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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553  ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีที่ 1 คือ 
วิธีตกลงราคาวงเงินตั้งแต่ 5,000.-บาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน  100,000.-บาท จะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์ของ
หน่วยงานโดยให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government 
Procurement : e-GP) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 เพ่ือ
เพ่ิมเติมจากระยะที่ 1 และ 2 โดยครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ตลอดจนครอบคลุมวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 12 วิธี  และมีวิธีการเชื่อมโยงกับระบบภายนอกอ่ืนๆ อาทิ เชื่อมโยงกับระบบธนาคาร 
เพ่ือตรวจสอบหนังสือค้าประกัน (Bank Guarantee) ทางอิเล็กทรอนิกส์การเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS ) ซึ่ง
เป็นข้อมูลด้านการเบิกจ่าย และการเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยเพ่ือด าเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา  ให้เริ่มด าเนินการในระบบตั้งแต่  วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป  นั้น 
หน่วยงานราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคยังขาดความรู้ความสามารถในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ
ดังนั้น  คณะผู้จัดท าจึงได้รวบรวมวิธีการข้ันตอนที่ง่ายขึ้นเพ่ือความเข้าใจต่อการใช้งานในระบบ e-GP วิธีตกลง
ราคา ให้ถูกต้องตามตามระเบียบพัสดุและแนวทางการปฏิบัติต่อไป 
 
 
                                                                                   นางปราณี   เกิดนาแซง 
            พนักงานพัสดุ ส 3 
                                                                       ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่  9.1 ชัยภูมิ 
                                                                   มิถุนายน  2559   
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บทที่ 1 
 

หน่วยงานและที่ตั้ง 
  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.9) ตั้งอยู่เลขที่ 497 ถนนราชสีมา-โชคชัย 
ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ท าหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ 
มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นองค์กรชั้นน าที่
มีมาตรฐานสากล ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี 2562” ปฏิบัติภารกิจตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ด้วยวิธีการดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค และภัยที่
คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่ คุกคาม
สุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนใน เขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

5. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคบริเวณชายแดนเพ่ือการป้องกันโรคระหว่าง
ประเทศ 

6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม สุขภาพในเขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน โดยแบ่งกลุ่ม
งานในสังกัด เป็น 14 กลุ่มงานหลัก ได้แก่  

1. กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 
2. กลุ่มพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานโรคเอดส์ วัณโรค และโรคเรื้อน (Cluster 

SALT), งานโรคติดต่อ (Cluster CD), งานโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บ และปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ 
(Cluster NATI), งานโรคจากการ ประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (Cluster Env.Occ), งานวิจัย
และพัฒนาระบบวิชาการ 

3. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ                                                                                                     
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   4.  กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 
           5.  กลุ่มแผนงานและประเมินผล 

6. กลุ่มพัฒนาองค์กร 

7. กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 

8. กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค 

9. กลุ่มบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานธุรการและเลขานุการ, งานการเจ้าหน้าที่, งาน

การเงินและบัญชี, งานพัสดุและอาคารสถานที่, งานยานพาหนะ 

10. กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง 

11. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ  

12. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์  

13. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์  

14. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา มีบุคลากรทั้งสิ้น 264 คน (ข้อมูล ณ วันที ่

6 ตุลาคม 2559) ประกอบด้วย ข้าราชการ 107 คน (ร้อยละ 40.53) ลูกจ้างประจ า 95 คน (ร้อยละ 35.98) 

พนักงานราชการ 32 คน (ร้อยละ 12.12) พนักงานกระทรวง 16 คน (ร้อยละ 6.06) และลูกจา้งชั่วคราวอัตรา

จ้างเงินนอก 14 คน (ร้อยละ 5.30) 

โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ (ศตม.9.1)  ตั้งอยู่เลขที่ 251 ถนนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สาย 2 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  36000  ซึ่งมีหน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
(นคม.) ในสังกัดจ านวน 2 แห่ง  ได้แก่ หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 2 อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  
หนว่ยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 3 อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง ร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย 

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงให้กับเครือข่ายในพ้ืนที่ 
3. เสริมสร้างศักยภาพเครื่องมือและกลไกการด าเนินงานของเครือข่าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
4. งานวิชาการกีฏวิทยาและควบคุมแมลงน าโรค 
5. งานอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อน าโดยแมลง 
6. สนับสนุนงานด้านปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
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ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้นจ านวน 31 คน 
ประกอบด้วย บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมโรค จ านวน 24 คน ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน 
เจ้าพนกังานสาธารณสุข 3 คน พยาบาลเทคนิค 1 คน พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค 4 คน พนักงานเยี่ยมบ้าน 
2 คน พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะน าโรค 9 คน นักกีฏวิทยา 2 คน พนักงานสถิติ 1 คน และบุคลากรที่
ปฏิบัติงานสนับสนุน จ านวน 7 คน ได้แก ่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 คน พนักงานการเงินและบัญชี 1 คน 
พนักงานพัสดุ 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน  พนักงานขับรถยนต์ 2 คน โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบด้านงานพัสดุ  
1 คน  

โครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย 

หัวหน้าศนูย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ จ านวน 1 คน 
   งานบริหารทั่วไป จ านวน 7 คน 

งานระบาดวิทยาและเฝ้าระวัง จ านวน 2 คน 
งานเทคโนโลยีและกีฏวิทยา จ านวน 6 คน 
งานชันสูตรและมาตรฐานการรักษา จ านวน 2 คน 
งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ จ านวน 1 คน 
งานยุทธศาสตร์และประเมินผล จ านวน 1 คน 
หน่วยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 2  อ าเภอเทพสถิต   จ านวน  3  คน 
หน่วยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 3  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จ านวน  9  คน 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 

1 ภาระหน้าที่หลักของงานโดยรวม 

1.1 พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย 

1.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงให้กับเครือข่ายในพ้ืนที่ 
1.3 เสริมสร้างศักยภาพเครื่องมือและกลไกการด าเนินงานของเครือข่าย ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
1.4 งานวิชาการกีฏวิทยาและควบคุมแมลงน าโรค 
1.5 งานอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อน าโดยแมลง 
1.6 สนับสนุนงานด้านปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 

2  งานบริหารทั่วไป 
2.1 งานพัสดุให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
2.2 งานการเงินและบัญชีให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
2.3 งานธุรการให้การสนับสนุนระบบงานสารบรรณ 
2.4 งานยานพาหนะให้การสนับสนุนด้านยานพาหนะ 
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3  งานระบาดวิทยาและเฝ้าระวัง 

3.1 งานเฝ้าระวัง โรคติดต่อน าโดยแมลงที่ส าคัญและเป็นปัญหาในพ้ืนที่  ได้แก่  ไข้เลือดออก
ลิชมาเนีย มาลาเรีย ซิกา และโรคติดต่อน าโดยแมลงอื่นๆ ที่มีโอกาสอุบัติใหม่/อุบัติซ้ า 

3.2 การพยากรณ์โรค ครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงเพ่ือสนับสนุนพื้นที่ในการ
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

3.3 ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติและออกปฏิบัติการสอบสวนโรค ร่วมกับพื้นท่ี 
3.4 จัดการฐานข้อมูลและข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ/คุณภาพ พร้อมใช้งาน สนับสนุน

ข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานและภาคีเครือข่าย 
3.5 สรุปรวบรวมรายงานผลผลิตประจ าเดือน 

4 งานชันสูตรและมาตรฐานการรักษา 
4.1 ตรวจวินิจฉัยเชื้อไข้มาลาเรียและให้การรักษาหายขาดแก่ผู้ป่วยพบเชื้อทุกรายในมาลาเรีย

คลินิก 
4.2 ลงรายงานการตรวจ (ชร.1, ชร.2, ชร.3, ชร. 4 , ชร.6) 
4.3 งานติดตามผลการรักษาหายขาด ผู้ป่วยไข้มาลาเรีย 
4.4 ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 

5  งานยุทธศาสตร์และประเมินผล 
5.1 จัดท า แผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้เกิดผลผลิตและผลต่อตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทศา

สตร์ของกรมควบคุมโรค 
5.2 ก ากับติดตามประเมินผลและปรับแผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุ

ตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความคุมค่าตามภารกิจ  
5.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์และข้อเสนอการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.4 การจัดท า ก ากับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากร ในส่วนการประเมิน

สมรรถนะ และแผนพัฒนารายบุคคล (IDS) 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งด้านงานพัสดุ 

มีความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น การจัดซื้อ จัดหา 
ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดท าทะเบียนเบิก-จ่ายพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ด าเนินการจัดซื้อและว่าจ้างซ่อม
พัสดุครุภัณฑ์ ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้-ตอบ บันทึกย่อเรื่อง  รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงาน
พัสดุเป็นต้น  ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ติดต่อประสานงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  บันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง  บันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-GP) ติดต่อ
ประสานงานร้านค้าในการจัดซื้อ/จัดจ้าง บันทึกข้อมูลผู้ขาย (ผข.01) บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง  เกี่ยวกับ
ระบบบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ( PO บส.01) ในระบบ GFMIS ตรวจรับวัสดุจัดเก็บ 

2. จัดท าบัญชีทะเบียนควบคุมการเบิก-จ่าย วัสดุของหน่วยงานทุกประเภท 
3. จัดท าทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ของหน่วยงาน  ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข/ บันทึก  ให้หมายเลข

ข้อมูลครุภัณฑ์ ที่มีการ รับ-โอน-ย้าย จ าหน่าย และโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน 
4. สรุปรายงานยอดยาและสารเคมีประจ าเดือนและรายไตรมาส/บันทึกข้อมูลสารเคมีและเวชภัณฑ์

ฐานข้อมูลโรค UCHA  ส่งส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  9 นครราชสีมา  
5. พิมพ์หนังสือโต้-ตอบ งานพัสดุ/การจัดเก็บเอกสารงานพัสดุ ในระบบ PSO.1101เพ่ือความสะดวก

ในการสืบค้นหนังสือราชการ 
6. ท ารายงานเกณฑ์คงค้างในระบบบัญชีสรุปรายงานทรัพย์สินสุทธิและวัสดุคงเหลือเพ่ือจัดท ารายงาน

เกณฑ์คงค้างในระบบบัญชี ส่งงานการเงินศูนย์ฯ 
7. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
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ความเป็นมา 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและ
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งด าเนินการจัดท าประกาศจัดซื้อจัดจ้างส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา 
ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันในเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี ้กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลการบริหารพัสดุ ได ้
พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement: e-GP) 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงาน
สามารถปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ Online บนเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนที่ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ก าหนดเพ่ิมความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ ลดความซ้ าซ้อนในการบันทึกข้อมูล และฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้จาก
รายงานในระบบ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้  ทั้งนี้ให้หน่วยงาน
เริ่มด าเนินการในระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 และต่อมาได้พัฒนาเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 เพ่ิมเติมจากระยะที่ 1และ 2 ครอบคลุมทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการ
เชื่อมโยงกับระบบภายนอก อาทิ ระบบของธนาคาร ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GovernmentFiscal Management Information System : GFMIS) โดยหน่วยงานเริ่มใช้งานตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา 

จากกรณีดังกล่าวต้น แม้ว่ากรมบัญชีกลางได้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม และจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานให้ส่วนราชการใช้ในการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกกระบวนงานแล้ว  แต่คณะผู้จัดท าเห็นว่าในการ
ปฏิบัติงานจริงของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ยังต้องการแนวทางการปฏิบัติงานในเชิงลึกซึ่งมีรายละเอียด
ค าอธิบายเพ่ิมเติมมากน้อยขึ้นอยู่กับบริบทของพ้ืนที่หรือข้อจ ากัดของบุคลากรด้านพัสดุ จึงได้จัดท าเอกสาร
แนวทางการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Government 
Procurement: e-GP) ส าหรับวิธีตกลงราคา ฉบับนี้ขึ้น ทั้งนี้ คณะผู้จัดท าได้ศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งคู่มือระบบงานต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ที่กรมบัญชีกลางได้จัดท าและ
แจกจ่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางแล้ว โดยมีเนื้อหาสาระที่ส าคัญทั้งใน
ส่วนของหลักทฤษฎีในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และในส่วนของวิธีการปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จ้างในระบบ e-GP อนึ่ง เอกสารแนวทางการปฏิบัติที่จัดท าขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบe-GP ได้เข้าใจยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองในการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ส าหรับวิธีตกลงราคาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2. เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการมีความโปร่งใส ตรวจสอบ 
ได้ และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

3. เพ่ือสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 

ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาของแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

สาหรับวิธีตกลงราคา ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
บทที่  1  หน่วยงานและที่ตั้ง ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตค านิยาม   
บทที่  2  กระบวนการและขั้นตอนการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลง

ราคา 
บทที่  3  วิธีการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีตกลง

ราคา  การบันทึกระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) วิธีตกลงราคา  การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีตกลงราคา  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

     

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองในการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สาหรับวิธีตกลงราคา ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
3. สามารถตอบสนองมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ 

สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เร็วขึ้น เกิดการผลักดันเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้เพ่ิมขึ้น 
 

ค านิยาม 
1. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  หมายถึง ระบบที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน บนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 

2. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง  กระบวนการและขั้นตอนการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
3. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างครัง้หนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน  100,000  

บาท  (ตามระเบียบส านักนายกฯ พ.ศ. 2535  ข้อ 39) 
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 บทที่  2 
 

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ประกอบด้วย 11 ขั้นตอนดังนี ้
1. ก าหนดความต้องการ 

1.1  การก าหนดความต้องการใช้พัสดุเป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อจัดท าค าของบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีดังนี้ 

1.2  ด้านนโยบายเช่นการปรับปรุงอาคารโดยส ารวจสภาพของเดิมเพ่ือปรับปรุงสถานที่ให้มีสภาพ 
สวยงามเหมาะสม 

1.3  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานปกติเช่นจัดซื้อ/จ้างพัสดุเพ่ิมเติมหรือทดแทน 
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพัสดุ 

2.1  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถจัดหาได้ตาม 
วัตถุประสงค์โดยแบ่งตามลักษณะการใช้งาน 

2.2  ครุภัณฑ์เป็นของใช้ทั่วไปลักษณะคงทนถาวรอายุการใช้งานนาน 
2.3  วัสดุเป็นของใช้สิ้นเปลือง 

3.รวบรวมพัสดุเพื่อขอตั้งงบประมาณ 
รวบรวมพัสดุเพื่อขอตั้งงบประมาณประจ าปีโดยการส ารวจปริมาณการใช้พัสดุแต่ละประเภทชนิด 

และปริมาณจากทะเบียนคุมพัสดุประวัติการจัดหาการซ่อมแซมและการบ ารุงรักษาโดยระบุจ านวนระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบวงเงินงบประมาณ 
4. จัดท าประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 

ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีประกาศใช้แจ้งให้หน่วยงานจัดท าประมาณการใช้พัสดุ 
ที่จ าเป็นต้องใช้ตลอดทั้งปีเพ่ือวางแผนการจัดหาให้ตามระยะเวลาที่ต้องการประมาณการจัดซื้อจัดจ้างโดย
รวบรวมพัสดุที่มีประเภทและลักษณะเดียวกันโดยค านึงถึงประเภทพัสดุการบริการหลังการขายการบ ารุงดูแล
รักษาประเมินผลดี-ผลเสียในภาพรวมเรื่องของการแยกหรือรวมกันจัดประมูลปริมาณการใช้ตลอดทั้งปีโดย
จัดหาพัสดุที่มีประเภทลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกันและมีคุณลักษณะไม่ เกินขอบเขตของราคาพัสดุที่ต้อง
ด าเนินการจัดหา 
5. การวางแผนจัดซื้อ/จ้าง 

5.1  จัดท าแผนการจัดซื้อ /จัดจ้างเพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพดีปริมาณที่ถูกต้องสามารถส่งของได้ 
ตามก าหนดเวลาและมีราคาที่เหมาะสม 

5.2 แผนการจัดหาต้องยึดหลักการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือได้พัสดุตามเป้าหมายโดยใช้ 
ต้นทนุต่ าและประหยัดด้วยคุณสมบัติจ านวนเวลาราคาท่ีถูกต้องและสมเหตุสมผล 

5.3  แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจัดส่งแผนการปฏิบัติงาน 

5.4  รวบรวมและจัดท าแผนการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559 
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ของทุกโครงการ/งานที่ได้รับงบประมาณตามรูปแบบที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
5.5  เงินงบประมาณก าหนดให้จัดท าแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ต.ค.ของทุกป ี อย่างช้าภายในวันที่ 

31 ต.ค. ของทุกปี 
5.6  ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ าทุกไตรมาสภายใน 

30 วันนับแต่วันท าการสุดท้ายของไตรมาส 
6. เตรียมด าเนินการ/แต่งตั้งคณะกรรมการ 

6.1 แจ้งศูนย์/กลุ่มจัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพ่ือเตรียมขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
และออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

6.2. จัดท ารายงานขอซื้อหรือจ้างทุกวิธีเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบฯข้อ 27 และ28 
6.3. จัดท าเอกสารตามข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4 จัดท า TOR และร่างประกาศเชิญชวน/การสอบราคา/ประกวดราคา 
6.5. ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

7. ประกาศเชิญชวน /แจก/ขายเอกสาร /ยื่นเอกสาร 
7.1  ขออนุมัติประกาศเชิญชวนและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
7.2  ปิดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
7.3  การแจก/ขายเอกสาร 
7.4  การยื่นซองเอกสารการสอบราคา/ประกวดราคา 
7.5  การประกาศเชิญชวนผู้ค้าท่ีผ่านความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างอนุมัติ 
7.6  การด าเนินการเกี่ยวกับการประกาศเชิญชวนปิดประกาศเผยแพร่ / การส่งประกาศเผยแพร่ไปยัง

ผู้มีอาชีพท างานนั้นโดยตรงหรือผู้ที่เก่ียวข้อง/เผยแพร่ประกาศในเว็บไซด์ของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลาง
www.gprocurement.go.th  

7.7 ก าหนดขอรับหรือขายแบบออกใบรับหรือบันทึกการรับเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา 
คุณสมบัติ 

7.8 รับซองเอกสารตามระเบียบฯภายในก าหนดของประกาศฯ และส่งมอบเอกสารของผู้ยื่นเสนอ 
ราคาทุกรายให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
8. การพิจารณาผล/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ท าสัญญา 

8.1  พิจารณาเอกสารการพิจารณาผลการคัดเลือกผู้เสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ 
8.2  วงเงินวิธีการสั่งซื้อสั่งจ้างและอ านาจในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
8.3  สรุปผลเพื่อด าเนินการขออนุมัติพร้อมหนังสือสั่งซื้อสั่งจ้าง 

8.4  จัดท าสัญญาซื้อขาย/งานจ้าง 

9. บริหารสัญญา 
การบริหารสัญญาผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติในการบริหารสัญญาซึ่งเป็นฝ่ายผู้ว่าจ้างโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
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ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับเพ่ือบริหารสัญญาให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญาเช่นกรณีท่ีผู้รับ 
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการแจ้งสงวนสิทธิ์การปรับการค านวณค่าปรับการแก้ไขสัญญา 
และการยกเลิกสัญญาควบคุมและก ากับให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาและ
เสนอรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
10. ปรับเปลี่ยนเพิ่ม/ลดวงเงินขยายเวลาส่งมอบ/ค่าปรับ 

คณะกรรมการตรวจรับต้องให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาทุกประการ
กรณีจ าเป็นต้องแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญาเพ่ือประโยชน์ราชการหรือไม่ท า ให้ราชการเสียหายโดย
คณะกรรมการตรวจรับต้องแจ้งให้ฝ่ายพัสดุด าเนินการขออนุมัติแก้ไขสัญญาเสนอต่อผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างลง
นามการขออนุมัติแก้ไขสัญญาการงด/ลดค่าปรับและการขยายเวลาท าการให้พิจารณาตามจ านวนวันที่มีเหตุ 
เช่น  ความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการเหตุสุดวิสัยพฤติการณ์ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
และเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุข้างต้นและต้องแจ้งเหตุภายใน 15 วันนับแต่
เหตุสิ้นสุดหากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนดคู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยาย
เวลาภายหลังมิได้ เว้นแต่เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือ
ส่วนราชการทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
11. การตรวจรับ/จัดท าใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง(PO) ในระบบ GFMIS/การส่งเบิกจ่ายเงิน 

11.1  ติดตามผลความคืบหน้าของคณะกรรมการตรวจรับและเอกสารการรายงานผลการตรวจรับ 
11.2  จัดท าเอกสารส่งเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย /ผู้รับจ้าง 
11.3  การตรวจรับ /การเบิกจ่ายเงิน 
11.4  ขอรายงานผลจากคณะกรรมการตรวจรับ 
11.5  บันทึกกระบวนงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบGFMIS 
 

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธตีกลงราคา 
 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีที่ 1 คือ  
วิธีตกลงราคามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ส่วน
ราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างส าหรับการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยให้หน่วยงานต่างๆ
ปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานกลางในการก ากับดูแลพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP ) ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 เพ่ือเพ่ิมเติมจากระบบ e-GP ระยะที่ 1 โดยครอบคลุมกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ตลอดจนครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 12 วิธีและมีวิธีการเชื่อมโยงกับระบบ
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ภายนอกอ่ืนๆ อาทิ เชื่อมโยงกับระบบธนาคาร เพ่ือตรวจสอบหนังสือค้าประกัน (Bank Guarantee) ทาง
อิเล็กทรอนิกส์การเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (Government Fiscal 
Management Information System : GFMIS ) ซึ่งเป็นข้อมูลด้านการเบิกจ่าย และการเชื่อมโยงกับศูนย์
ข้อมูลที่ปรึกษาไทยเพ่ือด าเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา เริ่มด าเนินการในระบบ
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2555  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา หมายความว่า การซื้อหรือการจ้างครั้ง
หนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท 
1.คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.) 

องค์ประกอบ : ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนจาก 
หน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ 
อ านาจหน้าที่ : 

1) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบ 
2) พิจารณาอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
3) พิจารณาค าร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
4) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบต่อคณะรัฐมนตรี 
5) ก าหนดแบบหรือตัวอย่าง รวมทั้งการแก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงและก าหนดแนวทาง 

ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 
6) เสนอความเห็นต่อผู้รักษาการตามระเบียบ ในการพิจารณาและแจ้งเวียนผู้ทิ้งงาน และสั่งการ

เปลี่ยนแปลงเพิกถอนผู้ทิ้งงานของส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องและรัฐวิสาหกิจ 

7) ก าหนดอัตราร้อยละของราคา ตามข้อ 16 (6) (7) (8) และ (11) 
8) ก าหนดประเภทหรือชนิดของพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศตามข้อ 68 
9) เชิญข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการหรือพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องมาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากส่วนราชการหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

10) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
11) พิจารณาด าเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
12) พิจารณารายงานการจ้างตามข้อ 83 วรรคสอง 
13) ก าหนดอัตราค่าจ้างท่ีปรึกษาตามข้อ 92 
14) ก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดค่าปรับตามข้อ 134 
15) ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ 

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
หัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

องค์ประกอบ : 1. ประธานกรรมการ 1 คน 
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         2. กรรมการอ่ืนอย่างน้อย 2 คน 
ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐโดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความ

รับผิดชอบของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีก
ไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

 
อ านาจหน้าที่ : 

1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงการ
ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีท่ี ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติ จากหัวหน้าส่วนราชการ
ก่อน 

2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลองหรือ
ตรวจสอบ ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้
ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้น ไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ใน
กรณีจ าเป็น ที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับ ตามหลักวิชาการสถิติ 

3) โดยปกติ ให้ตรวจรับพัสดุ ในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง น าพัสดุมาส่ง และให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นไป 
โดยเร็วที่สุด 

4) เมื่อตรวจถูกต้องควบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง น าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมกับท าใบตรวจรับ 
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ 
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบในกรณีท่ีเห็นว่า พัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียด ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงาน
หัวหน้าส่วนราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 

5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุถูกต้อง แต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน แต่ไม่
ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลง มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้ เฉพาะจ านวนที่ถูกต้อง โดย
ถือปฏิบัติตาม  

(4) และโดยปกติ ให้รีบรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างทราบ ภายใน 3 
วันท าการนับแต่วันตรวจพบแต่ทั้งนี้ ไม่ได้ตัดสิทธิ์ ของส่วนราชการ ที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่ง
มอบ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องนั้น 

6) การตรวจรับพัสดุ ที่ประกอบกัน เป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบ อย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว 
จะไม่สามารถใช้การได้ โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง มิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติ ให้รีบ
รายงาน หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างทราบ ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ตรวจพบ 

7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคน ไม่ยอมรับพัสดุ โดยท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ เพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการ สั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงด าเนินการ ตาม (4) หรือ (5) 
แล้วแต่กรณี 
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3. คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
หัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 

องค์ประกอบ 
• ประธานกรรมการ 1 คน 
• กรรมการอื่นอย่างน้อย 2 คน 
ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานของรัฐ โดยค านึงถึง

ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 
อ านาจหน้าที่ : 

1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดย
ตรวจสอบกับแบบรูป รายละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบ หรือ พิจารณา สั่งหยุด
งานหรือพักงานของผู้ควบคุมงาน และรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

2) การด าเนินการตาม (1) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ 
ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

3) โดยปกต ิให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบ
การส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

4) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อก าหนดใน
สัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ท าใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 
ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และ 11 
รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตาม
แบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เพ่ือทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี 

5. ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะด าเนินการตาม (4) 
ขั้นตอนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตกลงราคาการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้ง
หนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท (ข้อ 19) กรณีปกติ (ระเบียบส านักนายกฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 39 วรรคแรก) 
มีข้ันตอนกระบวนการจัดหาพัสดุ ดังนี้ 

5.1 เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานการขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
พัสดุ (ระเบียบสานักนายกฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 27 ข้อ 28 ) พร้อมเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
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5.2 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบในการด าเนินการจัดหาพัสดุแล้ว (ระเบียบส านักนายกฯ 
พ.ศ. 2535 ข้อ 29) เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการติดต่อตกลงราคากับผู้ที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง (ระเบียบ 
ส านักนายกฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 39) 

5.3 เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาในรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างแล้ว 
ให้จัดท ารายงานเสนอขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง พร้อมด้วยเหตุผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการผา่นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ 

5.4  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สั่งซื้อ/สั่งจ้าง ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ  
5.5  เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท าสัญญา/ข้อตกลง (ระเบียบส านักนายกฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 132 / ข้อ133 (1) 
5.6  เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง บริหารสัญญาตามเง่ือนไข 
5.7  ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุหรืองานจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าใบตรวจรับให้คณะกรรมการ 

ลงชื่อ ส่งเบิกเงิน และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ (ระเบียบสานักนายกฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 / ข้อ 
72) รวบรวมเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน เพ่ือดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายหรือ 
ผู้รับจ้างต่อไปกรณีเร่งด่วน (ระเบียบส านักนายกฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 39 วรรค 2) มีขั้นตอนกระบวนการจัดหา
พัสดุ ดังนี้ 

1. กรณีจ าเป็นและเร่งด่วนที่เกิดข้ึนโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการไปก่อน 
3. เมื่อด าเนินการแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น รีบจัดท ารายงาน 

ขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
4. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
5. ถือว่ารายงานที่หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ เป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
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บทที่  3 
 

วิธีการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government -
Procurement: e-GP) วิธีตกลงราคา 
 

1. การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายปีงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือ 

อย่างหนึ่งในการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งโดยปกติหน่วยงานจะต้องจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างราย 
ปีงบประมาณตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ ทัง้นี้สามารถปรับปรุงแผนเพ่ิมเติมในภายหลังได้ ซึ่งแผนการจัดซื้อจัด
จ้างในขั้นตอนที่ 1 นี้จะถูกดึงไปใช้สร้างโครงการในขั้นตอนที่ 2 โดยอาศัยรหัสแผนเป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูล ดังนั้น
หากมีการดึงรหัสแผนใดไปใช้สร้างโครงการในขั้นตอนที่ 2 แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงแผนดังกล่าวได้อีก 

 2. การสร้างโครงการ 
การสร้างโครงการเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก เนื่องจากเป็นขั้นตอนบันทึกข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ที ่

ส าคัญ เช่น การเบิกจ่ายเงิน แหล่งของเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีพิจารณาผลการเสนอราคาว่าเป็นราคารวม
หรือราคาต่อรายการหรือราคาต่อหน่วย  ตลอดจนข้อมูลการเปิดเผยราคากลางตามที่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ก าหนด เป็นต้น ดังนั้น หากบันทึกข้อมูลและเงื่อนไขในการจัดซื้อจัด
จ้างในขั้นตอนการสร้างไว้ไม่ถูกต้อง ต่อมา ภายหลังจากที่ได้บันทึกข้อมูลในลูกบอลต่างๆ แล้ว จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในขั้นตอนสร้างโครงการได้ ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องตรวจสอบข้อมูลในขั้นตอนการสร้างโครงการให้
ถูกต้องเสียก่อน  
 

หมายเหตุ : ต้องจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนการบันทึกข้อมูลในระบบ ดังนี้ 
รหัสงบประมาณหน่วยงาน / แหล่งเงินหน่วยงาน / รหัสกิจกรรมหลักหน่วยงาน/ ตรวจสอบข้อมูล

หลักผู้ขายที่ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐให้เรียบร้อยในกรณีวิธีตกลงราคาว่าถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่ 
กรณีงานก่อสร้าง หน่วยงานจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ดังนั้น เมื่อสร้างโครงการเรียบร้อยแล้ว ให้ไปแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางที่เมนูหลัก ก่อนที่จะไปด าเนินการต่อในลูกบอลที่ 1 
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การบันทึกระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) วิธีตกลงราคา 
 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) 
เป็นระบบงานที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง และ
พัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ลดความซ้ าซ้อน การบันทึกข้อมูล ฝ่ายบริหารสามารถติดตาม
ข้อมูลไดแ้บบ Online Real time รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วิธีตกลงราคา ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 39 หมายถึง การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน
100,000.-บาท โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง แล้วให้หัวหน้ากลุ่มพัสดุเสนอขอ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ขั้นตอนการบันทึกโปรแกรม 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gproquement.go.thเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้อง
ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลางกอ่นจึงจะมีสิทธิ์เข้าใช้งาน 

2. เข้าสู่เมนู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง => จัดท าโครงการ => เพ่ิมโครงการ => กรอกข้อมูลแผนการ
จัดซื้อจัดจา้ง => กดปุม่บันทึก => กลับสู่เมนูหลัก 

3. คลิกเลือกชื่อโครงการ และกดปุม่ข้ันตอนการท างาน จะปรากฏลูกบอลสีฟ้า 
4. เขา้สู่ขั้นตอนการคีย์ ลูกบอล วิธีตกลงราคามีลูกบอล 8 ลูก 

ลูกบอลสีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการจัดท าในขั้นตอนนั้น ๆ 
ลูกบอลสีฟ้า หมายถึง การท าในขั้นตอนนั้นเสร็จแล้ว 
ลูกบอลสีเทา หมายถึง ระบบยังไมเ่ปิดให้ท าในขั้นตอนนั้น 

5. ลูกบอลที่ 1 เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องด าเนินการบันทึก 1) จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 2) แต่งตั้ง
กรรมการ 3) บันทึกรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

6. ลูกบอลที่ 2 บันทึกเลขท่ีและวันที่ของเอกสารและค าสั่ง (ค าสั่งแตง่ตั้งกรรมการตรวจรับ) 
7. ลูกบอลที่ 3 บันทึกราคาผู้เสนอราคา 
8. ลูกบอลที่ 4 จัดท าหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุต้องด าเนินการบันทึก 
   8.1  ข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคา 
   8.2  จัดท าหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
   8.3  บันทึกเลขที่และวันที่หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
9. ลูกบอลที่ 5 จัดท าร่างสัญญา เจ้าหน้าที่พัสดุต้องด าเนินการบันทึก 
   9.1  สัญญาหรือข้อตกลง  
   9.2 หนังสือแจ้งผู้ชนะ 
10. ลูกบอลที่ 6 ตรวจสอบหลักประกันสัญญา (การซื้อโดยวิธีตกลงราคาไม่ต้องด าเนินการ คลิกปุม่ 

ด าเนินการขั้นตอนต้องไป) 
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11. ลูกบอลที่ 7 ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา คลิกปุม่น าขอ้มูลแสดงบนเว็บไซต์ 
12. ลูกบอลที่ 8 บริหารสัญญา 
  12.1  คลิกปุม่ข้อมูลงบประมาณโครงการ ให้ยืนยันข้อมูลงบประมาณโครงการ 
  12.2  บันทึกข้อมูลการส่งมอบงาน 
  12.3  บันทึกข้อมูลตรวจรับงาน 
  12.4  บันทึกการจัดท าเอกสาร เบิกจา่ย 
13. เมื่อสถานการณ์เบิกจ่ายเงินเป็น “ส่งตั้งเบิกจ่ายเงิน” แสดงว่า การด าเนินการบันทึกข้อมูลวิธีตก

ลงราคาในระบบ e-GP ครบถ้วนแล้ว เมื่อกลับสู่หน้าหลัก ลูกบอลที่ 8 “การบริหารสัญญา” จะเป็นสีฟ้า
ข้อสังเกต  

การที่จะข้ามไปด าเนินการลูกบอลถัดไป ลูกบอลที่ด าเนินการบันทึกข้อมูลอยู่ จะต้องเป็นสีฟ้า และมี
เครื่องหมาย แสดงอยู ่  : ด าเนินการขั้นต่อไป   จึงจะด าเนินการตอ่ไปได ้
ภาพตัวอย่าง  เมื่อบันทึกข้อมูลจัดซื้อจดัจ้างในระบบ e-GP เสร็จสมบูรณ์  ลูกบอลทั้ง 8 ลูกจะเป็นสีฟ้า  

 
 
                                              ภาพตัวอย่าง 
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การปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีตกลงราคา 
 

เข้าสู่โครงการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์  http://www.gprocurement.go.th ระบบจะแสดง
หน้าจอหลัก “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” ดังภาพที่ 1  จากนั้นให้ใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งาน
เข้าสู่ระบบโดย  รหัสผู้ใช้งาน 13 หลัก และรหัสผ่าน 8 หลัก ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้แล้ว  จากนั้น
คลิก”เข้าสู่ระบบ” หน้าต่างระบบที่น าเข้าข้อมูลเข้าสู่การใช้งานหน้าต่างที่ 1  ดังนี้ 
ภาพที่  1  เข้าสู่เว็บไซต์  http://www.gprocurement.go.th   กรอกรหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน คลิกปุ่ม “เข้าสู่
ระบบ”  

 
 
ภาพที่  2  คลิกท่ี  “เพ่ิมโครงการ” 

 

 

 

 

 



22 
 

ภาพที่  3  คลิกท่ี  “เพ่ิมรายการซื้อสินค้าหรือบริการ” 

 
 
ภาพที่  4  คลิกท่ี  ”ก าหนดคุณลักษณะเอง”  

 

 

 



23 
 

ภาพที่  5  คลิกเลือกแถบเมนูสีขาว  “เงื่อนไขการค้นหา” 

 
 
ภาพที่  6  คลิกเลือกเง่ือนไขการค้นหา  “พิมพ์รายการสินค้าท่ีต้องการค้นหา”  ในแถบเมนูสีขาว 
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ภาพที่  7  คลิก  “รายการสินค้าที่ต้องการ”  คลิกตกลงและท าการบันทึกปุ่มสีเขียว 

 
 
ภาพที่  8  คลิกข้ันตอนที่  2  และเลือกก าหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้าง  เลือกวิธีตกลงราคา  คลิกบันทึก  คลิกปุ่มออก 
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ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบตามลูกบอลที่  1-8  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกบอลที่ 1 การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ก่อนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี จะต้องจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ส าหรับวิธีตกลงราคาซ่ึง

เอกสารที่จะต้องด าเนินการในระบบ ดังนี้ 
1.1  การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
1.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานกรณี
งานก่อสร้าง) 
ภาพที่  9  จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ หน้าจอจะแสดงกล่องข้อความหัวข้อ  “เพ่ิม
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง”  ให้กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ตามข้อที่มดีอกจันทร์สีแดง (*) ต้องกรอกข้อมูลให้ครบ  คลิก
ปุ่มบันทึกและตกลง 

 

1 
จัดท ารายงานขอ
ซื้อขอจ้างและ

แต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซื้อขอจ้างและ
แต่งต้ัง

คณะกรรมการ 

2 
บันทึกเลขที่และวันที่ของ

เอกสารและค าสั่ง 

3 
บันทึกราคาผู้เสนอ

ราคา 

4 
จัดท าหนังสืออนุมัติ

สั่งซ้อสั่งจ้าง 

8 
บริหารสัญญา 

7 
ข้อมูลสาระส าคัญใน

สัญญา 
 
 

6 
ตรวจสอบหลักประกัน
สัญญาและและจัดท า

สัญญา 

5 
จัดท าร่างสัญญา 

 

บันทึก 

ตกลง 
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ภาพที่ 10 เมื่อกรอกข้อมูลรายงานขอซื้อจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการครบแล้วคลิกปุ่มบันทึก ระบบจะแสดง
หน้าจอ ให้เลขโครงการในแถบเมนู A4  (จดเลขโครงการ11หลักไว้เพ่ือความสะดวกต่อการค้นหาโครงการ)      

 
 

ลูกบอลที่ 2 การบันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและค าส่ัง 
เป็นการบันทึกเลขที่และวันที่หนังสือรายงานขอซื้อขอจ้าง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จากนั้นให้

เจ้าหน้าที่พัสดุน าเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแล้วด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
ภาพที่  11  บันทึกเลขท่ีวันที่ของเอกสารและค าสั่งให้ครบ  ให้กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ตามข้อที่มดีอกจันทร์สี
แดง (*) ต้องกรอกข้อมูลให้ครบ  คลิกปุ่มบันทึกและตกลง 

 

 

บันทึก 

ตกลง 
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ภาพที่  12  ระบบจะแสดงรายงานขอซื้อขอจ้าง/ คลิกปุ่มพิมพ์ 

 
 

ลูกบอลที่ 3 การบันทึกราคาของผู้เสนอราคา 
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกข้อมูลของผู้เสนอราคาลงในระบบ กรณีเป็นผู้ค้าท่ีลงทะเบียนในระบบ 

e-GP เรียบร้อยแล้ว เมื่อกรอกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก จะปรากฏข้อมูลของผู้ค้ารายนั้นจากระบบ
โดยตรงทันที แต่หากเป็นผู้ค้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ e-GP เมื่อกรอกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก 
จะไม่ปรากฏข้อมูลใดๆ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุที่จะต้องบันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นผู้ค้าที่
ได้ลงทะเบียนในระบบ e-GP แต่อย่างใดอนึ่ง ส าหรับการบันทึกข้อมูลในลูกบอลที่ 3 นี้ เป็นขั้นตอนการบันทึก
รายละเอียดต่างๆ ของผู้เสนอแต่ละรายเข้าสู่โครงการที่กาลังด าเนินการ และข้อมูลดังกล่าวจะถูกน าไปใช้งาน
ตลอดทุกขั้นตอนตลอดทั้งโครงการ จนถึงขั้นตอนบริหารสัญญา และมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลหลักผู้ขายใน
ระบบเบิกจ่ายเงินส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS  ดังนั้น  หากหน่วยงาน
บันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อน เช่น เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีผิด จะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ จะต้องส่งแบบ
แจ้งปัญหากรณีดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ด าเนินการแก้ไขให้ ฉะนั้น หน่วยงานจึงต้องใช้ความระมัดระวัง
ในการบันทึกข้อมูลเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการเบิกจ่ายเงิน 
 
 
 
 
 

พิมพ ์
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ภาพที่  13  บันทึกข้อมูลผู้ค้าที่เสนอราคาให้ถูกต้อง  กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ตามข้อที่มดีอกจันทร์สีแดง (*) 
ต้องกรอกข้อมูลให้ครบ คลิกเมนูค้นหาที่เป็นรูปแว่นขยายสีฟ้า 

 
 
ภาพที่  14 ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลผู้ค้าท่ีลงทะเบียนกับภาครัฐในระบบ e-GP คลิกปุ่มออก  
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ภาพที่  15  กรอกข้อมูลรายชื่อผู้เสนอราคาในรายละเอียด/แก้ไขท่ีเป็นสีฟ้า 

 
 
ลูกบอลที่ 4 การจัดท าหนังสืออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง 

การจัดท าหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบฯ จะน าเสนอขอความเห็นชอบพิจารณาสั่งซื้อสั่งจ้าง 
โดยระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ให้ด าเนินการจัดท าเอกสาร 2 รายการ ได้แก่ บันทึกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
จดัท าหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
ภาพที่  16 กรอกข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคาและหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ในรายละเอียด/แก้ไขที่เป็นสีฟ้า 
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ภาพที่  17  บันทึกข้อมูลรายการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาให้กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ตามข้อที่มดีอกจันทร์
สีแดง (*) ต้องกรอกข้อมูลให้ครบ  คลิกปุ่มบันทึกและตกลง  แล้วคลิกปุ่มกลับสู่หน้าหลัก 

 
 

ภาพที่  18  ท าการบันทึกเลขท่ีและวันที่หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ตามข้อที่มดีอก
จันทร์สีแดง (*) ต้องกรอกข้อมูลให้ครบ  คลิกปุ่มบันทึกและตกลง   

 

บันทึก 

ตกลง 

 

บันทึก 

ตกลง 
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ภาพที่  19  ระบบจะแสดงรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง/ คลิกปุ่มพิมพ์ 

 
 
ลูกบอลที่ 5 การจัดท าร่างสัญญา 

เมื่อหน่วยงานผู้จัดหาพัสดุได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าร่าง
สัญญาในลูกบอลนี้ โดยเลือกประเภทสัญญาให้สอดคล้องกับการจัดหา ซึ่งระบบจะมีแบบสัญญาของ กวพ. ให้
เลือกใช้เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องเลือกประเภทสัญญา และกรอกข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น ข้อมูลผู้มี
อ านาจลงนาม ข้อมูลงวดงาน งวดเงิน เงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าปรับ และเงื่อนไขอ่ืนๆในสัญญาเมื่อจัดท าร่าง
สัญญาเสรจ็แล้วสามารถสั่งพิมพ์ร่างสัญญาจากระบบได้นอกจากนี้ในลูกบอลนี้หน่วยงานสามารถจัดท าหนังสือ
แจ้งผู้ชนะการเสนอราคาให้มาลงนามสัญญาไว้พร้อมด้วยแล้ว 
ภาพที่  20 จัดท าร่างสัญญาหรือข้อตกลง  ให้กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ตามข้อที่มดีอกจันทร์สีแดง (*) ต้องกรอก
ข้อมูลให้ครบ  คลิกปุ่มบันทึกและตกลง   

 

พิมพ ์

บันทึก 

ตกลง 
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ภาพที่  21  บันทึกเลขท่ีและวันที่การจัดท าร่างสัญญา  ให้กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ตามข้อที่มดีอกจันทร์สีแดง 
(*) ต้องกรอกข้อมูลให้ครบ  คลิกปุ่มบันทึกและตกลง  และคลิกปุ่มไปขั้นตอนที่ 2  

 
 
ภาพที่  22  ระบบจะแสดงรายงานหนังสือแจ้งผู้ชนะ / คลิกปุ่มพิมพ์ 

 

บันทึก  

พิมพ ์
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ภาพที่  23  ระบบจะแสดงรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง / คลิกปุ่มพิมพ์ 

 
 
ลูกบอลที่ 6 การตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดท าสัญญา 

หลังจากด าเนินการจัดท าร่างสัญญา และหนังสือแจ้งผู้ชนะการเสนอราคาให้มาลงนาม ในลูกบอล 
ที ่6 เรียบร้อยแล้ว คู่สัญญาจะไปด าเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน เพ่ือมาวางเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตาม 
สัญญากับหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ซึ่งหน่วยงานผู้จัดหาพัสดุจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของหลักประกัน
สัญญาหลังจากลงนามในสัญญาเสร็จเรียบร้อย ให้เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกหลักประกันสัญญาในระบบให้ถูกต้อง 
ซึ่งมีข้อมูลที่ส าคัญ เช่น ประเภทหลักประกัน วันที่รับหลักประกัน ประเภทหลักทรัพย์ ระยะเวลาประกัน และ
จ านวนเงินหลักประกันสัญญา 
ภาพที่  24  ตรวจสอบข้อมูลหลักประกันสัญญาและจัดท าสัญญา  โดยคลิกท่ีเครื่องหมายถูกที่เป็นสีฟ้า 

 

พิมพ ์
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ภาพที่  25  หน้าจอจะแสดงรายการพิจารณา  จากนั้นคลิกปุ่มออก 

 
 

ลูกบอลที่ 7 การน าข้อมูลสาระส าคัญในสัญญาขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ 
การน าข้อมูลสาระส าคัญในสัญญาขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ เป็นขั้นตอนท่ีหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้อง 

เป็นผู้ด าเนินการ  (หากใช้รหัสเจ้าหน้าที่พัสดุจะไม่สามารถด าเนินการได้)  ในขั้นตอนนี้ระบบจะน าสาระส าคัญ
ของสัญญาแสดงบนเว็บไซต์เพ่ือเชื่อมไปยังระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบเบิกจ่ายเงิน ปปช. และรายงาน
ต่างๆ เป็นต้น 
ภาพที่  26  ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา/ คลิกทีร่ายละเอียดแก้ไข  
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ภาพที่  27  ระบบจะแสดงรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ คลิกปุ่มพิมพ์ 

 
 
ภาพที่  28  เมื่อท าการบันทึกแล้วระบบจะออกเลขที่โครงการ 11 หลัก และเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP เลข 
12 หลัก  จดเลขท่ีโครงการและและเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP  เพ่ือน าไปใช้งานในระบบ GFMIS  (บส.01)  
คลิกปุ่มกลับสู่หน้าหลัก 

 

พิมพ ์
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ภาพที่  29  ระบบจะกลับมาที่หน้าจอหลักเพ่ือเข้าสู่โครงการใหม่  โดยคลิกท่ีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

ภาพที่  30  คลิกที่จัดท าโครงการ 
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ภาพที่  31  ไปคลิกท่ีจัดท าโครงการ/คลิกท่ีค้นหาโครงการ 

 
 
ภาพที่  32  จากนั้นใส่เลขโครงการ 11 หลัก และคลิกที่ปุ่มค้นหา 

 
 

 

 

 

 



38 
 

ระบบจะแสดงหน้าจอหลักลูกบอลที่  8 
ลูกบอลที่ 8 การบริหารสัญญา  

หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว คู่สัญญาก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
ตรวจการจ้างมีหน้าที่บริหารสัญญาให้เป็นไปตามสัญญา  จนได้พัสดุมาใช้งาน ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะ
ประกอบด้วยการบันทึกข้อมูลการส่งมอบงาน การตรวจรับ และการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงิน ให้แก่คูส่ัญญา 
นอกจากนั้น ระบบได้อ านวยความสะดวก ในการค านวณค่าปรับ การแจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ และแจ้งการปรับ 
อีกทั้งสามารถรองรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การบอกเลิกสัญญาเอาไว้ด้วยแล้ว ฉะนั้นในขั้นตอนนี้
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องกรอกข้อมูลด้วยความระมัดระวัง เช่นวันที่ส่งมอบ วันที่สั่งให้แก้ไขงาน ซึ่งล้วนมีผลต่อการ
ค านวณค่าปรับของระบบ เป็นต้น 
ภาพที่  33  บริหารสัญญาการบันทึกข้อมูลการส่งมอบงาน การตรวจรับ และการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงิน 

 
 
ภาพที่  34  การส่งมอบงาน กรอกข้อมูลวัน/เดือน/ปี ให้กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ตามข้อที่มดีอกจันทร์สีแดง (*) 
ต้องกรอกข้อมูลให้ครบ  คลิกปุ่มบันทึกและตกลง  คลิกปุ่มออก 

 

บันทึก 

ตกลง 
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ภาพที่  35  ระบบจะแสดงรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างการส่งมอบงาน/ คลิกปุ่มพิมพ์ 

 
 
ภาพที่  36  สั่งพิมพ์รายงานข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง/ คลิกที่พิมพ์ 

 

พิมพ ์
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ภาพที่  37  ขั้นตอนการท าเอกสารการเบิกจ่าย กรอกข้อมูลวัน/เดือน/ปี การเบิก-จ่าย และเลขท่ีทะเบียนคุม
ให้ครบแล้วท าการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน  เมื่อครบแล้วคลิกปุ่มกลับสู่หน้าหลัก 

 
 
ภาพที่  38  การกรอกข้อมูลครบสมบูรณ์ถูกต้องแล้วลูกบอลทั้ง 8 ลูก จะแสดงเครื่องหมายถูกต้องและลูกบอล
จะเป็นสีฟ้าทั้ง 8 ลูก เสร็จสมบูรณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP คลิกปุ่มออกจากระบบ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธตีกลง
ราคา  
 

ตารางท่ี  1  แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 

ขั้นตอนการท างาน ผังงาน (Flow  Chart) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.เจ้าหน้าท่ีรับรายงาน
ความต้องการพสัดุ และ
งานจ้าง 

 
 
 

20 นาที งานพัสดุ 

2.เสนอผู้หัวหนา้ศูนย์ฯ 

 
20-30 
นาท ี

หัวหน้างาน
พัสดุ 

3.เจ้าหน้าท่ีประสานขอ
เอกสารใบเสนอราคา
จากผู้ขายหรือผูร้ับจ้าง 

 

20  นาที งานพัสดุ 

4.เจ้าหน้าท่ีจัดท าใบ
รายงานขอซื้อขอจ้าง 

 
 
 
 
 

1  ชั่วโมง งานพัสดุ 

5.เสนอผู้มีอ านาจลง
นามอนุมัต ิ

 

1 วัน 
ผู้มีอ านาจลง

นาม 

รับรายงานความต้องการพัสดุและงานจา้ง/ 

ในแผนงานและโครงการ 

หัวหน้าศูนย์ฯ พจิารณาเพื่อด าเนินการ 

ประสานเอกสารใบเสนอราคา 

จัดท าใบรายงานขอซื้อ/ขอจา้ง 

ในระบบ ปกต ิ ในระบบ e –GP ลูกบอล 1-2 
(ซ้ือ/จ้างตั้งแต่ 5,000 บาท) 

 

เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัต ิ

ไม่
อนุมัติ 
สิน้สุด 
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ตารางท่ี  1 (ต่อ) 

 

ขั้นตอนการท างาน ผังงาน (Flow  Chart) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

6.เจ้าหน้าท่ีจัดท าใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ้าง ในระบบ 

 e –GP 

 
 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจัดส่ง
พัสด ุ

 

  
 
1  ชั่วโมง 

 
 
 
 

ภายใน
ก าหนด 

 
 
งานพัสดุ 

 
 
 

 
บริษัท/ห้าง/
ร้าน 
 
 
 
 

7.คณะกรรมการตรวจ
รับพัสด ุ

 
20 นาที 

คณะกรรม 
การตรวจรับ 

 

8.เจ้าหน้าท่ีจัดท า
เอกสารตรวจรับพัสด ุ

 
30 นาที งานพัสดุ 

9.เจ้าหน้าที่จัดท า
รายงานผล 

การตรวจรับ-การ
เบิกจ่ายในระบบ 

e-GP 

 

30 นาที งานพัสดุ 

10.จัดท า PO (บส.01) 
จัดส่งเอกสารให้งาน
การเงินและบัญชีฯ 

 

1 ชั่วโมง 
งานพัสดุ/

งานการเงิน 

ไม่ถูกต้อง 
แจ้งผู้ขาย

หรือผู้
รับจ้าง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

ถูกต้อง จัดท าใบตรวจรับพัสด ุ

จัดท ารายงานการตรวจรับ/การเบิกจ่าย/ในระบบ e-GP ลูกบอล 8 

จัดท า PO (บส.01) ในระบบ  GFMIS  
จัดส่งเอกสารให้งานการเงินและบัญช ี

เบกิ-จ่ายต่อไป 

อนุมัติ จัดท าใบสั่งสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

-ไม่ต้องจัดท าในระบบ e – GP ซ้ือ/จ้าง 
กรณีไม่เกิน 5,000 บาท ให้ท าขออนุมัติ
ซ้ือจ้างตามขั้นตอนปกต ิ

ในระบบ e-GP  

กรณีซ้ือจ้าง 5,000  บาทขึ้นไป 

ในระบบ e-GP ลูกบอล 3-7 
(ซื้อ/จ้างต้ังแต่ 5, 000บาท) 

งบแผ่นดิน ในระบบ GFMIS 
(ซ้ือ/จ้างเกิน 5,000บาท) 

งบแผ่นดิน ในระบบ GFMIS 
(ซ้ือ/จ้างไม่เกิน 5,000บาท) 

ผู้ขาย ผู้รับจ้าง/ส่งมอบพัสด ุ
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จากตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา 10 ขั้นตอน
รายละเอียดดังนี้ 

1.  เจ้าหน้าที่รับรายงานความต้องการพัสดุและงานจ้างในแผนงานและโครงการ 
  2.  เสนอผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจ  พิจารณาอนุมัติด าเนินการ 
  3.  เจ้าหน้าที่ประสานงานขอเอกสารใบเสนอราคาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
   - กรณีวงเงินซื้อจ้าง  วงเงินไม่เกิน  10,000  บาท  ไม่ต้องมีใบเสนอราคา   
   - กรณีวงเงินซื้อจ้าง  วงเงินเกิน     10,000  บาท  ต้องมีใบเสนอราคา 
  4.  เจ้าหน้าที่จัดท าใบรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง  

  -กรณีซ้ือจ้างไม่เกิน  5,000  บาท  ไม่ต้องจัดท าข้ันตอนในระบบ e-GP ท ารายงานขอซื้อ/ขอ 
                จ้างตามข้ันตอนปกติ  

   -กรณีวงเงินเกิน  5,000  บาท  ต้องจัดท าข้ันตอนรายงานขอซื้อ/ขอจ้างในระบบ e-GP ใน 
                     บอลลูกที่ 1-2   
  5.  เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติลงนามใบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 
  6.  เจ้าหน้าที่จัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ในระบบ e-GP บอลลูกที่  3-7   
  7.  เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างจัดส่งพัสดุและการจ้าง (ในกรณีการจัดจ้าง  
วงเงิน  10,000  บาท  ขึ้นไปต้องปิดอากรแสตมป์สัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้าง ซึ่งต้องค านวณจากค่าจ้าง(ไม่รวม-
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) ในอัตรา 1,000 บาท ละ 1 บาท  เศษไม่ถึง  1,000 บาท  ให้คิดเป็น 1  บาท 
  8.  เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ  คณะกรรมการพัสดุ  ตรวจรับการจ้าง  จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
   -กรณีพัสดุไม่ถูกต้อง  แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไข 
   -กรณีถูกต้อง  เจ้าหน้าที่จัดท าใบตรวจรับ 
  9.  เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารรายงานผลการตรวจรับ-การเบิกจ่ายในระบบ e-GP บอลลูกที่  8  ให้
คณะกรรมการลงนามตรวจรับรายงานการตรวจรับ ลูกบอลจะเป็นสีฟ้าทั้ง 8  ลูก และแสดงเครื่องหมาย  
  10.  จัดท า PO (บส. 01) ในระบบ GFMIS  โดยอ้างอิงเลขที่โครงการ 11 หลัก และเลขคุมสัญญา  12  
หลัก ที่ได้จากระบบ e-GP รวบรวมเอกสารเพื่อส่งงานการเงินและบัญชีเบิก-จ่าย  ตามระเบียบฯ  
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 ปัญหาและอุปสรรค 
1. ผู้รับผิดชอบงานในระบบ e-GP ขาดความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการใช้งาน

ในระบบ  ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) พอสมควร 
 2. ในการปฏิบัติงานในระบบหรือการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบยังขาดความรู้

ความสามารถตามระเบียบพัสดุ  ซึ่งต้องใช้ประกอบการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องพอสมควร 
3. วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ไม่ทันสมัย  ไม่รองรับระบบการใช้งาน  และระบบมี

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการใช้งานให้เป็นระยะตามระเบียบกระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง) 
ก าหนด   

4. โปรแกรมการใช้งานในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลไปแล้ว จะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขในระบบได้  ถ้าได้
ก็จะเป็นขั้นตอนท่ียุ่งยากมาก  ยกตัวอย่าง วิธีตกลงราคา  ถ้ามีการบันทึกลูกบอลครบทั้ง 8 ลูกแล้วได้ตรวจพบ
ข้อผิดพลาดในบางลูก  เมื่อต้องท าการแก้ไขใหม่จะต้องเข้าสู่ลูกบอลลูกที่ 8 เพ่ือล้างข้อมูลถอยกลับไปยังที่
รายการที่ต้องการแก้ไขแล้วท าการบันทึกใหม่อีกครั้งจนครบ 8  ลูก  ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าและเสียเวลาต่อ
การปฏิบัติงาน 

 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
1. ควรจัดให้บุคลากรได้รับการอบรมทักษะการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน  และควรมีการ

จัดอบรมการใช้งานในระบบ e-GP อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญต่อการปฏิบัติงาน  
2. หน่วยงานควรจัดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติและควรเป็นผู้มีความรู้ความสารถ

ในด้านงานพัสดุพอสมควร 
3. หน่วยงานหรือองค์กรควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้เพ่ือรองรับการใช้งานในระบบ 
4. โปรแกรมการใช้งานควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้สะดวกต่อการใช้งาน  ในกรณีท่ีจะต้องมีการบันทึก

แก้ไขข้อผิดพลาดบางรายการในระบบ e-GP  ให้สามารถเข้าไปแก้ไขรายการในลูกบอลแต่ละลูกได้เลย  โดยไม่
ต้องเข้าไปล้างข้อมูลถอยกลับไปยังลูกท่ีบอลที่ต้องการแก้ไข  
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ภาคผนวก 
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