
ร่างขอบเขตของงาน
Term
ขอบเขต,ข้อตกลง

Reference
ข้ออ้างอิง,การ
อ้างอิง,หนังสือ
อ้างอิง



มาตรา ๕๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ 
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน ก่อนทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศเชิญ
ชวน ทั่วไป หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดของพัสดุ ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน เพื่อนําไปใช้เป็นเอกสาร
เชิญชวนใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๒ กระบวนการซื้อหรือจ้าง
การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง

ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งต้ัง คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรอื
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอด้วย 



ข้อ ๔๕ เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๒๑ ได้จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ พร้อมนําร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ 
หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การกําหนดขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการ
กําหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้



1. การซื้อหรือจ้างครั้งหน่ึง > ๕๐๐,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือไม่ก็ได้ 

2. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท          
ให้หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วย  
วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์เผยแพรเ่พือ่รับฟงัความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ

หลักเกณฑ์การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน



ข้อ ๔๖ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ ๔๕ ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ดําเนินการนําร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ เพื่อให้
ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น ไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว

ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Procurement : e-GP)



ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อม
ความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ       
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกราย ทราบเป็นหนังสือ 

การพิจารณาความคิดเห็นข้อเสนอแนะ วิจารณ์(ข้อ ๔๗ )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผดิชอบจัดทําTOR พิจารณาว่า 
สมควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 

จัดทํารายงานพร้อมความเห็นและร่าง
ประกาศและ ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างที่ได้
ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือ
จ้าง เผยแพร่ในระบบe-GP และของ
หน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง ติดต่อกัน  
ไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ และให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกราย
ทราบเป็นหนังสือ 

กี่ครั้ง ?



ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐไดด้ําเนินการตามข้อ ๔๕ หรือข้อ ๔๖ 
และข้อ ๔๗ แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแลว้ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีด่ําเนินการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารซือ้หรอืจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่กําหนด





องค์ประกอบของการกําหนด TOR
1. ความเป็นมา
2. วัตถุประสงค์
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
4. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
5. ระยะประกัน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
7. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
8. วงเงินในการจัดหา
9. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ
เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มี
การกําหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

ความสําคัญของ TOR 
- มีผลต่อการกําหนดคุณภาพ

ของงาน จ้าง/พัสดุ 
- ใช้ในการจัดซื้อและตรวจรับ

ทั้งทางด้าน ปริมาณและ
คุณภาพ

- เป็นเอกสารอ้างอิงที่ใช้เป็น
ส่วนหนึ่ง ของสัญญา

- TOR ที่ดีจะช่วยให้ได้พัสด/ุ
งานจ้างที่ดีตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน 
ประหยัด เกิด ประโยชน์
สูงสุด



เงื่อนไขการกําหนด TOR หรือ SPEC เพื่อเปิดโอกาสแข่งขนั

• ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 

• ไมล่็อคสเปค ไมใ่กล้เคียงกับยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่งโดยเฉพาะ

• เปิดกว้างในการแข่งขันด้านราคา สามารถเข้าเสนอราคาได้หลายราย

• ไม่กําหนดเกินความจําเป็น



มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาคัดเลอืกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา ๕๕ (๑)วิธีประกาศเชิญชวนหรือ 
(๒)วิธีคัดเลือก ให้หน่วยงานของรัฐดาํเนนิการโดยพิจารณาถงึประโยชนข์องหน่วยงานของรัฐ และ
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เป็นสําคัญ โดยให้คํานึงถึงเกณฑร์าคาและพจิารณาเกณฑ์อื่น
ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ (คะแนน 2 เกณฑ์รวมกัน 100 คะแนน )
(๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน 
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 
(๓) บริการหลังการขาย 
(๔) พัสดุที่รัฐตอ้งการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(๕) การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 
(๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีท่ีกําหนดใหม้ีการยืน่ขอ้เสนอด้านเทคนิค

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ



ตัวอย่างการใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น



1.ความเป็นมาชื่อโครงการ/รายการ 2. วัตถุประสงค์





3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา



เอกชน









หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านพสัดุอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 2

วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 3   อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์



หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาการปฏบิัตงิานดา้นพัสดุอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 2

ขอบเขตเนื้อหาการอบรม
การก าหนดความต้องการ

- การวางแผนจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
- การก าหนด TOR
- การก าหนดราคากลาง
- การจัดท าเอกสารใบขอให้จัดหา (ผ่านโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง)

การบริหารสัญญาวัสดุ
- การออกใบสั่งซื้อส าหรับสัญญาจะซื้อจะขาย
- การตรวจรับวัสดุ
- การจัดท าหนังสือแจ้งเตือนให้ส่งมอบพร้อมแจ้งรายการปรับ/ขยายสัญญา



หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาการปฏบิัตงิานดา้นพัสดุอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 2

ขอบเขตเนื้อหาการอบรม
การรับวัสดุเข้าบัญชี

- การรับจากการซื้อ
- การรับจากการเบิกจากคลังพัสดุ
- การรับเข้าของแถมและอื่นๆ (ชดเชย, การยืม, บริจาค, ของตัวอย่าง)

การจ่ายวัสดุออกจากบัญชีหน่วยงาน การปิดบัญชีประจ าเดือน
และการตรวจสอบการปิดบัญชี

การเบิกวัสดุจากคลังพัสดุ
- การเบิกวัสดุรายการที่มีสต็อกในคลังพัสดุ

- การเบิกออนไลน์
- การเบิก Fill in

- การขอให้คลังพัสดุสต็อกรายการใหม่



หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาการปฏบิัตงิานดา้นพัสดุอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 2

การก าหนดความต้องการวัสดุ

การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง (พ.ร.บ.มาตรา 11, ระเบียบ ข้อ 11, 13)

หลักการ : ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและประกาศเผยแพร่
• ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
• เว็บไซต์ของหน่วยงาน
• ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

ข้อยกเว้น : ไม่ต้องประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (พ.ร.บ.มาตรา 11 วรรคหนึ่ง)

• กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุทีใ่ช้ในราชการลับ ตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ (ฉ)
• กรณีที่มวีงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5 แสนบาท

ตามมาตรา 56 (2) (ข)
• กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ตามมาตรา 56 (2) (ง)     

หรือ (ฉ)



หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาการปฏบิัตงิานดา้นพัสดุอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 2

การก าหนดความต้องการวัสดุ

การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง (พ.ร.บ.มาตรา 11, ระเบียบ ข้อ 11, 13)

ข้อยกเว้น : ไม่ต้องประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (พ.ร.บ.มาตรา 11 วรรคหนึ่ง) ต่อ
• กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือที่มีความจ าเป็น

เร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ มาตรา 70 (3) (ข) หรือ (ฉ)
• กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้งที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือทีเ่กี่ยวกับความ

มั่นคงของชาติ ตามมาตรา 82 (3)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังนี้ (ระเบียบ ข้อ 11)
• ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
• วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
• ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
• รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด
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การก าหนดความต้องการวัสดุ

การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง (พ.ร.บ.มาตรา 11, ระเบียบ ข้อ 11, 13)

หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใด            
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในโครงการนั้นได้ (ระเบียบข้อ 11 วรรคสาม)

การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี (ระเบียบ ข้อ 13)

• ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดท ารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
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การก าหนดความต้องการวัสดุ

ขั้นตอนการปฏิบัติ การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ แจ้งขอใหห้น่วยงานจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และส่งค าขอซื้อ
ขอจ้างตามก าหนด เพื่อความโปร่งใส มีการวางแผนและประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ

โดยให้หน่วยงานกรอกรายละเอียดการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะรายการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
เกิน 500,000 บาท ประกอบด้วย (1) ชื่อโครงการ/รายการพัสดุ (2) วงเงินจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (ยกเว้นรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง โดยงานนโยบายและแผน     
จะจัดท าแผนให้หลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณ) คลิก

1

หน่วยงาน/ภาควิชา แจ้งรายละเอียดการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างมาที่งานพัสดุ
ภายในวันที่ก าหนด คลิก

กรณีรายการที่ต้องการจะซื้อยังไม่มีรหัสวัสดุในฐานข้อมูล ให้ใช้แบบฟอร์ม
ใบแจ้งก าหนดรหัสวัสดุ คลิก ส่งไปยังหน่วยทะเบียนพัสดุ ยกเว้นวัสดุการแพทย์ ให้ใช้แบบฟอร์ม
แบบเสนอให้ซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยารายการใหม่ คลิก

2

1 ให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี.pdf
1 แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
1 set_code.pdf
1 med code.pdf
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การก าหนดความต้องการวัสดุ

ขั้นตอนการปฏิบัติ การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ ตรวจสอบและรวบรวมรายการเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
และประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ 

และปิดประกาศ ณ ที่ทาการงานพัสดุ และงานพัสดุแจ้งรหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างและชื่อโครงการ(ชื่อรายการ)
ที่ได้รับจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้หน่วยงาน/ภาควิชารับทราบ เพื่อใช้ระบุในเอกสาร
ราคากลาง/ใบขอให้จัดหา คลิก

3

หน่วยงาน/ภาควิชา ส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตามล าดับ ดังนี้
1. บันทึกขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงาน

รายการพัสดุตามแผน คลิก
2. ใบขอให้จัดหาระบุรหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ่านโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง)
3. ร่างขอบเขตงาน (คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ) ที่คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงาน

จัดท าเสร็จ และราคากลาง คลิก กรณีใช้เกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบ
ต้องก าหนดน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ คลิก

4

1 เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf
1 แต่งตั้งกรรมการจัดร่างขอบเขต.pdf
3 แบบ บก.06 กรณีจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 1 รายการ.pdf
1 price-performance.pdf
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การก าหนดความต้องการวัสดุ

ขั้นตอนการปฏิบัติ การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน/ภาควิชา ส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตามล าดับ ดังนี้ (ต่อ)
4. หากหน่วยงานประสงค์ขอซื้อจ้างด้วยวิธีคัดเลือก คลิก (เชิญผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดหลายราย

เสนอราคา) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก (เชิญผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดรายเดียวเสนอราคา)
ขอให้หน่วยงานระบุเหตุผลโดยเลือกเหตุผลตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 56 (1)
และ (2) โดยใช้แบบฟอร์มให้ถูกต้อง หากไม่มีเหตุผลเฉพาะตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัสดุจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน

4

งานพัสดุ จะเร่งด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและจัดท าสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน
กันยายน-ตุลาคม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับบริหารสัญญาและเบิกจ่ายค่าพัสดุ
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและกฎหมายวินัยการเงินการคลัง

5

1 จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก.pdf
1 จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
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การก าหนดความต้องการวัสดุ

ราคากลาง

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ย่ืน
ข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้

• (1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด
• (2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุทีก่รมบัญชีกลางจัดท า
• (3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด
• (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
• (5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
• (6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
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การก าหนดความต้องการวัสดุ

ราคากลาง (ต่อ)

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด

(2) ราคาอ้างอิง (กรมบัญชีกลางก าหนด) (3) ราคามาตรฐาน (สนง.งปม.หรือหน่วยงานกลางก าหนด)

(4) สืบราคาจากท้องตลาด (5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้าง (6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์
ที่หน่วยงานรัฐนั้นก าหนด

การเลือกแหล่งที่มาของราคากลาง
ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3)
ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้
ราคาใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ
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การก าหนดความต้องการวัสดุ

ราคากลาง (ต่อ)

แนวทางการประกาศรายละเอียด "ข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง“

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ตามหนังสือที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 คลิก กรมบัญชีกลางก าหนดแนวทาง
การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ของรัฐ ที่มีวงเงินส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 แสนบาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง

โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ
ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด

3 ราคากลาง.pdf
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การก าหนดความต้องการวัสดุ

ราคากลาง (ต่อ)
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การก าหนดความต้องการวัสดุ

ราคากลาง (ต่อ)
วิธีการบันทึกข้อมูล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซ้ือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06)
1. ชื่อโครงการ

ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือที่หน่วยงานของรัฐ
ได้ก าหนดไว้เพื่อให้มีการด าเนินการ ในกรณีที่มีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของโครงการในการจัดซื้อ  
กรณเีป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย

ตัวอย่าง ห้องผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง



หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาการปฏบิัตงิานดา้นพัสดุอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 2

การก าหนดความต้องการวัสดุ

ราคากลาง (ต่อ)
วิธีการบันทึกข้อมูล ตามแบบ บก.06 (ต่อ)

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้อนุมัตจิ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ
เป็นเงิน ............................... บาท ให้ระบุจ านวนเงินที่เป็นราคากลาง
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ....... (บาท) ให้ระบุราคาต่อหน่วยด้วย (ถ้ามี)

กรณีจัดซื้อหลายรายการให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ
กรณีจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ (ถ้ามี)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) 
ให้ระบุแหล่งที่มาของราคาหรือวิธีค านวณราคาที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ก าหนด เช่น
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การก าหนดความต้องการวัสดุ

ราคากลาง (ต่อ)
วิธีการบันทึกข้อมูล ตามแบบ บก.06 (ต่อ)

5.1 กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด
ให้ระบุว่าตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด

5.2 กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า
ให้ระบุว่าตามฐานข้อมูลราคาอ้างอิงพัสดุของกรมบัญชีกลาง

5.3 กรณีใช้ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด
ให้ระบุว่าตามราคามาตรฐานของสานักงานประมาณหรือราคามาตรฐานของหน่วยงาน.............ก าหนด 
แล้วแต่กรณี

5.4 กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
ให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา ทั้งนี้    
การสืบราคาจากท้องตลาดต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงาน หรือ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ บางกรณีมีน้อยกว่า 3 ราย ให้สืบเท่าที่มี และเมื่อ
สืบราคาแล้วไม่ว่าจะ 3 รายขึ้นไป หรือ กรณีน้อยกว่า 3 ราย จะน าราคาใดเป็นราคาอ้างอิงให้พิจารณาดังนี้
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การก าหนดความต้องการวัสดุ

ราคากลาง (ต่อ)
วิธีการบันทึกข้อมูล ตามแบบ บก.06 (ต่อ)

5.4.1 กรณกีารจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน
ให้ใชร้าคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิงก่อน เว้นแต่ หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาต่ าสุดสามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็ให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง

5.4.2 กรณกีารจัดหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวน
ให้ใชร้าคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง

ตัวอย่าง สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้
(1) บริษัท รักดี จากัด
(2) ห้างหุ้นส่วนจากัด สุจริตการค้า
(3) www.dekdee.com
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การก าหนดความต้องการวัสดุ

ราคากลาง (ต่อ)
วิธีการบันทึกข้อมูล ตามแบบ บก.06 (ต่อ)

5.5 กรณีใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
ให้ระบุว่า ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ พร้อมระบุเลขที่สัญญาที่ใช้อ้างอิง
เช่น ตามสัญญา เลขที่ ...... ลงวันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. .................

ตัวอย่าง ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
ตามสัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563

5.6 กรณีใช้ราคาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานนั้น
ให้ระบุว่า ใช้ราคาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน................ก าหนด
พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด
เช่น ตามข้อบังคับของหน่วยงาน............................... ลงวันที.่..........  เป็นต้น
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การก าหนดความต้องการวัสดุ

ราคากลาง (ต่อ)
วิธีการบันทึกข้อมูล ตามแบบ บก.06 (ต่อ)

6. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง
ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ก าหนดราคากลางซึ่งอาจเป็นผู้มีหน้าที่ก าหนดขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบฯ ข้อ 21 หรือจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ก าหนดราคากลาง
ก็ได้

แบบฟอร์ม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) คลิก

3 แบบ บก.06 กรณีจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 1 รายการ.pdf
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การก าหนดความต้องการวัสดุ

การจัดท าเอกสารใบขอให้จัดหาวัสดุ (ผ่านโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง)

- วิธีการติดตั้งโปรแกรมและเข้าใช้งานโปรแกรม
- วิธีการค้นหาวัสดุในฐานข้อมูล
- วิธีการบันทึกขอให้จัดหาวัสดุ
- การเสนอรายชื่อคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ติดตามผลการท างาน

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม และการใช้งานโปรแกรมขอให้จัดหา ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง คลิก

4 โปรแกรมขอให้จัดหา ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง.pdf
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การบริหารสัญญาวัสดุ

การออกใบสั่งซื้อส าหรับสัญญาจะซ้ือจะขาย

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 100 ในการด าเนินการตาม
สัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญา
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ

การใช้สัญญาจะซื้อจะขาย
- เพื่อลดระยะเวลาการจัดซื้อระหว่างปี (การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง)
- มีความต่อเนื่องในการส่งมอบพัสดุ
- ท าใหเ้กิดการแข่งขันมากขึ้น และมอี านาจการต่อรอง
- ก าหนด Min-Max ตามความสามารถในการส่งมอบ, ตามความจ าเป็นของพื้นที่จัดเก็บ
และปริมาณการใช้ เพื่อลดมูลค่าวัสดุคงคลัง 
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การบริหารสัญญาวัสดุ

การออกใบสั่งซื้อส าหรับสัญญาจะซ้ือจะขาย (ต่อ)

วิธีการและขั้นตอนการออกใบสั่งซื้อ
การติดตามจุดสั่งซื้อ (Reorder Point) ของหน่วยคลังพัสดุ จะใชโ้ปรแกรมบริหารคลังพัสดุประมวลผล 

โดยมกีารใช้ Electronic Kanban เพื่อตรวจสอบแยกรายการ ที่มียอดคงเหลือต่ ากว่า Min วิเคราะห์ 
จ านวนที่จะส่งมอบเพื่อส ารองวัสดุให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้งานของผู้รับบริการ

การออกใบสั่งซื้อ มีรายละเอียดที่ต้องระบุให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้อง และลดความผิดพลาดในการ
ส่งมอบผิดรายการ/ผิดรุ่น ตามแบบ จพ.12 สัญญาจะซื้อจะขาย คลิก และแบบ จพ.10 ใบสั่งซื้อ คลิก

ช่องทางการส่งใบสั่งซื้อให้บริษัทคู่สัญญา เพื่อเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อ –> E-mail  Fax  Line

การติดตามการส่งมอบพัสดุที่ออกใบสั่งซื้อแล้ว
กรณีวัสดุคงคลังเหลือน้อย ให้โทรติดตามสถานะเพื่อทราบการด าเนินงานของบริษัทว่าระยะเวลา

ที่จะได้สินค้าและลดการตกหล่นในการออก Order
กรณีครบก าหนดส่งมอบพัสดุตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อแล้ว แต่บริษัทยังไม่ได้ส่งมอบ ต้องท าหนังสือ

แจ้งเตือนให้ส่งมอบพัสดุพร้อมแจ้งรายการปรับ

4-5 สัญญา.pdf
4-5 ใบสั่งซื้อ.pdf
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การก าหนดความต้องการวัสดุ

การตรวจรับวัสดุ

- วิธีการติดตั้งโปรแกรมและเข้าใช้งานโปรแกรม
- วิธีการบันทึกการรับวัสดุและการจัดท าใบตรวจรับพัสดุ
- หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- วิธีการบันทึกผลการตรวจรับพัสดุ

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม และการใช้งานโปรแกรมจัดซื้อ-จัดจ้าง รับวัสดุเพื่อรอการตรวจรับ คลิก

5 โปรแกรมจัดซื้อ - จัดจ้าง รับวัสดุเพื่อรอการตรวจรับ.pdf
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การบริหารสัญญาวัสดุ

การแจ้งเตือนให้ส่งมอบพัสดุพร้อมแจ้งรายการปรับ
ระเบียบ ข้อ 181 กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้ว และมคี่าปรับเกิดขึ้น ให้หน่วยงาน
ของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน 7 วันท าการนับถัดจากวันครบก าหนด
ส่งมอบ คลิก และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดใุห้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะ
ที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย คลิก

การขยายสัญญา
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 102 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการ
ตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง  
เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
(2) เหตสุุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
(4) เหตุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

6 remind.pdf
6 copyright.pdf


หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาการปฏบิัตงิานดา้นพัสดุอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 2

การบริหารสัญญาวัสดุ

การบอกเลิกสัญญา

พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 103 ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้มีอ านาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา

(1) เหตตุามที่กฎหมายก าหนด
(2) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผูร้ับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา

ที่ก าหนด
(3) เหตุอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง
(4) เหตุอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์
แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐ
ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป



หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาการปฏบิัตงิานดา้นพัสดุอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 2

การบริหารสัญญาวัสดุ

การบอกเลิกสัญญา (ต่อ)

ระเบียบ ข้อ 183 นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 103 หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจ านวนเงินค่าปรับ
จะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ าเป็น



วัตถุประสงค์การใช้งาน  เพื่อใช้ส าหรับ...........หรอืทดแทนของเดิมหมายเลขประจ าตัวครุภัณฑ์...................

ช่ือรายการ

ระบุแหล่งงบประมาณให้ช่ือตรงกับงบประมาณ
ที่ได้รับ เช่น.........รายได้ อุดหนุน วิจัย

ระบุจ านวน   หน่วยนับ เช่น ชุด เครื่อง ตัว ให้ชัดเจน 
เพื่อความถูกต้องในการก าหนดหมายเลขประจ าตัวครุภัณฑ์

ก าหนดวันขอใช้   ข้ึนอยู่กับระยะเวลาที่ต้องการใช้  
7 วัน  30 วัน 60 วัน 90 วัน จ านวนมีใช้อยู่ ให้ระบุจ านวนครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิม เช่น คอมพิวเตอร์ของเดิมมีจ านวนกี่เครื่อง

1

2

3
4

5 6



ราคากลางแหล่งท่ีมาตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติ
ₒราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลาง
ก าหนด
ₒราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า
ₒราคามาตรฐานท่ีส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด
ₒราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
ₒราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครัง้สุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
ₒราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฎิบัติของหน่วยงานรัฐนั้นๆ
ₒราคากลางใช้แบบฟอร์ม

เงินงบประมาณ 
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากแหล่งที่ได้มาตาม
ข้อ 5 หรือถ้าวงเงินขอซื้อ
ไม่เกิน 3 แสนบาท มาจากราคาตามที่
อ้างอิงข้อ 9
(กรณีวงเงินไม่เกิน 3 แสนบาทภาควิชา/
หน่วยงานขอซื้อได้โดยไม่ต้องส่งงานโยบาย
พิจารณาก่อน)

ช่องหมายเหตุ
ₒ กรณีวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้างตั้งแต่ 3 แสนบาท
ขึ้นไปให้ภาควิชา/หน่วยงานส่งใบขอจัดหาที่
งานนโยบายและแผนให้อนุมัติค าขอตั้ง
งบประมาณก่อน
ₒ กรณีวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้างรวมตั้งแต่ 1 แสน
บาท ให้ภาควิชา/หน่วยงานแนบแบบฟอร์ม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง 
(ตารางปปช.01)

7

8



การจัด/จัดจ้างมี 3 วิธีตามมาตรา55

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไป
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ

วิธีคัดเลือก ได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย

1

2

วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่ง
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง

3



เกณฑ์การพิจารณา 
- เกณฑ์ราคา
- เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นโดยก าหนดค่าเกณฑ์ราคาร้อยละ.........

เสนอรายชื่อคณะกรรมการด าเนินการ
คณะกรรมร่างขอบเขตงาน : (วงเงินขอให้จัดหาเกิน 1 แสนบาท)   
สามารถท าเป็นบันทึกข้อความก็ได้หรือเติมชื่อลงในใบขอให้จัดหากไ็ด้
คณะกรรมกาจัดซื้อ/คณะกรรมตรวจรับ : ห้ามแต่งตั้งกรรมการซ้ ากัน 
(กรรมการจัดซื้อแต่งตั้งกรณวีงเงินเกิน 5 แสนบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับอย่างเดียว



การรับวัสดุเข้าบัญชีหน่วยงาน



การรับวัสดุเข้าบัญชีหน่วยงาน

2

▪ จากการซื้อ
▪ อื่นๆ

▫ เบิกจากคลัง
▫ ของแถม/ของตัวอย่าง

▫ การยืม

▫ การบริจาค



การรับวัสดุ – จากการซ้ือ (หลังจากตรวจรับวัสดุ)

3



เลือกรายการวัสดุจากการซื้อที่ต้องการรับเข้า >> อนุมัติรับเข้า
4



ตรวจสอบความถูกต้องของรายการแล้วบันทึกข้อมูล >> แสดงเลขที่รับวัสดุ >> จบการท างาน
5

เพื่อใช้อ้างอิงในการตรวจสอบย้อนกลับ



การรับวัสดุ - กรณีอื่นๆ เบิกจากคลังพัสดุ (หลังจากได้รับใบเบิกวัสดุ)

6



คลิก จุด 3 จุด เพื่อเลือกประเภทการรับเข้าวัสดุ
7



เลือกประเภทการรับเข้าวัสดุ กรณีเบิกวัสดุจากคลังพัสดุ “เบิกจ่ายหน่วยงาน” >> ค้นหาข้อมูล
8

กรณีอื่น (ของแถม/ของตัวอย่าง/ยืม/บริจาค)

**ข้อมูลจะไม่ไหลจากโปรแกรมขอเบิกจากคลัง
หน่วยงานต้องใช้เมนู “บันทึกเอกสารเพื่อรับเข้าคลัง” 
ก่อนบันทึกรับเข้า



โปรแกรมแสดงข้อมูลใบเบิกเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง >> บันทึกข้อมูล >> จบการท างาน
9

เพื่อใช้อ้างอิงในการตรวจสอบย้อนกลับ



การจ่ายวัสดุออกจากบัญชี
ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุภายในหน่วยงาน

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ไม่ได้ใช้วัสดุนั้นเอง
จึงต้องมีการควบคุมภายใน
ว่าได้จ่ายของไปกับใครบ้าง
ตามหลักฐาน เซ็นรับใบเบิกภายใน



ตัวอย่างใบเบิก

กรณีหน่วยย่อยคีย์เบิก >> ตรวจสอบ/อนุมัติจ่าย กรณีใบเบิกภายใน >> เจ้าหน้าทีค่ีย์เบิกให้



การเบิกจ่ายวัสดุภายในหน่วยงาน (เมื่อได้รับใบเบิกภายใน)

12



เลือกหน่วยงานภายใน >> วัตถุประสงค์ท่ีน าวัสดุไปใช้ >> เลือกวัสดุจากฐานข้อมูล
13



เลือกรายการวัสดุที่ขอเบิก >> จ านวน >> %การใช้งาน >> บันทึกรายการ >> จบการเพิ่มรายการ
14



ระบุรายชื่อบุคลากรผู้รับพัสดุ/ผู้เซ็นชื่อเบิกในใบเบิกภายใน >> บันทึกใบเบิกวัสดุ >> กลับเมนูหลัก
15



16



เลือกรายการใบเบิกที่ต้องการจ่ายวัสดุ >> อนุมัติจ่ายวัสดุ
17



18
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่เบิก >> บันทึกข้อมูลอนุมัติ >> จบการท างาน

เพื่อใช้อ้างอิงในการตรวจสอบย้อนกลับ



การปิดบัญชีประจ าเดือน
ตรวจนับวัสดุคงเหลอื และตรวจสอบการเบิกจ่ายภายใน

ของท่ียังไม่ได้จ่ายออกจากคลังหน่วยงาน
ยังอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่
จึงต้องมีการตรวจนับประจ าเดือน
ว่าบัญชีตรงกับคงเหลือจริงหรือไม่



การดึงรายงานวัสดุคงเหลือตรวจนับ (บัญชี = วัสดุคงเหลือจริง)

20



เลือก รายงานตามช่วงเวลา >> รายงานวัสดุคงคลัง >> รายการวัสดุคงเหลือปัจจุบัน >> ตกลง 
21



22



การตรวจสอบการเบิกจ่ายภายใน (ตัวอย่าง รายงานการจ่ายวัสดุให้หน่วยย่อย)

23



เลือก รายงานตามช่วงเวลา >> รายงานรวมการเบิกจ่ายวัสดุ >> เงื่อนไขและวันท่ีจ่าย >> ตกลง
24



25



26

เพื่อดูสถิติการใช้วัสดุ หากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ตามหลักฐานการเซ็นรับ/ใบเบิกภายใน



การปิดบัญชีวัสดุคงเหลือประจ าเดือน

27



เลือก ปิดบัญชีประจ าเดือน >> เลือกเดือนที่ต้องการปิดบัญชี >> ตกลง >> จบการท างาน
28



การตรวจสอบการปิดบัญชี
งานพัสดุตรวจสอบการปิดบัญชขีองทุกหนว่ยงาน



“

30



“
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อบรมพัสดุ
18 กุมภาพันธ์ 2563



ภาพรวมวสัดทุัง้หมด (ปี 2562)

คลังพัสดุกลาง

135 ล้านบาท (12%)

หน่วยงาน/ภาควชิา

1048 ล้านบาท (88%)

หน่วยขายวัสดุ
(การแพทย์)

51 ล้านบาท

ภาควชิา/หน่วยงาน

84 ล้านบาท

เบิก เบิก

ผู้ป่วย

ส่ังซือ้ 1,183 ล้านบาท
(ต้นทุนรายจ่าย)

เงนิรายได้

หน่วย
บริการผู้ป่วย

ผ่านหน่วยบริการ
ผู้ป่วยและผู้ป่วย 

(HIS)

MIS
ผ่านหน่วยบริการผู้ป่วย

ต้นทนุรายจ่าย



การบริหารคลังพัสดุ

• การบริหารวัสดุคงคลัง (Inventory Management)

– วัสดุคงคลังทัง้หมด  915รายการ (การแพทย์ 672 รายการ  วัสดุอ่ืนๆ   
243รายการ) ยอดรับเข้าประมาณ 135 ล้านบาทต่อ 1 ปี  ยอดเบกิจ่าย
135 ล้านต่อ 1 ปี วัสดุคงคลังเฉล่ีย 4.5 ล้าน ต่อเดือน

– ส ารองวัสดุคงคลังให้เพียงพอส าหรับบริการทุกหน่วยงานในคณะ
แพทยศาสตร์ โดยค านึงถงึต้นทุนขององค์กร



การเบกิวัสดุจากคลังพัสดุ

เติมเตม็(Fill-in)
วสัดกุารแพทย์

เบิก on-line
วสัดอ่ืุนๆ

การเบกิวัสดุรายการที่มี
สตอ็กในคลัง

บริการ เบกิ - จ่าย



การบริการเติมเตม็(Fill-in)วสัดุการแพทย์

เงื่อนไขการให้บริการ

 จนัทร์  พธุ  ศกุร์     บริการ หอผู้ ป่วยทัง้หมด และคลนิิกอายรุกรรม
ศนูย์ ให้ยาเคมีบ าบดั

 พฤหสับดี              บริการ  ผู้ ป่วยนอก และสถาบนัตา่ง ๆ
 องัคาร                  ไมมี่บริการเตมิเตม็

หน่วยงานต้องยืนยนับนัทกึสง่การเติมเต็มก่อนเวลา 10.00 น

 คลงัพสัดนุ าสง่วสัดแุล้วเสร็จไม่เกิน 16.00 น



• ขัน้ตอนการปฏิบตัิระบบเติมเตม็ (Fill in)

- หน่วยงานรับ และจ่ายวสัดท่ีุเบกิจากคลงัพสัดใุนโปรแกรม
บริหารคลงัพสัดใุห้เป็นปัจจบุนั ตามจ านวนใช้งานจริง

- เม่ือถึงรอบการเติมเต็ม แตล่ะหน่วยงาน สามารถตรวจสอบ
จ านวนวสัด ุท่ีจะได้รับการเตมิเตม็ โดยโปรแกรมสามารถ

ค านวณอตัโนมตัิ ****

- ยืนยนัการเตมิเต็ม  โดยบนัทกึสง่ข้อมลูวสัดเุพื่อเติมเต็ม****













ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ไม่ต้องบนัทกึเบกิ

หน่วยงานไม่ต้องกังวลเร่ืองของDad Stock และ Exp.

วัสดุคงคลังของหน่วยงานเป็นปัจจุบันมากขึน้

พสัดุสามารถพยากรณ์ความต้องการใช้ของหน่วยงานแม่นย ามากขึน้

พสัดุสามารถลดยอดวัสดุคงคลังโดยรวม

ผลที่ได้รับจากการบริการวัสดุการแพทย์ด้วยระบบเติมเตม็



การเบิก Online วสัดุอ่ืน ๆ

• ทุกหน่วยงานสามารถเบกิได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 1 ครัง้                              

 วนัองัคาร       ส าหรับบริการ หน่วยงาน และ ภาควิชาตา่ง ๆ

 จนัทร์  พธุ  พฤหสับดี  ศกุร์    ตามรอบเติมเตม็

 การคีย์เบกิวสัดใุห้เบกิรวมวสัดทุกุประเภทในฉบบัเดียว



แยกใบเบกิตา่งหาก  เน่ืองจากเป็นรายการท่ีก าหนดให้หนว่ยงานคีย์เบกิ
จองลว่งหน้า 1 วนั  ลงนามอนมุตัิให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15.30 น.  
เพื่อให้หน่วยคลงัพสัดรุวบรวมจ านวนเบกิของทกุหน่วยงาน  แจ้งผู้ขาย
สง่มอบวนัถดัไป

หน่วยงานสามารถตดิตอ่รับพสัด ุได้หลงัเวลา 13.30  น. – 15.30 น.

การเบิก Online กระดาษช าระม้วนใหญ่ และกระดาษเช็ดมือ



1. หลักเกณ์การเพิ่มสต๊อกวัสดุรายการใหม่เข้าคลังพัสดุ 
(แบบฟอร์มเพิ่มสต๊อก)  

• ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน

• อัตราหมุนเวียนสม ่าเสมอ

• ไม่ซ า้ซ้อนรายการเดมิที่มีในคลังพัสดุ

• ไม่ควรเจาะจงผลิตภณัฑ์ (เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็น
ธรรม)

• กรณีเจาะจงผลิตภัณฑ์ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ชัดเจน

การเพิ่มสตอ็กวัสดุรายการใหม่เข้าคลังพัสดุ



2. ขัน้ตอนการด าเนินการเพิ่มสตอ็ก

• คลังพัสดุรับเอกสารการขอเพิ่มสตอ็กจากหน่วยงาน 
(แบบฟอร์มเพิ่มสต๊อก)

• ตรวจสอบ พร้อมให้ความเหน็และเสนอผู้บริหาร อนุมัติ

• ทะเบียนพัสดุ ออกรหัสวัสดุ หลังจากได้รับการอนุมัติให้
เพิ่มสตอ็ก

• ขอให้จัดหาวัสดุเข้าสตอ็กคลังพัสดุ

การเพิ่มสตอ็กวัสดุรายการใหม่เข้าคลังพัสดุ (ต่อ)



หลักเกณฑ์การ
เพิ่มสต๊อก
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