
 

 
 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก 
 
 
 

เรื่อง 
กระบวนการจัดซื้อครภุัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

กรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไมเ่กิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

 
 
 
 

จัดท าโดย 
นางสาวสายรุ้ง กล่ าเพชร 

งานบริหารงานท่ัวไป  สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  



 

 
 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก 
 

เรื่อง 
กระบวนการจัดซื้อครภุัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

กรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไมเ่กิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

 
จัดท าโดย 

นางสาวสายรุ้ง กล่ าเพชร 
งานบริหารงานท่ัวไป  สถาบันอยุธยาศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ตรวจสอบการจดัท า ครั้งที่ ๑ 
 

…………………………………………….. 
ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

วันที่..........เดือน.................................................พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 



 

ค าน า 
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและ             

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเส้นทาง              
การท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน               
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ ในการปฏิบัติงานและช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น             
จากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา ของงานบริหารงานทั่วไป           
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการจัดท ากระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท   
แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา และเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน            
ให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้เพราะการจัดท ากระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีวงเงินเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง 
รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 

ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ที่เป็น
ก าลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
 
 

นางสาวสายรุ้ง กล่ าเพชร 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 

มกราคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 



 

สารบัญ 

หน้า 
ค าน า             

สารบัญ             

ส่วนที่ ๑  บริบทมหาวิทยาลัย         ๑ 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       ๑ 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย        ๒  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย        ๒ 
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย        ๓  
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    ๕ 
ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา         ๖ 
นโยบาย ปรชัญา วิสัยทัศน ์พันธกิจ กลยุทธ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม ของสถาบันอยุธยาศึกษา  ๙ 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสถาบันอยุธยาศึกษา     ๑๑ 
งานและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงานของสถาบันอยุธยาศึกษา    ๑๒ 

ส่วนที่ ๒  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         ๑๙ 
ขั้นตอนที่ ๑  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเสนอรายชื่อคณะกรรมการก าหนด    ๒๙ 
  รายละเอียดคุณลักษณะ  ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ      ๒๙  
ขั้นตอนที่ ๒    จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ/ราคากลาง  ๓๐ 

 และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ      ๓๖  

ขั้นตอนที่ ๓    สืบหาข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง      ๓๗ 
ให้คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง   
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
เป็นข้อมูลในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ      ๔๑  

ขั้นตอนที่ ๔    ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง     ๔๒ 
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ      ๔๔ 



 

   

สารบัญ (ตอ่) 

หน้า 
สารบัญ             

ขั้นตอนที่ ๕    มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง    ๔๕ 
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ      ๔๖  

ขั้นตอนที่ ๖    จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมเสนอ    ๔๗ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ     ๕๔ 

ขั้นตอนที่ ๗   ด าเนินการเข้าระบบการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์    ๕๕ 
(Electronic Government Procurement : e-GP)  
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ     ๕๕ 

ขั้นตอนที่ ๘   จัดท าหนังสือเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรงเข้ายื่นข้อเสนอและราคา   ๕๖ 
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ     ๖๗ 

ขั้นตอนที่ ๙   ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ยื่นข้อเสนอและราคาที่หน่วยงาน     ๖๘        
                  ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ      ๖๙  
ขั้นตอนที่ ๑๐    คณะกรรมการพิจารณาผลร่วมประชุมพิจารณาการยื่นข้อเสนอ    ๗๐ 

และตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและราคา  
                  ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ      ๗๓  
ขั้นตอนที่ ๑๑    จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสาร    ๗๔ 

ที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง  

                   ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ      ๗๘ 
ขั้นตอนที่ ๑๒  เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบรวบรวมเอกสารผลการพิจารณา    ๗๙ 

และความเห็นที่ได้รับไว้ทั้งหมดจากคณะกรรมการ เพ่ือน าเสนอ 
หัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

                   ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ      ๗๙ 
  



 

สารบัญ (ตอ่) 

หน้า 
สารบัญ       
ขั้นตอนที่ ๑๓   รวบรวมเอกสารเบื้องต้นท้ังหมดให้งานพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ๘๐ 

 และจัดท าหนังสือเชิญลงนามสัญญาต่อไป             
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ      ๘๑ 

ขั้นตอนที่ ๑๔ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จัดท าหนังสือแจ้งการส่งมอบพัสดุ     ๘๒ 
  ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ      ๘๒ 

ขั้นตอนที่ ๑๕ ประสานงานระหว่างผู้ขาย/ผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    ๘๓ 
งานพัสดุ  ในการตรวจรับพัสดุ    
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ      ๘๔ 

ขั้นตอนที่ ๑๖ เจ้าหน้าที่พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ  ๘๕ 
 ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ      ๘๕ 

ขั้นตอนที่ ๑๗ เจ้าหน้าที่พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยรวบรวมเอกสารทั้งหมด    ๘๖ 
เพ่ือด าเนินการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายให้กับหน่วยงาน  

 ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ      ๘๖ 
 
 
ประวัติผู้เขียน           ๘๗ 
เอกสารอ้างอิง           ๘๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญภาพ 

หน้า 
ภาพที่ ๑ : อาคารเรือนไทยหมู่ สถาบันอยุธยาศึกษา       ๖ 
ภาพที่ ๒ : หอศิลปวัฒนธรรม (หลังเดิม) ณ อาคาร ๓      ๗ 
ภาพที่ ๓ : โครงสร้างสถาบันอยุธยาศึกษา         ๑๑ 
ภาพที่ ๔ : ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๒๖  
              แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
ภาพที่ ๕ : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง    ๓๒ 

 และหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ภาพที่ ๖ : บันทึกข้อความเสนอลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ๓๔ 
              ราคากลาง และหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ภาพที่ ๗ : รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ๓๙ 
ภาพที่ ๘ : บันทึกข้อความขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์   ๔๒ 
              การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ภาพที่ ๙ : ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์    ๔๕ 

   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ภาพที่ ๑๐ : บันทึกข้อความรายงานขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๕๐ 
ภาพที่ ๑๑ : การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ๕๒ 
ภาพที่ ๑๒ : ตัวอย่างหนังสือเชิญผู้มีอาชีพขายโดยตรงเข้ายื่นข้อเสนอและราคา    ๕๘ 
ภาพที่ ๑๓ : ตัวอย่างใบเสนอราคา         ๕๙ 
ภาพที่ ๑๔ : ตัวอย่างการลงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์      ๖๘ 
ภาพที่ ๑๔ : บันทึกข้อความเชิญประชุม        ๗๒ 
ภาพที่ ๑๕ : บันทึกข้อความรายงานผลการพิจารณา       ๗๖ 
ภาพที่ ๑๖ : ตัวอย่างหนังสือส่งมอบครุภัณฑ์        ๘๒ 
 
        
 
 

          



ส่วนที่ ๑ บริบทมหาวทิยาลัย 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๖ หมู่  ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย                    
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐–๓๕๒๗–๖๕๕๕-๙ โทรสาร ๐–๓๕๓๒-๒๐๗๖ 
ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท            
ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๔๘ ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม            
สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ๑ - ๒ - ๓ แต่เพ่ิมวิชาครู 
 พ.ศ. ๒๔๕๘  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการผลิตครูมูล (ครู ป.) 
 พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมท่ีต าหนักเพนียด 
 พ.ศ. ๒๔๗๕ ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียดแห่งเดียว 
 พ.ศ. ๒๔๗๖ มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลประจ าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 
 พ.ศ. ๒๔๗๙ ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหาร ที่ต าบลหัวแหลม โดยแยกเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙   
เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนกเกษตรกรรม 
 พ.ศ. ๒๔๘๔ ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่บริเวณข้าง
วัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชยบริเ วณหอพัก อู่ทอง           
ในปัจจุบัน 
 พ.ศ. ๒๔๙๑ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. ๒๔๙๗ กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน 
 พ.ศ. ๒๔๙๘ เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ ๒ – ๒ - ๒ ของกรมฝึกหัดครู รับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนต่อ ๒ ปี 
 พ.ศ. ๒๕๐๙ โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์    
ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. ๒๕๑๑ กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา  เข้ากับวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร ๒ ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม.หรือ พ.ม.             
เปิดปีแรก ๒ สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 



๒ 

 พ.ศ. ๒๕๑๙ เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. ๒๕๑๙ เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร ๒ ปี จากผู้มีวุฒิ            
เดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.๕ และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร ๒ ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , ป.วส. , ป.ม. และ พ.ม. 
 พ.ศ. ๒๕๒๓ เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.๕ , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. ๒๕๒๔ เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. ๒๕๒๔ เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ปี 
รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.๕ , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. ๒๕๒๘ เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                  
ทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี และ ๒ ปี พร้อม ๆ กัน 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่าสถาบัน                  
“ราชภัฏ” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พ.ศ. ๒๕๓๘ ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ๒๕๓๘                   
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 พ.ศ. ๒๕๔๐ เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เริ่มมีผลบังคับใช้                  
ท าให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ใฝุรู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว               
เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ภายในปี ๒๕๖๔ 
  
 



๓ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ๑) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ                  
ภูมิปัญญาสากล 
 ๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริม                
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว  จะต้องให้มี
จ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 ๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
 ๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย 
คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
 ๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ              
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 ๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์กร
อ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี พ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่  ให้ เหมาะสม                           
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ               
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 ๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ                 
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗                   
สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจ                  
และหน้าที่ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
  ๑) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 



๔ 

๒) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับ                
กลุ่มประชาคมอาเซียน 

๓) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว       
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

๔) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้านการศึกษา            
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

๕) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ   
การให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๖) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น               
และสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 

๗) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า เพ่ือให้
เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๘) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้             
หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๙) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
และการวิจัยสู่ระดับสากล 

๑๐) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน            
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 



๕ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริการและพัฒนา

นักศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร ์

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร ์

ศูนย์สะเต็มศึกษา 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
มนุษศาสตร ์

ภาควิชา 
สังคมศาสตร์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

งานบรกิารและ

สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมลู 

งานวิทยวิชาการ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานบรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานบรหิารระบบ
สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิง่แวดล้อม 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลป์จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร ์

ส านักงานคณบดี 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยว 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณบดี 

คณะครุศาสตร์ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กองกลาง 

ส านักงานอธิการบดี 

กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและฝึกอบรม 

งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ 

งานบัญชี 

งานพัสด ุ

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์ 

ศูนย์หนังสอื 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสมัพันธ์ 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

โครงการจัดต้ังศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานทั่วไป 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลกัสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกจิศึกษา 

งานบรกิารและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรกึษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 



๖ 

 

ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑ : อาคารเรือนไทยหมู่ สถาบันอยุธยาศึกษา 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ด าเนินงานด้าน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ                      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นศูนย์วัฒนธรรม นับแต่สมัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
ยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครู  ซึ่ งในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้บัญญัติ ให้วิทยาลัยมีหน้าที่ประการหนึ่ ง                    
คือการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ใน พ.ศ.๒๕๒๑ กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ได้ขยายงานตามพระราชบัญญัติตั้งส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ และยกฐานะศูนย์ประชาสงเคราะห์ทางวัฒนธรรมเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม” โดยให้วิทยาลัยครู                     
เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานด้านวัฒนธรรม อันมีอธิการบดีเป็นประธาน และคณาจารย์ เป็นคณะกรรมการ ขึ้นกับส านักงาน 
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติศูนย์วัฒนธรรม แห่งวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม              



๗ 

 

ด้วยการริเริ่มจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาที่มีเนื้อหา
ด้านวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน ๓   
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ ๒ : หอศิลปวัฒนธรรม (หลังเดิม) ณ อาคาร ๓  
 

พ.ศ.๒๕๒๗  อธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายเดโช สวนานนท์ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม                
เป็นหน่วยงานประจ าวิทยาลัยครูทุกแห่ง สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา                 
จึงได้พัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ขึ้นเป็น ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         

ต่อมา ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับปรุงอาคารเรียน ๓ เป็น                               
“หอศิลปวัฒนธรรม” เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม และอนุรักษ์ศิลปวัตถุ ที่ได้ริเริ่มจัดแสดงมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒                     
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชด าเนิน                  
ทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และได้ทรงลงพระนามาภิไธยไว้เป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘   

พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า  ฯ                        
ให้ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘  ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๗ ได้ก าหนดให้สถาบันราชภัฏ                   
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ ประการหนึ่ง คือ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเป็นการตอกย้ าภารกิจด้านวัฒนธรรมของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



๘ 

 

ใน พ.ศ.๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                              
ให้ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม เป็น “ส านักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีส านักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเรียน ๓ 

ต่อมาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติงบประมาณใน พ.ศ.๒๕๔๔ เพ่ือสร้างอาคารหลังใหม่ 
ส าหรับเป็นอาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสร้างบริเวณระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ และศูนย์ศึกษา
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทยภาคกลางที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับ            
การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย ที่มีการจัดพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในเรือนด้วยการเชื่อมโยงสมาชิก ในครอบครัวและพ้ืนที่ การใช้
สอยที่เอ้ือต่อสภาวะภูมิประเทศ  

ภายหลั งจากที่ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา  เลื่ อนฐานะขึ้น เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ.๒๕๔๗ แล้ว ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันอยุธยาศึกษา”         
ท าหน้าที่ใน ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ  การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์           
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” 

เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา สร้างแล้วเสร็จและย้ายส านักงานมาอยู่ที่แห่งนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙                     
โดยมีการแบ่งการใช้งานของเรือนไทยและบริเวณโดยรอบคือ ชั้นล่างเป็นส านักงาน ห้องประชุม ศูนย์ข้อมูล              
อยุธยาศึกษา โถงนิทรรศการหมุนเวียน ส่วนบริเวณชั้น ๒ จัดแสดงนิทรรศการถาวรในอาคารเรือนไทย ๓ หลัง  
เรือนไทยแห่งนี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป โดยตั้งโดดเด่นอยู่ริมถนนปรีดีพนมยงค์ภายใต้ชื่อ “สถาบันอยุธยาศึกษา”  

 

เหตุผลในการจัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา          
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาขอ งท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วม  ในการจัดการ            
การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ที่เคยเป็น                
ราชธานีของประเทศไทย ที่มีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ปี เป็นมหานครที่มีเอกลักษณ์ มีโบราณสถานโบราณวัตถุ           
ที่ทรงคุณค่า เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าที่อุดมสมบูรณ์ มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์และอารยธรรม จนองค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นบัญชีเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เมื่อวันที่  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ เมืองคาร์เท็จประเทศตูนีเซีย                  



๙ 

 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความส าคัญท้ังในฐานะที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีแห่งชาติไทย และเป็น
ส่วนหนึ่งของอารยธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ 

จากความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพ่ือให้เป็น

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา  ศิลปะและวัฒนธรรม  การละเล่นพ้ืนบ้าน  คติชน

วิทยา ฯลฯ  แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ที่ตั้ง/อาณาเขต 
 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่  ๙๖ หมู่  ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์                     
ต าบลประตูชัย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ เป็นเรือนไทยหมู่ภาคกลาง                     
อยู่ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

นโยบายสถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๑. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและน าศาสตร์ของพระราชามาใช้เพ่ือ

การพัฒนาท้องถิ่น 

 ๒. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการด้านวัฒนธรรมอยุธยา  

 ๓. ส่งเสริมให้น าศิลปวัฒนธรรมไทยไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 ๔. มีการบริหารจัดการหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ปรัชญา 

รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 

วิสัยทัศน์ 

 สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรม

อยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 



๑๐ 

 

พันธกิจ 

 ๑. ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 

 ๒. รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 

 ๓. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยากับศาสตร์พระราชาและแนวพระราชด าริเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 

 ๑. พัฒนาท้องถิ่นโดยน าศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 

 ๒. ศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 

 ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

เอกลักษณ์  

แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

วัฒนธรรมองค์กร  

บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยม 

 ท านุบ ารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ : โครงสร้างสถาบันอยุธยาศึกษา  
 

 

 

 

 

 

ศูนย์ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม

และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานศิลปวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม 

งานบริหารงาน

ทั่วไป 
งานอยุธยาศึกษา หอศิลป์จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเที่ยว 

ทางวัฒนธรรมและ 

ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑. หน่วยธุรการ 
๒. หน่วยนโยบายและ
แผน 
๓. หน่วยบริหารงาน
บุคคล 
๔. หน่วยการเงินและ
พัสดุ 
๕. หน่วยอาคารสถานที่ 
๖. หน่วยประกันคุณภาพ 
๗. หน่วยจัดหารายได้ 
๘. หน่วยประชาสัมพันธ์ 

๑. หน่วยท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

๒. หน่วยอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมท้องถ่ิน 

๓. หน่วยบริการวิชาการ

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

๔. หน่วยฐานข้อมูล 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา 

 

 

๑. หน่วยศูนย์ข้อมูลอยุธยา

ศึกษา 

๒. หน่วยบริการวิชาการ               

ด้านอยุธยาศึกษา 

๓. หน่วยวิจัยและการจัดการ

ความรู้ด้านอยุธยาศกึษา 

๔. หน่วยผลิตสื่อสารสนเทศ

ทางวิชาการ 

๕. หน่วยวารสารวิชาการ

อยุธยาศึกษา 

 

หน่วยจัดแสดงนิทรรศการ 
ศิลปกรรม   

 

๑. หน่วยส่งเสริม  
สนับสนุนการท่องเที่ยว 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒. หน่วยจัดแสดง
นิทรรศการ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 



๑๒ 

 

งานและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงานของสถาบันอยุธยาศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

งานบริหารทั่วไป 

 ๑. หน่วยธุรการ 

  ๑.๑ จัดระบบงานสารบรรณ และงานธุรการต่าง ๆ ของสถาบันฯ ตามระเบียบราชการ 

  ๑.๒ การรับ – ส่ง หนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออก ทั้งภายในและภายนอก 

๑.๓ จัดท าแฟูมเสนอผู้บังคับบญัชา พร้อมจัดเตรียมข้อมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจของ ผู้บริหาร 

 ๑.๔ จัดท าหนังสือราชการภายในและภายนอก 

 ๑.๕ จัดเก็บเอกสาร และหนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ 

 ๑.๖ การร่าง ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานภายในสถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๑.๗ การส าเนาหนังสือราชการ ทั้งภายใน ภายนอก และเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานของ

สถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๑.๘ ปฏิบัติงานเลขานุการให้กับผู้บริหารสถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๑.๙ ประสานงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานธุรการให้เกิดความเรียบร้อย 

 ๒. หน่วยนโยบายและแผน 

  ๒.๑ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

  ๒.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 

  ๒.๓ จัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

  ๒.๔ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 

  ๒.๕ จัดท ารายงานประจ าปี 

  ๒.๖ จัดท าแผนความเสี่ยง 

  ๒.๗ จัดท าแผนการจัดการความรู้ 

  ๒.๘ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

  ๒.๙ จัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง 

 ๓. หน่วยบริหารงานบุคคล 

  ๓.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๓.๒ จัดท าและทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๓.๓ ส ารวจข้อมูล เพ่ือน ามาศึกษาวิเคราะห์ การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 



๑๓ 

 

  ๓.๔ ด าเนินการพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓.๕ ด าเนินการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร และการรวบรวมข้อมูลสถิติวันลาทุกประเภท 

 ๔. หน่วยการเงินและพัสดุ 

  ๔.๑ จัดตั้งค าของบประมาณการใช้จ่ายประจ าปีของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๔.๒ จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี 

  ๔.๓ จัดท า ซื้อ-จ้าง และการเบิก-จ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

  ๔.๔ จัดท าบัญชีคุมยอดรายจ่ายทุกหมวดงบประมาณ 

  ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงรายการและหมวดรายจ่าย 

  ๔.๖ จดัท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

  ๔.๗ จัดท าระเบียบจัดหารายได้ 

  ๔.๘ จัดท าบัญชีการจัดหารายได้ 

  ๔.๙ การเบิก-จ่าย งานพัสดุ 

  ๔.๑๐ การดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุคงทนถาวร และการซ่อมบ ารุงรักษา 

  ๔.๑๑ การจัดท าบัญชีคุมยอดพัสดุ  

 ๕. หน่วยอาคารสถานที่ 

  ๕.๑ ควบคุมดูแล อาคารสถานที่  และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

  ๕.๒ ประสานงาน ซ่อม-บ ารุง กรณีเกิดการช ารุด 

  ๕.๓ ตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

 ๖. หน่วยประกันคุณภาพ 

  ๖.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ๖.๒ จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  ๖.๓ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

  ๖.๔ จัดเก็บหลักฐานงานประกันคุณภาพตามตัวชี้วัด 

  ๖.๕ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 

  ๖.๖ จัดเตรียมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก/สถาบัน 

  ๖.๗ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 



๑๔ 

 

 ๗. หน่วยจัดหารายได้ 

  ๗.๑ วางแผนด าเนินงานในการจัดหารายได้  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 

๗.๒ จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดหารายได้  

  ๗.๓ บริการให้เชา่สถานที่และอุปกรณ์ส าหรับจัดงานประเพณตี่าง ๆ และการแสดงทางด้านวฒันธรรม 

  ๗.๔ ประสานงานกับฝุายการเงินในการจัดเก็บรายได้  

 ๘. หน่วยประชาสัมพันธ์ 

  ๘.๑ วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๘.๒ สร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชน และหน่วยงานประชาสัมพันธ ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ๘.๓ จัดท าเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ของสถาบันฯ 

 ๘.๔ บันทึกภาพถ่าย / วิดโีอ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

 ๘.๕ เตรียมข้อมูลต่าง ๆ เสนอฝาุยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือลงจดหมายข่าวประจ าสปัดาห์ 

 ๘.๖ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๘.๗ จัดท ารายงานประจ าปีของสถาบันอยุธยาศึกษา 

งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

  ๑. หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ๑.๑ ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๑.๓ รวบรวม  สนับสนุน  ส่งเสริม  ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  ๑.๔ อนุรักษ์และสืบสานผลงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ๑.๕ จัดกิจกรรมเพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
  ๑.๖ จัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์  สืบสาน  และปลูกจิตส านึกทางด้านจริยธรรม  คุณธรรม และความ
เป็นเอกลักษณ์ไทย   
  ๑.๗ งานศาสนพิธี และพิธีการ  
  ๑.๘ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

  ๒. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

   ๒.๑ ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ     

และสิ่งแวดล้อม 

 



๑๕ 

 

  ๒.๒ จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ของจังหวัดฯ 

  ๒.๓ ส ารวจศึกษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอยุธยา 

  ๒.๔ งานเผยแพร่ความรู้  ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอยุธยาแก่นักเรียน  

นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป 

  ๒.๕ จัดท ารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  

  ๓. หน่วยบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

  ๓.๑ ส ารวจความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือก าหนดหลักสูตร 

  ๓.๒ จัดการแสดงทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ืออนุรักษ์ฯสืบสานให้คงอยู่คู่สังคมไทย 

  ๓.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา 

  ๓.๔ จัดอบรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  

  ๔. หน่วยฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา  

  ๔.๑ งานเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นระบบเพ่ือการสืบค้นและ

เผยแพร่สู่ชุมชน 

  ๔.๒ งานจัดท าทะเบียนศิลปวัตถุ และเอกสารโบราณ 

  ๔.๓ งานปริวรรตเอกสารโบราณ 

  ๔.๔ จัดท าแผนที่แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

งานอยุธยาศึกษา 

 ๑. หน่วยศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา 
  ๑.๑ วางแผน จัดซื้อ และจัดหาทรัพยากรส าหรับให้บริการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา 

  ๑.๒ ส ารวจ และรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑.๓ ลงทะเบียนหนังสือ และข้อมูลสารสนเทศในระบบฐานข้อมูล 

  ๑.๔ ให้บริการข้อมูลวัฒนธรรมอยุธยา 

  ๑.๕ พัฒนาศูนย์ข้อมูลอยธุยาศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 

  ๑.๖ จัดท าแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา 

  ๑.๗ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ 

  ๑.๘ จัดท ารายงานสรุปจ านวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

  



๑๖ 

 

๒. หน่วยบริการวิชาการด้านอยุธยาศึกษา 
  ๒.๑ วางแผนการจัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

  ๒.๒ ประสานงานวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

  ๒.๓ จัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

  ๒.๔ จัดท าแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 

 ๓. หน่วยวิจัยและการจัดการความรู้ด้านอยุธยาศึกษา 
  ๓.๑ ตั้งหัวข้อการศึกษาองค์ความรู้ 

  ๓.๒ ก าหนดหลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รับจากงานวิจัย 

  ๓.๓ ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอยุธยา 

  ๓.๔ สรุปผลงานวิจัย 

  ๓.๕ น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย 

  ๓.๖ ด าเนินการสร้างและแสวงหาความรู้ จากประสบการณ์การท างานที่มีอยู่ในบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๓.๗ สังเคราะห์ ประมวลผล และกลั่นกรองประเด็นความรู้จากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ 

  ๓.๘ เผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงาน ที่ได้จากการจัดการความรู้ 

  ๓.๙ วิเคราะห์ ประเด็นความรู้ที่ได้จากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ มาจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

  ๓.๑๐ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไข คู่มือปฏิบัติงาน ให้มีระเบียบแบบแผนเดียวกันตลอดทั้งฉบับ 

  ๓.๑๑ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) 

 ๔. หน่วยผลิตสื่อสารสนเทศทางวิชาการ 
  ๔.๑ ส ารวจ รวบรวมข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมอยุธยา ส าหรับน าไปผลิตสื่อสารสนเทศทางวชิาการ 

  ๔.๒ จัดท า นิทรรศการให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

  ๔.๓ จัดท า แผ่นพับ ส าหรับเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

  ๔.๔ จัดท า เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อบรม และสัมมนาทางวิชาการ 

  ๔.๕ น าต้นฉบับเอกสารประกอบกิจกรรมทางวิชาการ ไปจัดตีพิมพ์ 

  ๔.๖ ควบคุม ตรวจสอบ เนื้อหาข้อมูลที่น ามาผลิตเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อบรม และ

สัมมนาทางวิชาการ 

  ๔.๗ เผยแพร่สื่อสารสนเทศทางวิชาการ 

 ๕. หน่วยวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 
  ๕.๑ ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบทความ 

  ๕.๒ ประสานงานรับบทความวิชาการจาก ผู้นิพนธ์ทางระบบวารสารออนไลน์ และทางอีเมล์ 



๑๗ 

 

  ๕.๓ ประสาน กับผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ 

  ๕.๔ จัดเตรียมต้นฉบับวารสาร 

  ๕.๕ ตรวจสอบ ความถูกต้องของการจัดเตรียมต้นฉบับวารสารก่อนตีพิมพ์ 

  ๕.๖ พัฒนา และดูแลระบบ Thai Journals Online หรือเว็บไซต์ส าหรับวารสารวชิาการอยุธยาศึกษา 

  ๕.๗ ประสานงาน การจัดพิมพ์วารสาร กับโรงพิมพ์ 

  ๕.๘ เผยแพร่ วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ 

งานหอศิลป์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑. หน่วยจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม   
  ๑.๑ จัดท าทะเบียนผลงานทางศิลปกรรม 

  ๑.๒ ออกแบบ จัดแสดงผลงานทางศิลปกรรม 

  ๑.๓ จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางศิลปะของศิลปินสาขาต่าง ๆ  

  ๑.๔ จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับนิทรรศการ 

  ๑.๕ ประสานศิลปินสาขาต่าง ๆ เพ่ือสร้างผลงานทางศิลปะ 

  ๑.๖ จ าหน่ายหนังสือและของที่ระลึก จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

  ๑.๗ พัฒนาบุคลากรเพ่ือน าชมภายในหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑.๘ จดักิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  

  ๑.๙ จัดท าแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑.๑๐ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ 

  ๑.๑๑ จัดท ารายงานสรุปจ านวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

งานศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๑. หน่วยส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๑ จัดท าปฏิทินท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๒ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๓ จดัท าแผนที่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๔ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
  ๑.๕ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๖ ส่งเสริมการจัดการความรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๗ พัฒนาข้อมูลท่องเที่ยวเพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษา  



๑๘ 

 

  ๑.๘ ให้บริการน าชมแก่ผู้เข้าใช้บริการศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และน าชมตามเส้นทาง 
  ๑.๙ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๑๐ สร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ๑.๑๑ จัดท าคู่มือแนะน าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 ๒. หน่วยจัดแสดงนิทรรศการ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ๒.๑ ออกแบบการน าเสนอนิทรรศการภายในศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๒ จัดนิทรรศการหมุนเวียนภายในศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๓ บ ารุ งรักษา และพัฒนารูปแบบการน าเสนอภายในศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม                     
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๔ จัดท าแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้ เข้าใช้บริการศูนย์ท่องเที่ยว                     
ทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๕ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ 
  ๒.๖ จัดท ารายงานสรุปจ านวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙ 

 

ส่วนที่ ๒  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

กรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท                        
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา มีกระบวนการด าเนินงานหลายขั้นตอน เช่น การก าหนดความต้องการพัสดุ             
การรายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุมัติจากหัวหน้าส่วน
ราชการ การท าสัญญา การส่งมอบพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน             
มีระยะเวลาในการด าเนินงานที่แตกต่างกันหากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว ไม่มีข้อผิดพลาด     
จะส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในทางตรงข้ามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุมีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่ล่าช้า 
หรือมีความผิดพลาด จะส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และในปัจจุบัน มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน โดยมีเปูาหมายเพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติ         
ตามระเบียบ มีความถูกต้องแม่นย าในการควบคุมงบประมาณ และสามารถรายงานความเคลื่อนไหวการใช้จ่าย
งบประมาณได ้  

 ดังนั้น การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีวงเงินเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา ผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์กรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท              
เป็นอย่างดี เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและประกอบการจัดท ากระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์                  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณวีงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ซึ่งกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์กรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น จะประกอบไปด้วย
ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ๑๗ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเสนอรายชื่อคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ  ราคากลาง และหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

๓. สืบหาข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง ให้คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
ราคากลาง  และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เป็นข้อมูลในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 

๔. ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
๕. มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 



๒๐ 

 

๖. จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง พร้อมเสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินการ                   
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๗. ด าเนินการเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) 
๘. จัดท าหนังสือเชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุโดยตรงเข้ายื่นข้อเสนอและราคา 
๙. ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ยื่นข้อเสนอและราคาที่หน่วยงาน 
๑๐. คณะกรรมการพิจารณาผลร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอ และตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ 

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและราคา 
๑๑. จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงาน                    

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
๑๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวมเอกสารผลการพิจารณาและความเห็นที่ได้รับไว้ทั้งหมดจากคณะกรรมการ  

เพ่ือน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑๓. รวบรวมเอกสารเบื้องต้นทั้งหมดให้งานพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และจัดท าหนังสือเชิญ           

ลงนามสัญญาต่อไป 
๑๔. ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จัดท าหนังสือแจ้งการส่งมอบพัสดุ 
๑๕. ประสานงานระหว่างผู้ขาย/ผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานพัสดุ  ในการตรวจรับพัสด ุ
๑๖.  เจ้าหน้าที่พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ 
๑๗. เจ้าหน้าที่พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยรวบรวมเอกสารทั้งหมด เพ่ือด าเนินการจัดท าเอกสารเบิกจ่าย                  

ให้กับหน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

ค าจ ากัดความ 
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน

หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
๒. พัสด ุหมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุม

งานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
๓. สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่

ในสินค้านัน้ด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 
๔. งานบริการ หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับขนตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษางาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

๕. การบริหารพัสดุ หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา
และการจ าหน่ายพัสดุ 

๖. ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้ 
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
(๓) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆในกรณีที่มี

ราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) 
หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่
มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

๗. เงินงบประมาณ หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากรค่าธรรมเนียม หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดท่ีตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บ
ตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



๒๒ 

 

๘. หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงาน
อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๙. เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

๑๐. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนดหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

๑๑. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

(๒) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี                   

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้ดารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๔) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

 (๕) องค์การมหาชน หมายถึง ผู้อ านวยการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
(๖) องค์กรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการ

แผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๗) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด 
(๘) หน่วยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการส านักงานศาล

ปกครอง เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๙) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี 
(๑๐) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการเมือง 
(๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
(๑๒) หน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ตาม

กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น 
 



๒๓ 

 

๑๒. คณะกรรมการนโยบาย หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
๑๓. วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่

หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ตามกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 

(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวใน
ประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ  หรือเกิด
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก
อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(จ) พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 
และมีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของ
พัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

(ฉ)  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ 
(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจาเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง 
(ซ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีตามพระราชบัญญั ติการจัดซื้อ           
จัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ๑. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
  (๑) มีอ านาจในการสั่ งซื้อสั่ งจ้างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจงครั้ งหนึ่ ง ภายในวงเงินไม่ เกิน 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ทั้งนี้ หากวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะเป็นอ านาจของผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น)                 
(ระเบียบฯ ข้อ ๘๖)    

(๒) อ านาจในการด าเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

(๒.๑) เห็นชอบให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างในรายงานขอซื้อขอจ้าง   
  (๒.๒) แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง       

- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ    

(๒.๓) เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง และอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง    

(๒.๔) เห็นชอบรายงานผลการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   
(๒.๕) ลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญา (กรณีจัดท าสัญญา) 

๒. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
(๑) เสนอรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ             

ให้ความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง    
(๒) เสนอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง                 

เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา  
(๓) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหรือจ้างในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง                  

และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
๓. เจ้าหน้าที่     

   (๑) จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบโดยเสนอ           
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ระเบียบฯ ข้อ ๒๒)   

     (๒) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง   
      - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
    - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง  



๒๕ 

 

     (๓) รวบรวมรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
พร้อมด้วยเอกสารในการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ                     
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอ านาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง     

๔. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีหน้าที่ดังนี้   
   (๑) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ            

ก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา หลังจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้             
ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือหรือขอจ้างแล้ว (ระเบียบฯ ข้อ ๗๘ (๑)    

(๒) จดัท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับ
มอบอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ ๗๘ (๒) โดยให้น าความใน ข้อ ๕๕ (๔) 
มาบังคับใช้)    

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีหน้าที่ดังนี้ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕) 
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐหรือผู้
ได้รับมอบอ านาจก่อน    

(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลองหรือ
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้ค าปรึกษา หรือส่ง
พัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจ
นับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ    

(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น 
โดยเร็วที่สุด    

(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ 
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้             
เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน                
ตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหรือผู้ได้รับมอบอ านาจทราบ   

(๕) จัดท ารายงานผลการตรวจรับพัสดุพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจทราบ 

 

 

 

 



๒๖ 

 

ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

Flowchart ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                          ไม่เห็นชอบ 

 

 

                                                               เห็นชอบ 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 

 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 

 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานและ
คณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะ ราคากลาง 

 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานและ
คณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะ ราคากลาง 

 

 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 

 

 

เริ่มต้น

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานเสนอรายช่ือคณะกรรมการก าหนดรายละเอียด

คุณลักษณะ  ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ 
๑ 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคณุลักษณะ               

ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ 

สืบหาข้อมลูรายละเอียดคณุลักษณะ ราคากลาง ใหค้ณะกรรมการก าหนด

รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง  และหลักเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือก

ข้อเสนอ เป็นข้อมูลในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 

ขอความเห็นชอบรายละเอียดคณุลักษณะ ราคากลาง และ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกขอ้เสนอ 

 

มหาวิทยาลัยให้ความ

เห็นชอบ                  

(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) 
แก้ไข 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 



๒๗ 

 

Flowchart ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         เห็นชอบ/ผู้มอี านาจอนุมัติสังซื้อสั่งจ้าง 

 

 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 

 

งานพัสดุกลางของ
มหาวิทยาลยั 

 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 

 

 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 

 

 

คณะกรรมการก าหนด
คุณลักษณะ ราคากลาง 

 
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานและ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 

 

 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมเสนอแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ด าเนินการเข้าระบบการจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์         

(Electronic Government Procurement : e-GP) 

จัดท าหนังสือเชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุโดยตรงเข้ายื่นข้อเสนอและราคา 

 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ยื่นข้อเสนอและราคาที่หน่วยงาน 

 

คณะกรรมการพิจารณาผลร่วมประชุมพิจารณาการยื่นข้อเสนอ และตรวจสอบ

รายละเอียดคุณลักษณะ คุณสมบตัิของผู้ยื่นข้อเสนอและราคา 

จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารที่ได้รับไว้ทัง้หมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานเพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบและผู้มีอ านาจอนุมัติสัง่ซ้ือสั่งจ้าง 

 

มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ                  

(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 



๒๘ 

 

 

Flowchart ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานและ      
งานพัสดุกลางของ

มหาวิทยาลยั 

 
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

 
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานและ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

 
งานพัสดุกลางของ
มหาวิทยาลยัและ 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 

 

งานพัสดุกลางของ
มหาวิทยาลยั 

 
ภาพที่ ๔ : ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

รวบรวมเอกสารเบื้องต้นทั้งหมดให้งานพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา      

และจัดท าหนังสือเชิญลงนามสญัญาต่อไป 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จัดท าหนังสือแจ้งการส่งมอบพัสด ุ

 

ประสานงานระหว่างผู้ขาย/ผู้รับจา้งและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ                 

งานพัสดุ  ในการตรวจรับพัสด ุ

เจ้าหน้าท่ีพัสดุกลางของมหาวิทยาลัยลงบญัชีหรือทะเบียนเพื่อควบคมุพัสดุ 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุกลางของมหาวิทยาลัยรวบรวมเอกสารทั้งหมด เพื่อด าเนินการ

จัดท าเอกสารเบิกจ่ายให้กับหน่วยงาน 

สิ้นสุด

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 



๒๙ 

 

ขั้นตอนที่ ๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเสนอรายช่ือคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และพิจารณาอนุมัติเห็นชอบงบประมาณให้ปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีนั้น ในการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณมีดังนี้ 

๑. ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณของหน่วยงานนั้น ให้ด าเนินการตามแผนงาน ตามไตรมาส 
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีตั้งไว้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานติดต่อประสานงานผู้ขายพัสดุโดยตรง เพ่ือสืบราคาโดยการขอ
ใบเสนอราคาจากผู้มีอาชีพอย่างน้อย จ านวน ๓ ราย วงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียดคุณลักษณะของรายการ
ครุภัณฑ์ ให้ดูราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ จากส านักงานงบประมาณประกอบการพิจารณาจัดซื้อและเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเสนอต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ 

๒. ถ้าเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ร่วมกันภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยจะท า
บันทึกข้อความถึงหน่วยงานในการขอรายชื่อคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  

 
ปัญหา :  

ผู้มีอาชีพขายพัสดุโดยตรงบางร้านส่งใบเสนอราคาล่าช้า 

แนวทางการแก้ไขปัญหา :   
ตรวจสอบและติดตามใบเสนอราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุโดยตรง  

ข้อเสนอแนะ :  
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ขายพัสดุและบันทึกข้อมูลในรายที่มีปัญหาในการส่งใบเสนอราคา เพ่ือพิจารณา           

วางแผนการติดต่อประสานงานให้ทันเวลา 
  
 
 
 
 
 

 



๓๐ 

 

ขั้นตอนที่ ๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์           
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึง
คุณภาพ เทคนิค วัตถุประสงค์ ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นและห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับ
ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายได้รายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมี
ยี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 
 ๑. การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

๑.๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

๑.๒ ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือจะด าเนินการจ้างตามความใน
หมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

๑.๓ องค์ประกอบระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

๒. องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
๒.๑ ประธานกรรมการ ๑ คน 
๒.๒ กรรมการอย่างน้อย ๒ คน ยกเว้น งานจ้างที่ปรึกษา กรรมการ อย่างน้อย ๔ คน 
๒.๓ แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน ของรัฐ           

หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นส าคัญ  

ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้            
แต่จ านวนกรรมการที่เป็น บุคคลอื่นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อสถาบันอยุธยาศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท             
แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างจะด าเนินการจัดประชุมกับหัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการและผู้เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยต้องเชิญคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่นการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ต้องเชิญนักวิชาการคอมพิวเตอร์มาเป็นคณะกรรมการ โดยมติที่ประชุมต้องสรุปเกี่ยวกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรและก าหนดให้ได้มาซ่ึงคณะกรรมการ เพ่ือให้การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
หรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการ



๓๑ 

 

ก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพ่ือความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือใน
กรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือ
รายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่
กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าขึ้น ก่อนน าเสนออธิการบดีลงนามเพ่ือพิจารณาอนุมัติเอกสารต่าง ๆ โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

๑. จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยเสนอให้รองผู้อ านวยการฝุายบริหารงานทั่วไปตรวจสอบความถูกต้อง
ของร่างค าสั่ง โดยมี ๒ กรณี คือ 

- ไม่เห็นชอบร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง 
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

- เห็นชอบร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และ
หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สถาบันอยุธยาศึกษาเสนอค าสั่งให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐลงนามต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒ 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕ : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์                 
              การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 



๓๓ 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

ภาพที่ ๕ : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์                 
              การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ต่อ) 

 
 
 



๓๔ 

 

๒. จัดท าบันทึกข้อความ ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง           
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เพ่ือเสนอให้ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาลงนามในบันทึกข้อความก่อน
น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๖ : บันทึกข้อความเสนอลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 
             ราคากลาง และหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 



๓๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ ๖ : บันทึกข้อความเสนอลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ   
             ราคากลาง และหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ต่อ) 



๓๖ 

 

ปัญหา : 
การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอพบปัญหาคือหน่วยงานเสนอรายชื่อกรรมการที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่จะ
ด าเนินการจัดซื้อ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา :  
ควรเสนอรายชื่อกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในครุภัณฑ์ที่จะด าเนินการจัดซื้อ เพ่ือแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  

ข้อเสนอแนะ : 
 ๑. หน่วยงานควรจัดประชุมผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการ
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของราชการ 

๒. ควรมีท าเนียบบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านหรือพิจารณาจากสาขาที่คณะกรรมการ
ส าเร็จการศึกษา/การสอน/การวิจัย/หรือการอบรมในสาขาวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๗ 

 

ขั้นตอนที่ ๓ สืบหาข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง ให้คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 
ราคากลาง  และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เป็นข้อมูลในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 

การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๒๑  ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ด้วยเพื่อให้การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้ก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ
เพ่ือความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้ หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศก าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุในคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าขึ้นในการจ้างก่อสร้าง 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท า
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะด าเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็
ได้องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้เป็นไป
ตามท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

แนวทางการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์              
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ยึดหลักการตามมาตรา ๘ แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
  ๑. คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้
งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาท่ีเหมาะสม และมีแผนการบริหารที่เหมาะสมและชัดเจน 

 ๒ . โปร่งใส  กระท าโดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการปฏิบัติ                   
ต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานในการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน และมีการเปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในทุกข้ันตอน 

 ๓. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ล่วงหน้า เพ่ือให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีก าหนดเวลาที่เหมาะสม 

 ๔. ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 

   



๓๘ 

 

  เมื่อด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และ
หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือลงนามเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ 
ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์ การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอแล้วให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการส่งค าสั่งให้คณะกรรมการทุกท่าน                         
เมื่อคณะกรรมการได้รับค าสั่งแล้วให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
  ๑. ประสานงานด้วยวาจา โดยโทรศัพท์ประสานงานกับคณะกรรมการทุกท่านในการก าหนดวัน
เวลาในการประชุม เพ่ือวันที่คณะกรรมการว่างตรงกัน  

๒. จัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอร่วมประชุมเพ่ือก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  

๓. ด าเนินการประชุมในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เมื่อได้รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางของรายการครุภัณฑ์แล้ว เจ้าหน้าที่ต้อง
ด าเนินการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ ตามท่ีคณะกรรมการได้มีการประชุมลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด
และด าเนินการจัดท ารายงานขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกให้คณะกรรมการลงนามและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 

๔. ถ้าเป็นรายการครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก่อนด าเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 

ในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ของรายการครุภัณฑ์ที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ต้องด าเนินการสืบราคาโดยการขอใบเสนอราคาจาก ผู้มีอาชีพขายพัสดุ
โดยตรง อย่างน้อย ๓ ราย ในการก าหนดราคากลางของรายการครุภัณฑ์นั้น โดยรวบรวมข้อมูลราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณของส านักงบประมาณและ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์เพ่ือก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๗ : รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 



๔๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ ๗ : รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ต่อ) 
 

 
 



๔๑ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๗ : รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ต่อ) 
 

ปัญหา :  
การก าหนดรายละอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์บางรายการต้องผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ความ

เห็นชอบก่อนการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เช่น การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต้องผ่านความ
เห็นชอบจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก่อน
ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะ แต่บางครั้งหน่วยงานไม่ได้ผ่านกระบวนการดังกล่าวท าให้กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

แนวทางการแก้ไขปัญหา :  
หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์จะต้องตรวจสอบว่ารายการครุภัณฑ์ใดต้อง

ผ่านคณะกรรมการชุดไหนให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ข้อเสนอแนะ :  
การจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ก่อนด าเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้างว่าแต่ละรายการต้องผ่านกระบวนการหรือข้ันตอนใดก่อน เพ่ือมิให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 



๔๒ 

 

ขั้นตอนที่ ๔ ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 เมื่อด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ขอบเขตงาน ราคากลางและ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ แล้วค าสั่งแต่งตั้งได้ลงนามจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความเห็นชอบรายละเอียด พร้อมทั้งแนบรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นพร้อมทั้ง
ให้คณะกรรมการลงนามก ากับทุกแผ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ๘ : บันทึกข้อความขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์  
              การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 
 



๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ ๘ : บันทึกข้อความขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์  
              การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ต่อ) 



๔๔ 

 

หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ เชิญคณะกรรมการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ ขอบเขตงาน ราคากลางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอร่วมประชุมพิจารณา เพ่ือทบทวน
รายละเอียดคุณลักษณะ ขอบเขตงาน ราคากลางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เพ่ือน าเสนอ
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบอีกครั้ง 

ปัญหา : - 

แนวทางการแก้ไขปัญหา : - 
 
ข้อเสนอแนะ :  
๑. คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะต้องตรวจสอบคุณลักษณะของครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ

ก าหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ก าหนด และน า
หนังสือซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะมาประกอบการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 
ให้เป็นแนวทางการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 

๒. คณะกรรมการควรศึกษารายละเอียดของระเบียบพัสดุและราคามาตรฐานครุภัณฑ์มาประกอบในการ
พิจารณาก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เพ่ือให้การก าหนด
คุณลักษณะเป็นไปตามระเบียบและถูกต้องตามเกณฑ์รายการครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

ขั้นตอนที่ ๕ มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลางและหลักเกณฑ์ การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 

เมื่อด าเนินการจัดท ารายงานขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ/ราคากลางและหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานด าเนินการจัดส่งเรื่องไปยังงาน
บริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยแนบเอกสารประกอบ ได้แก่ รายละเอียดคุณลักษณะของรายการครุภัณฑ์ 
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย แหล่งที่มาของราคากลาง นั้น เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐให้ความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลางและหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ จากนั้น
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานด าเนินการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๙ : ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ        



๔๖ 

 

ปัญหา :  
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ/ราคากลาง และหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ แต่เมื่อมาตรวจสอบพบว่าการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ไม่ตรงกับที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

แนวทางการแก้ไขปัญหา :  
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะให้ถูกต้องตามระเบียบ และปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะให้เป็นการเปิดกว้าง 

ให้มีการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม 

ข้อเสนอแนะ :  
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะควรพิจารณาคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จะด าเนินการ

จัดซื้อให้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถยื่นข้อเสนอได้ไม่น้อยกว่า ๓ ผลิตภัณฑ์ น ามาประกอบในการพิจารณาก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เพ่ือให้การก าหนดคุณลักษณะเป็นไป
ตามระเบียบและถูกต้องมีการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

ขั้นตอนที่ ๖ จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ               
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒๒  ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๒๓ และข้อ ๗๙ 
วรรคสองให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

 (๑)  เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
 (๒)  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน

ก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 
 (๓)  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 (๔)  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินงบประมาณดังกล่าว ให้

ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
 (๕)  ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
 (๖)  วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
 (๗)  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 (๘)  ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง  

การออกประกาศ และเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวนการซื้อหรือจ้างกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอันเนื่ องมาจากเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา ๕๖วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน 
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หรือกรณีซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
มาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึ่งไม่อาจท ารายงานตามปกติได้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะท ารายงาน
ตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๒๕  ในการด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ          

หรือจ้างขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ 
 (๑)  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๒)  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
 (๓)  คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
 (๔)  คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

   (๕)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 



๔๘ 

 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น 

ข้อ ๒๖  คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๕ แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน 
และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ  

ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็
ได้แต่จ านวนกรรมการที่เป็นบุคคลอ่ืนนั้นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง  

ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่ เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็นกรรมการตรวจรับ
พัสดุ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น  ๆ            
เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

 ข้อ ๒๗  การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงมติ โดยประธาน
กรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน 
 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 

 กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
  ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในการ

ซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการหรือกรรมการ                      
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับ
การแต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
 การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงพร้อมค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง           

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ผู้ตรวจรับพัสดุจะด าเนินการจัดท าเมื่อรายงานขอความ

เห็นชอบได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ซึ่งกระบวนการนี้ เป็นกระบวนการที่ส าคัญเพราะต้องแต่งตั้ ง

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและผู้มีความรู้เกี่ยวกับ

พัสดุที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีขั้นตอนดังนี้  



๔๙ 

 

 ๑. จัดท าบันทึกรายงานขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยมีเนื้อหา
ดังต่อไปนี้ 

  ๑.๑ เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงาน โดยบอกสาเหตุและความ
จ าเป็นในการใช้ครุภัณฑ์ เช่น ในการจัดซื้อครั้งนี้จ าเป็นต้องใช้กับฝุายงานใดหรือเป็นการทดแทนเครื่องเก่าหรือไม่ 

  ๑.๒ รายละเอียดที่ได้รับความเห็นชอบ 
  ๑.๓ ราคากลางคือเกณฑ์ราคาต่ าสุดที่คณะกรรมการก าหนด 
  ๑.๔ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือวงเงินที่จัดท าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  ๑.๕ ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ คือ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สามารถด าเนินการส่งมอบได้ 
  ๑.๖ วิธีที่จะซื้อ โดยด าเนินการตามกฎกระทวง คือก าหนดเงินการจัดซื้อจ้างพัสดุโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจ
รับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง 
หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

  ๑.๗ เกณฑ์ราคาต่ าสุด  
  ๑.๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต้องมีอย่างน้อย ๓ คน 

โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นส าคัญ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการพิจารณาผลไม่สามารถไปเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ 

๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง              
ซึ่งค าสั่งเสนอลงนามต้องจัดท าจ านวน ๓ ชุด เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการจัดส่งส าเนาแล้วคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ๑๐ : บันทึกข้อความรายงานขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 



๕๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

 ภาพที่ ๑๐ : บันทึกข้อความรายงานขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ต่อ) 
 



๕๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ ๑๑ : การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 



๕๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพที่ ๑๑ : การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ต่อ) 
 



๕๔ 

 

ปัญหา :  

รายละเอียดในรายงานขอซ้ือขอจ้างไม่ครบถ้วน ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด   

แนวทางการแก้ไขปัญหา :  
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควรศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อเสนอแนะ :  
ควรมีจัดประชุม อบรม เกี่ยวกับขั้นตอนการปฎิบัติในการจัดซื้อหาพัสดุให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 

สร้างความเข้าใจถึงหลักการและกระบวนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือลดความผิดพลาด และเกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ 
 
ขั้นตอนที่ ๗ ด าเนินการเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) 
จัดท าเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ 
เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้าส าหรับการจัดซื้อ จัดจ้างรูปแบบต่างๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูล
ภายนอกที่เก่ียวข้อง และเป็นต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ เพ่ือเพ่ิม
ความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ลดความซ้ าซ้อน                   
การบันทึกข้อมูล ซึ่งฝุายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online Real time ในระบบ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได ้

เมื่อด าเนินการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเรียบร้อยแล้ว พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยจะด าเนินการเข้าสู่ขั้นตอนการจัดซื้อ           
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยหน่วยงานจะรวบรวมเอกสารทั้งหมดให้กับพัสดุเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ปัญหา : - 

แนวทางการแก้ไขปัญหา : - 
 
ข้อเสนอแนะ :  
หน่วยงานต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนให้กับหน่วยงานพัสดุ เพ่ือเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                    

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
                



๕๕ 

 

ขั้นตอนที่ ๘ จัดท าหนังสือเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรงเข้ายื่นข้อเสนอและราคา 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๗๘  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้ างตามข้อ ๒๒                 

แล้วให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    (๑) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนด    

รายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
           (ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ

รับจ้างนั้นโดยตรง หรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก ซึ่งถูก
ยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่า
ราคาในท้องตลาด หรือราคาท่ีประมาณได้ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้ 

           (ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้ หรือ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

           (ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญา
หรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพ่ือขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต่ ากว่า หรือ
ราคาเดิม ภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 

           (ง) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ฉ) ให้ด าเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา          
 ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔ 

 การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่
อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงาน
ขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่า
รายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง 
หน่วยงานของรัฐอาจด าเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 

ข้อ ๘๑ ให้น าความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง              
โดยอนุโลม 

    (๒) จัดท ารายงานผลการพิจารณา โดยน าความในข้อ ๕๕ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



๕๖ 

 

เมื่อกระบวนการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุ
โดยตรงเข้ายื่นข้อเสนอและราคา โดยเลือกจากผู้มีคุณสมบัติตรงตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

 ๑. จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยังผู้มีอาชีพขายพัสดุโดยตรงที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด ไม่น้อย
กว่า ๓ ราย โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ และจัดท าบัญชีรายชื่อประกอบการ        
ทีเ่ชิญชวน ซึ่งในหนังสือเชิญต้องระบุวันเวลาและสถานที่ในการยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน 

 ๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบเอกสารในการยื่นข้อเสนอดังนี้ 
  ๒.๑ ใบเสนอราคาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๒.๒ รายละเอียดคุณลักษณะของรายการครุภัณฑ์ 

๒.๓ เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ 
(ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
(ข) ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท 
(ค) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ง) ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีเป็นบริษัทจ ากัด) 
(จ) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ 

                        ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
             (ฉ) บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 
           (ช) บัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม 

    ๓. ในการยื่นซองผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการจัดซื้อหรือ
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยยื่นโดยตรงต่อส่วนราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ในกรณีที่
ส่วนราชการก าหนดให้กระท าได้ภายในเวลาที่ก าหนดในหนังสือเชิญเชิญชวน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ ๑๒ : ตัวอย่างหนังสือเชิญผู้มีอาชีพขายโดยตรงเข้ายื่นข้อเสนอและราคา 



๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ๑๓ : ตัวอย่างใบเสนอราคา 



๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๓ : ตัวอย่างใบเสนอราคา (ต่อ) 



๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ๑๓ : ตัวอย่างใบเสนอราคา (ต่อ) 



๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๓ : ตัวอย่างใบเสนอราคา (ต่อ 



๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ ๑๓ : ตัวอย่างใบเสนอราคา (ต่อ) 



๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ๑๓ : ตัวอย่างใบเสนอราคา (ต่อ) 

 



๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ๑๓ : ตัวอย่างใบเสนอราคา (ต่อ) 



๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๓ : ตัวอย่างใบเสนอราคา (ต่อ) 



๖๖ 

 

ปัญหา :  
ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไม่สามารถมายื่นข้อเสนอได้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา :  
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานควรติดต่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อเสนอแนะ :  
 หน่วยงานควรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอ โดยเชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุโดยตรงที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เข้ายื่นข้อเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

ขั้นตอนที่ ๙ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ยื่นข้อเสนอและราคาที่หน่วยงาน 
 เมื่อด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญชวนไปยังผู้มีอาชีพขายพัสดุโดยตรงที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด            
ผู้มีอาชีพขายโดยตรงจะด าเนินการเตรียมเอกสารในการยื่นข้อเสนอตามวันและเวลาที่หน่วยงานก าหนด โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอต้องจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและยื่นโดยตรงกับหน่วยงาน
พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่น พร้อมกับซองใบเสนอราคา หน่วยงานของรัฐรับซองข้อเสนอเฉพาะรายที่
คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซอง
ข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่างตามเงื่อนไขที่ก าหนดเพ่ิมเติม โดยด าเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่รับผิดชอบงานธุรการลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่
รับซอง ในกรณีที่ผู้เสนอราคามายื่นซองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง  ส าหรับกรณีที่เป็นการยื่นซองทาง
ไปรษณีย์ ให้ถือวันและเวลาที่ส่วนราชการนั้นลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุทันที 

๒. เมื่อผู้ขายมายื่นซองที่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ธุรการกลางของหน่วยงานจะด าเนินการลงรับเรื่อง  
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๒.๑ หมายเลข ๑ ออกเลขลงรับ 
   ๒.๒ หมายเลข ๒ ใส่เลขที่หน่วยงานต้นเรื่อง (เนื่องจากเป็นเอกสารลับ ซึ่งธุรการไม่
สามารถเปิดซองเอกสารได ้
   ๒.๓ หมายเลข ๓ ใส่วันที่รับเอกสาร 
   ๒.๔ หมายเลข ๔ ใส่ชื่อหน่วยงานที่ยื่นเอกสาร 
   ๒.๕ หมายเลข ๕ ใส่ชื่อเรื่องของเอกสาร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๔ : ตัวอย่างการลงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

๑ ๔ ๕ ๓ ๒ 



๖๘ 

 

๓. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซองและเมื่อถึงก าหนดเวลา
เปิดซองแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิดซอง  เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

 
ปัญหา :  
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถมายื่นข้อเสนอได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

แนวทางการแก้ไขปัญหา :  
เจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ยื่นข้อเสนอล่วงหน้าก่อนวันยื่นข้อเสนอ 

ข้อเสนอแนะ :  
การก าหนดระยะเวลาการยื่นข้อเสนอจะต้องเผื่อเวลาให้ผู้ยื่นข้อเสนอเตรียมเอกสารให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

ขั้นตอนที่ ๑๐ คณะกรรมการพิจารณาผลร่วมประชุมพิจารณาการยื่นข้อเสนอ และตรวจสอบรายละเอียด
คุณลักษณะ คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอและราคา 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงมติ โดยประธานกรรมการ
ต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธาน
กรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน  

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในการซื้อ

หรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการหรือกรรมการ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือ
จ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับ           
การแต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเฉพาะเจาะจง ให้ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะและ

วตัถปุระสงค์การใช้งาน 
ค านึงถึงเกณฑ์ราคาและเกณฑ์อ่ืน ประกอบด้วยดังนี้ 

๑. ต้นทุนของพัสดุตลอดอายุการใช้งาน 
๒. มาตรฐานสินค้าหรือบริการ 
๓. บริการหลังขาย 

  ๔. พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  
๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
๖. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน 
๗. เกณฑ์อ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวงกรณีตาม ๔. ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง               

อย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือ สนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

  ๑. การซื้อหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดี 
เพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ 
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 ๒. การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน และมีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จ าเป็นต้องคัดเลือก
พัสดุมี คุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากท่ีสุด 
  ๓. การซื้อหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ โดยคณะกรรมการต้องค านึงถึงหลัก  
   ๓.๑ ผู้ที่ยืนเสนอราคาต่ าสุดจะเป็นผู้ชนะ หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
   ๓.๒  ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ 
   ๓.๓ หากไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อ่ืนประกอบ จ าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวให้ใช้เกณฑ์ราคา 
   ๓.๔ ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืนแยกมาต่างหาก 
   ๓.๕ ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐซ่ึงได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ผ่านเกณฑ์ตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 

คณะกรรมการพิจารณาผลร่วมประชุมพิจารณาการยื่นข้อเสนอ และส ารวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอมีขั้นตอนดังนี้ 

๑. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการยื่นข้อเสนอเจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายที่
หน่วยงานมีหนังสือเชิญได้มายื่นข้อเสนอ 

๒. จัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะ
และราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ในการพิจารณาข้อเสนอและราคา 

๓. เมื่อถึงก าหนดวัน เวลา ร่วมพิจารณาข้อเสนอและราคาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จะร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เสนอคุณลักษณะและมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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ภาพที่ ๑๔ : บันทึกข้อความเชิญประชุม 



๗๒ 

 

ปัญหา :  
๑. คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและราคาไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม หรือได้รับไม่ทันเวลา 
๒. คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและราคาไม่เข้าประชุมโดยติดภารกิจส่วนตัว 

แนวทางการแก้ไขปัญหา :  
 ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรเพิ่มช่องทางในการจัดส่งหนังสือเชิญในวิธีต่าง ๆ เช่น ใช้เทคโนโลยีใหม่ เข้ามา
ช่วยอ านวยความสะดวก ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ยังเป็นการลดใช้ปริมาณกระดาษได้อีกด้วย 

๒. ก่อนถึงวันประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรจะแจ้งกับคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและราคาอีกครั้ง 

ข้อเสนอแนะ :  
ควรจัดท าฐานข้อมูลของคณะกรรมการ เพ่ือจะได้มีข้อมูลไว้ส าหรับติดต่อสื่อสารในกรณีเร่งด่วน           

เช่น ขอทราบที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ส านักงาน เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์ภายใน อีเมลล์แอดเดรส ไลน์ เป็นต้น 
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ขั้นตอนที่ ๑๑ จัดท ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้า 
หน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 

การจัดท ารายงานผลการพิจารณาโดยให้น าความในข้อ ๕๕ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณา

และความเห็น พร้อมด้วยเอกสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยด าเนินการจัดท ารายงานผลการพิจารณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้ 

๑. รวบรวมเอกสารการยื่นข้อเสนอทั้งหมด แล้วจัดท ารายงานการพิจารณาผล โดยเรียงล าดับจาก 
ผู้ยื่นข้อเสนอและราคาต่ าสุด โดยมีเอกสารแนบดังนี้   

๑.๑ ใบเสนอราคา 
๒.๒ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  

๒.๒.๑ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

                    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    
                     บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอ านาจควบคุม      
           (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน 
                    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล              
                     หนังสือบริคณห์สนธิ                                             
                     บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอ านาจควบคุม    
                     บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                           
   ๒.๒.๒ ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
           (ก) บุคคลธรรมดา                                                    
                        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น                       
             (ข) คณะบุคคล 
                        ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน                 
                        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน            

๒.๒.๓ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า    
            ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า       
            (ก) ในกรณีผู้ค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
                      -  บุคคลสัญชาติไทย 
                            ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     
                   - บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 
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                ส าเนาหนังสือเดินทาง        
    (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
     - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด   

                  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
       บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีมีอ านาจควบคุม     
     - บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด   
                   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
                     หนังสือบริคณห์สนธิ    
                      บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม 
                      บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่    

           ๒.๔  อ่ืน ๆ (ถ้ามี)                                                                           

๑.๓ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

   ๑.๓.๑ แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
   ๑.๓.๒ หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู้เสนอขาย

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  
   ๑.๓.๓  อ่ืน ๆ (ถ้ามี)          

  ๑.๔ บัญชีผู้มีอ านาจควบคุม 
  ๑.๕ บัญชีรายชื่อคณะกรรมการผู้จัดการ/ห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๒. เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างอนุมัติผลการพิจารณา 
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ภาพที่ ๑๕ : บันทึกข้อความรายงานผลการพิจารณา 
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ภาพที่ ๑๕ : บันทึกข้อความรายงานผลการพิจารณา (ต่อ) 
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ปัญหา :  
๑. ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอรายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาเสนอราคาเกินราคากลาง 

แนวทางการแก้ไขปัญหา :  
 คัดเลือกเฉพาะรายที่ยื่นข้อเสนอคุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อเสนอแนะ :  
คณะกรรมการต้องตรวจสอบคุณลักษณะให้ตรงตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
  
ขั้นตอนที่ ๑๒ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวมเอกสารผลการพิจารณาและความเห็นที่ได้รับไว้ทั้งหมดจาก
คณะกรรมการ เพื่อน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

เมื่อคณะกรรมการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดท ารายงานผลพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าหน่วยงานเพ่ือพิจารณาสั่งการ เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มี
อ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

 
ปัญหา :  

 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เห็นชอบการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

แนวทางการแก้ไขปัญหา :  
คณะกรรมการควรพิจารณาผลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดท ารายงานผลการพิจารณาโดยให้น าความในข้อ ๕๕ (๔) มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  

ข้อเสนอแนะ :  
ส่งรายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการทบทวนผลการพิจารณาโดยให้เป็นไประเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
 
 



๗๘ 

 

ขั้นตอนที่ ๑๓ รวบรวมเอกสารเบื้องต้นทั้งหมดส่งงานพัสดุเพื่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และท าหนังสือเชิญ
ลงนามสัญญาต่อไป 
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างได้อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้อง
รวมรวมเอกสารทั้งหมดให้กับงานพัสดุของมหาวิทยาลัย เพ่ือประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และท าหนังสือเชิญลงนามสัญญา กรณีที่ผู้ เสนอราคาต่ าสุดเสนอรายละเอียด
คุณลักษณะไม่ตรงตามข้อก าหนด มหาวิทยาลัยจะท าหนังสือแจ้งให้ผู้เสนอราคารายที่ไม่ได้รับการพิจารณาทราบผล 
ส่วนผู้ได้รับการพิจารณาจะมีหนังสือเชิญลงนามสัญญาและด าเนินการจัดท าสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ต่อไป โดยเอกสารที่ต้องจัดส่งให้กับงานพัสดุในขั้นตอนในการท าสัญญาคือเอกสาร
ทั้งหมดของผู้เสนอราคาทุกรายได้แก่ 

๑. ใบเสนอราคา 
๒. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  

๒.๑ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

                    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    
                     บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอ านาจควบคุม      
          (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน 
                    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล              
                     หนังสือบริคณห์สนธิ                                             
                    บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอ านาจควบคุม    
                    บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                           
  ๒.๒ ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
          (ก) บุคคลธรรมดา                                                    
                      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น                       
            (ข) คณะบุคคล 
                      ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน                 
                      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน            

๒.๓ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า    
          ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า       
          (ก) ในกรณีผู้ค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
                   -  บุคคลสัญชาติไทย 
                           ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน          



๗๙ 

 

                     - บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 
             ส าเนาหนังสือเดินทาง         
  (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
   - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด       

             ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     
     บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีมีอ านาจควบคุม     
   - บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด   
                    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
                    หนังสือบริคณห์สนธิ    
                    บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม   
                    บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่    

         ๒.๔  อ่ืน ๆ (ถ้ามี)                                                                           

๓. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 ๓.๑ แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
 ๓.๒ หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู้เสนอขายมอบอ านาจให้บุคคล

อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  
 ๓.๓  อ่ืน ๆ (ถ้ามี)          
๔. บัญชีผู้มีอ านาจควบคุม 
๕. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการผู้จัดการ/ห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ 

 
ปัญหา :  
หากเจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดเรียงเอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้องครบถ้วนเอกสารจะถูกส่งกลับคืนมายัง

หน่วยงานอีกครั้ง ท าให้เอกสารเกิดความล่าช้า 

แนวทางการแก้ไขปัญหา :  
ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและเรียบร้อย ก่อนน าส่งงานพัสดุ 

ข้อเสนอแนะ :  
 เจ้าหน้าที่ควรจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือรวบรวมให้แก่งาน
พัสดุประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และจัดท าหนังสือเชิญลงนามสัญญาต่อไป  
 



๘๐ 

 

ขั้นตอนที่ ๑๔ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จัดท าหนังสือแจ้งการส่งมอบพัสดุ 
 เมื่อผู้ขายได้ลงนามสัญญากับมหาวิทยาลัยแล้ว และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุตามสัญญา ผู้ขายต้อง
แจ้งเรื่องการส่งมอบให้มหาวิทยาลัยทราบก่อนการส่งมอบ  ๗ วัน เพ่ือหน่วยงานจะได้ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เพ่ือด าเนินการตรวจรับพัสดุต่อไป 

 

ภาพที่ ๑๖ : ตัวอย่างหนังสือส่งมอบครุภัณฑ์ 



๘๑ 

 

ปัญหา : - 

แนวทางการแก้ไขปัญหา : - 

ข้อเสนอแนะ :  
    หน่วยงานควรประสานงานกับผู้ขายเพ่ือซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฎิบัติในการส่งมอบพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ
ของมหาวิทยาลัย       
 
ขั้นตอนที่ ๑๕ ประสานงานระหว่างผู้ขาย/ผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานพัสดุ ในการตรวจรับพัสดุ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๑๗๕  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้ 
     (๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงการ

ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 
     (๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลองหรือ

ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา 
หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ 

      ในกรณีจ าเป็นไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
     (๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่ง และให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 
     (๔)  เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง

ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็น
หลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

    ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ 

     (๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนตามจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน 
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนที่ถูกต้อง โดยถือ
ปฏิบัติตาม (๔) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ
ภายใน ๓ วันท าการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างใน
จ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

     (๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะ
ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันท าการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 



๘๒ 

 

     (๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้จึงด าเนินการตาม (๔) หรือ 
(๕) แล้วแต่กรณี 

เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลงแล้วแต่กรณี เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานเจ้าของงบประมาณต้อง
ประสานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามท่ีได้แจ้งเป็นค าสั่งไว้ เพ่ือด าเนินการตรวจรับพัสดุ  

๑. ด าเนินการตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุ (ซึ่งโดยปกติตามสัญญาจะระบุให้ส่งพัสดุ ณ ที่ท าการ
ของผู้ใช้) การตรวจรับ ณ สถานที่อ่ืน ที่มิใช่ระบุไว้ในสัญญา หรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าส่วนราชการก่อน 

๒. ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจ านวน และตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง กรณีที่มีการตรวจทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิค หรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ช านาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ 

๓. กรณีท่ีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการการสถิติ 
๔. การตรวจรับ โดยปกติให้ตรวจรับ พัสดุในวันที่ผู้ขายน าพัสดุมาส่งมอบ และให้ด าเนินการตรวจรับให้เสร็จ

สิ้นไปโดยเร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันท าการ 
๕. เมื่อตรวจรับถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง

ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับท าใบตรวจรับ 

ปัญหา :  
๑. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่แจ้งวันเวลาที่จะส่งมอบพัสดุ 
๒. ตรวจพัสดุล่าช้าเกินระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด 

แนวทางการแก้ไขปัญหา :  
 ๑. ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างท าหนังสือแจ้งการส่งมอบพัสดุ 
 ๒. ต้องก าหนดระยะเวลาการตรวจรับพัสดุให้อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด 

ข้อเสนอแนะ :  
๑. ประสานงานกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้ท าหนังสือแจ้งการส่งมอบพัสดุก่อนสิ้นสุดสัญญา   
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการแจ้งวันเวลาและสถานที่ที่จะตรวจรับ โดยให้คณะกรรมการทุกท่าน              

มาตรวจรับพร้อมกัน 
 
 
 



๘๓ 

 

ขั้นตอนที่ ๑๖ เจ้าหน้าที่พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ 
 หลังจากที่คณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยจะด าเนินการลงบัญชี
หรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยให้มี
หลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย โดยเจ้าหน้าที่พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยจะด าเนินการดังนี้ 
   ๑. เจ้าหน้าที่พัสดุกลางให้หมายเลขครุภัณฑ์และประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ               
เพ่ือเขียนหมายเลขครุภัณฑ์ 

 ๒. เก็บรักษาใบเบิกครุภัณฑ์ไว้เป็นหลักฐาน 
 ๓. ถ่ายเอกสารใบเบิกครุภัณฑ์ไว้ส าหรับการเบิกจ่ายเงิน โดยแนบกับเรื่องซื้อ/จ้าง หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณต้องท าการควบคุมครุภัณฑ์ของหน่วยงานรายละเอียดดังนี้ 
 
ปัญหา :  
เจ้าหน้าที่พัสดุกลางลงหมายเลขครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานล่าช้า  

แนวทางการแก้ไขปัญหา :  
ก ากับติดตามและประสานงานกับพัสดุกลางในการลงหมายเลขครุภัณฑ์ เพ่ือให้ทันต่อการเบิกจ่าย

งบประมาณของหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะ :  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรตรวจสอบรายละเอียดในใบส่งของ/ใบก ากับภาษีของผู้ขายให้มีรายละเอียด

ถูกต้องครบถ้วน เช่น ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่องของครุภัณฑ์ เพ่ือน ามาใช้ในการลงรายละเอียดการให้หมายเลข
ครุภัณฑ ์              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

ขั้นตอนที่ ๑๗ เจ้าหน้าที่พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยรวบรวมเอกสารทั้ งหมด เพื่อด าเนินการจัดท าเอกสาร
เบิกจ่ายให้กับหน่วยงาน 

หลังจากที่งานพัสดุกลางให้หมายเลขครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว งานพัสดุจะรวบรวมเอกสารตามขั้นตอน                 
การจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดให้กับงานการเงิน เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเบิกจ่าย           
กรณีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ 

 ๑. รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ 
 ๒. รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 ๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๔. รายงานผลการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 ๕. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 
 ๖. หนังสือขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างในระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี (ระบบ 3D) 
 ๗. สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง 
 ๘. ใบตรวจรับพัสดุ/ใบตรวจรับการจ้าง 
 ๙. หนังสือส่งมอบพัสดุ 
 ๑๐. ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ/ใบก ากับภาษี 
 ๑๑. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายในระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี (ระบบ 3D) 
 ๑๒. งบหน้าใบส าคัญเบิกเงินในระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี (ระบบ 3D) 
 
ปัญหา : - 

แนวทางการแก้ไขปัญหา : -  

ข้อเสนอแนะ :  
ติดตามผลการอนุมัติจ่ายเงินจากงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 

ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ - สกุล   นางสาวสายรุ้ง  กล่ าเพชร 
วัน เดือน ปีเกิด   ๒๒ กันยายน ๒๕๒๕ 
สถานที่เกิด   จังหวัดสมุทรปราการ 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๒๐/๗ หมู่ที่ ๑๓ ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๓๘๖๐๓๔ 
ประวัติการศึกษา  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ต าแหน่งหน้าที่ท างานปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  
ที่ท างานปัจจุบัน   งานบริหารงานทั่วไป สถาบันอยุธยาศึกษา 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์  ๑๓๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



๘๖ 

 

เอกสารอ้างอิง 

๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
๓. กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า

ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 


