คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง

โดย
นางสาวสมหมาย คูโคกสูง
ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1. ชื่องาน
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การจัดหาพัสดุทันตามกาหนดเวลาที่ต้องการใช้
2.2 เพื่ อ ให้ ก ารจั ด หาพัส ดุ ถู ก ต้อ งตามพระราชบัญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จัด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ.2560 ,ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ดซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพัส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองในการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.4 เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
2.5 เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. ขอบเขตของงาน
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ รายการงบดาเนินงานและงบลงทุน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบั ญชีกลาง (Electronic Government Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท) มีกระบวนการดาเนินงานในระบบ e-GP ตั้งแต่
ขั้นตอนการสร้างโครงการ จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง ไปจนถึงขั้นตอนการส่งมอบพัสดุ ตรวจรับพัสดุ และการ
บริหารสัญญา และเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดาเนินการตรวจรับพัสดุไว้ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว จึงส่งมอบ
เอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อดาเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
ต่อไป
4. คาจากัดความ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน
หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทาของและการรับขน ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษา
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งแลพาณิชย์

-2“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด
และการซ่ อ มแซม ต่ อ เติ ม ปรั บ ปรุ ง รื้ อ ถอน หรื อ การกระท าอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะท านองเดี ย วกั น ต่ อ อาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น
“อาคาร” หมายความว่า สิ่ งปลู กสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้ส อยได้ เช่น อาคารที่ทาการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่ง
สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้า หอถังน้า ถนน ประปา ไฟฟ้า
หรือสิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน
“สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม
การระบายน้า การขนส่งทางท่อ ทางน้า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดาเนินการ
ในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
“การบริหารพัสดุ ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การ
บารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ
“ ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
“หน่ ว ยงานของรั ฐ ” หมายความว่า ราชการส่ ว นกลาง ราชการส่ ว นภูมิภ าค ราชการส่ ว นท้องถิ่ น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วย
ธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของ
รัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“เจ้ าหน้ าที่ ” หมายความว่า ผู้ มีห น้ าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้ างหรื อการบริห ารพัส ดุ หรือ ผู้ ที่ได้รั บ
มอบหมายจากผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กลุ่มงาน /ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเรื่องขอจัดซื้อจัดจ้างมาที่งานพัสดุ
5.1 เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ระเบียบฯ ข้อ 22) ตามรายการดังต่อไปนี้
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(2) เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารรายการขอซื้อขอจ้าง
(3) จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(4) เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณาและผอ.สพป.พช.3หรือ รอง ผอ.สพป.พช.3
(5) ดาเนินการจัดหา
(6) ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง
(7) เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณาและผอ.สพป.พช.3หรือ รอง ผอ.สพป.พช.3
(8) การทาสัญญา
(9) เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณาและผอ.สพป.พช.3หรือ รอง ผอ.สพป.พช.3
(10) ส่งเบิกเงิน ซื้อ/จ้าง
(11) การตรวจรับพัสดุ
5.2 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (ระเบียบฯ ข้อ 175) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ
หรือจ้าง มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่งและให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เมื่อ
ตรวจถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทาใบตรวจรั บโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดาเนินการผ่านระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สามารถใช้เอกสาร
ที่จัดทาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ เป็นเอกสารประกอบการบันทึกรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างได้
(ระเบียบฯ ข้อ 16)
6.2 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง
7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
7.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7.3 คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560
สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
7.4 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

8. Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
รับเอกสารรายการขอซื้อขอจ้าง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
รายการขอซื้อขอจ้าง

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ
จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ไม่อนุมัติ

เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณา
และผอ.สพป.พช.3หรือ รอง
ผอ.สพป.พช.3
อนุมัติ
ดาเนินการจัดหา
ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง

เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณา
และผอ.สพป.พช.3หรือ รอง ผอ.
สพป.พช.3
อนุมัติ
การทาสัญญา

ไม่อนุมัติ

เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณา
และผอ.สพป.พช.3หรือ รอง ผอ.
สพป.พช.3
อนุมัติ
ส่งเบิกเงินซื้อ/จ้าง
การตรวจรับพัสดุ

ไม่อนุมัติ

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ชื่องาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ร้อยละการปฏิบัติที่ถูกต้องของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางตามที่ระเบียบกาหนด
มาตรฐานคุณภาพงานดาเนินการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด

ลาดับที่
1

ผังขั้นตอนการทางาน

รายละเอียดงาน
รับเอกสารรายการขอซื้อขอจ้าง

เวลาดาเนินการ
1 วัน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่

1 วัน

สมหมาย

2

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารรายการขอซื้อขอจ้าง

3

จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1-2 วัน

สมหมาย

4

เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณา และผอ.สพป.พช.3หรือ รอง ผอ.สพป.พช.3

1-2 วัน

สมหมาย

5
6
7

ดาเนินการจัดหา
ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง

1 วัน
1-2 วัน
1-2 วัน

สมหมาย
สมหมาย
สมหมาย

8
9

การทาสัญญา

1 วัน
1 -2 วัน

สมหมาย
สมหมาย

10
11

ส่งเบิกเงินซื้อ/จ้าง
การตรวจรับพัสดุ

1 วัน
1 วัน

สมหมาย
สมหมาย

เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณา และผอ.สพป.พช.3หรือ รอง ผอ.สพป.พช.3

เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณา และผอ.สพป.พช.3หรือ รอง ผอ.สพป.พช.3

หมายเหตุ

