผู้ได้รับมอบอ านาจเห็นชอบให้

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายงานขอซื้อขอจ้างแล้ว  เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องด าเนินการจัดท าหนังสือ
เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเพื่อยื่นข้อเสนอ โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  เลือกเมนู
จัดท าร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน > เลือกการจัดท าร่างเอกสาร/หนังสือเชิญชวน คลิกเลือก 
รายละเอียด/แก้ไข  ดังรูปที่ 10 > กรอกข้อมูลรายละเอียดหนังสือเชิญชวน > คลิกบันทึก > ไป
ขั้นตอนที่ 2 > ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน Template > คลิกบันทึก > คลิกไปขั้นตอนที่ 3 > 
คลิกพิมพ์ เพื่อสั่งพิมพ์เอกสารร่าง tor > คลิกไปขั้นตอนที่ 4 > ตรวจสอบร่างหนังสือเชิญชวน แล้ว
คลิกบันทึก > คลิกไปข้ันตอนที่ 5 > พิมพ์หนังสือเชิญชวน แล้วกลับสู่หน้าหลัก ดังภาพที่ 12 
 
ภาพท่ี 12  การจัดท าร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

40 

ภาพท่ี 13  กรอกข้อมลูรายละเอียดเอกสารเชิญชวน 
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(5) การบันทึกรายชื่อผูย้ื่นข้อเสนอท่ีได้รบัคัดเลือก 
กลับสู่หน้าหลัก  แล้วคลิกเลือกบันทึกรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก > รายละเอียด/

แก้ไข > คลิกเพิ่มรายชื่อผู้ประกอบการ > กรอกรหัสประจ าตัวผู้เสียภาษี กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอหลาย
รายสามารถเพิ่มรายช่ือได้ตามที่มีผู้ยื่นข้อเสนอ  > คลิกด าเนินการข้ันตอนต่อไป > ระบบกลับสู่หน้า
หลัก แล้วคลิกเลือก > ด าเนินการขั้นตอนต่อไป กรอกข้อมูลราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายเสนอ > 
คลิกบันทึกข้อมูล > ระบบจะตรวจสอบผู้เสนอราคาต ่าสุด กรอกราคาที่ตกลงจัดจ้าง (กรณีมีการ
ต่อรองราคา) > คลิกยืนยันผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียด ดังภาพที่ 14 
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ภาพท่ี 14  การบันทกึรายช่ือผู้ไดร้ับคัดเลือก 

 

 

 

 

ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 

เลือกกร ีมีหลายรายราย เลือกเพื่อด าเนินการต่อไป 
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(6) การจัดท าประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  
เมื่อด าเนินการขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา

แล้วเสร็จ  ระบบจะกลับไปยังหน้าเมนูหลกัแล้วคลิกเลอืก จัดท าประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > เลือก
ล าดับ 1 หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง คลิกเลือกรายละเอียด/แก้ไข > ระบุข้อมูลรายละเอียดเรียบร้อย
แล้ว คลิกบันทึก > คลิกไปขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบ template  ดังรูปที่ 13 แล้วกลับสู่หน้าหลัก > 
เลือกล าดับ 3 จัดท าร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา > ระบุชื่อผู้ลงนามประกาศ แล้วคลิก
บันทึก > คลิกไปขั้นตอนที่ 2 > ตรวจสอบข้อมูล template คลิกบันทึก > คลิกไปขั้นตอนที่ 3  > 
ระบบกลับสู่หน้าหลัก เลือกบันทึกเลขที่วันที่หนังสือ > ระบุข้อมูลเลขที่วันที่หนังสือ คลิกบันทึก > 
คลิกไปข้ันตอนที่ 2 > ตรวจสอบข้อมูล template คลิกพิมพ์ > คลิกไปข้ันตอนที่ 3   



 

45 

  เมื่อบันทึกตามขั้นตอนแล้วระบบจะกลับไปยังหน้าหลัก แล้วจึงคลิกเลือก เสนอหัวหน้า
อนุมัติ  รายละเอียด ดังภาพที่ 15 
 
ภาพท่ี 15  การจัดท าหนังสืออนมุัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 

 

 

 
 
 
 
 
 

ผู้มีอ านาจสั่งจ้าง 

ประธานกรรมการ/

เจ้าหน้าท่ี แล้วแต่กร ี 
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ภาพท่ี 16 การจัดท าร่างประกาศรายช่ือผู้ชนะการเสนอราคา 

 

 

 



 

47 
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(7) การอนุมัติประกาศผู้ชนะขึ้นเว็บไซต์ของหัวหน้าเจ้าหนา้ท่ี 
เข้าใช้งานระบบโดย ช่ือผู้ใช้งานหัวหน้าเจ้าหน้าที่ > คลิกเลือกรายการโครงการ 

> เลือกรายการโครงการที่เจ้าหน้าที่เสนอเพื่ออนุมัติเผยแพร่ > คลิกเมนูจัดท าประกาศผลผู้ชนะการ
เสนอราคา > คลอกไปข้ันตอนที่ 4 > คลิกประกาศข้ึนเว็บไซต์ ดังภาพที่ 17  

 
ภาพท่ี 17 ประกาศผู้ชนะข้ึนเว็บไซต์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
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ตรวจสอบร่างเอกสารและเลือก

ขั้นตอนต่อไปจนถึงขั้นตอนท่ี 4 
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เลือกประกาศผล

ผู้ชนะขึ้นเว็บไซต์ 
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บทที่ 5 
ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

 
 

 ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานในต าแหน่ง เจ ้าหน ้าที ่พ ัสด ุ   ระด ับปฏิบ ัต ิการ งานพัสด ุ   กองคลัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ ่งมีบทบาทหน้าที่ ในการด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัย  
ถือปฏิบัติส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย  บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในระบบปฏิบัตกิาร 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่กรมบัญชีกลาง และมหาวิทยาลัยก าหนด  รวมถึงพัฒนางาน  
ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้ค าปรึกษาแก่
ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ
ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนด ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้
จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ ประกาศ ค าสั ่ง และแนวปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้อง  
ในการปฏิบัติงานซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องเข้าใจในกระบวนการ
ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานทั้งระบบงบประมาณ พัสดุ  การเงิน กองทุน โดย
เกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะสามมิติและระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(KKUFMIS) ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และระบบการจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐ (e - GP) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างมากในการปฏิบัติงานพัสดุในปัจจุบัน  นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ ไหวพริบปฏิภาณในการสื่อสาร
กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื ่อมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ของการปฏิบัติงาน  โดยไม่มี
ผลประโยชน์ต่อตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะ
สามารถปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย แต่ในภาพรวมของการ
ด าเนินการจัดหาพัสดุยังพบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานทั้งในการด าเนินการด้านการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุ  ในการนี้ผู้เขียนจึงได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รวมถึง
ข้อเสนอแนะเพื ่อการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ  ส  าหร ับงานพัสดุ  กองคลัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้  

1. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  
2. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ  
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1. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 ตารางท่ี 4 สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 

 ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/การพัฒนา 

1. งบประมา ในการจัดหาพัสดุ  
การอนุมัติงบประมาณในระยะเวลาที่กระช้ัน
ชิด ส าหรับการจัดหาพัสดุเพื ่อให้ทันต่อการ
ด าเนินกิจกรรมท าให้เจ้าหน้าที ่พัสดุมีเวลา
จ  าก ัดในการจัดซ ื ้อจ ัดจ ้างให้ เป ็นไปตาม
กระบวนการที่กฎหมายก าหนด  

1. มีการก าหนดแผนการปฏิบัติงานตามกิจกรรม
โครงการ  และอนุมัติจัดสรรงบประมาณตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ  หรือในกรณีที่มีความจ าเป็น
ควรก าหนดรอบระยะเวลาในการเสนอแผนเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
โ ด ย ป ร ะ ม า ณ ก า ร ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น 
การด  า เน ินการจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ ้ างตามว ิธ ีการ 
ที ่กฎหมายก าหนด เป็นข้อมูลส าคัญ ในการ
จัดท าแผนงบประมาณ 

2. แบบรูปรายละเอียดรายการก่อสร้างไม่พร้อม
ในการด าเนินการจัดจ้าง 

 เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วแต่การ
ด าเนินการจัดท าแบบรูปรายละเอียดรายการ
ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 

2. การพ ิ จ ารณาอน ุม ั ต ิ งบประมาณในก า ร
ด  า เน ิ นการควรก  าหนดให ้ ม ี ก ารจ ั ดท  า
รายละเอียดและตรวจสอบความพร้อมในการ
ก่อสร้าง โดยต้องมีความพร้อมในด้านสถานที่
ก่อสร้างและแบบรูปและรายละเอียดรายการ
ก่อสร้าง ประกอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณ 

3. ความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่   ด้วยการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และแนว
ปฏ ิบ ั ต ิ ท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ ง  ท ี ่ ม ี ก ารปร ับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งหากเจ้าหน้าที่
ไม่มีการติดตามข่าวสารอย่างสม ่าเสมออาจท า
ให ้ เก ิดความเข ้าใจหร ือการปฏิบ ัต ิงานที่
คลาดเคลื่อน เป็นเหตุให้กระบวนการท างาน
ล ่ า ช ้ า ห ร ื อ อ าจ เ ก ิ ด ความ เ ส ี ยห ายต่ อ
มหาวิทยาลัยได้ 

3. ควรจัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสว่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื ่อง  เพื ่อให ้เก ิดการแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  รวมถึงการให้
โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมอบรมหลักสตูร
ที ่องค์กรหรือหน่วยงานอื ่น เพื ่อเพิ ่มพูนองค์
ความรู้และมีโอกาสสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กับหน่วยงานอื่นๆ   
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 ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/การพัฒนา 

4. เครื่องมือในการปฏิบัติงาน  
ในการปฏ ิบ ัต ิ งานพ ัสดุ ในป ัจจ ุบ ันต ้ อ ง
ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบ KKUFMIS 
ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระบบการจัดซื้อ
จ ัดจ ้างภาครัฐ (e-GP) ด้วยในการ Upload 
และDownload ข้อมูลที่มีไฟล์ขนาดใหญ่เช่น
แบบรูปและรายละเอียดรายการก่อสร้าง  และ
มีผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก (หน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยงานทั่วประเทศ)  จึงมีความจ าเป็นต้องมี
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเพื ่อป้องกันความ
ผิดพลาดในการ Upload ข้อมูล 

4. ควรส ารวจ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณใน
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่  

5. การปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศท่ีซ ้าซ้อน   
ในการปฏิบ ัติงานเจ้าหน้าที ่พ ัสดุต้อง

ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ส ่วนของมหาว ิทยาล ัย(ระบบ KKUFMIS ) 
ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของมหาวิทยาลัย และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (e – GP) ซึ่งท าให้
เกิดความซ ้าซ้อนเพิ่มข้ันตอนและระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 

5. ในปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้เปิดให้ส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐที ่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  สามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเข้ากับระบบการ
จัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลางแล้ว  
เพื ่อเป ็นการลดขั ้นตอนการปฏิบ ัติงานของ
เจ้าหน้าที่พัสดุ  มหาวิทยาลัยควรให้ผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาแนวทางใน
การด าเนินการดังกล่าว 

 
2. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 

1) ควรมีการก าหนดแนวทางในการขออนุมัติงบประมาณส าหรับการจ้างก่อสร้างโดยต้องมี
ความพร้อมในการด าเนินการ ทั้งในการจัดท าแบบรูปรายการที่ได้รับความเห็นชอบแล้วและความ
พร้อมในพื้นที่การก่อสร้าง เพื่อให้การจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการ
ก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
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2) ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดจ้าง
สิ่งก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที ่พัสดุ  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ผู้ควบคุมงาน  และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารสัญญา ให้เกิดกระบวนการ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อจะได้น าข้อมูลมาพัฒนาและก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานร่วมกัน 

3) ควรจัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการปฏิบัติงานด้านการพัสดุส าหรับเจา้หน้าที่
พัสดุของส่วนงานต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ วิธีการ 
รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบ ัติในการปฏิบัติงานที ่เก ี ่ยวข้อง  เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่พัสดุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานเป็น ไป 
ในทิศทางเดียวกัน 

4) ควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุได้เข้าร่วมอบรม สัมมนา ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุที่
องค์กร หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยจัดขึ ้นเพื ่อจะได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน  
และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกอันจะเป็นการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนา
ตนเอง 
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