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แบบบันทึกองคความรูรายบุคคล
1. ชื่อองคความรู

:

2. ชื่อเจาของความรู :

กระบวนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP)

นางสาวปญจรัตน ฐิติรัชชพันธุ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
3. องคความรูที่บงชี้ (เลือกไดจํานวน 1 หมวด)
 หมวดที่ 1 สรางสรรคชุมชนพึ่งตนเองได
 หมวดที่ 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัวอยางสมดุล
 หมวดที่ 3 เสริมสรางทุนชุมชนใหมีธรรมมาภิบาล
 หมวดที่ 4 เสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง
4. ที่มาและความสําคัญในการจัดทําองคความรู
การประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให
การดําเนิน การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติง านที่เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยการ
กําหนดเกณฑมาตรฐานกลางเพื่อใหหนวยงานของรัฐทุกแหงนําไปใชเปนหลักปฏิบัติ โดยมุงเนนการเปดเผยขอมูล
ตอสาธารณชนใหมากที่สุด เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางที่คํานึงถึงวัตถุประสงคของการใชงานเปนสําคัญ ซึ่งจะกอใหเกิดความคุมคาในการใชจายเงิน มีการวาง
แผนการดําเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหการจัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้งเพื่อใหเปน ไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการสง เสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจาง ซึ่งเปนมาตรการหนึ่งเพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ประอบกับ
มาตรการอื่น ๆ เชน การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะทําใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ อันจะเปนการสรางความเชื่อมันใหกับสาธารณชนและกอใหเกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
5. รูปแบบ กระบวนการ หรือลําดับขั้นตอน
การดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ใหดําเนินการในระบบ e-GP และใหใชเอกสารที่จัดพิมพออกจากระบบ e-GP เปน
เอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ 9 ความวา การดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ตามระเบี ยบนี้ ดวยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิ กส ใหห นวยงานของรัฐดําเนิ น การในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement :
e - GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดใหหนวยงานของรัฐใชเอกสารที่จัดพิมพจากระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส เปนเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบ และมี 2 กรณี
ตอไปนี้ไมตองดําเนินการในระบบ e-GP ตามหนังสือที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
กรณีที่ 1 ไมตองประกาศแผนในระบบ e-GP กรณีที่ไดรับยกเวน ตามมาตรา 11 (1)
(2) (3) ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กรณีที่ 2 ไมตองทําการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP กรณีดังนี้
1) การจัดซื้อจัดจางที่มีมูลคาต่ํากวา 5,000 บาท ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0421.4/ว 294 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
2) การจัดซื้อจัดจาง ตามขอ 39 วรรค 2 ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่
กค 0421.4/ว 294 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
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3. การจางเหมาบุคคลธรรมดาตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่
กค 0421.4/ว.82 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556
4. การซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงไมถึง 10,000 ลิตร ไมมีภาชนะเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง
กรณีจัดซื้อจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมใหเครดิตแกสวนราชการ , กรณีตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก
ที่ กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่องหลักเกณฑและขั้นตอนการใชบัตรเติมน้ํามันรถราชการ
และกรณีการจัดซื้อจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใหเครดิตแกสวนราชการที่ไมทํา PO
วิธีการจัดซื้อจัดจางที่มีมูลคาต่ํากวา 5,000 บาท มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. เจาหนาที่พัสดุจะตองทําการสํารวจความตองการพัสดุ และตองดําเนินการขออนุมัติ
ดําเนินโครงการจากผูมีอํานาจอนุมัติ (หัวหนาหนวยงาน)
2. เมื่อไดรับการอนุมัติใหดําเนินการโครงการเรียบรอยแลว เจาหนาที่พัสดุจะตองจัดทํา
รายงานขอซื้อขอจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ จัดจางพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 22
(จํานวน 8 หัวขอ) ประกอบดวย 1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดซื้อจาง 2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะ 3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง 4) วงเงินที่จะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ 5)
กําหนดเวลาที่จะตองการใชพัสดุนั้นหรืองานนั้นแลวเสร็จ 6) วิธีที่จะซื้อหรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจาง 7)
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 8) ขอเสนออื่น ๆ และใหมีการอนุมัติขอแตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ
โดยขอใชบันทึกขอความรายงานขอซื้อขอจางแทนคําสั่งแตงตั้ง
3. จัดทํารายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจาง วาหนวยงานไดดําเนินการซื้อ/จาง
จากรานใด และเปนวงเงินเทาไหรในการจัดซื้อจัดจาง
4. จัดทําใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ซึ่งประกอบไปดวยเลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ชื่อผูรับจาง/
ชื่อผูขาย รายละเอียดในการจัดซื้อ/จัดจาง จํานวนหนวย ราคาตอหนวย ราคารวม ชื่อผูรับใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง
ชื่อผูซื้อ/ผูจาง วันที่รับใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง และวันกําหนดสงมอบงานซื้อ/งานจาง
5. เมื่อผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบของ หรือสงมอบงานจาง จะตองมีใบสงของจาก
ผูขาย/ผูรับจาง ซึ่งจะตองมีการระบุรายการและจํานวนเหมือนกับในใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง
6. เมื่อถึงเวลาในการสงมอบของ เจาหนาที่จะตองดําเนินการจัดทําใบตรวจรับพัสดุ ซึ่ง
ในใบตรวจรับพัสดุจะตองมีชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุชื่อเดียวกับที่ขออนุมัติแตงตั้งในบันทึกรายงานขอซื้อ/ขอจาง
และจะตองระบุดวยวา ใบสงของ/ใบสงมอบงานจาง เลมที่เทาไหร เลขที่เทาไหร และลงวันที่เทาไหร ในการตรวจรับ
พัสดุ
7. เมื่อกรรมการตรวจรับพัสดุเซ็นตรวจรับเรียบรอยแลว เจาหนาที่รวบรวมเอกสาร
จัดสงใหเจาหนาที่การเงิน เพื่อทําการเบิกจายตอไป ซึ่งเอกสารจะตองประกอบดวย
- เรื่องเดิม (ตัวโครงการฯ และบันทึกขออนุมัติดําเนินโครงการ)
- รายงานขอซื้อ/ขอจาง
- รายละเอียดแนบทายรายงานขอซื้อ/ขอจาง
- รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจาง
- ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง
- ใบสงของ หรือใบสงมอบงานจาง
- ใบตรวจรับพัสดุ
- ภาพถายวัสดุ/งานจาง
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วิธีการจัดซื้อจัดจางที่มีมูลคาตั้งแต 5,000 -500,000 บาท มีขั้นตอนการดําเนินการ ซึ่ง

วิธีการนี้
ตองดําเนินการในระบบ e-GP ดังนี้
1. เจาหนาที่พัสดุจะตองทําการสํารวจความตองการพัสดุ และตองดําเนินการขออนุมัติ
ดําเนินโครงการจากผูมีอํานาจอนุมัติ (หัวหนาหนวยงาน)
2. เจาหนาที่พัสดุจะตองดําเนินการในระบบ e-GP ตามขั้นตอน ดงนี้
1) เพิ่มโครงการ โดยระบุวิธีการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามกฎ
กระทรวง (ข) และระบุวงเงินในการจัดซื้อจัดจาง ระบุแหลงงบประมารณ รหัสแหลงเงิน และรหัสงบประมาณ
2) จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 22 (จํานวน 8 หัวขอ) ประกอบดวย 1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดซื้อ
จาง 2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง 4) วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ 5) กําหนดเวลาที่จะตองการใชพัสดุนั้นหรืองานนั้นแลวเสร็จ 6) วิธีที่จะซื้อหรือ
จางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจาง 7) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 8) ขอเสนออื่น ๆ
3) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
4) จัดทํารายงานพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจาง
5) จัดทําประกาศผูชนะการเสนอราคา พรอมทั้งประกาศขึ้นเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง เพื่อเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางในแตละครั้งวาซื้อ/จางจากรานใด เปนจําวนเงินเทาไหร
6) จัดทําใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ซึ่งประกอบไปดวยเลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง
ชื่อผูรับจาง/ชื่อผูขาย รายละเอียดในการจัดซื้อ/จัดจาง จํานวนหนวย ราคาตอหนวย ราคารวม ชื่อผูรับใบสั่งซื้อ/
ใบสั่งจาง ชื่อผูซื้อ/ผูจาง วันที่รับใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง และวันกําหนดสงมอบงานซื้อ/งานจาง
7) เมื่อผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบของ หรือสงมอบงานจาง จะตองมีใบสงของ
จากผูขาย/ผูรับจาง ซึ่งจะตองมีการระบุรายการและจํานวนเหมือนกับในใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง
8) เจาหนาที่จะตองดําเนินการบันทึกการสงมอบงานในระบบ e-GP ในเมนู
การบริหารสัญญา เมนูการสงมอบงาน และทําการตรวจรับงานในเมนูการตรวจรับ แลวทําการพิมพใบตรวจรับพัสดุ
ออกจากระบบเพื่อใหกรรมการตามคําสั่งที่ไดแตงตั้งไว เปนผูทําการตรวจรับพัสดุ
9) เมื่อกรรมการตรวจรับพัสดุเซ็นตรวจรับเรียบรอยแลว เจาหนาที่รวบรวม
เอกสารจัดสงใหเจาหนาที่การเงิน เพื่อทําการเบิกจายตอไป ซึ่งเอกสารจะตองประกอบดวย
- เรื่องเดิม (ตัวโครงการฯ และบันทึกขออนุมัติดําเนินโครงการ)
- รายงานขอซื้อ/ขอจาง
- คําสั่งแตงแตงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจาง
- ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง
- ใบสงของ หรือใบสงมอบงานจาง
- ใบตรวจรับพัสดุ
- ภาพถายวัสดุ/งานจาง
6. ปญหาที่พบในการและแนวทางการแกไขปญหา
1. ระบบ e-GP มีความไมเสถียรตอการทํางาน เกิดความลาชาของระบบ หากวันใดกรมบัญชีกลาง
ไดทําการปรับปรุงระบบ จะไมสามารถเขาใชงานระบบ e-GP ได
2. การบันทึกจํานวนวงเงินงบประมาณผิดพลาดตั้งแตการสรางโครงการในระบบ e-GP เชน จาง
จัดทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 100 เลม ๆ ละ 60 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 6,000 บาท แตสราง
โครงการในวงเงิน 600 บาท หรือ 60,000 บาท เปนตน การแกไขคือ หากพบขอผิดพลาดซึ่งยังไมไดดําเนินการ
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ไปยังลูกตอๆ ไปของกระบวนการในระบบ e-GP ก็ทําการยกเลิกโครงการ แลวทําการสรางโครงการใหม แตหาก
ดําเนินการมาหลายขั้นตอนแลว จะตองดําเนินการถอยลูกบอล เพื่อแกไขใหถึงตรงจุดที่ผิดพลาด
3. การบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหลงเงินผิดพลาด โดยไมไดตรวจสอบจะมีปญหาเกิดขึ้น
หลังจากสงเอกสารเบิกจายใหกับเจาหนาที่การเงิน แลวเจาหนาที่การเงินตรวจสอบในระบบ GFMIS แลวโครงการที่
ดําเนิน การนั้น ไมปรากฏในระบบ GFMIS จึงทําใหไมสามารถเบิกจายได วิธีการแกไขคือ เจาหนาที่พัสดุจะตอง
ดําเนินการแกไขถอยลูกบอลถอยหลัง จากการตรวจรับ มาสงมอบงาน แลวถึงจะดําเนินการแกไขรหัสงบประมาณ
และรหัสแหลงเงินในระบบ e-GP ได
7. ประโยชนของการองคความรู
ทําใหมีความระมัดระวังในการของการบันทึกขอมูลในระบบ e-GP เพิ่มมากขึ้น และทําใหตระหนัก
ถึง การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จัด จ างฯ และระเบี ย บกระทรวงการคลั ง วา ดว ยการจั ด ซื้อ จั ด จา ง
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

