คู่มือขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
การจัดซื้อ/จัดจ้าง

นางรัตนาวรรณ์ แดงขาว
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

คานา
คู่มือปฏิบั ติงานการจัดซื้อจั ดจ้าง ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ใช้ ในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( e-GP) โดยดำเนินการให้ สอดคล้องกับพระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริห ารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห าร
พัส ดุภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ซึ่งคู่มื อการปฏิ บัติ งานดังกล่ าวนี้ ผู้ จัด ทำได้ รวบรวมขั้น ตอนให้ เป็ น
ระบบเพื่อให้ เจ้าหน้ าที่ ผู้ป ฏิบั ติงานด้านพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางขั้นตอนและกระบวนการท ำงานของ
การจัดซื้อ จัดจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น

ผู้จัดทำ
รัตนาวรรณ์ แดงขาว

สารบัญ

ชื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์
ขอบเขตของงาน
คำจากัดความ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Flow Chart การปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มที่ใช้
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
Flow Chart จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Flow Chart จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Flow Chart การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
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การจัดซื้อ/จัดจ้าง
๑. ชื่องาน
ddddddddการจัดซื้อ/จัดจ้าง
๒. วัตถุประสงค์
ddddddddเพื่อให้การจัดหาพัสดุทันตามกำหนดเวลาที่ต้องการใช้และดาเนินการการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ
๓. ขอบเขตของงาน
ddddddddงานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามพระราชบั ญ ญั ติ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560
และระเบี ยบ กระท รวงการ ค ลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบ ริ ห ารพั สดุ ภ าค รั ฐ พ .ศ . 2 5 6 0
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
4. คาจากัดความ
ddddddd
ddddddddการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง หมายความว่ า การด าเนิ น พื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง พั ส ดุ การซื้ อ จ้ า ง เช่ า แลกเปลี่ ย นหรื อ โดย
นิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ddddddddพั ส ดุ ห มายความว่า สิ น ค้ า งานบริก าร งานก่ อ สร้าง งานจ้ างที่ ป รึก ษา และงานจ้างออกแบบ หรือ ควบคุ ม
งานก่อสร้างรวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ddddddddเจ้ า หน้ า ที่ หมายความว่ า ผู้ มี ห น้ า ที่ เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จ้ า งหรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ หรื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบหมาย
จากผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
5.1 สารวจความต้องการใช้พัสดุของกลุ่มใน สพป.นศ.1
5.2 วางแผน กาหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
5.3 ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะและแบบรูปรายการของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ/จัดจ้าง
5.4 จัดทำรายงานของซื้อ/จ้าง เสนอขอความเห็นชอบ ผอ.สพป.นศ.1
5.5 ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบ/จัดทำ e-GP
5.6 จัดทำสัญญาหรือข้อตกลง/สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/จัดทำใบ PO
5.7 บริหารสัญญา
5.8 ตรวจรับพัสดุภายในเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด/ตรวจรับในระบบ GFMIS
5.9 จัดทำรายงานเสนอ ผอ.สพป.นศ.1 เพื่อทราบผลการพิจารณา
5.10 เบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

-26 Flow Chart การปฏิบัติงาน
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
สารวจความต้องการ

วางแผน/กาหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณ

ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายงานของพัสดุที่ต้องการจัดซือ้ /จัดจ้าง

ไม่ถูกต้อง
จัดทารายางนขอซื้อ/จ้าง/ขอความรับผิดชอบ
ผอ.สพป.นศ.1
ถูกต้อง
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามวิธีที่ได้รับความเห็นชอบ E-GP

จัดทาสัญญาหรือข้อตกลวง/สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ทาใบ PO

บริหารสัญญา

-
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ตรวจรับพัสดุในเวลาที่ระเบียบกาหนด/
ตรวจรับในระบบ GFMIS

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานเสนอ
ผอ.สพป.นศ.1 เพื่อทราบ

มอบเรื่องการตรวจรับให้เจ้าหน้าที่การเงินเบิกเงิน

ไม่ถูกตอ้ ง

ถูกต้อง

7.แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จัดจ้าง
7.2 เกณฑ์คุณลักษณะ/แบบรูปรายการ
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
8.2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
8.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
8.4 กฎกระทรวง
8.5 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
8.6 คู่มือระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP)

-49. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชื่องาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รหัสเอกสาร

มาตรฐานคุณภาพงาน : เพื่อให้การจัดหาพัสดุทันตามกำหนดเวลาที่ต้องการใช้และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัตทิ ถี่ ูกต้องของขั้นตอนการจัดหาพัสดุและถูกต้องตามระเบียบ
ลำดับที่

ผังขั้นตอนการดำเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1

สำรวจความต้องการใช้พัสดุของกลุ่มใน สพป.นศ.1

5 วันทำการ

เจ้าหน้าที่

2

วางแผนกาหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณที่จะใช้ดาเนินการ

3 วันทาการ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะแบบรูปรายการ

2 วันทาการ

เจ้าหน้าที่

จัดทารายงานขอซื้อ/จ้าง เสนอขอความเห็นชอบ ผอ.สพป.นศ.1

1 วันทำการ

ผอ.สพป.นศ.1

3
4

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบเพื่อจัดทำ e-GP ตามวิธีการซื้อ/จ้าง เจ้าหน้าที่
5
เอกสารอ้างอิง
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. กฎกระทรวง

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้
ตามความ
เหมาะสมและ
ปริมาณงานที่
ได้รับ

-59. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
ชื่องาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รหัสเอกสาร

มาตรฐานคุณภาพงาน : เพื่อให้การจัดหาพัสดุทันตามกำหนดเวลาที่ต้องการใช้และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน : ร้อยละการปฏิบัตทิ ี่ถูกต้องของขั้นตอนการจัดหาพัสดุและถูกต้องตามระเบียบ
ลำดับที่

ผังขั้นตอนการดำเนินงาน

รายละเอียดงาน

6

จัดทำสัญญาหรือข้อตกลง/สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ทำใบ PO

7

บริหารสัญญา

8

ไม่ถูกต้อง

ระยะดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ระยะเวลาอาจ
เจ้าหน้าที่/ผู้ขายผู้รับจ้าง เปลี่ยนแปลง
ภายใน 7 วัน
ได้ตามความ
เหมาะสมและ
ตามข้อกำหนดในสัญญา เจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการฯ ปริมาณงาน
ที่ได้รับ

ตรวจรับพัสดุภายในเวลาที่ระเบียบฯกำหนด/ตรวจรับในระบบ GFMIS ตามข้อกำหนดในสัญญา เจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการฯ
ถูกต้อง

9

จัดทำรายงานเสนอ ผอ.สพป.นศ.1 เพื่อทราบ

1 วัน

ผอ.สพป.นศ.1

10

มอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่การเงินเบิกเงินเพื่อจ่ายผู้ขาย
/ผู้รับจ้าง

1 วัน

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่การเงิน

เอกสารอ้างอิง
1.พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. กฎกระทรวง

-6Flow Chart จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อ/จ้าง
วงเงนิ ไม่เกิน 100,000 บาท
ไม่ตอ้ งจัดทาแผนจัดซื้อ/จ้าง
ยกเว้นตามมาตรา 11

(2)

บันทึกร ายงานขอซื้ อ/จ้าง

แต่งตั้งผูต้ รวจรับพัสดุ
ทาหนังสือให้ผู้คา้

จัดซื้อ/จ้าง
วงเงินเกิน 100,000 บาท
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
ไม่ตอ้ งจัดทาแผนจัดซื้อ/จ้าง
ยกเว้นตามมาตรา 11 (2)
บันทึกร ายงานขอซื้ อ/จ้าง
แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อ/จ้าง

มาเสนอราคา

บันทึกรายงานผลการพิจารณา

และคณะกรรมการตรวจรับ
ทาหนังสือให้ผู้คา้

มาเสนอราคา

และขออนุมตั ิซ้ือ/จ้าง
พร้อมออกใบสั่งซื้อ/จ้าง

บันทึกรายงานผลการพิจารณา
และขออนุมตั ิซ้ือ/จ้าง

รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

พร้อมออกใบสั่งซื้อ/จ้าง

โดยผูต้ รวจรับพัสดุ
รายงานผลการตรวจรับพัสดุ
บันทึกขออนุ มตั ิเบิกจ่ายเงิน

โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

บันทึกขออนุ มตั ิเบิกจ่ายเงิน

-7Flow Chart จัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e-bidding)
เริ่มต้นเริ่มต้น
กรณีไม่แต่งตั้ง

กรณีแต่งตั้ง
แต่งตั้งบุคลใดบุคคลหนึ่งหรือ

หัวหน้าส่วนราชการ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา

หรือผู้รบั มอบหมาย

บุคคลหรือคณะกรรมการ
กาหนอรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุที่จะจัดหา

จัดหารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา

หัวหน้าส่วนราชการ

ไม่เห็นชอบ

พิจารณา

หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย

เห็นชอบ
จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง จัดทาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมขออนุมัตแิ ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

เจ้าหน้าที่

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบไม่ปรับปรุง

พิจารณา

หัวหน้าส่วนราชการหรือ
ผู้รับมอบอานาจ

เห็นชอบแต่ไม่ต้องเผยแพร่
เห็นชอบปรับปรุง

เห็นชอบและให้เผยแพร่
มีผู้เสนอแนะ/วิจารณ์/มีความเห็น

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่
ไม่มีผู้เสนอแนะ/วิจารณ์/มีความเห็น

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

จัดทาและเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
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(Electronic Bidding : e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้ าส่วนราชการ
หรือผู้มีอานาจ

ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา
และรายงานผลการพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

พิจารณา
เห็นชอบ

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่

ขอความเห็นชอบผู้มี

อานาจสั่งซื้อสั่งจ้าง

ผ็มีอานาจหรือผู้รับ
มอบอานาจ

พิจารณา
เห็นชอบ

หัวหน้ าส่วนราชการ
หรือผู้
หัวหน้ าส่วนราชการ
หรือผู้มีอานาจ

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่

เจ้ าหน้ าที่

ไม่เห็นชอบ

แจ้งผลการพิจารณา
ประกาศผลการพิจารณา

บริ หารสัญญา

สิ้นสุด
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การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการจัดทา

รายการในแผน

ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ

เจา้ หน้าที่ หรือผูไ้ ด้รับมอบหมาย
จัดทาแผนประจาปี เสนอหัวหน้าหน่ วยงาน
ของรัฐ
หัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ
หัวหน้า เจา้ หน้าที่ประกาศเผยแพร่ แผน
รีบดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
ตามแผนและขั้นตอนของระเบียบฯ
เพื่อให้พร้อมทาสัญญาหรื อข้อตกลง
เมื่อได้รับอนุมตั ิทางการเงินแล้ว

เมื่อได้รับอนุมตั ิทางการเงินแล้ว
จึงทาสัญญาหรือข้อตกลงได้

(1) ชื่อโครงการ
(2) วงเงินโดยประมาณ
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
หรื อจัดจ้าง
(4) รายการอื่นตามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
เวบ็ ไซต์กรมบัญชีกลาง
เวบ็ ไซต์หน่วยงาน
ปิ ดประกาศที่หน่วยงาน
ไม่เผยแพร่ แผนในเวบ็ ไซต์
ของกรมบัญชีกลาง

ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการนั้นได้
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การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อยกเวน้

หลัก

ต้องจัดทาแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจาปี

กรณีต่อไปนี้ไม่ตอ้ ง
จาทาแผนประจาปี

(1) ต ามมาตร า 56
(1) (ค) หรือ (ฉ )

จาเป็นเร่งด่วน
ใช้ในราชการลับ
วงเงินไม่เกิน 5

(2) ตามมาตรา 56
(2) ( ข) (ง) หรือ (ฉ )

แสน

จาเป็นต้องใช้พสั ดุโดยฉุกเฉิน
พัสดุขายทอดตลาด

(3) งานจ้างที่ปรึกษา
ตามมาตรา 70 (3)
(ข) หรื อ (ฉ )

(4) งานจ้างออกแบบ
หรื อควบคุมงานก่อสร้าง
ตามมาตรา 82 (3)

วงเงินค่าจ้างไม่เกิน 5 แสนบาท
มีความจาเป็นเร่งด่วนหรื อ
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

มีความจาเป็นเร่งด่วนหรื อ
เกี่ยวกับความมัน่ คงของชาติ

