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รายงานโครงการ 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 

ชื่อโครงการ : เรื่อง“การพฒันาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตาม  
         พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 
 
สถานภาพของโครงการ  : [√]  โครงการใหม ่    [   ]  โครงการปกติ    

[   ]  โครงการต่อเนื่อง  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  ฝ่ายพัสด ุกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
(โครงการท่ีเสนอขอหน่ึงโครงการอาจสามารถสอดคล้องและตอบสนองได้หลายส่วน) 
 1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน/เป้าประสงค์และกลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น   
[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู   
[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา   
[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารการ
จัดการ 

3. เพื่อให้การบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ มีความสุจริต ยุติธรรมมี
ความรักความสามัคคี 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหาร
จัดการ การเงิน การคลัง พัสดุและการ
บริหารงานบุคคลตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบการก ากับ ดูแลและ
ตรวจสอบ 
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและ
จัดการความเสี่ยง 
4. มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

[   ] ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม 

  

   
  
 2) สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้/ข้อ 
[   ] องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 5  ข้อ 
[   ] องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3  ข้อ 
[   ] องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 1  ข้อ 
[   ] องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1  ข้อ 

[√ ] องค์ประกอบที่ 5 การบริหารการจัดการ 3  ข้อ 
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 3) การบูรณาการโครงการกับ 
  [   ]  การจัดการเรียนการสอน  ระบ ุ 
    [   ]  การปรับปรงุรายวิชา .................................................. หลักสูตร............................................ 
    [   ]  การเปิดรายวิชาใหม่ .................................................. หลักสูตร............................................. 
    [   ]  การตอ่ยอดสู่หนังสือต ารา ......................................... หลักสูตร............................................. 
    [   ]  อื่นๆ ...................................................................................................................................... 
 

  [   ]  การวิจัย  ระบุโครงการวิจัย......................................................................... ...................................... 
  [√ ]  การปฏิบัติงาน (กรณีที่ไม่ได้รบัผิดชอบสอน/วิจัย) ........................................................................... 
  [   ]  อื่นๆ  ระบุ.......................................................................................................... ............................... 
 

  อื่นๆ  
  [ ] นโยบายจาก....นโยบายตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด………………………….. 
  [   ] ความร่วมมือกับ....(กรณีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย).............................. 
  [   ] อื่นๆ ................................................................................................................................................ 
 
หลักการและเหตุผล 
 

 การด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดก้ าหนดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติต้ังแต่การจัดท าและประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายกานก่อสร้าง การจัดท ารายงานขอซื้อขอ
จ้าง การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การด าเนินการซื้อหรือการจ้างและวิธีการจัดท ารายงานผล
การพิจารณา การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การท าสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ โดยแต่ละข้ันตอนจะต้อง
ด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Elecronic Government Procurment : e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด รวมทั้งสิ้นเมื่อสิ้นสุด
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก าหนดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียด เอกสารหลักฐาน และจัดเก็บไว้
อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ หากบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะวิธีปฏิบัติได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากระเบียบเดิม  

 

ดังนั้น บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจในบริบทที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานถูกต้องตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ลดข้อผิดพลาดในการท างาน รวมถึง
การด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางก าหนดไว้ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาจเกิดความล่าช้า หากบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดต้ระหนักถึงปัญหาที่อันอาจจะเกิดข้ึนภายหลังจากที่พระราชบัญญัติมีผล
บังคับใช้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ข้ึน 
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วัตถุประสงค์ 
 
                    1. เพื่อใหผู้เ้ข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานและเอกสารซื้อหรือจ้าง 
               2.  เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดหาพสัดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บรหิารงานค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ 
               3. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อควรระวังและความเสี่ยงในการจัดซือ้จัดจ้าง
และการบรหิารพัสด ุ
               4.  เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคใน
การบริหารงานพสัดุ และวิธีปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 อาจารย ์บุคลากร เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างหรือผูเ้กี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จ านวน 80 คน  
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 80 คน 
 2. อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิานด้านจัดซือ้จดัจ้าง ได้รับความรูเ้กี่ยวกบัการวาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดท าร่างขอบเขตของงาน รอ้ยละ 80  
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. กระบวนการจัดซือ้จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่เกิดข้อผดิพลาดลดลง  
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการบรหิารงานพสัดุลดลง 

       
ระยะเวลาด าเนินโครงการ    
 

 วันอังคารที่ 22 มกราคม  2562  
 
สถานท่ีด าเนินโครงการ    

 ณ ห้องประชุมมันปลา อาคารศูนย์ฝกึประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  
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ส่วนที่ 2 
วิธีการด าเนินโครงการ 

 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

ที่ ข้ันตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ประชุมวางแผนหาแนวทาง             

2.  ขออนุมัติโครงการ/อนุมัติโครงการ             
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ             
4.  ติดต่อประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง             
5.  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน             
6.  รายงานสรุปกิจกรรมและปัญหาเม่ือเสร็จ

สิ้นโครงการ 
            

7.  น าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมครั้งต่อไป 

            

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
  ประเด็นที่ได้รบัจากการด าเนินโครงการ คือ อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เข้า
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่อันอาจจะเกิดข้ึนภายหลังจากที่พระราชบัญญัติ
มีผลบังคับใช้ เพื่อใหห้น่วยงานสามารถวางแผนการจัดซื้อจดัจ้างได้อย่างมปีระสทิธิภาพสามารถน าความรูท้ี่ได้รับไป
พัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้อย่างถูกต้อง และกอ่ให้เกิดผลดตี่อทางราชการ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลเพื่อ
วัดผลส าเรจ็ของวัตถุประสงค์การจัดโครงการ คือ แบบประเมินผล 
ก่อน – หลัง /ข้อเสนอแนะของวิทยากร  
 
การติดตามผล   (โดยให้ระบุดังนี้) 
 1. ประเด็นท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทีเ่ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงปัญหาที่อันอาจจะเกิดข้ึนภายหลงัจากที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ เพือ่ใหห้น่วยงานสามารถวางแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปพฒันาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้อย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดผลดีต่อทาง
ราชการ 
 
 2. เครื่องมือและหัวข้อท่ีใช้ในการติดตามผล เพื่อวัดผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ  
ทางตรงและทางอ้อม คือ แบบทดสอบก่อน – หลัง    
 
 3. ระยะเวลาในการสรุปผลโครงการ 
     - รายงานสรุปกิจกรรมและปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 
 - น าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับค าเสนอแนะมาปรับปรุงและ   
พัฒนากิจกรรมครั้งต่อไป    เดือน มีนาคม – เมษายน 2562 
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วิทยากร 
นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา ต าแหน่ง คลังจงัหวัดร้อยเอ็ด  วิทยากรส านักงานคลงัจงัหวัดรอ้ยเอ็ด 

   
งบประมาณ 

รายละเอียดค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน 
1. ค่าตอบแทน    
  - ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 1 วัน x 6 ชม. x 800 บาท 4,800.00 
รวมค่าตอบแทน 4,800.00 
2. ค่าใช้สอย   
  -  ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 80 คน x 100 บาท 8,000.00 
  -  ค่าจ้างท าอาหารว่าง 2 มื้อ x 80 คน x 35 บาท 5,600.00 
  -  ค่าจ้างท าป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 1,500.00 
-  ค่าจ้างท าอาหารเลี้ยงรับรองวิทยากร   2,400.00 

  -  ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 80 ชุด x 130 บาท 10,400.00 
  -  ค่าเช่าห้องประชุม 3,000.00 
รวมค่าใช้สอย 30,900.00 
3. ค่าวัสดุ 
  - กระเป๋าใส่เอกสาร 80 แฟ้ม x 50 บาท  4,000.00  
  - ปากกาลูกลื่น 2 แพ็ค (แพ็ค 50 ด้าม) x 180 บาท  360.00  
  - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรับส่งวิทยากร    1,500.00  
  - ค่ากระดาษเกียรตบิัตร  190.00 
 รวมค่าวัสดุ  6,050.00  

รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการท้ังสิ้น 41,750.00 
 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายจรงิทุกรายการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
  อาจารย์/บุคลากร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 80 คน 
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ส่วนที่ 3 
 

ผลการวิเคราะหแ์ละการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
 

เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุตามพระราชบัญญัต ิ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง” 

 
 ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจา้งและการ
บริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 
เพื่อให้ อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวางแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการจัดท าร่างขอบเขตของงานและเอกสารซื้อหรือจ้าง การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ ข้อควรระวังและความเสี่ยงใน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมถึงบริบทความสัมพันธ์กับกฎหมาย โดยมีกระบวนการข้ันตอนการในท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบสามารถ
น าไปใช้ในการบริหารงานพัสดุได้ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อไป โดยมีผลการประเมินดังนี ้
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่  1  แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
              หญิง 36 55.38 
              ชาย 29 44.62 

รวม 65 100.00 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการอบรมที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 65 คน เป็นเพศหญิง 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 55.38 และเพศชาย จ านวน 29 คน คิดเป็น ร้อยละ 44.62 
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ตารางที่  2 แสดงหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประเภทกลุ่มเปา้หมาย จ านวน ร้อยละ 

3. หน่วยงานต้นสังกัด 
ส านักงานอธิการบด ี 38 58.46 
ส านักวิชาการและประมวลผล  1 1.54 
ส านักกิจการนักศึกษา 4 6.15 
สถาบันวิจัยและพฒันา 2 3.08 
สถาบันจัดการความรู้  2 3.08 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   2 3.08 
คณะครุศาสตร์ 4 6.15 
คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี   3 4.62 
คณะนิติรัฐศาสตร์ 1 1.54 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3.08 
คณะพยาบาลศาสตร์ 3 4.62 
บัณฑิตวิทยาลยั 1 1.54 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 2 3.08 

รวม 65 100.00 
  

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรม ประกอบไปด้วย ผู้เข้ารับการอบรม สังกัดส านักงาน
อธิการบดีมากที่สุด จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 58.46 รองลงมาคือ สังกัดส านักกิจการนักศึกษา และสังกัดคณะครุ
ศาสตร์ จ านวนเท่ากัน คือ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.15 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ และสังกัดบริหารธุรกจิและการบัญชี 
จ านวนเท่ากัน คือ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.62 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา สังกัดสถาบันจดัการความรู ้สังกดัคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวนเท่ากัน 
คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.08 สังกัดคณะนิติรัฐศาสตร์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย และสังกัดส านักวิชาการและประมวลผล 
จ านวนเท่ากัน คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.54  
 
ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ในการวิเคราะห์ข้อมลู จะรวมคะแนนทั้งหมด เพือ่หาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
กลุ่มตัวอย่างด้วยการอิงเกณฑ์ โดยการแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีสูตรในการค านวณ เพื่อหาช่วงห่างของข้อมูล
ในแต่ละช้ัน (อันตรภาคช้ัน) ดังนี้  
 
  
  
 จากการแทนค่าตามสูตรดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่าช่วงห่างของข้อมลูในแต่ละอันตรภาคช้ันมีค่าเท่ากับ 0.8  
ดังนั้น ผู้วิจัยจงึได้ก าหนดเกณฑ์การแปรความหมาย  เพื่อจดัระดับค่าเฉลี่ย ออกเป็นช่วงดังต่อไปนี้  
   ระดับ  4.20 - 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
   ระดับ  3.40 - 4.19  หมายถึง  มาก 
   ระดับ  2.60 - 3.39 หมายถึง  ปานกลาง 
   ระดับ  1.80 – 2.59 หมายถึง  น้อย 
   ระดับ  1.00 – 1.79 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 

(คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด)  
            จ านวนชั้น 

       =         (5 - 1)    =   0.8 

                     5 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับค่า
การปฏิบัติ 

ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.77 0.41 มากที่สุด 
2. มีเทคนิคในการบรรยาย/การใช้สือ่/ภาษาเข้าใจง่าย เหมาะสม 4.69 0.49 มากที่สุด 
3. การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.71 0.45 มากที่สุด 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.77 0.55 มากที่สุด 
5. เปิดโอกาสใหผู้้ฟังซักถามหรือมีส่วนร่วม 4.71 0.52 มากที่สุด 
6. การตอบข้อซกัถามในการฝึกอบรม 4.68 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.72 0.49 มากท่ีสุด 
ด้านสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.82 0.42 มากที่สุด 
2. ความพร้อมของอปุกรณ์โสตทัศนปูกรณ์ 4.71 0.58 มากที่สุด 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.53 0.64 มากที่สุด 
4. อาหาร มีความเหมาะสม 4.36 0.70 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.14 มากท่ีสุด 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัด
จ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบการ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4.25 0.69 มากที่สุด 

2. ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง และวิธีการจัดหาพัสดุ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

4.30 0.68 มากที่สุด 

3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการจัดซื้อจดั
จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4.38 0.60 มากที่สุด 

4. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/การจัดท าร่างของเขตของงานและ
เอกสารซือ้หรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4.25 0.71 มากที่สุด 

5. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาพสัดุที่เกี่ยวกบั
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งานและการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ 

4.30 0.68 มากที่สุด 

รวม 4.30 0.67 มากท่ีสุด 
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ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานได้ 4.74 0.43 มากที่สุด 
2. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปใช้ได้ 4.61 0.55 มากที่สุด 
3. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได ้ 4.49 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.52 มากท่ีสุด 
    
  จากตารางที่   3 ในภาพรวมพบว่าผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน               
เมื่อวิเคราะห์ รายด้านพบว่า มีความพึงพอใจในด้านด้านวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.72 มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร และด้านการน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับรองลงมา
เท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.61 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ด้านความรู้
ความเข้าใจ อยู่ในระดับน้อยสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.30 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ตามล าดับ 
 
ผลการประเมินความรู้การทดสอบ ก่อน – หลังอบรม โดยใช้แบบทดสอบ จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน สามารถสรุปผลการประเมินความรู้ ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 4 และ ตารางท่ี 5 ดังน้ี 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความรูก้่อน - หลังการอบรม จ านวน 65 คน 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 

แบบทดสอบ 
ก่อนการอบรม 

แบบทดสอบ 
หลังการอบรม 

จ านวน
คน 

ค่าเฉลี่ย จ านวน
คน 

ค่าเฉลี่ย 

1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของพสัดุโดยตรงตาม พรบ. จดัซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

65 100.00 65 100.00 

2. หากท่านเป็นเจา้หน้าที่พัสดุและได้รับมอบหมายให้พิจารณาราคา
กลางของการจัดซ้ือจดัจ้างท่านจะเลือกข้อใด 

65 100.00 65 100.00 

3. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐหลักการ
ข้อใดส าคัญทีสุ่ด 

65 100.00 65 100.00 

4. ข้อใดไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. พัสดุฯ พ.ศ.2560 22 33.85 54 83.08 
5. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของพัสด ุ 44 67.69 57 87.15 
6. ข้อใดไม่ต้องระบุในรายงานขอซื้อจ้าง 26 40.00 56 86.15 
7. ใครที่มีหน้าที่บริหารสญัญา 9 13.85 17 26.15 
8. ข้อใดมิใช่ความหมายของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 4 6.15 6 9.23 
9. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการจัดซื้อจัดจ้าง 10 15.38 46 70.77 
10. พัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่

จ าเป็นต้องระบุยีห่้อเป็นการเฉพาะให้เลือกวิธีจัดซือ้จัดจ้างวิธีใด 
11 16.93 19 29.23 

   

  จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินความรู้กอ่นและหลงัการอบรม จ านวน 65 คน โดยสรุปได้ดังนี ้
 1. ผลการประเมินความรู้ของผู้ เข้ารับการอบรม พบว่ามีความรู้ ในความหมายของพัสดุโดยตรงตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีความรู้ก่อนการอบรม  จ านวน 65 คน 
มีค่าเฉลี่ย คือ 100.00 และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในความหมายของพัสดุโดยตรงตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลังการอบรม จ านวน 65 คน มีค่าเฉลี่ย คือ 100.00 จากจ านวนผู้เข้า
อบรมทั้งหมด จ านวน 65 คน  
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 2. ผลการประเมนิความรู้ของผูเ้ข้ารบัการอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่พัสดุและ
ได้รับมอบหมายให้พิจารณาราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีความรู้ก่อนการอบรมจ านวน 65 คน มีค่าเฉลี่ย คือ 
100.00 และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่พัสดุและได้รับมอบหมายให้พิจารณาราคากลางของการ
จัดซื้อจัดจ้าง หลังการอบรมทั้งหมด จ านวน 65 คน  
 

 3. ผลการประเมนิความรู้ของผูเ้ข้ารบัการอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับหลักการการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐโดยมีความรู้ก่อนการอบรมจ านวน 65 คน มีค่าเฉลี่ย คือ 100.00 และผู้
เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐ  หลังการอบรม 
จ านวน 65 คน มีค่าเฉลี่ย คือ 100.00 จากจ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด จ านวน 65 คน  
 

 4. ผลการประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม พบว่าเข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีความรู้ก่อนการอบรมจ านวน 22 
คน มีค่าเฉลี่ย คือ 33.85 และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจดัซื้อจดัจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลังการอบรมทั้งหมด จ านวน 54 คน          มีค่าเฉลี่ย คือ 83.08 จาก
จ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 65 คน  
 

 5. ผลการประเมนิความรู้ของผูเ้ข้ารบัการอบรม พบว่าเข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของพัสดุ 
โดยมีความรู้ก่อนการอบรมจ านวน 44 คน มีค่าเฉลี่ย คือ 67.69 และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับความหมาย
ของพัสดุ หลังการอบรม จ านวน 57 คน มีค่าเฉลี่ย คือ 87.15 จากจ านวนผู้เข้าอบรม ทั้งหมด จ านวน 65 คน  
 

 6. ผลการประเมนิความรู้ของผูเ้ข้ารบัการอบรม พบว่าเข้ารับการอบรม มีความรู้เกีย่วกับรายงานขอซื้อขอจา้ง 
โดยมีความรู้ก่อนการอบรมจ านวน 26 คน มีค่าเฉลี่ย คือ 40.00 และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับรายงานขอซื้อ
ขอจ้าง หลังการอบรม จ านวน 56 คน มีค่าเฉลี่ย คือ 86.15 จากจ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด จ านวน 65 คน  
 

 7. ผลการประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม พบว่าเข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริหาร
สัญญา โดยมีความรู้ก่อนการอบรมจ านวน 9 คน มีค่าเฉลี่ย คือ 13.85 และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่
ของผู้บริหารสัญญา หลังการอบรม จ านวน 17 คน มีค่าเฉลี่ย คือ 26.15 จากจ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด จ านวน 65 
คน  
 

 8. ผลการประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม พบว่าเข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยมีความรู้ก่อนการอบรมจ านวน 4 คน มีค่าเฉลี่ย คือ 6.15 และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับความหมายของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จ านวน 6 คน มีค่าเฉลี่ย คือ 9.23 จากจ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 
จ านวน 65 คน  
 

 9. ผลการประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม พบว่าเข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีความรู้ก่อนการอบรมจ านวน 4 คน มีค่าเฉลี่ย คือ 6.15 และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ
ความหมายของการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 10 คน มีค่าเฉลี่ย คือ 15.38 จากจ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด จ านวน 65 คน  
 

 10. ผลการประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม พบว่าเข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่
เป็นพัสดโุดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคหรือการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยมีความรู้ก่อน
การอบรมจ านวน 11 คน มีค่าเฉลี่ย คือ 16.93 และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับความหมายของการจัดซื้อจัด
จ้าง จ านวน 19 คน มีค่าเฉลี่ย คือ 29.23 จากจ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด จ านวน 65 คน  
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อทดสอบความรู้ก่อนและ
หลังการอบรม จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยผู้เข้าอบรมได้ท าแบบทดสอบ ข้อ 1 ข้อ 2  และข้อ 3 ผู้เข้ารับการ
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อบรมได้ท าแบบทดสอบก่อนและหลังมีความรู้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และผู้เข้าอบรมได้ท าแบบทดสอบ ข้อ 4 ข้อ 5 
ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ท าแบบทดสอบก่อนและหลังมีความรู้ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติแสดงให้เห็นว่าหลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม ได้ความรู้จากการบรรยาย เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม 
 

 ตารางที่ 5 ผลการประเมินคะแนนความรู ้ก่อน – หลัง การอบรม จ านวน 65 คน 
ทดสอบความรู้ คะแนนเต็ม คะแนนต่ าสุด คะแนนสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ก่อนการอบรม 10 3 9 7.33 
หลังการอบรม 10 5 9 8.00 

  

 จากตารางที่ 5  ผลการประเมินคะแนนความรู้ ก่อน – หลังการอบรม พบว่าคะแนนความรู้ก่อนการอบรม มี
ค่าเฉลี่ย คือ 7.33 คะแนน โดยคะแนนความรู้หลังการอบรม มีค่าเฉลี่ย คือ 8.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
และเมื่อทดสอบคะแนนความรู้ก่อนและหลังการอบรมมีคะแนนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า
หลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม ได้ความรู้จากการบรรยาย เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความคิดเห็นของผูเ้ข้ารบัการ
อบรม 
 

 ตารางที่ 6 ผลการประเมินความส าเรจ็ตามตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
เป้าหมาย 

(ใส่หน่วยนับ) 
ผล 

การด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
เชิงปริมาณ    
     1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการทัง้หมด 

ร้อยละ 81.25  ร้อยละ 81.25 บรรล ุ

เชิงคุณภาพ 
     1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

3.51 4.74 บรรล ุ

      2.  มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปใช้ได้ 3.51 4.61 บรรล ุ

      3. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 3.51 4.49 บรรล ุ
 

 จากตารางที่ 6 ผลการประเมินความส าเรจ็ตามตัวช้ีวัดของโครงการเชิงปริมาณ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการทัง้หมด ในเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วน
ใหญ่สามารถน าความรูท้ี่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ท าให้มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รบัไป
ใช้ไดแ้ละสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ตลอดจนสามารถน าไปแก้ไขปญัหา อปุสรรคในการบริหารงาน
พัสดุ และวิธีปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ  
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ส่วนท่ี 4 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 ฝ่ายพัสด ุกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏร้อยเอ็ดได้โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”  ในวันที่ 23 มกราคม 2562 
เวลา  08.30 – 17.30 ณ ห้องประชุมมันปลา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว โดยมีเข้าร่วมอบรม
จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมจ านวนทั้งสิ้น 65 คน การจัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดท าร่างขอบเขตของงานและ
เอกสารซื้อหรือจ้าง การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงข้อควรระวังและความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในการบริหารงานพัสดุ 
และวิธีปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยสามารถน าสิ่งที่
ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานด้านพัสดุภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง รายละเอียดสรุปโดยย่อ
ดังนี ้
 ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงยิ่ง จาก อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี  รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยพิธีเปิด เริ่มข้ึนในวันที่ 23 มกราคม 2562  
โดยในเวลา 09.00 น. นายอนันต์ เม็กแสงนีน รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนได้กล่าวรายงานต่อประธาน
ในพิธี  ซึ่งประธานในพิธีไดก้ลา่วต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และวิทยากร  โดยวิทยากรที่ได้เชิญมามอบความรู้แก่ผู้เข้าร่วม
อบรมในครั้งนี้ ได้แก่ นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา ต าแหน่ง คลังจังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวประธานได้เปิดโครงการฯ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม หลังจากพิธีเปิด
เสร็จสิ้น จึงได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนดไว้ และเมื่อโครงการได้เสรจ็สิ้นในเวลา 17.30 น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีปิดโครงการและ
ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 
วันท่ี 23 มกราคม 2562  
เวลา 09.00 – 12.00 น. นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา 
  คลังจังหวัดร้อยเอ็ด (วิทยากร) 
  
บรรยาย 3 หัวข้อ คือ  (1) การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 
  (2) การจัดท าร่างขอบเขตของงานและเอกสารซื้อหรือจ้าง 
  (3) การจัดหาพัสดุด าเนินการจัดหาพัสดุท่ีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ 
 

 ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมนี้เป็นการอบรมให้ความรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ เข้าใจ
เกี่ยวกับการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนการจัดท าร่างขอบเขตของงานและเอกสารซื้อหรือจ้าง  ทั้งนี้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติตั้งแต่การจัดท าและประกาศ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าร่างขอบเขตของงาน   หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายกาน
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ก่อสร้าง การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง       การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การด าเนินการซื้อ
หรือการจ้างและวิธีการจัดท ารายงานผลการพิจารณา การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การท าสัญญา การบริหารสัญญาและ
การตรวจรับพัสดุ โดยแต่ละข้ันตอนจะต้องด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Elecronic Government Procurment : e-GP) ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด รวมทั้งสิ้นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก าหนดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา 
รายละเอียด เอกสารหลักฐาน และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ         
หากอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติ              
ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะวิธีปฏิบัติได้มีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากระเบียบเดิม 
 ดังนั้น ฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง และด าเนินการจัดโครงการดังกล่าวข้ึน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจน 
มีความถูกต้องตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ/หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องรวมถึงลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 
โดยสามารถสรุปผลการด าเนินโครงการดังรายละเอียดดังนี้ 
 
รับฟังการบรรยาย หัวข้อ : (1) การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ดังน้ี 
 

 จากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ที่มีผลบังใช้มาแล้วนั้น ซึ่ง
หน่วยงานของรัฐจะต้องมีหลักการและเหตุผล ได้แก่ 
  1. การจัดซือ้จัดจ้างมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
  2. มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมลู เพื่อความโปร่งใส และมกีารแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
  3. ค านึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นส าคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน 
  4. เน้นการวางแผนและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
  5. เน้นการวางแผนและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
  6. การจัดซือ้จัดจ้างด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส 
 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 15 
หมวด จ านวน 132 มาตรา ดังน้ี 
 

 มาตรา  หมวด 
 มาตรา 1–5  บทนิยาม 
 มาตรา 6–15  หมวด 1 บททั่วไป 
 มาตรา 16-19  หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 
 มาตรา 20-45  หมวด 3  คณะกรรมการ 
 มาตรา 46-50  หมวด 4 องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 มาตรา 51-53  หมวด 5 การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
 มาตรา 54-68  หมวด 6  การจัดซื้อจัดจ้าง 
 มาตรา 69-78  หมวด 7 งานจ้างที่ปรึกษา 
 มาตรา 79-92  หมวด 8  การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 มาตรา 93-99  หมวด 9 การท าสัญญา 
 มาตรา 100-105 หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
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 มาตรา 106-108 หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 มาตรา 109-111 หมวด 12 การทิ้งงาน 
 มาตรา 112-113 หมวด 13 การบริหารพัสดุ 
 มาตรา 114-119 หมวด 14 การอุทธรณ์ 
 มาตรา 120-121 หมวด 15 บทก าหนดโทษ 
 มาตรา 122-132 บทเฉพาะกาล 
 
นิยามศัพท์ส าคัญ (มาตรา4) 
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่าแลกเปลี่ยนหรือโดยนิติ
กรรมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น
ด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่า”สินค้า”นั้น 
“บรกิาร” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับขน 
“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้าง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม ต่อ
เติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอื่นใดที่มีลักษณะท านองเดียวกัน กับอาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 
รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูง 
กว่ามูลค่า “งานก่อสร้าง”นั้น 
“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท าการโรงพยาบาลโรงเรียน 
สนามกีฬา หรือสิ่งปลกูสร้างอื่นๆทีม่ีลักษณะเดียวกัน รวมถึงงานอื่นๆซึ่งสรา้งขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยส าหรบั“อาคาร” 
นั้น เช่นเสาธง รั้ว ท่อระบายน้ าถังน้ าถนน ประปา ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ หรือเครื่องตกแต่ง 
“สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคมการระบายน้ าการ
ขนส่งทางท่อ ทางบก ทางน้ าทางอากาศ ทางราง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
“งานจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า งานจ้างจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่
หน่วยงานของรัฐ ในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงินการคลัง สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ 
“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้างจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง 
“การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการ
จ าหน่ายพัสดุ 
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาที่ใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ย่ืนเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อ
จัดจ้างได้จริง มีดังนี้ 
 
1. ราคาที่ได้จากการค านวณ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมลูราคาอ้างอิงที่กรมบญัชีกลางจดัท า 
3. ราคามาตรฐานทีส่ านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอืน่ก าหนด 
4. ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด 
5. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลงัสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
6. ราคาอื่นตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ 
“เงินงบประมาณ” หมายความว่า  
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 - เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการโอนงบประมาณ 
 - เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยได้รบัอนุญาตจากจากรัฐมนตรี ให้โดยไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
- เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินตามกฎหมาย 
  - เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถ่ิน 
ตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถ่ินมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย 
- เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ินรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงาน
อื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 นี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2560 มีผลบงัคับใช้วันที่ 24 สิงหาคม 2560 และ มีระเบียบ 10 หมวด ได้แก่ 
หมวด  1 ข้อความทั่วไป  
หมวด  2 การซื้อหรือจ้าง  
หมวด  3 งานจ้างที่ปรึกษา  
หมวด  4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
หมวด  5 การท าสัญญาและหลกัประกัน  
หมวด  6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ  
หมวด  7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
หมวด  8 การทิ้งงาน 
หมวด  9 การบริหารพสัดุ  
หมวด  10 การร้องเรียน 
 

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหนง่ในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี ้
      (1) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรอืหัวหน้าส่วนราชการทีเ่รียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะเป็น
นิติบุคคล 
 
      (2) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจงัหวัด 
      (3) ราชการส่วนท้องถ่ิน หมายถึง นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้ด ารงต าแหน่ง 
ที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
      (4) รัฐวิสาหกจิ หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ้่ หรอืผู้ด ารงต าแหนง่ 
ที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
      (5) องค์การมหาชน หมายถึง ผูอ้ านวยการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งทีเ่รียกช่ืออย่างอื่นทีม่ีฐานะ
เทียบเท่า 
     (6) องค์กรอสิระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกตั้ง เลขาธิการส านักงาน 
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ผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ ผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 
     (7) องค์กรตามรัฐธรรมนญู หมายถึง อัยการสงูสุด 
     (8) หน่วยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการส านักงาน 
ศาลปกครอง เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนญู 
     (9) มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ หมายถึง อธิการบด ี
     (10) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรอืในก ากับของรัฐสภา หมายถึง เลขาธิการวุฒสิภา เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการส านักงานสภาพฒันาการเมือง 
     (11) หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผู้ด ารงต าแหนง่ที่เรียกช่ืออย่างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่า 
     (12) หน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงาน 
ตามกฎหมายจัดต้ังหน่วยงานน้ัน 
“หัวหน้าเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหนง่หัวหน้าสายงานซึง่ปฏิบัตงิานเกี่ยวกบัการจัดซือ้จัดจ้างหรือการ
บรหิารพสัดุตามทีก่ฎหมายเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอในการ
จัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
 “ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e - catalog) หมายความว่า ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่
ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง โดยแสดงรายละเอียดของสินค้าภาพสินค้า พร้อมค าบรรยายประกอบ
ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้หมายความรวมถึงงานบริการหรืองานจ้างตามประเภทที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 

 การก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 
1. การจัดซือ้จัดจ้างสินค้างานบริการหรอืงานก่อสร้างทีม่ีการผลิตจ าหน่ายก่อสร้างหรือใหบ้รกิารทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึง่ไม่เกิน 500,000 บาทให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
2. งานจ้างทีป่รกึษาดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
   (1) งานจ้างทีป่รกึษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไมเ่กิน 500,000 บาท 
   (2) งานจ้างทีม่ีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ านวนจ ากัดและมีวงเงินค่าจ้างครัง้หนึง่ไม่เกิน 
5,000,000 บาท 
3. งานจ้างออกแบบหรอืควบคุมงานกอ่สร้างทีม่ีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครัง้หนึง่ไม่เกิน5,000,000 บาท ให้ใช้วิธี
เฉพาะเจาะจง 
 4. ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้
แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
 5. ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กนอ้ยไม่เกิน100,000บาทจะแต่งตั้งบุคคลหนึง่บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับ
พัสดุก็ได ้
 

การด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 9) 
 การด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุ ตามระเบียบนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
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 ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ขั้นตอนการซื้อหรือจ้าง  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการซื้อหรือจ้าง 
 

 ข้ันตอนการซื้อหรือจ้างจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการซื้อหรือจ้าง ซึ่ง
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเภทหรอืชนิดของพัสดุที่ต้องการซือ้หรอืจา้ง วิธีการซื้อหรือจ้าง และการท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ทั้งนี้สามารถด าเนินการตามข้ันตอนการซื้อหรือจ้างได้ ดังนี้ 
 

การจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
 การซื้อหรือจ้างนอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เจ้าหน้าที่จะต้องจัดท ารายงานขอซื้อหรือ   ขอจ้าง
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
   
  (1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
  (2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 
  (3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
  (4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน 
ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
  (5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุน้ันหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
  (6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
  (7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  (8) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง การ
ออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานขอซื้อขอจ้าง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานขอซื้อขอจ้าง 
 

การด าเนินการจัดหาโดยมีวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ก าหนดไว้ 3 วิธี ดังน้ี  
 (1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 (2) วิธีคัดเลือก 
 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

1. วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป กระท าได้ 3 วิธี ดังน้ี 
 1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) คือ การซื้อหรือจ้างทีม่ีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า        (e - catalog) โดย
ให้ด าเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ซึ่งสามารถกระท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
      (1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่
ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
      (2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 
5,000,000 บาท 
 

 2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 
บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - 
catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
 



19 

 

 3) วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน5,000,000 บาท ให้
กระท าได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอ
ซื้อหรือขอจ้างตาม ข้อ 22 ด้วย 
 

2. วิธีคัดเลือก 
      เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22 แล้วให้คณะกรรมการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีคัดเลือก ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    (1) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไม่น้อย
กว่า 3 ราย ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย โดยให้
ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ พร้อมจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมี
หนังสือเชิญชวน 
     (2) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ด าเนินการตามข้อ 68 โดยอนุโลม 
     (3) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะรายที่ 
คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดท าบัญชีรายช่ือผู้มายื่นข้อเสนอเมื่อพ้นก าหนดเวลารับซอง
ข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่างตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่น
ข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอ 
น าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งภายหลังจากวันย่ืนซองข้อเสนอ 
     (4) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด าเนินการเปิดซองข้อเสนอและ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากับไว้ในใบเสนอ
ราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้น าความในข้อ 55 (2) - (4) มาใช้บังคับกับ
การด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการ โดยอนุโลม 
 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 
      เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22 แล้วให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดราย
หนึ่งให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
      (ก) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง
หรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่น
เสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคา
ที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 
      (ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น
โดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถ่ิน หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได ้
       (ค) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลง
ซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต่ ากว่าหรือราคาเดิมภายใต้
เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
หน่วยงานของรัฐ 
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       (ง) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ฉ) ให้ด าเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
       (จ) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา 
หากเห็นว่าราคาที่เสนอน้ันยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่
จะท าได้ 
 (2) จัดท ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น าความในข้อ 55 (4) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

การขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง 
 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50,000,000 บาท 
  (2) ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งช้ัน เกิน 50,000,000 บาท 
  

 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็นผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งช้ัน โดยมี
อ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 
  (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท 
  (2) ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งช้ัน เกิน 200,000,000 บาท 
 

 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 
  (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100,000,000 บาท 
  (2) ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งช้ัน เกิน 100,000,000 บาท 
 

การท าสัญญา 
 การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา
ตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลส า เร็จของงาน
ทั้งหมดพร้อมกัน ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้น 
แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท ส าหรับงานก่อสรา้งสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้ก าหนดค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะก าหนดข้ันสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 ในการท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า ถ้าไม่ก าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความ
เสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท าสัญญาก าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาเป็นรายวันในอัตราหรือ
จ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้นการก าหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใน
อัตราหรือเป็นจ านวนเงินเท่าใด ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ค านึงถึงราคา ก าหนดระยะเวลาของการใช้งาน และ
ลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่คู่สัญญาของหน่วยงานของรั ฐจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือ
กระทบต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณีในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกัน
เป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของ
ภายในก าหนดตามสัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินก าหนด
สัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุดในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่า
ติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดต้ังหรือทดลองเกนิกว่าก าหนดตามสญัญาเป็นจ านวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตรา
ที่ก าหนดของราคาทั้งหมด ทั้งนี้ ให้ก าหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 
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การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
 ในการด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบ
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ 
 องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนด 
 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง 
บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุน้ัน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้ 
 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าท่ีดังน้ี 
 (1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุน้ัน หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ก่อน 
 (2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบ
ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุน้ัน 
มาให้ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุน้ันไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ 
ก็ได ้ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
 (3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 
 (4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ 
ถูกต้องครบถ้วนต้ังแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุน้ันมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับ 
โดยลงช่ือไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
 

การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการจัดซื้อครั้งหนึ่งเกินกว่า 500 ,000 บาท ข้ึนไป ให้จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP โดยในกรณีที่มีการซื้อหรือจ้างเพื่อจัดท าพัสดุเอง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง ผู้
ควบคุมรับผิดชอบในการจัดท าเองนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติ  และหน้าที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะอยู่แล้วข้ันตอน
การซื้อหรือจ้าง 
 หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซื้อหรือจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นให้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และรายละเอียดการด าเนินการซือ้หรือจา้ง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเภทหรือชนิดของพสัดุทีต่้องการซื้อหรือ
จ้าง วิธีการซื้อหรือจ้าง และการท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความ
เห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดต่อไป 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 
 (1) ช่ือโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
 (2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
 (3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
 (4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 

 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตามวรรคหนึ่งแล้วให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพรแ่ผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่
กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง 
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 หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตามข้อ 11 แล้วให้หน่วยงานของรัฐรีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและข้ันตอน
ของระเบียบนี้ ในหมวด 2 หมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะท าสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อ
ได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานนั้นจัดท า รายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความ
เห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ด าเนินการตามข้อ 11 วรรคสาม ต่อไป 
 

วิธีท่ีจะต้องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP มีดังน้ี 
 

 1. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) คือ การซื้อหรือจ้างที่มรีายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า(e - catalog) โดยให้
ด าเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่ง
สามารถกระท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  (1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาทแต่ไม่
เกิน 5,000,000 บาท 
  (2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 
5,000,000 บาท 
 2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 
บาท และเป็นสินค้าหรืองานบรกิารที่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  (e - 
catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
 3. วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้
กระท าได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ ในพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ไว้ใน
รายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22 ด้วย 
 4. วิธีคัดเลือก เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22 แล้วให้
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไม่
น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย 
โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่ เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ประกอบการที่
คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 
  (2) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ด าเนินการตามข้อ 68 โดยอนุโลม 
  (3) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะรายที่
คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดท าบัญชีรายช่ือผู้มายื่นข้อเสนอเมื่อพ้นก าหนดเวลารับซอง
ข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่างตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่น
ข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าเอกสารหรือ
รายละเอียดมาส่งภายหลังจากวันย่ืนซองข้อเสนอ 
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  (4) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด าเนินการเปิดซองข้อเสนอและ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากับไว้ในใบเสนอ
ราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้น าความในข้อ 55 (2) - (4) มาใช้บังคับกับ
การด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการ โดยอนุโลม 
 5. วิธีเฉพาะเจาะจง 
           เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22 แล้วให้คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   (1) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   (ก) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างนั้นโดยตรงหรอืจากผูย้ื่นข้อเสนอในการซือ้หรือจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรอืวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป 
(ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาใน
ท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 
   (ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอน้ันยังสูงกว่าราคาในท้องถ่ิน หรือราคาที่ประมาณได้ หรือ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 
   (ค) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญา
หรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต่ ากว่าหรือราคา
เดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยงานของรัฐ 
   (ง) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ฉ) ให้ด าเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
   (จ) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรง
มาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอน้ันยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรอง
ราคาลงเท่าที่จะท าได้ 
   (2) จัดท ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น าความในข้อ 55 (4) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ตามข้อ 24  
 6. การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจดัท าโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างที่
มีรูปแบบและขอบเขตการด าเนินงานครอบคลุมการส ารวจ ออกแบบ ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์รวมทั้ง
การบ ารุงรักษาในช่วงเริ่มต้นของโครงการโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว ให้เสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอ
ความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นด าเนินโครงการการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถด าเนินการได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
  (1) จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง (Design & Build Project) คือ โครงการที่มีวงเงินลงทุนและ
เทคโนโลยีด าเนินการสูง รวมทั้งสามารถจัดท าโครงการได้หลายรูปแบบ โดยส่วนให้ญ่จะเป็นโครงการให้ม่ที่ไม่เคยมี
การด าเนินการมาก่อนในประเทศ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาด าเนินโครงการที่มีความรู้ ความสามารถ 
และเทคนิคในการด าเนินการพิเศษ โดยเฉพาะการช าระเงินค่าด าเนินโครงการจะมีรูปแบบการจ่ายช าระเงินตาม
ความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ (installment) 
  (2) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) คือ โครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหาผู้รับจ้าง
ด าเนินโครงการจนแล้วเสร็จ จึงจะมีการช าระเงินค่าด าเนินโครงการ ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่ในการจัดหาแหล่ง
เงินทุนเพื่อด าเนินโครงการด้วย รวมทั้งผู้ว่าจ้างต้องมีวงเงินด าเนินโครงการอ้างอิงได้ประกอบการพิจารณาโครงการ 
(Reference Based Price) 
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  (3) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ)คือ 
โครงการที่ใช้รูปแบบด าเนินโครงการทั้ง 2 รูปแบบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน(Design & 
Build) รวมทั้งท าหน้าที่จัดหาเงินทุนด าเนินโครงการ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะช าระเงินค่าด าเนินโครงการเมื่อแล้วเสร็จ 
 7. งานจ้างท่ีปรึกษา การจ้างที่ปรึกษา เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงาน
ของรัฐโดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีหนังสือ
รับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่ จ้างนั้นหรือเป็นงานจ้างที่
ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผลและความจ าเป็นใน
การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง โดยการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศในครั้งนั้นจะต้องมีบุคลากรไทย
ร่วมงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรไทย เว้นแต่สาขาบริการหรืองาน
จ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้ 
 

กรณีท่ีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหน่ึงไม่เกิน 500,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ต้อง
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 56 (2)(ข)  
       การซื้อหรือจ้างกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา 56 
วรรคหนึ่ง (1) (ค) หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) หรือกรณีการซื้อ
หรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง ซึ่งไม่อาจท ารายงาน
ตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะท ารายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่เห็นว่า
จ าเป็นก็ได้ 
 

การจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา 
 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการ
พิจารณา รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
  (1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
  (2) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
  (3) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  (4) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
  (5) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  (6) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
  (7) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
  (8) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
 

 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐ 
สามารถใช้เอกสารที่จัดท าในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก 
รายงานผลการพิจารณาตามได้ 
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รับฟังการบรรยาย หัวข้อ : (2) การจัดท าร่างขอบเขตของงานและเอกสารซื้อหรือจ้าง 
การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ข้อ 
21) 
 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง 
หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
 ในการจ้างก่อสร้าง ใหห้ัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรปูรายการงานก่อสร้าง หรือจะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งาน
จ้างออกแบบหรอืควบคุมงานกอ่สร้างก็ได ้
 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้
เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม   
 
 

การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพ 
เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจดัซื้อจดัจ้างพัสดุน้ัน และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกลเ้คียงกบั
ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมี
ยี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ ซึ่งมาตรา 10 ภายใต้บังคับมาตรา 66 ห้ามมิให้
หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผูย้ื่นข้อเสนอในสว่นที่เป็นสาระส าคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผูย้ื่นข้อเสนอ 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น
หรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการด าเนินการตาม
กฎหมาย 
 

 

การจัดท าราคากลาง และการเผยแพร่ราคากลางตามกฎหมาย ปปช. 
       ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ย่ืนเสนอไว้ซึ่งสามารถ
จัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังนี้ 
     1. จากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
     2. จากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
     3. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด 
     4. จากการสืบราคาจากท้องตลาด 
     5. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา2 ปีงบประมาณ 
     6. ตามหลักเกณฑ์อื่น 
 

การด าเนินการจัดท าราคากลาง 
 งานจ้างกอ่สร้าง ทุกวิธี ทุกวงเงิน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางและจัดท า
ราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (มติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555) 
 งานซื้องานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างการเช่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตัง้คณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่งหรือ
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งท าหน้าทีก่ าหนดราคากลางตามมาตรา 4 
 องค์ประกอบระยะเวลาการพจิารณาและการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 หากวงเงินในการจัดหาเกิน 100,000 บาทจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการ ปปช. ก าหนด 
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คือการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการจัดท าราคากลางบนเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐและ
เว็บไซต์ระบบ e-GP 
 

การลงนามสัญญา  
 ผู้ซึ่งได้ย่ืนข้อเสนอเพื่อท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้
ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลักการดังนี้ 
 การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระท าได้ต่อเมื่อ 
  (1) ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามมาตรา 117 หรือ(มาตรา 117) ให้ผู้มีสิทธิ
อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน 7 ท าการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง) และการอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้อุทธรณ์ (มาตรา 116) 
  (2) ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ท า
การจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้  
  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการตามความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลาดังกล่าว (มาตรา 118) 
 

กรณีท่ีไม่สามารถอุทธรณ์ได้ (มาตรา 115) 
 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้  
  (1) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
พระราชบัญญัติน้ีของหน่วยงานของรัฐ  
  (2) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 67 
  (3) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวนของ
หน่วยงานของรัฐ  
  (4) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 

รูปแบบสัญญา  
 1. สัญญาแบบเต็มรูป (มาตรา 93)  
 กรณีท าสัญญา 
  หน่วยงานของรัฐต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยความเห็นชอบของ
ส านักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญาน้ันให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยการท าสัญญารายใดถ้าจ าเป็นต้องมี
ข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งโดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่
ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ให้กระท าได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุม
พอ ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
  ในกรณีที่ไม่อาจท าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้ และจ าเป็นต้องร่างสัญญาข้ึนให้ม่ให้ส่งร่าง
สัญญาน้ันไปให้ส านักงานอัยการสงูสดุพิจารณาให้ความเหน็ชอบก่อน เว้นแต่การท าสัญญาตามแบบทีส่ านักงานอัยการ
สูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว ก็ให้กระท าได้ 
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 2. สัญญาลดรูป (มาตรา 96 วรรคแรก) 
 กรณีท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
  หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาตามมาตรา 93 ก็ได้ เฉพาะใน
กรณี ดังต่อไปนี้ 
  (1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข) 
  (2) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
  (3) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ 
  (4) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 
  (5) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

ข้อตกลงเป็นหนังสือ (มาตรา 96) 
 หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไมท่ าตามแบบสัญญาตามมาตรา 93 ก็ได้เฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี ้
(1) 
 

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลอืกตามมาตรา 56(1) (ค) จ าเป็นเรง่ด่วน 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2) (ข)  ไม่เกิน 500,000บาท 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2) (ง)  ฉุกเฉิน 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2) (ฉ)  เป็นพสัดุขายทอดตลาด 
การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70(3) (ข) ไม่เกิน 500,000 บาท 

(2)  การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรฐั - 
(3) กรณีที่คู่สญัญาสามารถส่งมอบพสัดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่วันถัด

จากวันท าข้อตกลงเป็นหนงัสอื 
- 

(4)  การเช่าซึง่ผูเ้ช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า - 
(5) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา(1) - 
 

 3. สัญญาไม่มีแบบรูป (มาตรา96 วรรคสอง) และ(ข้อ72 วรรคสอง)  
 กรณีไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
         หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาตามมาตรา 93 ก็ได้ เฉพาะใน
กรณี ดังต่อไปนี้ 
  (1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข) 
  (2) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
  (3) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันท าการนับตั้งแต่วันถั ดจากวันท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ 
  (4) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 
  (5) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

กรณีไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
       ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อ
กันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น (กฎกระทรวงก าหนด ไม่เกิน 100,000 บาท) 
       กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดข้ึนโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และอาจไม่ด าเนินการตามปกติได้ทัน 
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การสร้างสัญญา มีสาระส าคัญของสัญญา ดังน้ี 
     1. ข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งของที่ซื้อขาย/งานที่จ้าง ปริมาณ จ านวน และราคาแบบรูป (งานซื้อต้องเป็นของแท้ 
ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน) 
     2. เงื่อนไขการส่งมอบ การตรวจรับ (ทั้งหมด/บางส่วน) 
     3. เงื่อนไขการช าระเงิน (เงินล่วงหน้า /งวดเงิน) 
     4. เงื่อนไขการรับประกัน ความช ารุดบกพร่อง 
     5. การวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
     6. เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา /ค่าปรับ 
     7. การรับผิดชอบค่าเสียหาย/การขยายเวลาส่งมอบ 
 
 

แบบสัญญาท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
     1) สัญญาจ้างก่อสร้าง 
     2) สัญญาซื้อขาย 
     3) สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ 
     4) สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
     5) สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
     6) สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ 
     7) สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร 
     8) สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 
     9) สัญญาแลกเปลี่ยน 
    10) สัญญาเช่ารถยนต์ 
    11) สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
    12) สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
   13) สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
  14) สัญญาจ้างผู้เช่ียวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 
 

การส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลง(ข้อ 164)ให้ด าเนนิการ ดงันี้ 
 1. สัญญาหรือข้อตกลงมีมลูค่าต้ังแต ่1 ล้านบาทข้ึนไป 
 2. ส่งใหส้ านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน 30 วันนับแต่วันท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือ 
 

หลักประกันการเสนอราคา 
 เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากกรณีที่ผูเ้สนอราคาหรือผู้ใหบ้รกิารไมป่ฏิบัติตามกระบวนการซื้อ
หรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ใหห้น่วยงานของรัฐก าหนดหลกัประกันการเสนอราคา 
ส าหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรอืควบคุมงานกอ่สร้าง ด้วยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินกว่า 5,000,000 บาท ดังนี้ 
 การซื้อหรอืจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ ใหม้ีการวางหลักประกัน การเสนอราคา โดยให้ใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
  (1) เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรอืดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรอืดราฟท์นั้นช าระ
ต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน 3 วันท าการ  
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  (2) หนังสือค้ าประกันอเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด  
  (3) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
                  (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพยท์ี่ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบ
กิจการเงินทุน 
 

หลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
 1. เงินสด 
 2. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ค หรอื ดราฟท์ ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือ ดราฟท์นั้นช าระต่อ
เจ้าหน้าที่ หรอืก่อนวันน้ัน ไม่เกิน 3 วันท าการ  
 3. หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ 
 4. หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน 
 5. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 
 

มูลค่าหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา 
 มูลค่าหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา โดยจะต้องช าระในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงิน
งบประมาณหรือราคาพัสดทุี่จัดซื้อจัดจ้างในครัง้นั้น เว้นแต่ การจัดหาทีส่ าคัญพิเศษ ก าหนดสูงกว่า 
 ร้อยละ 5  แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ก็ได้  
 ในกรณีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลักประกัน 
 

การคืนหลักประกัน 
 หลักประกันการเสนอราคา คืนภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณารายงานผล
คัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจา้งเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน 3 ราย ให้
คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพันแล้ว  
 หลักประกันสัญญา ให้คืนแก่คูส่ัญญา หรือผู้ค้ าประกันโดยเรว็ และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน  นับถัดจาก
วันที่คู่สัญญาพ้นข้อผูกพันตามสญัญาแล้ว 
 

การบริหารพัสดุ  
 การบริหารพสัดุของหน่วยงานของรฐัให้ด าเนินการตามหมวดน้ี เว้นแต่มีระเบียบของทางราชการหรือ
กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 

การเก็บและการบันทึก 

 เจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด าเนินการ ดังตอ่ไปนี ้
  (1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามตัวอย่าง
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยให้มหีลักฐานการรบัเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วยส าหรบัพสัดุ
ประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบญัชีเดียวกันก็ได้ 
  (2) เก็บรักษาพสัดุใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียน 
 

การเบิกจ่ายพัสด ุ
 (1) การเบิกพสัดุจากหน่วยพสัดุของหน่วยงานของรฐั ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุน้ันเป็นผู้เบกิ 
 (2) การจ่ายพัสดุ ใหห้ัวหน้าหน่วยพสัดุที่มหีน้าทีเ่กี่ยวกับการควบคุมพัสดหุรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผูส้ั่งจ่ายพสัดุ 
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 ผู้จ่ายพสัดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบกิและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบญัชี 
หรือทะเบียนทุกครั้งทีม่ีการจ่าย และเกบ็ใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 (3) หน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวิธีการเบิกจา่ยพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
 

การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ 
การบ ารุงรักษา 
 - จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดทุี่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พรอ้มใช้งานได้ตลอดเวลา  
 - ให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงทีเ่หมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบ ารงุด้วย 
 - กรณีที่พัสดุเกิดการช ารุดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการซ่อมแซมใหก้ลบัมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว 
 

การตรวจสอบพัสดุ 
 ก่อนสิ้นปีงบประมาณของทกุปี แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดซุึ่งมเิป็นเจ้าหน้าที่  ตรวจสอบการรับ
จ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา 
รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แตง่ตั้งภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุน้ัน  
หากผลการตรวจสอบปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพสัดุช ารดุ เสื่อมสภาพ เนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรอืสญูไป
ตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพจิารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้ 
 

บทก าหนดโทษ 
 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าทีห่รือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกบัการจัดซือ้จัดจ้างหรือการบริหารพสัดุ 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่ในการจัดซือ้จัดจ้างหรือการบรหิารพัสดุตามพระราชบัญญัติน้ีกฎกระทรวง ระเบียบ 
หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ีโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแกผู่้หนึง่ผู้ใด หรือปฏิบัตหิรอืละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการบรหิารพัสดุตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรอื
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ีโดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต ่1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรบัตั้งแต่ 
20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทัง้จ าทั้งปรับ 
 ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผูส้นับสนุนในการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามทีก่ าหนดไว้ส าหรบั
ความผิดตามวรรคหนึ่ง 
 
รับฟังการบรรยาย หัวข้อ : (3) การจัดหาพัสดุด าเนินการจัดหาพัสดุท่ีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ 
 

 นิยามค าศัพท์ 
 “สวนราชการ” หมายความว่า ส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกช่ือ  
อย่างอื่นที่มฐีานะเป็นหรือเทียบเท่ากระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งไมมีฐานะเป็นกรม แต่มี
หัวหน้าส่วนราชการซึง่มีฐานะเป็นอธิบด ี 
 “บุคลากรของรัฐ” หมายความว่า ขาราชการทุกประเภท รวมทั้งพนกังาน ลูกจ้างของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
 “เจ้าหนา้ที”่ หมายความว่า บุคลากรของรฐัที่ไดรับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ และใหห้มายความ
รวมถึงบุคคลอื่นที่ไดรับแต่งตั้งให้ปฏิบัตงิาน และเจาหนา้ที่รกัษาความปลอดภัยด้วย  
 “การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรอืเชิงปฏิบัติการ การสมัมนาทาง 
วิชาการหรือเชิงปฏิบัตกิาร การบรรยายพเิศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือทีเ่รียกช่ืออย่างอื่นทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรอืหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แนน่อน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันา บุคคล
หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน โดยไมมีการรับปรญิญาหรอืประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2  “การฝึกอบรม
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ประเภท ก” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผูเ้ข้ารบัการฝึกกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็น บุคลากรของรัฐ ซึง่เป็นข้าราชการ
ต าแหน่งประเภททั่วไประดบัทักษะพิเศษ ขาราชการต าแหนง่ประเภท วิชาการระดับเช่ียวชาญและระดบัทรงคุณวุฒิ ข
าราชการต าแหนง่ประเภทอ านวยการระดับสูงข้าราชการ ต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัต้นและระดับสูง หรือต าแหนง่
ที่เทียบเทา 2  
 “การฝึกอบรมประเภท ข” หมายความว่า การฝกึอบรมที่ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็น บุคลากรของ
รัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการต าแหนง่ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงานและระดบัอาวุโส ขาราชการต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดบัปฏิบัตกิาร ระดับช านาญการและระดบัช านาญการพเิศษ ข้าราชการ ต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับตน้ หรอืต าแหนง่ที่เทียบเทา  
 “ผู้เข้ารับการฝึกอบรม” หมายความว่า บุคลลากรของรัฐ หรือบุคคลซึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐทีเ่ข้ารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการหรอืหลักสูตรการฝกึอบรม  
 “การฝึกอบรมบุคคลภายนอก” หมายความว่าการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึง่หนึง่ มิใช่บุคลากร
ของรัฐ  
 “การดูงาน” หมายความว่าการเพิ่มพูนความรหูรือประสบการณด้วยการสงัเกตการณ ซึ่งก าหนดไว ใน
โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม หรอืก าหนดไวในแผนการจัดการประชุมระหว่างประเทศ ใหม้ีการดูงาน ก่อน
ระหว่าง หรือหลงัการฝึกอบรมหรือการประชุมระหว่างประเทศ และหมายความรวมถึงโครงการหรือ หลกัสูตรการ
ฝึกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่หน่วยงานของรัฐจัดข้ึน 
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 1. ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการท่ีจัดการฝึกอบรม 
 2. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
 

1. ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการท่ีจัดฝึกอบรม 
  โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมทีส่่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ตองไดรับอนุมัตจิาก 
หัวหน้าส่วนราชการ สวนราชการทีจ่ัดการฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมได 15 รายการ ดังนี้  
  (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝกึอบรม 
  (2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดิ – ปด การฝึกอบรม  
  (3) ค่าวัสด ุเครื่องเขียนและอปุกรณ์ 
  (4) ค่าประกาศนียบัตร  
  (5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ ์
  (6) คาหนังสอืส าหรบัผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม  
  (7) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  
  (8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝกึอบรม  
  (9) คาอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (10) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  
  (11) คาของสมนาคุณในการดงูาน  
  (12) คาสมนาคุณวิทยากร  
  (13) ค่าอาหาร  
  (14) ค่าเช่าที่พัก  
  (15) ค่ายานพาหนะ  
 ค่าใช้จ่ายตาม (1) ถึง (9) ให้เบิกจ่ายไดเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด (ได้รับอนุมัติไม่
ต้องปฏิบัติ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ว 395 ลว. 10 ต.ค. 60 และเบิกจ่ายโดยใช้ดุลยพินิจได้เท่าทีจ่่ายจริง ตาม
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ความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ (มติ ค.ร.ม. ที่ นร 0506/ว24 ลว. 6 ก.พ. 2556) 
จัดในสถานทีร่าชการเบิกได้ไม่เกิน 35 บาท/มื้อ/คน สถานทีเ่อกชนไม่เกิน 50 บาท /มื้อ/คน)  
 ค่าใช้จ่ายตาม (10) ให้เบิกจ่ายไดเท่าทีจ่่ายจริง ไมเกินอัตราใบละ 300 บาท  
 ค่าใช้จ่ายตาม (11) ให้เบิกจ่ายไดเท่าทีจ่่ายจริง แหง่ละไมเกิน 1,500 บาท  
 ค่าใช้จ่ายตาม (12) ถึง (15) ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่ก าหนดไวในระเบียบนี ้ 
คาใชจายในการฝึกอบรม ที่ยกเวน ไมตองปฏิบัติตามระเบยีบพัสดุ (หนังสือที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 193 ลงวันที่ 8 
มิ.ย. 2552) 
   (9) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
  (13) คาอาหาร 
   (14) คาเชาที่พัก 
หลักฐานการจ่าย 
 ใบเสร็จรับเงิน / ใบรบัรองการจ่ายเงิน / ใบส าคัญรับเงิน 
 
บุคคลท่ีจะเบิกค่าใชจายในการฝึกอบรม 
 1. ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปดการฝึกอบรม แขกผูม้ีเกียรต ิและผูต้ิดตาม 
 2. เจาหนาที่ (พนักงานขับรถยนต์ ไปกับผู้จัดอบรม ไปกบัคนเข้าอบรม) 
 3. วิทยากร 
 4. ผู้เขารับการฝึกอบรม 
 5. ผู้สังเกตการณ์ 
 คาใชจายตามระเบียบการจัดการฝึกอบรมใหส้วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเป็นผูเ้บิกจาย แตถาจะเบิกจาย
จากสวนราชการตนสังกัดใหท้ าไดเมื่อสวนราชการที่จัดการฝกึอบรมรองขอและสวนราชการตน 
สังกัดตกลงยินยอม 
 การฝกึอบรมบุคคลภายนอกใหจ้ัดได เฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเทาน้ัน การเทียบต าแหนง เพื่อเบกิค่าใช
จายในการฝึกอบรมของประธาน/แขกผูม้ีเกียรติ/ผูต้ิดตาม/เจาหนาที่ วิทยากรและผูส้ังเกตการณ ที่มิไดเป็นบุคลากร
ของรัฐ เทยีบต าแหนง ดังนี ้ 
  1. บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรฐัมาแลว ให้เทียบตามระดบัต าแหนง่หรือช้ันยศ ครั้งสุดท้ายกอ่น
ออกจากราชการหรอืออกจากงาน แลวแตกรณี  
  2. บุคคลที่กระทรวงการคลังไดเทียบระดับต าแหนงไวแลว  
  3. วิทยากร ในการฝกึอบรม 
 
 
 
 
  4. ถานอกเหนือจาก ประธาน/แขกผูม้ีเกียรติ/ผูต้ิดตาม/ เจาหนาที่/ วิทยากร ให้หัวหนาสวนราชการ
เจาของงบประมาณพิจารณาเทียบต าแหนงตามความเหมาะสม โดยถือหลักตาม ขอ 2 บุคคลที่กระทรวงการคลงัได
เทียบระดับต าแหนงไวแลว เป็นเกณฑในการพิจารณา 
  5. ผู้เขารับการฝึกอบรมที่มิไดเป็นบุคลากรของรัฐ เทียบต าแหนง ดังนี ้
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  การเบิกจายคาพาหนะเดินทางไป – กลับ ระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือที่ปฏิบัตริาชการ ไปยัง
สถานที่จัดฝกอบรมของประธาน/แขกผูม้ีเกียรติ/ผูต้ิดตาม/เจาหนาที่วิทยากร/ผูเ้ขารับการฝกึอบรม/ 
ผูส้ังเกตการณ ให้อยใูนดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จัดการฝกึอบรมหรือสวนราชการตนสังกัด 
 

อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 
 (1) วิทยากรทีเ่ป็นบุคลากรของรัฐ 
  การฝกึอบรมประเภท ก ไม่เกินช่ัวโมงละ 800 บาท 
  การฝกึอบรมประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกินช่ัวโมงละ 600 บาท 
 (2) วิทยากรทีม่ิใช่บุคลากรของรัฐ 
  การฝกึอบรมประเภท ก ไม่เกินช่ัวโมงละ1,600 บาท 
  การฝกึอบรมประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ไม่เกินช่ัวโมงละ 1,200 บาท 
  กรณีจ าเป็นต้องใช้วิทยากรทีม่ีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์พเิศษ จะให้ค่าวิทยากรสูงกว่า 
(1) หรือ (2) ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินจิของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
 

หลักเกณฑการจายคาสมนาคุณวิทยากร ดังน้ี 
 1. บรรยาย จ่ายไมเ่กิน 1 คน 
 2. อภิปราย/สัมมนาเป็นคณะ (รวมผู้ด าเนินการอภิปราย) ไม่เกิน 5 คน 
 3. แบ่งกลุม่ (ฝึกภาคปฏิบัต,ิ อภิปราย /สมัมนา, ท ากจิกรรม) ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 
 4. วิทยากรเกินที่ก าหนดให้เฉลี่ยจ่าย 
 5. นับช่ัวโมงการฝึกอบรม ไม่ต้องหกัเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างฯ 
 หากจ านวนวิทยากรเกินกวาที่ก าหนดตองเฉลี่ยจายภายในวงเงินที่เบิกไดตามหลักเกณฑ 
 

 อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

ภาพที่ 3 อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม 
 

อัตราค่าเช่าท่ีพัก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 อัตราค่าเช่าที่พัก 
อัตราค่าเช่าท่ีพัก 
 • ผูเ้ขารับการฝกึอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอก ใหพ้กัรวมกันต้ังแต 2 คนข้ึนไป เว้นแต่เป็น 
กรณีไมเหมาะสม/มเีหตจุ าเป็น 
 • ผูส้ังเกตการณ/เจ้าหน้าที่ต าแหนง่ประเภทอ านวยการระดับตน ต าแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดบัช านาญการพิเศษ และต าแหนงประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน ระดบัช านาญงาน ระดบัอาวุโส ใหพ้ักรวมกันตั้งแต 2 คนข้ึนไปเว้นแต่เป็นกรณี 
ไมเหมาะสม/มีเหตุจ าเป็น 
 • ผูส้ังเกตการณ/เจาหนา้ที่ต าแหนง่ประเภทบรหิารระดับตน้ ระดับสงู / ต าแหนง่เทียบเท่าประเภท 
อ านวยการระดบัสงู ต าแหนง่ประเภทวิชาการระดบัเช่ียวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิและต าแหนง 
ประเภททั่วไป ระดบัทักษะพเิศษ จะจัดให้พักคนเดียวก็ได 
 • ประธานพิธีเปิด/ปด แขกผู้มีเกียรติ/ผู้ติดตาม/วิทยากร ใหพ้ักคนเดียวหรอืคูก็ได 
 • หลกัฐานการจ่าย ใบเสรจ็รับเงิน ค่าเช่าที่พัก พรอม Folio 
 *** คาอาหารและค่าเช่าทีพ่ักเบิกได ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 
ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ า ป 2556 
 

การนับชั่วโมงการฝึกกอบรม 
 • ให้นับตามเวลาทีก่ าหนดในตารางการฝึกอบรม โดยไมตองหักเวลาพักรับประทาน 
อาหารว่างและเครื่องดืม่ 
 • เวลา 1 ช่ัวโมง ตองมีก าหนดเวลาการฝกึอบรมต้องไมน้อยกว่า 50 นาที 
 • ถ้าเวลาไมถึง 50 นาที แต่ไมน้อยกว่า 25 นาที ให้จ่ายไดกึ่งหนึ่ง 
 

หลักเกณฑ์การจัดท่ีพักส าหรับให้แก่บุคคลตามข้อ 10 
 ประเภท ข และบุคคลภายนอก 
  • ให้พักรวมกัน 2 คนข้ึนไป ต่อห้อง (ระดบั 8 ลงมา) 
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  • เว้นแต่ กรณีไม่เหมาะสมหรือมเีหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวมได้ 
 

 ประเภท ก ระดับ 9 ขึ้นไป 
  • ผู้เข้ารับการฝกึอบรม / ผูส้ังเกตการณ์ / เจ้าหน้าที่ ประเภททั่วไประดบัทักษะพิเศษ  
 

 ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทอ านวยการระดับสูง ประเภทบริหาร ระดับต้น 
ระดับสูง 
  • ให้พัก 2 คนต่อห้องก็ได้ หรือจัดให้พักห้องพักคนเดียวก็ได ้
 

 การจัดท่ีพักส าหรับประธานในพิธีเปิดหรือปิด / แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม / วิทยากร 
  • ให้พักห้องพกัคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้ และเบิกจ่ายได้เท่าทีจ่่ายจริง 
 

ค่ายานพาหนะ 
 ให้เบกิไดตามที่จ่ายจรงิ ตามความจ าเป็น และประหยัด 
  1. กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัด/ยืมมาจากส่วนราชการอื่น/รถเช่าตามสัญญาเช่าให้เบิก
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงตามจ่ายจริง แต่ถ้าเช่าเหมายานพาหนะ (รถเช่าเหมา) ให้ด าเนินการตามระเบียบ  พัสดุฯ หากการ
จ้างเหมาวงเงินต้ังแต ่5,000 บาทข้ึนไป ตองด าเนินการในระบบ e-GP ไมว่ายืมยืมเงินหรือไมก็ตาม และควรจ้างเหมา
จากผู้มีอาชีพโดยตรง/ระบุหมายเลขทะเบียนรถที่จ้างเหมา/ผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์สาธารณะ และระบุ
เส้นทางในการเดินทางที่ชัดเจน 
  2. กรณีใช้ยานพาหนะประจ าทาง ใหเ้บิกตาม พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการโดยอนุโลม 
   - การฝึกอบรมประเภท ก จัดตามสิทธิข้าราชการประเภทบริหารระดบัสงู ยกเว้น เครื่องบิน
ให้ใช้ช้ันธุรกิจ แต่ถ้าเดินทางไมไดให้ใช้ช้ันหนึ่ง 
   - การฝึกอบรมประเภท ข จัดตามสทิธิข้าราชการประเภททัว่ไปช านาญงาน 
   - การฝึกอบรมบุคคลภายนอก จัดตามสิทธิข้าราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 
  3. วิทยากรที่มีทอ้งทีท่ี่เดียวกบัสถานทีจ่ัดฝกึอบรม เบิกจ่ายค่าพาหนะรบัจ้างไป - กลับ แทนการ จัด
รถรับส่งวิทยากรไดโดยให้ใช้แบบใบส าคัญรบัเงินตามทีร่ะเบยีบฯ ก าหนด 
  4. การเบกิค่าพาหนะไป – กลับ ในแต่ละวันจากที่อยู่/ทีพ่ัก/ที่ท างาน ถึง สถานทีฝ่ึกอบรม ของ
ประธานพิธีเปิด/ปด แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม/เจ้าหนา้ที่/วิทยากร/ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมและผูส้ังเกตการณให้อยูใ่น
ดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการต้นสงักัด 
  กรณีส่วนราชการผูจ้ัดฝกึอบรมไมจ่ัดอาหาร/ ที่พัก/ยานพาหนะทั้งหมดหรอืจัดใหบ้างส่วน ให้ส่วน
ราชการผูจ้ัดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ให้แก ่
   - ประธานในพิธีเปิด/ปิด  แขกผู้มเีกียรติ  และผู้ติดตาม 

   - เจ้าหน้าที่/วิทยากร/ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม/ผูส้ังเกตการณ์ 

  ส าหรับผู้เข้ารบัการฝกึอบรมและผูส้ังเกตการณ์ ถ้าเป็นบุคลากร  ของรัฐใหเ้บกิจ่ายจากต้นสงักัด 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

  ยกเว้น ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบ  
            ค่าเบี้ยเลี้ยง ผูจ้ัดเลี้ยงอาหารบางมื้อใหห้ักเบี้ยเลี้ยงมื้อละ 1 ใน 3 
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การจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
 ถ้าผู้จัดฝกึอบรมไมจัดอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ ให้ทัง้หมดหรือจัดให้บางส่วน ผู้จัดฝึกอบรม 
มาเบิกค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
   1. ค่าอาหาร 
   - ไมจัดอาหารให้ 1 มื้อ เหมาจ่ายไมเกิน 80 บาท/วัน/คน 
   - ไมจัดอาหารให้ 2 มื้อ เหมาจ่ายไมเกิน 160 บาท/วัน/คน 
   - ไมจัดอาหารทัง้ 3 มื้อ เหมาจ่ายไมเกิน 240 บาท/วัน/คน 
   2. ค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายไมเกิน 500 บาท/วัน/คน 
    3. ค่าพาหนะจ่ายจรงิตามสิทธิข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ห้ามเบิกคา่เครื่องบิน) 
 การเบิกคา่อาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่ายานพาหนะของผเูขาอบรมที่เป็นบุคคลภายนอก ให้ใช้แบบใบส าคัญรับ
เงิน ตามตัวอย่างข้างท้ายระเบียบ 
 

วิธีการค านวณค่าเบ้ียเลี้ยง กรณีผู้จัดฝึกอบรมมีการจัด 
 อาหารให้ไมครบทุกมื้อ  
 (เบกิเฉพาะส่วนที่ผูจ้ัดฝึกอบรมไมจัดอาหาร) 

 ให้นับเวลาต้ังแต่ออกจากทีอ่อยู่/ทีท่ างานจนกลบัถึงที่อยู่/ทีท่ างาน 
 24 ช่ัวโมงคิดเป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 24 ช่ัวโมง หรือ สวนที่เกินกว่า 12 ช่ัวโมง  
 คิดเป็นหนึง่วัน (จ านวนวัน คูณ อัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย/วัน)     xxx บาท 

 หัก มื้ออาหารทีผู่จ้ัดฝึกอบรมเลี้ยง (จ านวนมื้อ คูณ มื้อละ 1 ใน 3  
ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย/วัน)       xx บาท 
   ค่าเบ้ียเลี้ยงท่ีเบิกได (เบิกเฉพาะส่วนท่ีผู้จัดไมจัดอาหาร)        x บาท 
 

ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 การสง่บคุลากรเข้ารบัการฝกึอบรมใหส้ว่นราชการต้นสังกัดพิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ทีป่ฏิบัติหน้าที ่
ที่เกี่ยวข้องหรือเปน็ประโยชนต่อส่วนราชการนั้นตามจ านวนที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความจ าเป็น และ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันทีเ่รียกช่ืออย่างอื่นให้เบิกได้เท่าที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราทีส่่วนราชการหรอืหน่วยงานทีจ่ัดการฝึกอบรมเรียก 
 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คาพาหนะในการเดินทางเข้ารับการฝึกกอบรม เบกิไดหรอืไมให้ดูจาก 
   - ถาจ่ายค่าลงทะเบียนรวมไวหมดแลว หรือผูจ้ัดฝึกอบรมออกให้หมด ตองงดเบิก 
  - ถาจ่ายค่าลงทะเบียนไมรวมหรอืรวมไวบางส่วน ให้ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรมเบิกในส่วนที่ผูจ้ัดฝึกอบรม
ไมไดออกให้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น 
  - ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายจริงไมเกินอัตราค่าเช่าที่พักตามที่ระเบียบฯ การฝึกอบรมก าหนด (หลักฐาน
การเบิกจ่ายใบเสรจ็รบัเงินค่าเช่าที่พัก พรอม Folio) 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกเฉพาะสว่นทีผู่จ้ัดฝึกอบรมไมจัดอาหาร (ตามวิธีการค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีผู้จัด
ฝึกกอบรมมีการจัดอาหารให้ไมครบทุกมื้อ) 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
 การจัดงานตามแผนงาน / โครงการตามภารกจิปกติ /ตามนโยบายของทางราชการใหห้ัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้เท่าที่จา่ยจริง  ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  ประหยัด 
 กรณีจัดอาหาร ที่พกั ยานพาหนะให้แก่ ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่  /ผู้เข้าร่วมงาน ให้
ใช้หลักเกณฑ์/อัตรา ตามข้อ 15 /16 /17 มาใช้บังคับ 



37 

 

 กรณีส่วนราชการทีจ่ัดงาน ไม่จัดอาหาร ที่พกั ยานพาหนะ  ให้แก่ ประธาน/แขกผู้มีเกียรติ/ผู้ติดตาม 
เจ้าหน้าที่หรือผู้ร่วมงาน ให้น าข้อ 18 มาใช้บังคับ 
 

การจัดจ้างการฝึกอบรม 
 โครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม จะจ้างจัดฝกึอบรมทั้งหมด/บางส่วน ให้ด าเนินการโดย 
  • หลกัเกณฑ์/อัตรา ตามทีร่ะเบียบก าหนด 
  • ให้จัดจ้างโดยปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสด ุ
  • ให้ใช้ใบเสรจ็รบัเงินผูร้ับจ้าง เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน 
  • หากจ่ายตรงผู้รบัจ้าง/ผูม้ีสทิธิ ให้ใช้รายงานในระบบ GFMIS เป็นหลกัฐานในการจ่ายเงิน 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
(มีผลบังคับใช้ แต่ 4 กันยายน 2553) 
 

 หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
  1. รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกจิ 
  2. รายจ่ายงบกลาง 
 

 1. รายจา่ยของส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ  
  รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ส าหรับ แต่ละส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกจิโดยเฉพาะ จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 
  1.1 งบบุคลากร 
   งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดใหจ้่ายเพื่อการบรหิารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ 
รายจ่ายทีจ่่ายในลกัษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว และค่าตอบแทน พนักงานราชการ รวมถงึรายจ่ายที่
ก าหนดใหจ้่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกลา่ว 
  1.2 งบด าเนินงาน 
   งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดใหจ้่ายเพือ่การบรหิารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภครวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่น
ใดในลักษณะรายจ่ายดงักล่าว 
  1.3 งบลงทุน 
   งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายทีจ่่ายในลักษณะ
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
  1.4 งบเงินอุดหนุน 
   งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดใหจ้่ายเป็นค่าบ ารงุหรอืเพือ่ช่วยเหลือ สนับสนุน
การด าเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรอืหน่วยงานของรัฐ ซึง่มิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับ ของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกจิการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบ
พระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายทีส่ านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี ้
  1.5 งบรายจ่ายอ่ืน 
   งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลกัษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึง่ หรือ
รายจ่ายทีส่ านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี ้เช่น 
     (1) เงินราชการลับ 
     (2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แกผู่้ขายหรือผู้รบัจ้าง 
     (3) ค่าจ้างทีป่รึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 
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ซึงมิใช่เพือ่การจัดหา หรือปรบัปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิง่ก่อสร้าง 
     (4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 
     (5) ค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 
    (6) ค่าใช้จ่ายส าหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 
    (7) รายจ่ายเพื่อช าระหนี้เงินก ู
 2. รายจา่ยงบกลาง 
  รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิโดยทั่วไปใช้จ่าย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังเก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
  ข้อ 16  ก าหนดว่า “หน่วยงานผู้เบิกจะจ่ายเงินหรือก่อหนีผู้กพันได้  แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจ้่ายได้หรือตามที่ได้รับอนญุาตจากกระทรวงการคลัง” 
  “ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า รายจ่ายที่ก าหนดใหจ้่าย ในการบรหิารงานประจ าตามอ านาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการ หรือรายจ่ายทีเ่ป็นผลสบืเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามที่ก าหนดไว้ในแผนงบประมาณ ซึ่งเป็น
การเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรืองบรายจ่ายอื่นใดที่
เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันและให้หมายความรวมถึงรายจ่ายเกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีด้วย 
 

 * หลักฐานการเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตาม * 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเกบ็รักษาเงินและการน าเงินสง่คลงั  (ข้อ 7) 
  1. ใบเสร็จรับเงิน (ช่ือ/ที่อยูผู่ร้ับเงิน วันเดือนปี ทีร่ับเงิน รบัเงินเป็นค่าอะไร จ านวนเงินตัวเลข
ตัวอักษร ลายมือช่ือผู้รบัเงิน) 
  2. ใบส าคัญรบัเงิน 
  3. ใบรับรองการจ่ายเงิน 
  4. แบบค าขอเบิกเงิน 
  5. รายงานการจ่ายเงินในระบบ 
  6. แบบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 

 ค่าตอบแทน 
  ค่าใช้จ่ายส าหรบั บุคคลภายนอกที่ปฏิบัตงิานให้ส่วนราชการให้หัวหน้าส่วนราชการ  เบิกจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนได้ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด (ข้อ 10) 
  ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการเบกิจ่ายได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อ
ประโยชน์ของ ทางราชการ  
   (1) ค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษาท้องถ่ิน ภาษาต่างประเทศ หรือภาษามือ 
   (2) ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือหรือเอกสาร 
   (3) ค่าตอบแทนในการจัดเก็บหรือส ารวจข้อมลู เฉพาะในช่วงระยะเวลาทีม่ีการจัดเก็บหรือ
ส ารวจข้อมูล 
             ในกรณีที่ผู้แปล หรือผู้จัดเกบ็หรือผูส้ ารวจข้อมลูเป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการนั้นทีป่ฏิบัติงานตาม
หน้าที่ มิให้ได้รบัค่าตอบแทน (ข้อ 11) 
 ค่าใช้สอย 
  ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย ใหห้ัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายตามความ จ าเป็น เหมาะสม ประหยัด และ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามทีก่ระทรวงการคลังก าหนด (ตาม ว.96  ลงวันที่  16 กันยายน 2553  
ก าหนด  27 รายการ  ดังนี้) 
   (1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรบัเสด็จส่งเสดจ็  หรือเกี่ยวเนื่องกับการรบัเสด็จ 
ส่งเสดจ็ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์  
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   (2) ค่าจ้างเอกชนด าเนินงานของส่วนราชการ 
   (3) ค่าใช้จ่ายในการ เผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ งานของส่วนราชการ  
            (4) ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุม่เงิน พุ่มทอง กรวยดอกไม้พวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา ส าหรับวางอนสุาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาสต่าง ๆ ค่าหรีด หรอืพวงมาลา ส าหรับสักการะศพ ให้เบิกจ่าย  ในนามของส่วนราชการเป็นส่วนรวม เฉพาะ
สักการะศพ ผู้ทีเ่คยให้ความช่วยเหลือ หรือเป็นผูเ้คยท าประโยชน์ ให้แก่ประเทศหรือส่วนราชการจนเป็นทีป่ระจักษ์ชัด 
   (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมือ้อาหารและจ าเป็นต้องจัดค่า
เช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ (ว 102 ลว. 29 มิ.ย. 48) 
  การปรึกษาหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติในการท างาน มเีรื่อง มีประเด็น/ มีวาระ  มีที่มาของโครงการ/ ดู
จากหนงัสอืเชิญประชุม 
 

  หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่าย 
  เจ้าหน้าที่ทีจ่ัดการประชุมเป็นผูร้ับรองการจัดประชุม และจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม เพือ่ใช้เป็น
หลักฐานประกอบการเบกิจ่ายฯ โดยไม่ต้องแนบบญัชีลายมอืช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
   (6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรบักรณีหน่วยงานอื่นหรอืบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือ
เยี่ยมชมส่วนราชการ หรือกรณี การตรวจเยี่ยม หรือ ตรวจราชการตามภารกจิปกติของบุคลากรภายในส่วนราชการ 
(ไม่รวมอาหารกลางวัน) การแถลงข่าวของส่วนราชการ การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค 
    (7) ค่าซ่อมแซมทรพัย์สินของส่วนราชการ ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือ ช ารุดเสียหายจาก
การใช้งานปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพยส์ินของส่วนราชการที่ได้รบัความเสียหาย ซึ่งมิได้เกิดจากการเสือ่มสภาพหรอืช ารุด
เสียหายจากการใช้งานปกติ เมื่อส่วนราชการจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวแล้ว ให้ด าเนินการหาผูร้ับผิดทางละเมิดตาม
กฎหมายและระเบียบว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
   (8) ค่าของขวัญหรือของทีร่ะลึกทีม่อบให้ชาวต่างประเทศ กรณีเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศช่ัวคราว กรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย  ในนามส่วนราชการเป็นส่วนรวมค่าของขวัญหรือ
ของที่ระลึกที่มอบให้กรณีหน่วยงาน ที่ให้ความช่วยเหลอืส่วนราชการ หรือกรณีการเยี่ยมชมส่วนราชการ ในนามส่วน
ราชการเป็นส่วนรวม 
   (9) ค่าโล่  ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรตคุิณ ของขวัญ ของรางวัล ของที่
ระลกึส าหรบัข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุหรอืผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควรไดร้ับการยกย่องจากทาง
ราชการ 
    (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์ และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท าเว็บไซต์ 
   (11) ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ 
หรือค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ  กรณีส่วนราชการสัง่ใหง้ด 
หรือเลือ่นการเดินทางไปราชการ และ ให้รวมถงึกรณีเหตสุุดวิสัยอื่นๆ ที่ท าให้ไม่สามารถเดินทางได้ ทั้งนี้ต้องมิได้เกิด
จากตัวผู้เดินทาง เป็นเหต ุ
    (12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มิใช่ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามขอ้ 18 (5)  
    (13) ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผูเ้ดินทางไปราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
    (14) ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ช่ัวคราวของส่วนราชการ หรอืหน่วยงานอื่นของรัฐ 
    (15) ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ของส่วนราชการ 
    (16) ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก าจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะน า
โรคร้ายมาสู่คน และใหห้มายความรวมถึงการก าจัดเช้ือโรคหรือเช้ือราตามส่วนราชการหรือบ้านพกัที่ทางราชการจัดไว้
ให้ 



40 

 

    (17) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารส าหรบัผูป้่วยสามญั ผู้ป่วยโรคเรื้อน ของสถานบริการของ
ส่วนราชการ หรือส าหรับผู้ถูกควบคุม  คุมขัง กักขัง คุมความประพฤติ หรือผู้ที่ถูกใช้มาตรการอื่นใดอันมลีักษณะเป็น
การจ ากัดสิทธิเสรีภาพซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิด หรืออาหาร นม อาหารเสรมิ ส าหรับเด็กทีอ่ยู่ในการสงเคราะห์ของ
ทางราชการ หรือหน่วยงานของ ทางราชการ 
    (18) ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนงัสอื จุลสาร วารสาร หนังสือพมิพ์ 
หนังสืออิเล็กทรอนกิส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม 
    (19) ค่าบริการในการก าจัดสิง่ปฏิกลู จัดเก็บขยะของส่วนราชการ ค่าบริการในการก าจัดสิง่
ปฏิกูลบ้านพักของทางราชการกรณีไม่มผีู้พักอาศัย 
    (20) ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบรกิารจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัตริาชการส าหรับรถยนต์
ของส่วนราชการ ตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งส่วนราชการได้มาโดยวิธีการซือ้ การเช่า การยมื หรอืรบับริจาค 
หรือได้รบัความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ ระหว่างประเทศ และข้ึนทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของส่วน
ราชการนั้น หรือรถส่วนตัวของข้าราชการผู้เลือก รบัเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับ
ข้าราชการผูม้ีสทิธิได้รับรถประจ าต าแหนง่ที่ได้จัดหามาใช้ในการปฏิบัตริาชการ 
    (21) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ 
    (22) ค่าพาหนะกรณีได้รบัมอบหมายใหเ้ดินทางไปปฏิบัตริาชการซึ่งส่วนราชการไมส่ามารถ
จัดรถยนต์ส่วนกลางให้ได้ 
    (23) ค่าตรวจสอบเพือ่การรับรองระบบการท างานหรือมาตรฐานการท างาน 
    (24) ค่าระวาง บรรทุก ขนสง่พัสดหุรือพสัดุภัณฑ์ของส่วนราชการ ยกเว้น ค่าระวาง บรรทุก 
ขนส่งพสัดุหรือพสัดุภัณฑ์ ในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ 
    (25) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้พสัดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ปฏิบัตริาชการกรณี
จ าเป็นเรง่ด่วนเป็นการช่ัวคราว 
   (26) ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเช้ือเอชไอวี จาก
การปฏิบัตงิานตามภารกจิปกติ และไม่ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ข้าราชการ หรอืลูกจ้างประจ าทีจ่ะใช้สทิธิ
เบิกจ่ายตามกฎหมายเกี่ยวกบัการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
   (27) ค่ารักษาพยาบาลและค่าตรวจสุขภาพสัตว์  ส าหรับหนว่ยงานที่มีภารกจิปกติในการ
ดูแลสัตว์ 
 
 
 

 ค่าใช้สอยดังต่อไปน้ี มิให้เบิกจ่าย 
  1)  ค่าจัดท าสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของช าร่วย เนื่องในโอกาสต่างๆ 
            2) ค่าจัดพิมพ์ ค่าจัดสง่ ค่าฝากสง่เป็นรายเดือน ส าหรบับัตรอวยพรในเทศกาลต่างๆ และค่าจัดพมิพ์
นามบัตรให้กับบุคลากรภายในส่วนราชการ 
            3) ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ ของขวัญ หรอืของเยี่ยมผูป้่วย เพื่อมอบใหก้ับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชน บุคคล เนื่องในโอกาสต่าง ๆ  
             4) ค่าทิป 
             5) เงินหรอืสิง่ของบรจิาค 
             6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการ ภายในส่วนราชการค่าใช้สอยที่
ไม่ให้เบกิจ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึง่ ให้เปน็ไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด (ข้อ 13) 
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 ค่าวัสดุ 
  ค่าวัสดตุามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของส านักงบประมาณ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจรงิ ตามความ จ าเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ เว้นแต่ 
รายการต่อไปนี้ ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด หรอืได้รับอนมุัติจากกระทรวงการคลัง  
            (1) ค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่จัดให้เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่   
            (2) ค่าเครื่องแบบยามรักษาการณ์ 
           (3) ค่าวัสดุที่ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกแกผู่้ปฏิบัตงิาน (ข้อ 17) 
  ค่าวัสดุ หมายถึง สิ่งของที่มลีักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน  ไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง 
   1.ประกอบ ดัดแปลง ต่อเตมิ หรือปรบัปรุงวัสดุ  
   2. โปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่มีราคาต่อหน่วย/ชุด ไม่เกิน 20,000 บาท  
   3. สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ  
   4. ต้องช าระพร้อมกบัค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกนัภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น                                                  
 ค่าวัสดุ แบ่งเป็น  3  ประเภท 
  1. วัสดุคงทน = มีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  หรือเมือ่น าไปใช้งานแล้ว
ช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือไม่คุ้มค่า เช่น ไม้ จานบันทกึข้อมลู เครื่องคิดเลขเลก็ ไม้บรรทัดเหล็ก เก้าอี้
พลาสตกิ 
  2. วัสดุสิ้นเปลือง = มีลกัษณะใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ เช่น กระดาษ หมึก ยางลบ 
ซองเอกสาร กระเบื้อง ยางรถยนต์ หลอดไฟ 
  3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ = ส าหรับซ่อมแซมทรพัย์สินให้คงเดิม เช่น ท่อน้ าประปา 
ซีดีรอม เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ ชุดเกียร์ หมอ้น้ า ล้อ 
 ค่าสาธารณูปโภค 
     ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค ดังต่อไปนี้ 
  ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจรงิตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ  
                 1) ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์ ของส่วนราชการ และบ้านพกัราชการที่ไม่มผีู้พักอาศัย ให้
จ่ายเท่าที่จ่ายจรงิ   
                  ในกรณีมีผูพ้ักอาศัยใหห้ัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือตาม
หลักเกณฑท์ี่กระทรวงการคลังก าหนด 
                 2) ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าฝากสง่ไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรบั ค่าดวงตราไปรษณีย์ 
หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
   3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถงึค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิารสื่อสารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอรเ์น็ต ค่าเคเบิล้ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าวิทยุสื่อสาร วิทยุติดตามตัว เป็นต้น 
   4) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวข้อง 
   5) ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมทางการเงิน เพื่อความสะดวกของส่วน
ราชการทีม่ิใช่เป็นการรอ้งขอของผู้มสีิทธิรบัเงิน (ข้อ 18)                                                               
 ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าประปา (นร 0704/ว 26 ลว. 13 ก.พ. 57) 
            1)  กรณีจัดซื้อน้ าประปาเป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่ออุปโภคบริโภค  หรือใช้เพื่อการอื่นใด 
ให้จัดเป็นรายจ่ายงบด าเนินงาน  ลักษณะค่าวัสด ุ
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            2)  กรณีจัดซื้อน้ าประปาในการอุปโภคบริโภคเป็นประจ าต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจาก
หน่วยงานรัฐวิสาหกจิ หรอืหน่วยงานภาคเอกชน ให้จัดเป็นรายจ่ายงบด าเนินงาน  ลักษณะค่าสาธารณูปโภค 
 
 

หนังสือเวียนและข้อหารือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ของหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุท่ีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ท่ีต้อง
ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
(ตาราง 1) มีดังน้ี 
 1. ใช้กับกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพสัดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทีม่ีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่
เกิน 10,000 บาท 
 2. ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพสัดุไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ 
พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างนั้น เสนอต่อหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐภายใน 5 วันท าการถัดไป 
 3. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานขอความเห็นชอบดังกล่าว เป็นหลักฐาน
ในการตรวจรับโดยอนุโลม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาพที่ 6 แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ที่
ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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เวลา 13.00 – 17.00 น. นายอนันต์ เม็กแสงนีน  
  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 

  นางไตรทิพย ์ พุ่มศิลา 
                     คลังจังหวัดร้อยเอ็ด (วิทยากร) 

  
รับฟังการบรรยาย หัวข้อ : (4) ปัญหาอุปสรรคท่ีมีผลต่อการจดัซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 
   (5) ข้อควรระวังและความเสีย่งในการจัดซื้อจัดจา้งและการบรหิารพัสด ุ
   (6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจา้ง และเทคนิคการแก้ไขปัญหา 
 
 ลักษณะกจิกรรม: กจิกรรมนีเ้ป็นการอบรมให้ความรูท้ี่มุง่เนน้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ เข้าใจถึงการ
ปัญหาอุปสรรคที่มผีลตอ่การจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาทีผ่่านมา ซึ่งมีเทคนิคการแก้ไขปญัหาในระบบ e-GP โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ข้อควรระวังและความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสด ุโดยผู้เข้ารับการฝกึอบรมสามารถ
น าความรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของวิทยากรทีม่ีความรู้ ความเช่ียวชาญ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานภายในหน่วยงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่
ได้รับจากการอบรมสู่ อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไดร้ับความ
สนใจจากอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 65 คน เป็นอย่างดี ท าใหเ้กิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปญัหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีเทคนิคต่างๆ การแก้ไขปญัหาการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาทีผ่่านมา 
รวมถึงการบันทกึข้อมลูในระบบ e-GP และมสี่วนร่วมระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร ในการอบรมในครั้งนี้ 
วิทยากรได้ต้ังใจถ่ายทอดความรู้อย่างละเอียด เปิดโอกาสใหผู้้เข้ารบัการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และถามตอบ
เพื่อความเข้าใจ มีการน าสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โปรเจ็คเตอร์ พร้อมทัง้มี
เอกสารคู่มือประกอบการอบรมทีเ่ข้าใจง่าย มเีนื้อหาในการอบรมที่คลอบคลมุ รายละเอียดดงันี ้
 
รับฟังการบรรยาย หัวข้อ : (4) สรุปปัญหาอุปสรรคท่ีมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 
 จากการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีดังนี้  
 1. การบันทกึข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรณีแก้ไขสัญญาซึ่งมผีลให้งวดงานและงวดเงินแตกต่างไปจากเดมิ  
 ค าตอบ ในการแก้ไขสัญญาโดยปกตินั้น หน่วยงานสามารถเข้าไปแก้ไขในระบบจัดซื้อจัดจ้างได้ ยกเว้นกรณี
แก้ไขสัญญา ซึ่งมีผลใหง้วดงานและงวดเงินแตกต่างไปจากเดิมให้หน่วยส่งแบบแจง้ปัญหาการใช้ในระบบ e-GP กรณี
แก้ไขงวดงานงวดเงินแล้วส่งใหก้รมบญัชีกลางแก้ไขข้อมูลในระบบให้ 
 2. กรณีส่วนราชการน าประกาศเชิญชวนข้ึนเว็บไซต์ของหนว่ยงานพร้อมส่งประกาศให้กบัผู้ขายหรือผู้รบัจ้าง
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดท าประกาศเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง หน่วยงานจะต้องด าเนินการ
อย่างไร 
 ค าตอบ ระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรมบญัชีกลาง(e-GP) ไม่อนุญาตให้หน่วยงานท าประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ย้อนหลงัได้ ดังนั้น หากหน่วยงานน าประกาศที่ท าด้วยมือ ประกาศข้ึนเว็บไซตห์น่วยงานไปแล้ว ก็ต้องยกเลิกประกาศ
ดังกล่าว แล้วจัดท าประกาศใหม ่
 3. กรณีส่วนราชการตอ้งการจัดท าโครงการในระบบ e-GP โดยเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS แตใ่นวันที่
สร้างโครงการยงัไม่ทราบรหสังบประมาณและแหลง่ของเงิน หน่วยงานสามารถด าเนินการไดห้รือไม่ 
 ค าตอบ สามารถสร้างโครงการไปก่อนได้โดยให้คลิกเครื่องหมายถูกหน้าปงีบประมาณออกไปจะท าให้ปุม่
ค้นหาหายไปแล้วให้กรอกจ านวนเงินงบประมาณทีจ่ัดหา เมือ่ทราบรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินให ้
น ามากรอกในลูกบอลจัดท าร่างสัญญาโดยคลิกปุ่มข้อมลูงบประมาณโครงการ และเข้าไปที่ปุม่ข้อมลูงบประมาณคลกิ
ช่องสี่เหลี่ยมหน้าปีงบประมาณใหม้ีเครื่องหมายถูกท าให้ปุม่ค้นหาเกิดข้ึนจากนั้นคลิกปุ่ม 
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ค้นหาและกรอกรหสังบประมาณ แหล่งของเงิน ใสจ่ านวนเงนิเท่ากับเงินงบประมาณโครงการตอนที่สร้าง 
โครงการไว้ 
 4. กรณีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วต่อมามีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือคณะกรรมการสามารถท าได้หรือไม่ 
 ค าตอบ ในระบบ e-GP ไม่สามารถแก้ไขรายช่ือคณะกรรมการฯ ได้ ให้หน่วยงานจัดท าค าสัง่แก้ไข 
รายช่ือคณะกรรมการโดยไม่ผ่านตอ้งบันทึกในระบบ 
 5. กรณีหน่วยงานบันทึกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผูค้้าผิด ท าให้จัดท าร่างสัญญาไม่ได้ 
  ค าตอบ กรณีไม่แข่งขัน (วิธีตกลงราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ) จะต้องถอยลูกบอลเพื่อแก้ไข 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรที่ลูกบอลผู้เสนอราคา กรณีมกีารแข่ง (วิธีสอบราคา ประกวดราคา) และ 
อยู่ระหว่างจัดท าร่างสัญญา ให้สง่แบบแจ้งปัญหาการใช้งานฯ กรณีบันทึกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรใน 
ข้ันตอนขอรับเอกสารผิด ซึ่งกรมบัญชีกลางจะด าเนินการแกไ้ขให้ต่อไป 
 6. กรณีหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงช่ือหน่วยงานจะต้องด าเนินการอย่างไร 
 ค าตอบ ให้หน่วยงานดาวน์โหลดแบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีเพิม่เติม-แก้ไขรหัสต่างๆ 
กรอกรายละเอียดช่ือหน่วยงานให้ครบถ้วน แล้วส่งข้อมลูไปที่ opm@cgd.go.thเพื่อกรมบญัชีกลาง 
ซึ่งกรมบญัชีกลางจะด าเนินการแก้ไขให้ต่อไป 
 7. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุจะอนุมัติข้อมลูเจ้าหน้าที่พสัดุของหน่วยงานแต่ค้นหาข้อมลูเจ้าหน้าทีพ่ัสดุไมเ่จอ
จะต้องด าเนินการอย่างไร 
 ค าตอบ การอนุมัติข้อมูลเจ้าหน้าที่พสัดุของหน่วยงาน เมื่อหวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ Login เข้าสู่ระบบแล้วให้
คลิกเมนรูายการขอลงทะเบียนหากหาข้อมูลเจ้าหน้าที่พสัดุไม่เจอสาเหตเุนื่องจาก 
   - ข้ันตอนขอลงทะเบียน หากบันทึกเลือกสถานทีป่ฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พสัดุแตกต่างจาก 
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดทุ าให้เกิดปัญหาดังกล่าว วิธีตรวจสอบเบื้องต้นให้น าส าเนาแบบแจ้งการลงทะเบียน 
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุกับเจ้าหน้าที่พสัดุมาตรวจสอบ 2 จุด คือ กรณีสถานที่ปฏิบัติงานต่างกันหรือ 
รหสัหน่วยงานต่างกัน ซึ่งจะท าให้ไม่สามารถมองเห็นกันได ้
   - การแก้ไข หากหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุยังไม่ได้อนุมัติข้อมลูฯ ให้เจ้าหน้าที่พสัดุกลบัไปที่ 
หน้าเริม่ต้นการลงทะเบียนเลือกต้องการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน จากนั้นด าเนินการตามขั้นตอนและ 
ไปแก้ไข โดยเลือกสถานที่ปฏิบัตงิานให้ตรงกบัของหัวหน้าเจา้หน้าที่พสัดุ 
 8. กรณีลงทะเบียนผิดสถานะต้องการลงทะเบียนเป็นเจ้าหนา้ที่พัสดุ แต่ลงผิดเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุจะ
แก้ไขได้อย่างไร 
 ค าตอบ กรณียังไม่ได้รบัการอนุมัตสิามารถลงทะเบียนใหม่ในสถานะที่ถูกต้องได้เลย ส าหรบัสถานะที่ลงผิด
หากไม่ได้รบัการอนมุัติระบบจะลบข้อมูลภายใน 15 วัน กรณีได้รับอนุมัตสิถานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุแล้ว ให้
ด าเนินการ first Login เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นใช้งานจากนัน้ส่งแบบแจง้ปญัหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีเลือก
สถานะผิดเพื่อใหก้รมบัญชีกลางลบข้อมูลเดิมแล้วจึงลงทะเบยีนใหม่ได ้
 9. กรณีหน่วยงานไม่มเีจ้าหน้าที่พสัดุ สามารถใช้รหสัผู้ใช้และรหสัผ่านของหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุด าเนินการ
ในระบบ e-GP ทุกข้ันตอนได้หรือไม ่
 ค าตอบ กรณีหน่วยงานมเีจ้าหน้าที่ไมเ่พียงพอคือไม่มเีจ้าหนา้ที่พัสดุก็อนุโลมให้ใช้รหัสผู้ใช้และรหสัผ่านของ
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสดุในการจัดท าประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ได้ทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อให ้
สามารถด าเนินการได้จนเสรจ็สิ้นกระบวนการ 
 
 10. กรณีต้องการเปลี่ยนวันที่ในการเคาะราคา ในระบบ e-GP จะต้องด าเนินการอย่างไร 
  ค าตอบ หากหน่วยงานยังไม่ได้ด าเนินการในลูกบอลลูกที่ 10 (นัดหมายเสนอราคา) หน่วยงานสามารถ
เปลี่ยนแปลงวันที่เสนอราคาได้เองจากเมนูเปลี่ยนแปลงผู้ใหบ้ริการตลาดกลาง โดยเลือกเงื่อนไข 
เปลี่ยนแปลงเฉพาะสถานที่ วัน และเวลาเสนอราคา 
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 11. การขอแก้ไขช่ือหน่วยงานในระบบ e-GP จะต้องด าเนินการอย่างไร 
 ค าตอบ ให้หน่วยงานดาวน์โหลดแบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีเพิม่เติม-แก้ไขรหัสต่าง ๆ 
(แบบ e-GP 01-0113) โดยในแบบฯ ให้ระบุว่า ขอเปลี่ยนแปลง จาก (ช่ือหน่วยงานเดิม) 
 เป็น (ช่ือหน่วยงานใหม่) 
 ส่งแบบดังกล่าว ให้ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั ตาม e-mail หรอืหมายเลขโทรสารที่แจง้ไว้ใน
แบบ e-GP 01-0113 
 12. หลักฐานที่ตอ้งใช้ประกอบในการยื่นขอลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP 
 ค าตอบ การยื่นลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ให้ยื่นแบบแจง้การลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ พรอ้มเอกสาร
ประกอบการลงทะเบียน ดังนี ้
  กรณีนิติบุคคล 
   - ส าเนาหนังสือรบัรองฉบบัล่าสุดของนิติบุคคล (ฉบบัไม่เกิน 60 วัน) 
   - ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มอี านาจลงนามในแบบแจ้งฯ (กรณีผูล้งนามในแบบ
แจ้งฯ ไม่ได้เป็นผู้มีอ านาจในหนังสือรับรอง ให้แนบหนงัสอืมอบอ านาจ 
    - ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
  กรณีบุคคลธรรมดา 
    - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูล้งทะเบียน 
    - ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
 

 13. กรณีหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เปลี่ยนช่ือ หรือช่ือสกลุ จะแก้ไขในระบบ e-GP อย่างไร 
  ค าตอบ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุสามารถด าเนินการแก้ไขได้เอง โดยเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั 
เลือกเมนูข้อมูลส่วนบุคคล และบันทกึแก้ไขข้อมูล ช่ือ – นามสกลุ ที่เปลี่ยนใหม ่
 14. กรณีผู้ประกอบการยังไมล่งทะเบียนผู้ค้าภาครัฐในระบบ e-GP ส่วนราชการสามารถจัดซื้อจัดจ้างจาก
ผู้ประกอบการรายนั้น ได้หรอืไม ่
 ค าตอบ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ เรื่อง หลกัเกณฑ์และ 
วิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการทีบ่คุคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของ 
รัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 มีผลบงัคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2556 ก าหนดให้ผู้ที่เป็นคู่สัญญากบัภาครัฐต้อง
ลงทะเบียนในระบบ e-GP ซึ่งใช้บงัคับกบัสญัญาซึง่มีมลูค่าต้ังแต่ 2,000,000 บาท ข้ึนไป 
 15. กรณีผู้ค้าภาครัฐใช้บัญชีธนาคาร (ที่จะขอรบัเงิน) เป็นบญัชีธนาคารของสาขาที่เปิดใหม ่ท าให้หน่วยงาน
ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเลขทีบ่ัญชีธนาคาร และสาขาธนาคาร ในระบบ e-GP (ข้ันตอนร่างสัญญา) ได้ จะต้อง
ด าเนินการอย่างไร 
 ค าตอบ ให้หน่วยงานดาวน์โหลดแบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีเพิม่เติม-แก้ไข 
บัญชีธนาคาร (แบบ e-GP 01-0117) กรอกรายละเอียด ข้อมูลธนาคารที่ขอเพิ่ม พร้อมแนบสมุดเงินฝาก 
ธนาคาร หน้าแรกที่มีช่ือ สง่ข้อมลูไปที่ opm@cgd.go.th เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้ด าเนินการเพิ่มสาขา 
ธนาคารให้ต่อไป 
 
 16. กรณีผู้ค้ากับภาครัฐที่ได้ลงทะเบียนและได้รับการอนมุัติการลงทะเบียนในระบบ e-GP ต้องการทราบ
เลขที่คุมสัญญาของงานโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ จะตอ้งด าเนินการอย่างไร 
 ค าตอบ ผู้ค้ากับภาครัฐ สามารถค้นหาเลขที่คมุสญัญาได้ โดยมีขั้นตอนการใช้งาน คือ 
   1) เข้าเว็บไซตw์ww.gprocurement.go.th และบันทึกรหสัผู้ใช้รหัสผ่าน เพื่อเข้าสูร่ะบบ 
   2) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกเมนูงานย่อย “รายงานติดตามสถานะของผู้ค้ากับภาครัฐ” ระบบจะ
แสดงหน้าจอเงื่อนไขรายงานดังกล่าว ซึ่งผู้ค้าสามารถเลอืกตวัเลือกจังหวัด โดยระบจุังหวัดหรอืหาก 
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ไม่ระบบจงัหวัดระบบจะแสดงสัญญาทั้งหมดทีผู่้ค้ากับภาครฐัได้เข้าเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐัมาแสดง 
 
รับฟังการบรรยาย หัวข้อ : (5) ข้อควรระวังและความเสีย่งในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
 การบริหารงานพสัดุเป็นเรื่องที่มีความส าคัญที่จะท าใหห้น่วยงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจาก
เป็นงานที่สนบัสนุนและใหบ้รกิารแกห่น่วยงานต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการตามแผนงานโครงการต่างๆ ที่ได้
วางแผนไว้ ซึ่งการด าเนินงานพสัดุที่ดี จะต้องด าเนินการจัดหาพัสดทุี่มีคุณภาพใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า การดูแล
บ ารุงรักษาซอ่มแซมให้คงสภาพอยู่เสมอไม่ช ารุดเสียหายมกีารใช้จ่ายอย่างมปีระสทิธิภาพ ประหยัด ซึง่งานพสัดุจะเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ 1) การก าหนดความต้องการใช้พัสดุ 2) การวางแผนการใช้จ่ายพสัดุ 3) การจัดซื้อจัดจ้าง 4) การ
เบิกจ่ายการควบคุม 5) การบ ารุงรักษา 6) การจ าหน่ายพสัดุของทางราชการที่ไมม่ีความจ าเป็นส าหรับการด าเนินการ
ดังกล่าวใหส้่วนราชการต่างๆ ปฏิบัตงิานภายใต้หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ ที่ก าหนดในระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งในการจัดการงานพัสดจุะต้องมี
กระบวนการในการด าเนินงานในกจิกรรมต่างๆ โดยมรีายละเอียดดังนี ้
 
การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจา้ง 
 1.ด้านการจัดหาพัสดุ หากบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ความเข้าใจ ความช านาญและทักษะที่ดี
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยง ดงัน้ี 
  1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบฯ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
  2. ส่งเข้ารบัการอบรม 
  3. ไม่ควรเปลี่ยนแปลงผูป้ฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างบอ่ยครั้ง เพื่อให้มีการสั่งสมความรู้
ประสบการณ์ 
  4. พิจารณาจัดสรรอัตราก าลงัใหเ้พียงพอและเหมาะสม 
 
 2. ด้านการจัดหาพัสดุ เมื่อคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ /ขอบเขตของงาน
(TOR) ไม่ชัดเจน มีความขัดแย้งในรายละเอียด และไม่รัดกมุพอ เป็นอุปสรรคในการพจิารณาผลการคัดเลือกผู้ชนะใน
การเสนอราคา ซึ่งมีวิธีการจัดการความเสี่ยงดังน้ี 
  1. แต่งตั้งบุคคลผู้มีความช านาญ มีความรู้ ทักษะความสามารถในด้านนั้น ๆ  
  2. ตรวจสอบการก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ /ขอบเขตของงาน(TOR) ให้มีความชัดเจนก่อนเสนอ
อนุมัต ิ
  3. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 
 3. ด้านการจัดหาพัสดุ ในการจัดท าเอกสารประกวดราคา ประกาศเชิญชวน เพื่อเผยแพรม่ีสาระส าคัญไม่
ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน โดยมีการจัดการความเสีย่ง ได้แก ่
  1. เจ้าหน้าทีพ่ัสดจุัดท าประกาศ เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณาลงนาม 
  2. ตรวจสอบสาระส าคัญในเอกสารประกวดราคาใหม้ีความชัดเจน ไม่ให้ขัดแย้งกับการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน(TOR) ก่อนประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.procurement.go.th 
 
 4. ด้านการพิจารณาผลจัดหาพัสดุ คณะกรรมการพจิารณาผล ใช้ระยะเวลาในการพิจารณานาน และไม่มี
องค์ความรู้เกี่ยวกบัเรื่องที่จัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยวิธีการจัดการความเสี่ยง จะต้องด าเนินการ คือ 
  1. แต่งตั้งบุคคลผู้มีความช านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีความรู้เกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
  2. ก าหนดเวลารายงานผลแต่ละคณะให้ชัดเจน 

http://www.procurement.go.th/
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 5. ด้านการจัดหาพัสดุ การท าสัญญาไม่ถูกต้อง และรายละเอียดเงือ่นไขในสัญญาไม่ครอบคลุม ราชการเสีย
ประโยชน์(ก าหนดสาระส าคัญของสญัญาบางประเด็นไมเ่ป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศประกวดราคา/ไม่
เป็นไปตามระเบียบ) วิธีการจัดการความเสีย่ง สามารถด าเนินการได้ดังน้ี 
  1. จัดท าสัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายก าหนด   
  2. มีการตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาก่อนลงนามในสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
  3. หากจ าเป็นต้องก าหนดสัญญาข้ึนมาใหมส่่งให้อัยการสงูสดุให้ความเห็นชอบ 
  4. การท าสญัญาต้องก าหนดรายละเอียดให้ตรงกับเอกสารประกวดราคา 
 
 6. ด้านการส่งสัญญา ในกรณีท่ีไม่ส่งส าเนาสัญญาไปให้ สตง. ภายใน 30 วัน นับจากวันท าสัญญา 
โดยมีวิธีการจัดการความเสีย่ง คือ จะต้องมีการติดตามและต้องสง่ส าเนาสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมลูค่า
ตั้งแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป ให้ สตง. และกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันท าสัญญา 
 
 7. การคืนหลักประกันสัญญา หากไม่คืนหลักประกันสัญญาให้ผูร้ับจ้างตามก าหนด โดยสามารถด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง คือ 
  1. ต้องคืนหลักประกันสัญญาให้ผูร้ับจ้างเมื่อพ้นข้อผูกพนัตามสัญญาโดยเร็ว และอย่างช้าไม่เกิน 15 
วัน นับถดั จากวันที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญา 
  2. เป็นหนงัสือไม่ตอ้งรอสง่ทันท ี
  3. ก่อนส่งต้องตรวจสอบความช ารุด 
 
 8. ด้านการตรวจรับ/รับมอบพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความพร้อม และขาดองค์ความรู้ 
วิธีการจัดการความเสีย่ง มีดังน้ี 
  1. แต่งตั้งบุคคลผู้มีความช านาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีความรู้เกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
  2. เมื่อได้รับแตง่ตั้งต้องศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 9. ด้านการตรวจรับ/รับมอบพัสดุ หากได้พัสดุล่าช้าไม่ตรงตามสัญญา โดยจะต้องจัดการความเสีย่ง ดังน้ี 
  - เจ้าหน้าที่พสัดุติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามสญัญา  ก ากับ/เร่งรัดการด าเนินงานและให้
ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการตรวจรบั 
  - ก าหนดเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างทีส่่งมอบให้ตรงตาม
สัญญา/ข้อตกลง และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  - มีการแจ้งให้ผู้ขาย/ผูร้ับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อพบว่าพัสดุ/งานจ้างที่สง่มอบไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือไมส่่งมอบตามก าหนด 
  - มีการจัดท าหลักฐานการตรวจรับ/จ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 10. ด้านการตรวจรับ/รับมอบพัสดุ กรณีท่ีไม่สงวนสิทธ์ิเรียกค่าปรับ สามารถด าเนินการจัดการความเสี่ยง
ได้ คือ กรณีสัญญาครบก าหนดส่งมอบและมีค่าปรบัต้องท าหนังสือแจง้การเรียกค่าปรบัตามสัญญา ภายใน 7 วันท า
การ 
 
 11. ด้านการตรวจรับ/รับมอบพัสดุ เมื่อครบก าหนดสญัญาไม่แจ้งค่าปรับจากคู่สญัญา วิธีจัดการจัดการ
ความเสี่ยง คือ เมื่อมีค่าปรบัและคู่สัญญาได้ส่งมอบพสัดุ ใหท้ าหนังสือแจง้สงวนสิทธ์ิการเรียกค่าปรับ (ข้อ 181) 
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 12. ด้านการตรวจรับ/รับมอบพัสดุ กรณีค่าปรับเกิน 10% วิธีการจัดการความเสี่ยง คือ จะต้องท าหนังสือ
แจ้งคู่สญัญาให้ยืนยันว่าจะด าเนินการต่อได้จนเสร็จสิ้น 
 
 13. การใช้ การควบคุม การยืม และการเก็บรักษา ไม่เป็นตามระเบียบและไมเ่ป็นปัจจุบัน สามารถการ
จัดการความเสี่ยง ได้ดังน้ี 
  1. จัดท าทะเบียนคุมทรัพยส์ินใหเ้ป็นปัจจุบัน 
  2. จัดท าและติดรหสัครุภัณฑ์ไว้ที่ทรพัย์สินทุกรายการ 
  3. จัดท าบัญชีรับ – จ่าย วัสดุและจัดท าใบเบิกวัสดุทุกครั้งเพื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของวัสดุคงเหลือ 
  4. มีการแต่งตั้ง คกก.ตรวจสอบพัสดปุระจ าปี 
  5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเทจ็จริงตามระเบียบ กรณีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญ
หาย 
  6. หากมีการจ าหน่ายทรพัย์สินแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พสัดุลงจ่ายพัสดุน้ัน จากทะเบียน 
 
 14. การใช้ การควบคุม การยืม และการเก็บรักษา ไม่มีการจัดเก็บพสัดุไว้ในที่ปลอดภัยและเหมาะสม 
วิธีการจัดการความเสี่ยง คือ จัดเก็บพัสดุไว้ในตู้ที่มีกญุแจเปิดปิด 
 
 15. ด้านการยืม หากไมม่ีการจัดท าทะเบียนคุมการยมืครุภัณฑ์ วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยจะ ต้องท า
หลักฐานการยมืเป็นลายลักษณ์อักษร และก าหนดวันส่งคืน เมื่อครบก าหนดสง่คืนต้องติดตามทวงพัสดุที่ยมืไปคืน
ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 
 
 16. ด้านการซ่อมบ ารุง หากไม่มีการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ หรอืแผนที่ 
วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยจะต้องก าหนดให้มีแผนการบ ารุงรกัษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ 
 
 17. ด้านการซ่อมบ ารุง ไม่มีการตรวจสอบความช ารุดเสียหายของครุภัณฑ์และอาคารสถานทีก่่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาการรับประกันสญัญา ซึ่งวิธีการจัดการความเสีย่ง มีดังน้ี 
 
  1. ก่อนครบก าหนดสญัญา ต้องตรวจสอบความช ารุด และท าหนังสอืแจง้ผูร้ับจ้างใหเ้ข้ามาแก้ไข
ภายใน 7 วัน 
  2. จัดท าทะเบียนซอ่มบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ทุกรายการ เพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่าย
และเป็นข้อมลูประกอบการประเมินความคุ้มค่าในการใช้งานต่อไป 
 
 18. ด้านการจัดหาพัสดุ การก าหนดรายละเอียดไว้ในประกาศประกวดราคาไม่ชัดเจน ครบถ้วน คลุมเครือ 
ท าให้ผูป้ระกอบการท้วงติง วิธีการจัดการความเสีย่ง โดยจะต้องการก าหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสาร
ประกวดราคาครั้งใดที่ได้เผยแพร่ไปแล้ว ไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน ที่เป็นสาระส าคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้
หน่วยงานยกเลิกการด าเนินการซือ้หรือจ้างครัง้นั้นแล้วด าเนนิการใหม่ให้ถูกต้อง กรณีการก าหนดคุณสมบัตผิู้ยื่น
ข้อเสนอถือเป็นสาระส าคัญที่จะส่งผลกระทบตอ่การพจิารณาให้เป็นผู้ผ่านหรือไม่ผ่านคุณสมบัติในการพจิารณา
ข้อเสนอด้านราคาต่อไป ต้องยกเลกิและด าเนินการใหม่ 
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 19. การบริหารความเสี่ยงการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 การจัดซื้อจัดจ้าง 
  1. แบ่งซื้อ/ แบ่งจ้าง โดยลดวงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ซึง่ท าใหวิ้ธีการซื้อ/จ้างเปลี่ยนไป 
  2. การก าหนดความต้องการใช้ที่ไม่ตรงกบัความจ าเป็น/ ต้องการจัดซื้อพสัดุทีม่ีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ตามข้อก าหนด/ ไม่เหมาะสมกบัการใช้งาน 
  3. ไม่มีการจัดท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง--->แสดงเหตผุลและความจ าเป็น 
  4. คณะกรรมการพจิารณาฯ มิได้จัดท ารายงานเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้างในประเด็นทีส่ าคัญ 
 
 20. การจัดท าสัญญา 

  1. การจัดซือ้/จ้าง โดยหลกัการต้องได้รบัอนุมัติก่อนจึงท าสญัญา 
  2. ก าหนดสาระส าคัญของสญัญาบางประเด็นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศประกวด
ราคา/ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
  3. การใช้สัญญา/ใบสัง่ซื้อ/จ้าง ไม่ถูกต้อง 
  4. เรียกหลักประกันสญัญาไม่ถูกตอ้ง ครบถ้วน 
  5. ก าหนดเงื่อนไขการปรับ ไม่ได้ระบุไว้ 
  6. ปริมาณงานใน BOQ (บัญชีปริมาณงาน) ไม่ถูกต้องตามแบบรปูรายการ ท าใหเ้กิดปัญหาในการ
ตรวจรบั 
  7. ไม่ส่งส าเนาสญัญาไปให้ สตง. ภายใน 30 วัน นับจากวันท าสัญญา 
  8. หนังสือค้ าประกันของธนาคารใช้เป็นหลักประกัน มิได้ระบุเลขที่และวันที่ของสญัญา 
  9. ไม่จัดท าทะเบียนคุมเงินประกนัสญัญา 
  10. คืนหลักประกันสัญญาใหผู้้รบัจ้างก่อนครบก าหนด/ก่อนพ้นข้อผูกพันตามสญัญา 

 
 21. การขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ 

  1. อนุมัติให้ขยายเวลา/ต่อสัญญาโดยไม่มเีหตผุลสมควรตามความเป็นจริง สัง่ใหห้ยุดงานโดยไมม่ี
เหตผุล เช่น ขยายเวลาใหม้ากกว่าที่ท างานจริง 
  2. ไม่ขยายระยะเวลาตามสัญญาใหผู้้รบัจ้าง เมื่อมีการร้องขอทั้งทีท่างราชการปฏิบัติไม่ถกูต้อง ล่าช้า 
 
  3. การก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญา ไม่มีการแจ้งการปรบัและเรง่รัดการก่อสร้าง 

 
 22. การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสัญญา 

- มีการเปลี่ยนแปลงรายการแต่ไม่ได้แก้ไขสัญญา หรอืจัดท าบนัทึกแนบท้ายสัญญา 
- มีการเปลี่ยนแปลงงาน แก้ไขแบบ ไม่ได้ท าบันทึกแนบท้ายสญัญา 

 
 23. การตรวจรับพัสดุ 

  1. ตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
  2. ไม่ตรวจความแท้จรงิของพสัดุ เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจรบั 
  3. เรื่องมีความเป็นเทคนิคสงู ซับซ้อนมาก ไม่ใช้บริการผู้เช่ียวชาญ 
  4. ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า ไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา 
  5. ไม่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ 
  6. ไม่จัดท าเกณฑก์ารตรวจรบั พิจารณาไปก่อน 
  7. ตรวจรับมากหรือน้อยกว่าสัญญาและเอกสารประกอบสญัญา 
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  8. ตรวจรับล่าช้ามาก กรรมการติดภารกจิราชการมาก 
  9. ตรวจรับพัสดุทีม่ีความซับซ้อนมาก มีเอกสารมาก 

 
 24. ความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ีพัสดุ (กค 0406.7/ว 56 ลว 12 ก.ย.2550) 
แนวทางการสอบสวน 
  1. ทุจริตด้านการเงินหรือทรัพยส์ิน 
  2. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  3. คนร้ายท าการโจรกรรมหรือทรัพยส์ินสูญหาย 
  4. อาคารสถานที่ถูกเพลงิไหม ้
  5. อุบัติเหต ุ
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รับฟังการบรรยาย หัวข้อ : (6) การแลกเปลีย่นเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจา้ง และเทคนิคการแก้ไขปัญหา 
 ผู้เข้ารับการอบรมได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง กับวิทยากร และมีเทคนิคในการแก้ไข
ปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยมีคู่มือเอกสารประกอบการอบรมที่เข้าใจง่าย วิทยากรบรรยายได้ชัดเจนซึ่งท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ รับทราบข้อกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง โดยผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในการวางแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง (กรณีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) การจัดท าร่างขอบเขตของงานและเอกสารซื้อหรือจ้าง การจัดหาพัสดุด าเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตลอดจนข้อควรระวังและความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดองค์
ความรู้ หรือมีแนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้มากยิ่งข้ึน เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการปฏิบัติงานรวมถึงการมีทักษะ ประสบการณ์ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานได้  
 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
3.1 ประโยชน์ท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีได้รับจากการฝึกอบรม มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรูค้วามเข้าใจด้านการจัดซือ้จัดจา้ง ซึ่งเป็นไประเบียบกระทรวง     การคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจรับพัสดุ การบริหารความเสี่ยง บทก าหนดโทษ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความชัดเจนมากข้ึน  
 2. ทราบถึงข้อห้าม ข้อควรปฏิบัต ิและการกรอกรายละเอียดในรายงานขอซื้อจัดจ้าง และได้รับประโยชน์จาก
การเข้ารับการฝึกอบรม โดยสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานไดถู้กต้อง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
 3. ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการในการจัดซื้อจัดหาพัสด ุ
 4. ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานของตนเองได ้
 5. ไดท้ราบเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และรายการที่
เบิกได้ หรือไม่ได้ รวมทั้งอัตราค่าเช่าที่พัก หรือค่าอาหารต่างๆ อีกด้วย 
 
3.2 สิ่งท่ีควรเสนอแนะ เพ่ือน าไปพัฒนาในการฝึกอบรมในโอกาสต่อไป 
 1. อยากให้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้อย่างเต็มที่ 
เนื่องจากหากด าเนินการจัดโครงการดังกล่าว ภายในมหาวิทยาลัย ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานมักเรียกผู้เข้ารับการ
อบรมไปปฏิบัติงานระหว่างการฝึกอบรม จึงท าให้ไม่สามารถรับการฝึกอบรมได้เต็มที่ 
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 2. อยากให้มีเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรม เช่น 2 -3 วัน หรือ ให้มีการจัดโครงการมากกว่า 2 ครั้ง/
ปงีบประมาณ 
 3. อยากให้มีการจัดท า workshop และตัวอย่างการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การด าเนินการ
จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิานเดียวกัน และเห็นภาพในการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีคู่มือการด าเนินงานต่างๆ ประกอบด้วย 
 4. อยากให้วิทยากรแยกแต่ละประเด็นของการจัดซื้อหรือจ้าง 
 5. อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการอบรม 
 6. อยากให้มีการแยกกลุ่มในการฝึกปฏิบัติ เพื่อจะได้มีความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานได ้
 
3.3 หัวข้อท่ีผู้รับการฝึกอบรม อยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป มีดังน้ี 
 1. แนวทางการป้องกันในการกระท าผิดระเบียบโดยรวม เช่น กรณีศึกษาที่เคยกระท าผิดของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ เพื่อให้บุคลากรไดต้ระหนักในการปฏิบัติงานพัสดุมากข้ึน หรือมีการอบรมในด้านการบริหารความเสี่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับเอกสาร หลักฐาน การด าเนินการเบิกจ่ายต่างๆ workshop ตัวอย่าง กรณีศึกษาด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. โครงการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติการเข้าระบบe-GP 
 3. ระเบียบพัสดุเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

ส่วนท่ี 5 
ภาพกิจกรรม/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

 
 ภาพแสดงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
                        

    
 

          
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศ : การรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
ภาพแสดงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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 ภาพบรรยากาศ : อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ไดใ้ห้เกียรติต้อนรับวิทยากร 
 
ภาพแสดงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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ภาพบรรยากาศ : พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 

ภาพแสดงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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       ภาพบรรยากาศ : รับฟังการบรรยายจาก วิทยากร คือ นางไตรทิพย์ พุม่ศิลา ต าแหนง่ คลังจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
ภาพแสดงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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ภาพบรรยากาศ : ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
ภาพแสดงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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          ภาพบรรยากาศ : หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบของระลึกให้แก่วิทยากรเพ่ือแสดงความขอบคุณ และผู้เข้าร่วมโครงการได้
บันทึกภาพร่วมกับวิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


