คู่มือปฏิบัติงานหลัก

เรื่อง
กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา

จัดทาโดย
นางสาวสายรุ้ง กล่าเพชร
งานบริหารงานทั่วไป สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
เรื่อง
กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
จัดทาโดย
นางสาวสายรุ้ง กล่าเพชร
งานบริหารงานทั่วไป สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตรวจสอบการจัดทา ครั้งที่ ๑
……………………………………………..
ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
วันที่..........เดือน.................................................พ.ศ. ๒๕๖๓

คานา
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับตาแหน่ งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเส้นทาง
การท างานหลั ก ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น จนสิ้ น สุ ด กระบวนการ โดยระบุ ขั้ น ตอนการด าเนิ น การต่ า งๆ ในการปฏิ บั ติ ง าน
กฎ ระเบี ย บ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบั ติ งาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยคู่มื อ
ปฏิบัติงานหลักมีความสาคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ ในการปฏิบัติงานและช่วยให้
ผู้ป ฏิบั ติงานใหม่ส ามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ทาให้งานของหน่ว ยงานมีระบบและมีประสิทธิภ าพมากขึ้น
จากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรณี วงเงิ นเกิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ ไม่ เกิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าสถาบั นอยุ ธยาศึ กษา ของงานบริ หารงานทั่ วไป
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการจัดทากระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรในหน่วยงาน
ให้สามารถปฏิบั ติงานทดแทนกันได้เพราะการจัดทากระบวนการจั ดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีวงเงินเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง
รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และคาแนะนาด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ที่เป็น
กาลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี

นางสาวสายรุ้ง กล่าเพชร
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
มกราคม ๒๕๖๓

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา
นโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม ของสถาบันอยุธยาศึกษา
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสถาบันอยุธยาศึกษา
งานและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงานของสถาบันอยุธยาศึกษา

๑
๑
๒
๒
๓
๕
๖
๙
๑๑
๑๒

ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ ๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเสนอรายชื่อคณะกรรมการกาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ/ราคากลาง
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๓ สืบหาข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
ให้คณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
เป็นข้อมูลในการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๔ ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ

๑๙
๒๙
๒๙
๓๐
๓๖
๓๗

๔๑
๔๒
๔๔

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
สารบัญ
ขั้นตอนที่ ๕

มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๖ จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๗ ดาเนินการเข้าระบบการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e-GP)
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๘ จัดทาหนังสือเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรงเข้ายื่นข้อเสนอและราคา
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๙ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ยื่นข้อเสนอและราคาที่หน่วยงาน
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๑๐ คณะกรรมการพิจารณาผลร่วมประชุมพิจารณาการยื่นข้อเสนอ
และตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและราคา
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๑๑ จัดทารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสาร
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๑๒ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวมเอกสารผลการพิจารณา
และความเห็นที่ได้รับไว้ทั้งหมดจากคณะกรรมการ เพื่อนาเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ

๔๕
๔๖
๔๗
๕๔
๕๕
๕๕
๕๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๓
๗๔

๗๘
๗๙

๗๙

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
สารบัญ
ขั้นตอนที่ ๑๓ รวบรวมเอกสารเบื้องต้นทั้งหมดให้งานพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
และจัดทาหนังสือเชิญลงนามสัญญาต่อไป
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๑๔ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จัดทาหนังสือแจ้งการส่งมอบพัสดุ
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๑๕ ประสานงานระหว่างผู้ขาย/ผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานพัสดุ ในการตรวจรับพัสดุ
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๑๖ เจ้าหน้าที่พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๑๗ เจ้าหน้าที่พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยรวบรวมเอกสารทั้งหมด
เพื่อดาเนินการจัดทาเอกสารเบิกจ่ายให้กับหน่วยงาน
ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ ข้อเสนอแนะ

ประวัติผู้เขียน
เอกสารอ้างอิง

๘๐
๘๑
๘๒
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๕
๘๖
๘๖

๘๗
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 ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
ภาพที่ ๕ : คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
๓๒
และหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ภาพที่ ๖ : บันทึกข้อความเสนอลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
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 : บันทึกข้อความรายงานขอความเห็นชอบดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 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 บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรี ดี พ นมยงค์ ต าบลประตู ชั ย
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐–๓๕๒๗–๖๕๕๕-๙ โทรสาร ๐–๓๕๓๒-๒๐๗๖
ก่อ ตั้ง มาตั้ง แต่รัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว พระราชทานทรัพ ย์ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๔๘ ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม
สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ๑ - ๒ - ๓ แต่เพิ่มวิชาครู
พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการดาเนินการผลิตครูมูล (ครู ป.)
พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ตาหนักเพนียด
พ.ศ. ๒๔๗๕ ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียดแห่งเดียว
พ.ศ. ๒๔๗๖ มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล ประจาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
พ.ศ. ๒๔๗๙ ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากตาหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหาร ที่ตาบลหัวแหลม โดยแยกเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙
เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจา) แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๔๘๔ ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่บริเวณข้าง
วัดวรโพธิ์ ตรงที่เป็ น โรงเรี ย นประตูชั ย โรงเรี ยนฝึ กหั ด ครูส ตรีย้า ยไปอยู่ที่ ตาบลหอรัตนไชยบริเ วณหอพัก อู่ทอง
ในปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๔๙๑ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๔๙๗ กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๔๙๘ เริ่ ม ผลิ ต ครู ป.กศ. ใช้ ระบบการฝึ ก หั ด ครู แ บบ ๒ – ๒ - ๒ ของกรมฝึ ก หั ด ครู รั บนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนต่อ ๒ ปี
พ.ศ. ๒๕๐๙ โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์
ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๑๑ กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา เข้ากับวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยาทาการผลิตครูหลายระดับ
พ.ศ. ๒๕๑๗ เริ่ มเปิ ด สอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลั กสู ตร ๒ ปี จากผู้ มีวุฒิ ป.กศ.สู ง ป.ม.หรื อ 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 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต และศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต พร้ อ มกั บระดั บอนุ ป ริ ญ ญา ขณะเดี ย วกั นก็ ยั ง คงเปิ ด หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
ทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี และ ๒ ปี พร้อม ๆ กัน
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชพระราชทานนามวิ ท ยาลั ย ครู ว่ า สถาบั น
“ราชภัฏ” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๓๘ ยกฐานะเป็ นสถาบั นราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา ตามพระราชบั ญญั ติ สถาบั นราชภั ฏ ๒๕๓๘
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘
พ.ศ. ๒๕๔๐ เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่ อวั นที่ ๑๕ มิ ถุ นายน พระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เริ่ มมี ผลบั งคั บใช้
ทาให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ใฝุรู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ภายในปี ๒๕๖๔

๓
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
๑) แสวงหาความจริ งเพื่อสู่ ความเป็นเลิ ศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
ภูมิปัญญาสากล
๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มี
จานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย
คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
๕) เสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งของวิ ช าชี พครู ผลิ ต และพั ฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึ กษาให้ มี คุ ณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์กร
อื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๗) ศึ ก ษาและแสวงหาแนวทางพั ฒ นาเทคโนโลยี พื้ น บ้ า น และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ให้ เ หมาะสม
กับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
๘) ศึ ก ษา วิ จั ย ส่ ง เสริ ม และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ให้ การศึกษา ส่ ง เสริ ม วิช าการและวิช าชีพชั้ นสู ง ทาการสอน วิจัย ให้ บริการวิช าการแก่สั งคม ปรั บปรุ ง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู
นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิ ท ยาลั ย มี อ านาจและหน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของมหาวิ ท ยาลั ย และโดยเฉพาะให้ มี อ านาจ
และหน้าที่ (๑) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการ
แก่ สั ง คม การผลิ ต และส่ ง เสริ มวิ ท ยฐานะครู การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงกาหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
๑) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

๔
๒) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ต อบสนองความต้ อ งการของสั ง คม และสามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นระดั บ
กลุ่มประชาคมอาเซียน
๓) เป็น ศูน ย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูล ด้านศิล ปวัฒ นธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
๔) ส่ งเสริ มการสร้ างเครือข่ ายของการพัฒนาศั กยภาพครู ผู้ บริ หารและบุ คลากรทางด้ านการศึ กษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
๕) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
การให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๖) สนั บ สนุ น พั ฒ นาถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น
และสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
๗) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า เพื่อให้
เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๘) สนั บ สนุ น พัฒ นาการสร้า งความร่ ว มมื อในการพัฒ นามหาวิ ทยาลั ยสู่ ความเป็นสากล โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
๙) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
และการวิจัยสู่ระดับสากล
๑๐) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
๑๑) ส่ง เสริม สนับ สนุน การจัด การเรีย นการสอนเพื่ อ เตรีย มความพร้อ มสู่ป ระชาคมอาเซีย น
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

๕
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สานักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองบริการการศึกษา

คณะครุศาสตร์
สานักงานคณบดี

สานักงานคณบดี

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานการเงิน

งานติดตามและ
ประเมินผล

งานทะเบียนและ
ประมวลผล

งานบริหารงานทั่วไป

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา

งานประกันคุณภาพ

งานบัณฑิตศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา

งานช่วยอานวยการ
ผู้บริหาร

งานแผนงานและ
งบประมาณ

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน

งานให้คาปรึกษา
แนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

โรงเรียนสาธิตมัธยม

งานตรวจสอบภายใน

งานวิเทศสัมพันธ์

ศูนย์สหกิจศึกษา

งานนิติการ
งานบริการและฝึกอบรม
งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้

งานบัญชี

งานยุทธศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานอยุธยาศึกษา
หอศิลป์จงั หวัด
พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร
และบุคลากร
ทางการศึกษา

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ
งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานบริหารระบบ
สารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สานักงานคณบดี

ภาควิชา
มนุษศาสตร์

ภาควิชา
สังคมศาสตร์

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

สานักงานคณบดี
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนานักศึกษา
งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน
งานบัณฑิตศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา

งานสื่อสารองค์กร

ศูนย์หนังสือ

งานวิจัย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิง่ แวดล้อม

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา
นานาชาติ

งานบริการวิชาการ

งานบัณฑิตศึกษา

โรงเรียนประถมสาธิต

สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน

งานบริหารวิชาการและพัฒนา
การเรียนการสอน

สถาบันอยุธยาศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ

สานักงานผู้อานวยการ

กองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

งานทรัพยากรบุคคล

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน
งานบัณฑิตศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์
ศูนย์สะเต็มศึกษา

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
งานบริหารงานทั่วไป

งานวิทยวิชาการ

๖

ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ ๑ : อาคารเรือนไทยหมู่ สถาบันอยุธยาศึกษา

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ดาเนินงานด้าน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสื บค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ให้ ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต การอนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม เผยแพร่ แ ละท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เ ป็ นแหล่งเรียนรู้ให้ การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษาศิล ปะและวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา เริ่ ม ต้ น ขึ้ น จากการเป็ น ศู น ย์ วั ฒ นธรรม นั บ แต่ ส มั ย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ยั ง มี ฐ านะเป็ น วิ ท ยาลั ย ครู ซึ่ ง ในพระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ วิ ท ยาลั ย มี ห น้ า ที่ ป ระการหนึ่ ง
คือการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ใน พ.ศ.๒๕๒๑ กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ได้ขยายงานตามพระราชบัญญัติตั้งสานักงานคณะกรรมการ
วั ฒนธรรมแห่ งชาติ และยกฐานะศู นย์ ประชาสงเคราะห์ ทางวั ฒนธรรมเป็ น “ศู นย์ วั ฒนธรรม” โดยให้ วิ ทยาลั ยครู
เป็นหน่วยงานที่ดาเนินงานด้านวัฒนธรรม อันมีอธิการบดีเป็นประธาน และคณาจารย์ เป็นคณะกรรมการ ขึ้นกับสานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติศูนย์วัฒนธรรม แห่งวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม

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
เป็นหน่วยงานประจาวิทยาลัยครูทุกแห่ง สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
จึงได้พัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ขึ้นเป็น ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต่ อ มา ศู น ย์ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม วิ ท ยาลั ย ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ ป รั บ ปรุ ง อาคารเรี ย น ๓ เป็ น
“หอศิ ลปวั ฒนธรรม” เพื่ อ เป็ น แหล่ ง รวบรวม และอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ต ถุ ที่ ไ ด้ ริ เ ริ่ ม จั ด แสดงมาตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๕๒๒
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดาเนิน
ทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และได้ทรงลงพระนามาภิไธยไว้เป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘
พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วภู มิ พลอดุ ลยเดช ทรงมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศพระราชบั ญญัติส ถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๗ ได้กาหนดให้ สถาบันราชภัฏ
เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพัฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลายประการ ประการหนึ่ ง คื อ ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเป็นการตอกย้าภารกิจด้านวัฒนธรรมของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๘
ใน พ.ศ.๒๕๔๒ กระทรวงศึ กษาธิ การได้ ประกาศแบ่ งส่ วนราชการของสถาบั นราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
ให้ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม เป็น “สานักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีสานักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเรียน ๓
ต่อมาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติงบประมาณใน พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่
สาหรับเป็นอาคารสานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสร้างบริเ วณระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ และศูนย์ศึกษา
ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา มีรู ปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทยภาคกลางที่แสดงให้ เห็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย ที่มีการจัดพื้นที่ต่าง ๆ ภายในเรือนด้วยการเชื่อมโยงสมาชิก ในครอบครัวและพื้นที่ การใช้
สอยที่เอื้อต่อสภาวะภูมิประเทศ
ภายหลั ง จากที่ ส ถาบั น ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เลื่ อ นฐานะขึ้ น เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ.๒๕๔๗ แล้ว สานักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น “สถาบันอยุธยาศึกษา”
ทาหน้าที่ใน ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ได้กาหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความ
เจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ของปวงชน มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ การบ ารุ ง รั ก ษา การใช้ ป ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน”
เรื อ นไทยสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา สร้ า งแล้ ว เสร็ จ และย้ า ยส านั ก งานมาอยู่ ที่ แ ห่ ง นี้ เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยมี การแบ่ ง การใช้ง านของเรื อ นไทยและบริเ วณโดยรอบคื อ ชั้น ล่ า งเป็น ส านัก งาน ห้ อ งประชุม ศู นย์ ข้อ มู ล
อยุธยาศึกษา โถงนิทรรศการหมุนเวียน ส่วนบริเวณชั้น ๒ จัดแสดงนิทรรศการถาวรในอาคารเรือนไทย ๓ หลัง
เรือนไทยแห่งนี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป โดยตั้งโดดเด่นอยู่ริมถนนปรีดีพนมยงค์ภายใต้ชื่อ “สถาบันอยุธยาศึกษา”

เหตุผลในการจัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามที่ไ ด้ก าหนดไว้ใ นมาตรา ๗ คือ ให้ ม หาวิ ทยาลั ยเป็น สถาบัน อุด มศึ กษา
เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เ สริ ม สร้ า งพลั ง ปั ญ ญาของแผ่ น ดิ น ฟื้ น ฟู พ ลั ง การเรี ย นรู้ เชิ ด ชู ภู มิ ปั ญ ญาขอ งท้ อ งถิ่ น
สร้ า งสรรค์ ศิ ล ปวิ ท ยา เพื่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ของปวงชน มี ส่ ว นร่ ว ม ในการจั ด การ
การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ที่เคยเป็น
ราชธานี ของประเทศไทย ที่มี อายุ ย าวนานถึง ๔๑๗ ปี เป็น มหานครที่มีเ อกลั กษณ์ มีโ บราณสถานโบราณวัตถุ
ที่ทรงคุณค่า เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้าที่อุดมสมบูรณ์ มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์และอารยธรรม จนองค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นบัญชีเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เป็ น แหล่ ง มรดกทางวั ฒ นธรรมของโลก เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ ธั น วาคม ๒๕๓๔ ณ เมื อ งคาร์ เ ท็ จ ประเทศตู นี เ ซี ย

๙
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความสาคัญทั้งในฐานะที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีแห่งชาติไทย และเป็น
ส่วนหนึ่งของอารยธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ
จากความสาคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพื่อให้เป็น
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน คติชน
วิทยา ฯลฯ แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ที่ตั้ง/อาณาเขต
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรี ดี พ นมยงค์
ตาบลประตูชั ย อ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ๑๓๐๐๐ เป็ นเรื อ นไทยหมู่ ภ าคกลาง
อยู่ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

นโยบายสถาบันอยุธยาศึกษา
๑. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและนาศาสตร์ของพระราชามาใช้เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
๒. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการด้านวัฒนธรรมอยุธยา
๓. ส่งเสริมให้นาศิลปวัฒนธรรมไทยไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๔. มีการบริหารจัดการหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล

ปรัชญา
รอบรู้ เชิดชู สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา

วิสัยทัศน์
สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรม
อยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑๐

พันธกิจ
๑. ทานุบารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา
๒. รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา
๓. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยากับศาสตร์พระราชาและแนวพระราชดาริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์
๑. พัฒนาท้องถิ่นโดยนาศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
๒. ศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา
๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา

เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา

วัฒนธรรมองค์กร
บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม
ทานุบารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์

๑๑

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสถาบันอยุธยาศึกษา

ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สานักงานผู้อานวยการ

งานบริหารงาน
ทั่วไป

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ท่องเที่ยว
งานอยุธยาศึกษา

หอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

๑. หน่วยทานุบารุง

๑. หน่วยศูนย์ข้อมูลอยุธยา

ศิลปวัฒนธรรม

ศึกษา

๒. หน่วยอนุรักษ์

๒. หน่วยบริการวิชาการ

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ด้านอยุธยาศึกษา

ศิลปกรรมท้องถิ่น

๓. หน่วยวิจัยและการจัดการ

๓. หน่วยบริการวิชาการ

ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา

ด้านศิลปวัฒนธรรม

๔. หน่วยผลิตสื่อสารสนเทศ

๔. หน่วยฐานข้อมูล

ทางวิชาการ

ด้านศิลปวัฒนธรรมและ

๕. หน่วยวารสารวิชาการ

ภูมิปัญญา

อยุธยาศึกษา

หน่วยจัดแสดงนิทรรศการ
ศิลปกรรม

ภาพที่ ๓ : โครงสร้างสถาบันอยุธยาศึกษา

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

๑๒
งานและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงานของสถาบันอยุธยาศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
งานบริหารทั่วไป
๑. หน่วยธุรการ
๑.๑ จัดระบบงานสารบรรณ และงานธุรการต่าง ๆ ของสถาบันฯ ตามระเบียบราชการ
๑.๒ การรับ – ส่ง หนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออก ทั้งภายในและภายนอก
๑.๓ จัดทาแฟูมเสนอผู้บังคับบัญชา พร้อมจัดเตรียมข้อมูล เพือ่ ประกอบการตัดสินใจของ ผู้บริหาร
๑.๔ จัดทาหนังสือราชการภายในและภายนอก
๑.๕ จัดเก็บเอกสาร และหนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่
๑.๖ การร่าง ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานภายในสถาบันอยุธยาศึกษา
๑.๗ การสาเนาหนังสือราชการ ทั้งภายใน ภายนอก และเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการดาเนินงานของ
สถาบันอยุธยาศึกษา
๑.๘ ปฏิบัติงานเลขานุการให้กับผู้บริหารสถาบันอยุธยาศึกษา
๑.๙ ประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการให้เกิดความเรียบร้อย
๒. หน่วยนโยบายและแผน
๒.๑ จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๒.๒ จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
๒.๓ จัดทาแผนกลยุทธ์ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมทบทวนเป็นประจาทุกปี
๒.๔ จัดทารายงานผลการดาเนินงานรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน
๒.๕ จัดทารายงานประจาปี
๒.๖ จัดทาแผนความเสี่ยง
๒.๗ จัดทาแผนการจัดการความรู้
๒.๘ จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๒.๙ จัดทาแผนกรอบอัตรากาลัง
๓. หน่วยบริหารงานบุคคล
๓.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
๓.๒ จัดทาและทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
๓.๓ สารวจข้อมูล เพื่อนามาศึกษาวิเคราะห์ การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา

๑๓
๓.๔ ด าเนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากร เช่ น ฝึ กอบรม ประชุ ม สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน ทั้ งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๕ ดาเนินการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร และการรวบรวมข้อมูลสถิติวันลาทุกประเภท
๔. หน่วยการเงินและพัสดุ
๔.๑ จัดตั้งคาของบประมาณการใช้จ่ายประจาปีของสถาบันอยุธยาศึกษา
๔.๒ จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินประจาปี
๔.๓ จัดทา ซื้อ-จ้าง และการเบิก-จ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๔.๔ จัดทาบัญชีคุมยอดรายจ่ายทุกหมวดงบประมาณ
๔.๕ การเปลี่ยนแปลงรายการและหมวดรายจ่าย
๔.๖ จัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
๔.๗ จัดทาระเบียบจัดหารายได้
๔.๘ จัดทาบัญชีการจัดหารายได้
๔.๙ การเบิก-จ่าย งานพัสดุ
๔.๑๐ การดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุคงทนถาวร และการซ่อมบารุงรักษา
๔.๑๑ การจัดทาบัญชีคุมยอดพัสดุ
๕. หน่วยอาคารสถานที่
๕.๑ ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๕.๒ ประสานงาน ซ่อม-บารุง กรณีเกิดการชารุด
๕.๓ ตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม
๖. หน่วยประกันคุณภาพ
๖.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๒ จัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๖.๓ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
๖.๔ จัดเก็บหลักฐานงานประกันคุณภาพตามตัวชี้วัด
๖.๕ จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
๖.๖ จัดเตรียมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสานัก/สถาบัน
๖.๗ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน

๑๔
๗. หน่วยจัดหารายได้
๗.๑ วางแผนดาเนินงานในการจัดหารายได้ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
๗.๒ จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดหารายได้
๗.๓ บริการให้เช่าสถานที่และอุปกรณ์สาหรับจัดงานประเพณีต่าง ๆ และการแสดงทางด้านวัฒนธรรม
๗.๔ ประสานงานกับฝุายการเงินในการจัดเก็บรายได้
๘. หน่วยประชาสัมพันธ์
๘.๑ วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา
๘.๒ สร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชน และหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๘.๓ จัดทาเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ของสถาบันฯ
๘.๔ บันทึกภาพถ่าย / วิดโี อ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
๘.๕ เตรียมข้อมูลต่าง ๆ เสนอฝุายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงจดหมายข่าวประจาสัปดาห์
๘.๖ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสถาบันอยุธยาศึกษา
๘.๗ จัดทารายงานประจาปีของสถาบันอยุธยาศึกษา
งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
๑. หน่วยทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๑ ดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๓ รวบรวม สนับสนุน ส่งเสริม ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๑.๔ อนุรักษ์และสืบสานผลงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๕ จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม
๑.๖ จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และปลูกจิตสานึกทางด้านจริยธรรม คุณธรรม และความ
เป็นเอกลักษณ์ไทย
๑.๗ งานศาสนพิธี และพิธีการ
๑.๘ จัดทารายงานผลการดาเนินงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๒. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
๒.๑ ดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๑๕
๒.๒ จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ของจังหวัดฯ
๒.๓ สารวจศึกษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอยุธยา
๒.๔ งานเผยแพร่ ความรู้ ด้านสิ่ งแวดล้ อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอยุธ ยาแก่นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
๒.๕ จัดทารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
๓. หน่วยบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
๓.๑ สารวจความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อกาหนดหลักสูตร
๓.๒ จัดการแสดงทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่ออนุรักษ์ฯสืบสานให้คงอยู่คู่สังคมไทย
๓.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา
๓.๔ จัดอบรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
๔. หน่วยฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
๔.๑ งานเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นระบบเพื่อการสืบค้นและ
เผยแพร่สู่ชุมชน
๔.๒ งานจัดทาทะเบียนศิลปวัตถุ และเอกสารโบราณ
๔.๓ งานปริวรรตเอกสารโบราณ
๔.๔ จัดทาแผนที่แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานอยุธยาศึกษา
๑. หน่วยศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา
๑.๑ วางแผน จัดซื้อ และจัดหาทรัพยากรสาหรับให้บริการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา
๑.๒ สารวจ และรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๓ ลงทะเบียนหนังสือ และข้อมูลสารสนเทศในระบบฐานข้อมูล
๑.๔ ให้บริการข้อมูลวัฒนธรรมอยุธยา
๑.๕ พัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
๑.๖ จัดทาแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา
๑.๗ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ
๑.๘ จัดทารายงานสรุปจานวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๑๖
๒. หน่วยบริการวิชาการด้านอยุธยาศึกษา
๒.๑ วางแผนการจัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
๒.๒ ประสานงานวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
๒.๓ จัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
๒.๔ จัดทาแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
๓. หน่วยวิจัยและการจัดการความรู้ด้านอยุธยาศึกษา
๓.๑ ตั้งหัวข้อการศึกษาองค์ความรู้
๓.๒ กาหนดหลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รับจากงานวิจัย
๓.๓ ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอยุธยา
๓.๔ สรุปผลงานวิจัย
๓.๕ นาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย
๓.๖ ดาเนินการสร้างและแสวงหาความรู้ จากประสบการณ์การทางานที่มีอยู่ในบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา
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 สารวจ รวบรวมข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมอยุธยา สาหรับนาไปผลิตสื่อสารสนเทศทางวิชาการ
๔.๒ จัดทา นิทรรศการให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
๔.๓ จัดทา แผ่นพับ สาหรับเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
๔.๔ จัดทา เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อบรม และสัมมนาทางวิชาการ
๔.๕ นาต้นฉบับเอกสารประกอบกิจกรรมทางวิชาการ ไปจัดตีพิมพ์
๔.๖ ควบคุม ตรวจสอบ เนื้อหาข้อมูลที่นามาผลิตเอกสารประกอบการจัดกิ จกรรม 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 หรือเว็บไซต์สาหรับวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
๕.๗ ประสานงาน การจัดพิมพ์วารสาร กับโรงพิมพ์
๕.๘ เผยแพร่ วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ
งานหอศิลป์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. หน่วยจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม
๑.๑ จัดทาทะเบียนผลงานทางศิลปกรรม
๑.๒ ออกแบบ จัดแสดงผลงานทางศิลปกรรม
๑.๓ จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางศิลปะของศิลปินสาขาต่าง ๆ
๑.๔ จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับนิทรรศการ
๑.๕ ประสานศิลปินสาขาต่าง ๆ เพื่อสร้างผลงานทางศิลปะ
๑.๖ จาหน่ายหนังสือและของที่ระลึก จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
๑.๗ พัฒนาบุคลากรเพื่อนาชมภายในหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๘ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
๑.๙ จัดทาแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๑๐ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ
๑.๑๑ จัดทารายงานสรุปจานวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
งานศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. หน่วยส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๑ จัดทาปฏิทินท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๒ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๓ จัดทาแผนที่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๔ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว
๑.๕ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๖ ส่งเสริมการจัดการความรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๗ พัฒนาข้อมูลท่องเที่ยวเพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษา

๑๘
๑.๘ ให้บริการนาชมแก่ผู้เข้าใช้บริการศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และนาชมตามเส้นทาง
๑.๙ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๑๐ สร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๑๑ จัดทาคู่มือแนะนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๒. หน่วยจัดแสดงนิทรรศการ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๑ ออกแบบการนาเสนอนิทรรศการภายในศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๒ จัดนิทรรศการหมุนเวียนภายในศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๓ บ ารุ ง รั ก ษา และพั ฒ นารู ป แบบการน าเสนอภายในศู น ย์ ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๔ จั ด ท าแบบประเมิ น และรายงานผลความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ ท่ อ งเที่ ย ว
ทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๕ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ
๒.๖ จัดทารายงานสรุปจานวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๑๙

ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
การจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ โ ดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจงวงเงิ น เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ ไ ม่ เ กิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ประจ าสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา มี ก ระบวนการด าเนิ น งานหลายขั้ น ตอน เช่ น การก าหนดความต้ อ งการพั ส ดุ
การรายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทาเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุมัติจากหัวหน้าส่วน
ราชการ การท าสั ญ ญา การส่ ง มอบพั ส ดุ และการตรวจรั บ พั ส ดุ เป็ น ต้ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในแต่ ล ะขั้ น ตอน
มีระยะเวลาในการดาเนินงานที่แตกต่างกัน หากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดาเนินไปด้วยความรวดเร็ว ไม่มีข้อผิดพลาด
จะส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในทางตรงข้ามการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุมีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่ล่าช้ า
หรือมีความผิดพลาด จะส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และในปัจจุบัน มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่ว ยในการปฏิบั ติงาน โดยมีเปูาหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดความผิ ดพลาดในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ มีความถูกต้องแม่นยาในการควบคุมงบประมาณ และสามารถรายงานความเคลื่อนไหวการใช้จ่าย
งบประมาณได้
ดังนั้น การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัด ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีวงเงินเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา ผู้ปฏิบัติงานจึงจาเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้
ความเข้า ใจเกี่ย วกับ กระบวนการจั ด ซื้อครุภัณ ฑ์ กรณีว งเงิน เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไ ม่เกิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เป็ น อย่ า งดี เพื่ อ น าไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานและประกอบการจั ด ท ากระบวนการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ซึ่งกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์กรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น จะประกอบไปด้วย
ขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ๑๗ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเสนอรายชื่อคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
๒. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ
๓. สืบหาข้อมูลรายละเอียดคุณลั กษณะ ราคากลาง ให้คณะกรรมการกาหนดรายละเอีย ดคุณลักษณะ
ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เป็นข้อมูลในการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
๔. ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
๕. มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๒๐
๖. จั ดท ารายงานขอซื้ อขอจ้ าง โดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง พร้ อมเสนอแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการด าเนิ นการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๗. ดาเนินการเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)
๘. จัดทาหนังสือเชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุโดยตรงเข้ายื่นข้อเสนอและราคา
๙. ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ยื่นข้อเสนอและราคาที่หน่วยงาน
๑๐. คณะกรรมการพิจ ารณาผลร่ว มประชุมพิจารณาข้อเสนอ และตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและราคา
๑๑. จั ดท ารายงานผลการพิ จารณาและความเห็ นพร้ อมเอกสารที่ ได้ รับไว้ ทั้ งหมดเสนอหั วหน้าหน่ วยงาน
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
๑๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวมเอกสารผลการพิจารณาและความเห็นที่ได้รับไว้ทั้งหมดจากคณะกรรมการ
เพื่อนาเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๓. รวบรวมเอกสารเบื้องต้นทั้งหมดให้งานพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และจัดทาหนังสือเชิญ
ลงนามสัญญาต่อไป
๑๔. ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จัดทาหนังสือแจ้งการส่งมอบพัสดุ
๑๕. ประสานงานระหว่างผู้ขาย/ผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานพัสดุ ในการตรวจรับพัสดุ
๑๖. เจ้าหน้าที่พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ
๑๗. เจ้ าหน้ าที่ พัสดุ กลางของมหาวิทยาลั ยรวบรวมเอกสารทั้งหมด เพื่อดาเนิ นการจัดทาเอกสารเบิกจ่าย
ให้กับหน่วยงาน

๒๑
คาจากัดความ
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน
หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๒. พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๓. สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่
ในสินค้านัน้ ด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
๔. งานบริ การ หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทาของและการรับขนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษางาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๕. การบริหารพัสดุ หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบารุงรักษา
และการจาหน่ายพัสดุ
๖. ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(๓) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆในกรณีที่มี
ราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒)
หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ ในกรณีที่ไม่
มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
๗. เงินงบประมาณ หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้ รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีให้ไม่ต้องนาส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงาน
ของรั ฐ ได้ รั บ ไว้ โ ดยไม่ ต้ อ งน าส่ ง คลั ง เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ตามกฎหมาย และเงิ น ภาษี อ ากรค่ า ธรรมเนี ย ม หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจเรียกเก็บ
ตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

๒๒
๘. หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงาน
อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๙. เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
๑๐. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรั ฐนั้นกาหนดหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
๑๑. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้
(๑) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล
(๒) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๓) ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(๔) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อานวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดารงตาแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(๕) องค์การมหาชน หมายถึง ผู้อานวยการ หรือผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(๖) องค์กรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๗) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด
(๘) หน่วยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการสานักงานศาล
ปกครอง เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๙) มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี
(๑๐) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการสานักงานสภาพัฒนาการเมือง
(๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(๑๒) หน่ ว ยงานอื่น ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้ บริห ารสู งสุดของหน่วยงาน ตาม
กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น

๒๓
๑๒. คณะกรรมการนโยบาย หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๓. วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติต รงตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ตามกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติ โดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจาหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวใน
ประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) มีความจ าเป็ น ต้อ งใช้พัส ดุนั้ นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบั ติภัยหรือภั ยธรรมชาติ หรือเกิ ด
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก
อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทาให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(จ) พัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทาการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
และมีความจาเป็นต้องทาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของ
พัสดุที่ทาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทาการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

๒๔
หน้า ที่ค วามรั บผิด ชอบ ในการจัด หาพั ส ดุด้ ว ยวิ ธีเฉพาะเจาะจง กรณีตามพระราชบัญ ญั ติ ก ารจั ดซื้ อ
จัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/หรือผู้ได้รับมอบอานาจ
(๑) มี อ านาจในการสั่ งซื้ อสั่ ง จ้ างด้ ว ยวิ ธี เฉพาะเจาะจงครั้ งหนึ่ ง ภายในวงเงิ นไม่ เกิ น
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ทั้ งนี้ หากวงเงิ นเกิ น ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะเป็ นอ านาจของผู้ มี อ านาจเหนื อขึ้ นไปหนึ่ งชั้ น)
(ระเบียบฯ ข้อ ๘๖)
(๒) อานาจในการดาเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลั งว่ าด้วยการจั ดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
(๒.๑) เห็นชอบให้ดาเนินการซื้อหรือจ้างในรายงานขอซื้อขอจ้าง
(๒.๒) แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ
(๒.๓) เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง และอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
(๒.๔) เห็นชอบรายงานผลการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(๒.๕) ลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญา (กรณีจัดทาสัญญา)
๒. หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(๑) เสนอรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
ให้ความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) เสนอรายงานผลการพิ จารณาของคณะกรรมการซื้ อหรื อจ้ างโดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง
เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอานาจให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา
(๓) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหรื อจ้างในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๓. เจ้าหน้าที่
(๑) จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบโดยเสนอ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ระเบียบฯ ข้อ ๒๒)
(๒) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง

๒๕
(๓) รวบรวมรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พร้ อมด้ว ยเอกสารในการยื่ นข้อเสนอของผู้ ประกอบการ เสนอหั วหน้าหน่ว ยงานของรัฐหรือผู้ ได้รับมอบอานาจ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอานาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
๔. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีหน้าที่ดังนี้
(๑) จัดทาหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กาหนดรายใดรายหนึ่ งให้ เข้ายื่น ข้อเสนอหรือให้ เข้ามาเจรจาต่อรองราคา หลั งจากหั ว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ ให้
ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างแล้ว (ระเบียบฯ ข้อ ๗๘ (๑)
(๒) จัดทารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอานาจ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่ อให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ ผู้ได้รับ
มอบอานาจพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ ๗๘ (๒) โดยให้นาความใน ข้อ ๕๕ (๔)
มาบังคับใช้)
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕)
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้ องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐหรือผู้
ได้รับมอบอานาจก่อน
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สาหรับกรณีที่มีการทดลองหรือ
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้คาปรึกษา หรือส่ง
พัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ในกรณีจาเป็นที่ไม่สามารถตรวจ
นับเป็นจานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่งและให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้น
โดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทาใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐานอย่ างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ ขายหรือผู้ รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหรือผู้ได้รับมอบอานาจทราบ
(๕) จั ดทารายงานผลการตรวจรับพัสดุพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอานาจทราบ

๒๖

ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
Flowchart

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเสนอรายชื่อคณะกรรมการกาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
สืบหาข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง ให้คณะกรรมการกาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

๑

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

๒

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

๓

ข้อเสนอ เป็นข้อมูลในการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

มหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบ
(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)

๔

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและ
คณะกรรมการกาหนด
คุณลักษณะ ราคากลาง

ไม่เห็นชอบ
แก้ไข

๕
เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและ
คณะกรรมการกาหนด
คุณลักษณะ ราคากลาง

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๒๗
Flowchart

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง

จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง พร้อมเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาเนินการเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e-GP)
จัดทาหนังสือเชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุโดยตรงเข้ายื่นข้อเสนอและราคา

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ยื่นข้อเสนอและราคาที่หน่วยงาน

คณะกรรมการพิจารณาผลร่วมประชุมพิจารณาการยื่นข้อเสนอ และตรวจสอบ

๖

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

๗

งานพัสดุกลางของ
มหาวิทยาลัย

๘

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

๙

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

รายละเอียดคุณลักษณะ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและราคา

๑๐

คณะกรรมการกาหนด
คุณลักษณะ ราคากลาง

จัดทารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารที่ได้รับไว้ทงั้ หมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบและผู้มีอานาจอนุมัติสงั่ ซื้อสั่งจ้าง

๑๑

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)

๑๒

เห็นชอบ/ผู้มอี านาจอนุมัติสังซื้อสั่งจ้าง

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๒๘

Flowchart
รวบรวมเอกสารเบื้องต้นทั้งหมดให้งานพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
และจัดทาหนังสือเชิญลงนามสัญญาต่อไป

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จัดทาหนังสือแจ้งการส่งมอบพัสดุ

ประสานงานระหว่างผู้ขาย/ผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานพัสดุ ในการตรวจรับพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยรวบรวมเอกสารทั้งหมด เพื่อดาเนินการ
จัดทาเอกสารเบิกจ่ายให้กับหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
๑๓

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและ
งานพัสดุกลางของ
มหาวิทยาลัย

๑๔

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

๑๕

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑๖

งานพัสดุกลางของ
มหาวิทยาลัยและ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

๑๗

งานพัสดุกลางของ
มหาวิทยาลัย

สิ้นสุด

ภาพที่ ๔ : ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา

๒๙
ขั้นตอนที่ ๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเสนอรายชื่อคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การจั ดซื้อครุ ภัณฑ์โ ดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีว งเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา และพิจ ารณาอนุมัติเห็ นชอบงบประมาณให้ ปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีนั้น ในการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการงบประมาณ ประจาปีงบประมาณมีดังนี้
๑. ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณของหน่วยงานนั้น ให้ดาเนินการตามแผนงาน ตามไตรมาส
การใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานติดต่อประสานงานผู้ขายพัสดุโดยตรง เพื่อสืบราคาโดยการขอ
ใบเสนอราคาจากผู้มีอาชีพอย่างน้อย จานวน ๓ ราย วงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียดคุณลักษณะของรายการ
ครุภัณฑ์ ให้ดูราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ จากสานักงานงบประมาณประกอบการพิจารณาจัดซื้อ และเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเสนอต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ
๒. ถ้าเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ร่วมกันภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยจะทา
บั น ทึก ข้อความถึงหน่ ว ยงานในการขอรายชื่อ คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลั กษณะ ราคากลาง และ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ปัญหา :
ผู้มีอาชีพขายพัสดุโดยตรงบางร้านส่งใบเสนอราคาล่าช้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
ตรวจสอบและติดตามใบเสนอราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุโดยตรง
ข้อเสนอแนะ :
จัดทาบั ญชีร ายชื่อผู้ ขายพัส ดุและบันทึกข้อมูล ในรายที่มีปัญหาในการส่ งใบเสนอราคา เพื่อพิจารณา
วางแผนการติดต่อประสานงานให้ทันเวลา

๓๐
ขั้น ตอนที่ ๒ จั ดทาคาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณ ลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคานึงถึง
คุณภาพ เทคนิค วัตถุประสงค์ ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นและห้ามมิให้กาหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับ
ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายได้รายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมี
ยี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
๑. การจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
๑.๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
๑.๒ ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือจะดาเนินการจ้างตามความใน
หมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
๑.๓ องค์ประกอบระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกาหนดตามความจาเป็นและเหมาะสม
๒. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
๒.๑ ประธานกรรมการ ๑ คน
๒.๒ กรรมการอย่างน้อย ๒ คน ยกเว้น งานจ้างที่ปรึกษา กรรมการ อย่างน้อย ๔ คน
๒.๓ แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน ของรัฐ
หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นสาคัญ
ในกรณี จ าเป็ น หรื อ เพื่ อประโยชน์ ของหน่ ว ยงานของรัฐ จะแต่ งตั้ ง บุ คคลอื่น ร่ว มเป็น กรรมการด้ ว ยก็ไ ด้
แต่จานวนกรรมการที่เป็น บุคคลอื่นจะต้องไม่มากกว่าจานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
เมื่อสถาบันอยุธยาศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัด ซื้อจัดจ้างจะดาเนินการจัดประชุมกับ หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการและผู้เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยต้องเชิญคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่นการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ต้องเชิญนักวิชาการคอมพิวเตอร์มาเป็นคณะกรรมการ โดยมติที่ประชุมต้องสรุปเกี่ยวกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรและกาหนดให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการ เพื่อให้การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
หรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกาหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการ

๓๑
ก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภั ณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือใน
กรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรื อจ้างหรือ
รายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่
กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทาขึ้น ก่อนนาเสนออธิการบดีลงนามเพื่อพิจารณาอนุมัติเอกสารต่าง ๆ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑. จั ด ท าร่ า งค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก าหนดรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะ ราคากลาง และ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยเสนอให้รองผู้อานวยการฝุายบริหารงานทั่วไปตรวจสอบความถูกต้อง
ของร่างคาสั่ง โดยมี ๒ กรณี คือ
- ไม่เห็นชอบร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
- เห็นชอบร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และ
หลั กเกณฑ์ การพิ จ ารณาคัด เลื อกข้อ เสนอ ดาเนิ นการจั ดท าค าสั่ งแต่ง ตั้ งคณะกรรมการก าหนดรายละเอี ย ด
คุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สถาบันอยุธยาศึกษาเสนอคาสั่งให้ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐลงนามต่อไป

๓๒

ภาพที่ ๕ : คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๓๓

ภาพที่ ๕ : คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ต่อ)

๓๔
๒. จัดทาบันทึกข้อความ ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง
และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เพื่อเสนอให้ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษาลงนามในบันทึกข้อความก่อน
นาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

ภาพที่ ๖ : บันทึกข้อความเสนอลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
ราคากลาง และหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๓๕

ภาพที่ ๖ : บันทึกข้อความเสนอลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
ราคากลาง และหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ต่อ)

๓๖
ปัญหา :
การแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อ เสนอพบปั ญ หาคื อหน่ ว ยงานเสนอรายชื่ อ กรรมการที่ ไม่ มี ความเชี่ ย วชาญในรายละเอี ย ดของครุ ภั ณฑ์ ที่ จ ะ
ดาเนินการจัดซื้อ
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
ควรเสนอรายชื่อ กรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในครุภัณฑ์ที่จะดาเนินการจัดซื้อ เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ข้อเสนอแนะ :
๑. หน่วยงานควรจัดประชุมผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการ
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของราชการ
๒. ควรมีทาเนียบบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านหรือพิจารณาจากสาขาที่คณะกรรมการ
สาเร็จการศึกษา/การสอน/การวิจัย/หรือการอบรมในสาขาวิชาชีพ

๓๗
ขั้นตอนที่ ๓ สืบหาข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง ให้คณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เป็นข้อมูลในการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
การจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้น มาคณะหนึ่ งหรื อจะให้ เ จ้ าหน้ าที่ ห รื อ บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ง รั บผิ ด ชอบในการจั ดท าร่ างขอบเขตของงานหรื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ด้วยเพื่อให้การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ
เพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้ หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกาหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุ ตสาหกรรมจัดทาขึ้นในการจ้างก่อสร้าง
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทา
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดาเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็
ได้องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้เป็นไป
ตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกาหนดตามความจาเป็นและเหมาะสม
แนวทางการจั ด ทาร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุณ ลั ก ษณะ ราคากลาง และหลั กเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ยึดหลักการตามมาตรา ๘ แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑. คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้
งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารที่เหมาะสมและชัดเจน
๒. โปร่ ง ใส กระท าโดยเปิ ด เผยเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารแข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ธรรมมี ก ารปฏิ บั ติ
ต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานในการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน และมีการเปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน
๓. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีกาหนดเวลาที่เหมาะสม
๔. ตรวจสอบได้ โดยมี การเก็บ ข้อ มูล การจั ดซื้ อ จัด จ้า งอย่า งเป็น ระบบ เพื่อ ประโยชน์ใ นการ
ตรวจสอบ

๓๘
เมื่อดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และ
หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อลงนามเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้
ลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์ การพิจารณา
คัดเลื อกข้อเสนอแล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าที่รั บผิ ดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาเนินการส่ งคาสั่ ง ให้ คณะกรรมการทุกท่าน
เมื่อคณะกรรมการได้รับคาสั่งแล้วให้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๑. ประสานงานด้วยวาจา โดยโทรศัพท์ประสานงานกับคณะกรรมการทุกท่านในการกาหนดวัน
เวลาในการประชุม เพื่อวันที่คณะกรรมการว่างตรงกัน
๒. จัดทาหนังสือเชิญคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์
การพิจ ารณาคัดเลื อกข้อเสนอร่ ว มประชุ มเพื่อกาหนดรายละเอียดคุณลั กษณะ ราคากลาง และหลั กเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
๓. ดาเนิ น การประชุ มในการก าหนดรายละเอียดคุ ณลั กษณะ ราคากลาง และหลั กเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เมื่อได้รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางของรายการครุภัณฑ์แล้ว เจ้าหน้าที่ต้อง
ดาเนินการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะ ตามที่คณะกรรมการได้มีการประชุมลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และดาเนินการจัดทารายงานขอความเห็นชอบรายละเอี ยดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกให้คณะกรรมการลงนามและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป
๔. ถ้าเป็ น รายการครุ ภัณฑ์ เช่น คอมพิว เตอร์ ต้องผ่ านความเห็ น ชอบจากผู้ บริห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก่อนดาเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
ในการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ของรายการครุภัณฑ์ที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ต้องดาเนินการสืบราคาโดยการขอใบเสนอราคาจาก ผู้มีอาชีพขายพัสดุ
โดยตรง อย่างน้อย ๓ ราย ในการกาหนดราคากลางของรายการครุภัณฑ์นั้น โดยรวบรวมข้อมูลราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณของสานักงบประมาณและ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์เพื่อกาหนดคุณลักษณะและราคากลาง

๓๙

ภาพที่ ๗ : รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๔๐

ภาพที่ ๗ : รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ต่อ)

๔๑

ภาพที่ ๗ : รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ต่อ)
ปัญหา :
การกาหนดรายละอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์บางรายการต้องผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ ความ
เห็นชอบก่อนการดาเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง เช่น การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต้องผ่านความ
เห็นชอบจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก่อน
ดาเนินการกาหนดคุณลักษณะ แต่บางครั้งหน่วยงานไม่ได้ผ่านกระบวนการดังกล่าวทาให้ กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์จะต้องตรวจสอบว่ารายการครุภัณฑ์ใดต้อง
ผ่านคณะกรรมการชุดไหนให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข้อเสนอแนะ :
การจัดซื้อครุ ภัณฑ์ของหน่ วยงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิ ดชอบต้องตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ก่อนดาเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้างว่าแต่ละรายการต้องผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนใดก่อน เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

๔๒
ขั้นตอนที่ ๔ ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
เมื่ อ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก าหนดรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะ ขอบเขตงาน ราคากลางและ
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ แล้วคาสั่งแต่งตั้งได้ลงนามจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความเห็นชอบรายละเอียด พร้อมทั้งแนบรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นพร้อมทั้ง
ให้คณะกรรมการลงนามกากับทุกแผ่น

ภาพที่ ๘ : บันทึกข้อความขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๔๓

ภาพที่ ๘ : บันทึกข้อความขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ต่อ)

๔๔
หากไม่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ เ ชิ ญ คณะกรรมการก าหนดรายละเอี ย ด
คุณลักษณะ ขอบเขตงาน ราคากลางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอร่วมประชุมพิจารณา เพื่อทบทวน
รายละเอีย ดคุณ ลั กษณะ ขอบเขตงาน ราคากลางและหลั ก เกณฑ์ก ารพิ จารณาคัดเลื อ กข้อ เสนอ เพื่อ นาเสนอ
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบอีกครั้ง
ปัญหา : แนวทางการแก้ไขปัญหา : ข้อเสนอแนะ :
๑. คณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะต้องตรวจสอบคุณลักษณะของครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
กาหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กาหนด และนา
หนังสือซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะมาประกอบการกาหนดรายละเอียดคุณลั กษณะ
ให้เป็นแนวทางการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
๒. คณะกรรมการควรศึกษารายละเอียดของระเบียบพัสดุและราคามาตรฐานครุภัณฑ์มาประกอบในการ
พิจารณากาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เพื่อให้การกาหนด
คุณลักษณะเป็นไปตามระเบียบและถูกต้องตามเกณฑ์รายการครุภัณฑ์

๔๕
ขั้นตอนที่ ๕ มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลางและหลักเกณฑ์ การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ
เมื่อดาเนิ นการจั ดทารายงานขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลั กษณะ/ราคากลางและหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคั ดเลื อกข้ อเสนอเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ให้ เจ้ า หน้ าที่ ผู้ รับ ผิ ดชอบของหน่ว ยงานดาเนิ น การจัด ส่ งเรื่อ งไปยั ง งาน
บริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยแนบเอกสารประกอบ ได้แก่ รายละเอียดคุณลักษณะของรายการครุภัณฑ์
ตารางแสดงวงเงินที่ ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย แหล่งที่มาของราคากลาง นั้น เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐให้ความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลางและหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ จากนั้น
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานดาเนินการจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงต่อไป

ภาพที่ ๙ : ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๔๖
ปัญหา :
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ/ราคากลาง และหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ แต่เมื่อมาตรวจสอบพบว่าการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ไม่ตรงกับที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะให้ถูกต้องตามระเบียบ และปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะให้เป็นการเปิดกว้าง
ให้มีการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม
ข้อเสนอแนะ :
คณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะควรพิจารณาคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จะดาเนินการ
จั ดซื้อให้ มีผ ลิ ตภั ณฑ์ที่ส ามารถยื่ น ข้อเสนอได้ไม่ น้อยกว่ า ๓ ผลิ ตภัณฑ์ นามาประกอบในการพิจารณากาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เพื่อให้การกาหนดคุณลัก ษณะเป็นไป
ตามระเบียบและถูกต้องมีการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

๔๗
ขั้นตอนที่ ๖ จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๒๓ และข้อ ๗๙
วรรคสองให้เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(๒) ขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ยดคุ ณลั กษณะเฉพาะของพั ส ดุ ห รื อ แบบรู ป รายการงาน
ก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินงบประมาณดังกล่าว ให้
ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(๕) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็นในการซื้อหรือจ้าง
การออกประกาศ และเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวนการซื้อหรือจ้างกรณีจาเป็นเร่งด่วนอันเนื่ องมาจากเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา ๕๖วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือกรณีมีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หรือกรณีซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
มาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึ่งไม่อาจทารายงานตามปกติได้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทารายงาน
ตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่เห็นว่าจาเป็นก็ได้
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒๕ ในการดาเนินการซื้อหรือจ้างแต่ ละครั้ง ให้หัวหน้ าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
(๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๔๘
ให้ คณะกรรมการซื้อหรื อจ้ างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหั วหน้าหน่ว ยงานของรัฐ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ถ้ามีเหตุที่ทาให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจาเป็น
ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๕ แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน
และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานของรั ฐ หรือพนักงานของหน่ว ยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คานึงถึงลั กษณะหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสาคัญ
ในกรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ จะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็
ได้แต่จานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ในการซื้ อ หรื อ จ้ า งครั้ ง เดี ย วกั น ห้ า มแต่ ง ตั้ ง ผู้ ที่ เ ป็ น กรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็นกรรมการตรวจรับ
พัสดุ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ
เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงมติ โดยประธาน
กรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์
กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกั บผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในการ
ซื้ อ หรื อ จ้ า งครั้ ง นั้ น ทั้ ง นี้ การมี ส่ ว นได้ เ สี ย ในเรื่ อ งซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาของประธานกรรมการหรื อ กรรมการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสี ยกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับ
การแต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
การจั ด ท ารายงานขอซื้ อ ขอจ้ า งด้ ว ยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจงพร้ อ มค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการซื้ อ หรื อ จ้ า ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ผู้ตรวจรับพัสดุ จะดาเนินการจัดทาเมื่อรายงานขอความ
เห็ น ชอบได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง กระบวนการนี้ เ ป็ น กระบวนการที่ ส าคั ญ เพราะต้ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและผู้มีความรู้เกี่ยวกับ
พัสดุที่จะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีขั้นตอนดังนี้

๔๙
๑. จัดทาบันทึกรายงานขอความเห็นชอบดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยมีเนื้อหา
ดังต่อไปนี้
๑.๑ เหตุผลความจาเป็นในการจัดซื้ อครุภัณฑ์ของหน่วยงาน โดยบอกสาเหตุและความ
จาเป็นในการใช้ครุภัณฑ์ เช่น ในการจัดซื้อครั้งนี้จาเป็นต้องใช้กับฝุายงานใดหรือเป็นการทดแทนเครื่องเก่าหรือไม่
๑.๒ รายละเอียดที่ได้รับความเห็นชอบ
๑.๓ ราคากลางคือเกณฑ์ราคาต่าสุดที่คณะกรรมการกาหนด
๑.๔ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คือวงเงินที่จัดทาเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปี
๑.๕ ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ คือ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สามารถดาเนินการส่งมอบได้
๑.๖ วิธีที่จะซื้อ โดยดาเนินการตามกฎกระทวง คือกาหนดเงินการจัดซื้อจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างจะไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจ
รับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง
หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
๑.๗ เกณฑ์ราคาต่าสุด
๑.๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต้องมีอย่างน้อย ๓ คน
โดยให้คานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสาคัญ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการพิจารณาผลไม่สามารถไปเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
๒. จั ด ท าค าสั่ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการจั ดซื้ อและคณะกรรมการตรวจรั บพั สดุ โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง
ซึ่งคาสั่งเสนอลงนามต้องจัดทาจานวน ๓ ชุด เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการจัดส่งสาเนาแล้วคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกท่าน

๕๐

ภาพที่ ๑๐ : บันทึกข้อความรายงานขอความเห็นชอบดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕๑

ภาพที่ ๑๐ : บันทึกข้อความรายงานขอความเห็นชอบดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ต่อ)

๕๒

ภาพที่ ๑๑ : การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕๓

ภาพที่ ๑๑ : การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ต่อ)

๕๔
ปัญหา :
รายละเอียดในรายงานขอซื้อขอจ้างไม่ครบถ้วน ตามที่ระเบียบฯ กาหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควรศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อเสนอแนะ :
ควรมีจัดประชุม อบรม เกี่ยวกับ ขั้นตอนการปฎิ บัติในการจัดซื้อหาพัสดุให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
สร้างความเข้าใจถึงหลักการและกระบวนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความผิดพลาด และเกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ ๗ ดาเนินการเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)
จัดทาเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ
เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้าสาหรับการจัดซื้อ จัดจ้างรูปแบบต่างๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูล
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ เพื่ อเพิ่ม
ความโปร่ ง ใส ลดปั ญ หาทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ลดความผิ ด พลาดในการปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บ ลดความซ้ าซ้ อ น
การบันทึกข้อมูล ซึ่งฝุายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online Real time ในระบบ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้
เมื่ อด าเนิ น การจั ดท ารายงานขอซื้ อ ขอจ้า ง โดยวิ ธีเ ฉพาะเจาะจง พร้ อมเสนอแต่ง ตั้ งคณะกรรมการ
ดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเรียบร้อยแล้ว พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยจะดาเนินการเข้าสู่ขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยหน่วยงานจะรวบรวมเอกสารทั้งหมดให้กับพัสดุเพื่อดาเนินการต่อไป
ปัญหา : แนวทางการแก้ไขปัญหา : ข้อเสนอแนะ :
หน่ วยงานต้ องจั ดเตรี ยมเอกสารให้ ครบถ้ วนให้ กั บหน่ วยงานพั สดุ เพื่ อเข้ าระบบการจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

๕๕
ขั้นตอนที่ ๘ จัดทาหนังสือเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรงเข้ายื่นข้อเสนอและราคา
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้ อ ๗๘ เมื่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานขอซื้ อ หรื อ ขอจ้ า งตามข้ อ ๒๒
แล้วให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาหนั งสื อเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนด
รายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างนั้นโดยตรง หรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก ซึ่งถูก
ยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห็ นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่า
ราคาในท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้ หรือ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญา
หรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต่ากว่า หรือ
ราคาเดิม ภายใต้เงื่ อนไขที่ดีกว่าหรื อเงื่อนไขเดิม โดยคานึงถึงราคาต่อหน่ว ยตามสั ญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ
(ง) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ฉ) ให้ดาเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา
ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔
การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่
อาจดาเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดาเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงาน
ขอความเห็ น ชอบต่อหั ว หน้ าหน่ว ยงานของรัฐ และเมื่อ หั วหน้าหน่ว ยงานของรัฐ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว ให้ ถือว่า
รายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง
หน่วยงานของรัฐอาจดาเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้
ข้อ ๘๑ ให้ น าความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดยอนุโลม
(๒) จัดทารายงานผลการพิจารณา โดยนาความในข้อ ๕๕ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๕๖
เมื่อ กระบวนการจั ด ทารายงานขอซื้ อขอจ้ าง โดยวิ ธีเ ฉพาะเจาะจง พร้อ มเสนอแต่ง ตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดทาหนังสือเชิญผู้มีอาชีพ ขายพัสดุ
โดยตรงเข้ายื่นข้อเสนอและราคา โดยเลือกจากผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑. จัดทาหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ มีอาชีพขายพัสดุโดยตรงที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนด ไม่น้อย
กว่า ๓ ราย โดยให้คานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ ที่เข้ายื่นข้อเสนอ และจัดทาบัญชีรายชื่ อประกอบการ
ทีเ่ ชิญชวน ซึ่งในหนังสือเชิญต้องระบุวันเวลาและสถานที่ในการยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบเอกสารในการยื่นข้อเสนอดังนี้
๒.๑ ใบเสนอราคาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒.๒ รายละเอียดคุณลักษณะของรายการครุภัณฑ์
๒.๓ เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ
(ก) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
(ข) สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
(ค) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ง) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีเป็นบริษัทจากัด)

(จ) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่
ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(ฉ) บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(ช) บัญชีรายชื่อผู้มีอานาจควบคุม
๓. ในการยื่ น ซองผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งผนึ ก ซองจ่ า หน้ า ถึ ง ประธานคณะกรรมการ จั ด ซื้ อ หรื อ
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยยื่นโดยตรงต่อส่วนราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ในกรณีที่
ส่วนราชการกาหนดให้กระทาได้ภายในเวลาที่กาหนดในหนังสือเชิญเชิญชวน

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 :
ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไม่สามารถมายื่นข้อเสนอได้
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานควรติดต่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อเสนอแนะ :
หน่วยงานควรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอ โดยเชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุโดยตรงที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด เข้ายื่นข้อเสนอ

๖๗
ขั้นตอนที่ ๙ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ยื่นข้อเสนอและราคาที่หน่วยงาน
เมื่ อ ดาเนิ น การจั ด ทาหนั ง สื อ เชิ ญ ชวนไปยั ง ผู้ มี อ าชี พ ขายพั ส ดุ โ ดยตรงที่ มี คุณ สมบั ติ ตรงตามที่ กาหนด
ผู้มีอาชีพขายโดยตรงจะดาเนินการเตรียมเอกสารในการยื่นข้อเสนอตามวันและเวลาที่หน่วยงานกาหนด โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอต้องจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและยื่นโดยตรงกับหน่วยงาน
พร้ อมรั บ รองเอกสารหลั กฐานที่ ยื่ น พร้ อมกับ ซองใบเสนอราคา หน่ว ยงานของรัฐ รับซองข้อเสนอเฉพาะรายที่
คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้ น พร้อมจัดทาบัญชีรายชื่ อผู้มายื่นข้อเสนอ เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่ นซอง
ข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่างตามเงื่ อนไขที่กาหนดเพิ่มเติม โดยดาเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่รับผิดชอบงานธุรการลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่
รับซอง ในกรณีที่ผู้เสนอราคามายื่นซองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง สาหรับกรณีที่เป็นการยื่นซองทาง
ไปรษณีย์ ให้ถือวันและเวลาที่ส่วนราชการนั้นลงรับจากไปรษณีย์ เป็นเวลารับซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุทันที
๒. เมื่อผู้ขายมายื่นซองที่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ธุรการกลางของหน่วยงานจะดาเนินการลงรับเรื่อง
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๒.๑ หมายเลข ๑ ออกเลขลงรับ
๒.๒ หมายเลข ๒ ใส่ เลขที่ห น่ว ยงานต้นเรื่ อง (เนื่อ งจากเป็ นเอกสารลั บ ซึ่ง ธุรการไม่
สามารถเปิดซองเอกสารได้
๒.๓ หมายเลข ๓ ใส่วันที่รับเอกสาร
๒.๔ หมายเลข ๔ ใส่ชื่อหน่วยงานที่ยื่นเอกสาร
๒.๕ หมายเลข ๕ ใส่ชื่อเรื่องของเอกสาร

๑

๒

๓

๔

ภาพที่ ๑๔ : ตัวอย่างการลงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๕

๖๘
๓. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซองและเมื่อถึงกาหนดเวลา
เปิดซองแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิดซอง เพื่อดาเนินการ
ต่อไป
ปัญหา :
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถมายื่นข้อเสนอได้ตรงตามเวลาที่กาหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
เจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ยื่นข้อเสนอล่วงหน้าก่อนวันยื่นข้อเสนอ
ข้อเสนอแนะ :
การกาหนดระยะเวลาการยื่นข้อเสนอจะต้องเผื่อเวลาให้ผู้ยื่นข้อเสนอเตรียมเอกสารให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด

๖๙
ขั้นตอนที่ ๑๐ คณะกรรมการพิจารณาผลร่วมประชุมพิจารณาการยื่นข้อเสนอ และตรวจสอบรายละเอียด
คุณลักษณะ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและราคา
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงมติ โดยประธานกรรมการ
ต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธาน
กรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์
กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เ สียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจ ารณาของประธานกรรมการหรือกรรมการ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือ
จ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับ
การแต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิ จ ารณาคั ด เลื อกข้ อเสนอโดยวิธีประกาศเฉพาะเจาะจง ให้ คานึงถึ ง ประโยชน์ ส าธารณะและ
วัตถุประสงค์การใช้งาน
คานึงถึงเกณฑ์ราคาและเกณฑ์อื่น ประกอบด้วยดังนี้
๑. ต้นทุนของพัสดุตลอดอายุการใช้งาน
๒. มาตรฐานสินค้าหรือบริการ
๓. บริการหลังขาย
๔. พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
๖. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
๗. เกณฑ์ อื่ น ที่ ก าหนดในกฎกระทรวงกรณี ต าม ๔. ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง
อย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือ สนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
๑. การซื้อหรือจ้างที่มีการกาหนดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดี
เพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ

๗๐
๒. การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน และมีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จาเป็นต้องคัดเลือก
พัสดุมี คุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด
๓. การซื้อหรือจ้างที่มีการกาหนดคุณลั กษณะเฉพาะที่จะต้องคานึงถึง เทคโนโลยีของพัส ดุห รือ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ โดยคณะกรรมการต้องคานึงถึงหลัก
๓.๑ ผู้ที่ยืนเสนอราคาต่าสุดจะเป็นผู้ชนะ หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ
๓.๓ หากไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบ จาเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวให้ใช้เกณฑ์ราคา
๓.๔ ให้กาหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก
๓.๕ ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐซึง่ ได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ผ่านเกณฑ์ตามที่หน่วยงานของรัฐกาหนด
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลร่ ว มประชุ ม พิ จ ารณาการยื่ น ข้ อ เสนอ และส ารวจรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอมีขั้นตอนดังนี้
๑. เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการยื่นข้อเสนอเจ้าหน้าที่จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ ยื่นข้อเสนอรายที่
หน่วยงานมีหนังสือเชิญได้มายื่นข้อเสนอ
๒. จัดทาหนังสือเชิญคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะ
และราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ในการพิจารณาข้อเสนอและราคา
๓. เมื่อถึงกาหนดวัน เวลา ร่ว มพิจารณาข้อเสนอและราคาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จะร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่เสนอคุณลักษณะและมีคุณสมบัติตรง
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

๗๑

ภาพที่ ๑๔ : บันทึกข้อความเชิญประชุม

๗๒
ปัญหา :
๑. คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและราคาไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม หรือได้รับไม่ทันเวลา
๒. คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและราคาไม่เข้าประชุมโดยติดภารกิจส่วนตัว
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรเพิ่มช่องทางในการจัดส่งหนังสือเชิญในวิธีต่าง ๆ เช่น ใช้เทคโนโลยีใหม่ เข้ามา
ช่วยอานวยความสะดวก ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ยังเป็นการลดใช้ปริมาณกระดาษได้อีกด้วย
๒. ก่อนถึงวันประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรจะแจ้งกับคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและราคาอีกครั้ง
ข้อเสนอแนะ :
ควรจั ดทาฐานข้อมูล ของคณะกรรมการ เพื่อจะได้มีข้อมูล ไว้ส าหรั บติดต่อสื่ อ สารในกรณีเร่งด่ว น
เช่น ขอทราบที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์สานักงาน เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์ภายใน อีเมลล์แอดเดรส ไลน์ เป็นต้น

๗๓
ขั้นตอนที่ ๑๑ จัดทารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
การจัดทารายงานผลการพิจารณาโดยให้นาความในข้อ ๕๕ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณา
และความเห็น พร้อมด้วยเอกสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยดาเนินการจัดทารายงานผลการพิจารณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้
๑. รวบรวมเอกสารการยื่นข้อเสนอทั้งหมด แล้วจัดทารายงานการพิจารณาผล โดยเรียงลาดับจาก
ผู้ยื่นข้อเสนอและราคาต่าสุด โดยมีเอกสารแนบดังนี้
๑.๑ ใบเสนอราคา
๒.๒ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
๒.๒.๑ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
๒.๒.๒ ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น
(ข) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
๒.๒.๓ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
(ก) ในกรณีผู้ค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

๗๔
สาเนาหนังสือเดินทาง
(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีมีอานาจควบคุม
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
๒.๔ อื่น ๆ (ถ้ามี)
๑.๓ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๓.๑ แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๓.๒ หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที ผู้เสนอขาย
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๑.๓.๓ อื่น ๆ (ถ้ามี)
๑.๔ บัญชีผู้มีอานาจควบคุม
๑.๕ บัญชีรายชื่อคณะกรรมการผู้จัดการ/ห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ
๒. เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจสั่งซื้อสั่งจ้างอนุมัติผลการพิจารณา

๗๕

ภาพที่ ๑๕ : บันทึกข้อความรายงานผลการพิจารณา

๗๖

ภาพที่ ๑๕ : บันทึกข้อความรายงานผลการพิจารณา (ต่อ)

๗๗
ปัญหา :
๑. ผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอรายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาเสนอราคาเกินราคากลาง
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
คัดเลือกเฉพาะรายที่ยื่นข้อเสนอคุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อเสนอแนะ :
คณะกรรมการต้องตรวจสอบคุณลักษณะให้ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ขั้น ตอนที่ ๑๒ เจ้ าหน้า ที่ที่รั บผิดชอบรวบรวมเอกสารผลการพิจารณาและความเห็น ที่ได้รั บไว้ทั้งหมดจาก
คณะกรรมการ เพื่อนาเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เมื่อคณะกรรมการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทารายงานผลพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาสั่งการ เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็ น ชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้ มี
อานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ปัญหา :
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เห็นชอบการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
คณะกรรมการควรพิจารณาผลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดทารายงานผลการพิจารณาโดยให้นาความในข้อ ๕๕ (๔) มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ข้อเสนอแนะ :
ส่งรายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการทบทวนผลการพิจารณาโดยให้เป็นไประเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๗๘
ขั้นตอนที่ ๑๓ รวบรวมเอกสารเบื้องต้นทั้งหมดส่งงานพัสดุเพื่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และทาหนังสือเชิญ
ลงนามสัญญาต่อไป
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างได้อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้อง
รวมรวมเอกสารทั้งหมดให้กับงานพัสดุของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และทาหนังสือเชิญลงนามสัญญา กรณีที่ผู้ เสนอราคาต่าสุดเสนอรายละเอียด
คุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกาหนด มหาวิทยาลัยจะทาหนังสือแจ้งให้ผู้เสนอราคารายที่ไม่ได้รับการพิจารณาทราบผล
ส่วนผู้ได้รับการพิจารณาจะมีหนังสือเชิญลงนามสัญญาและดาเนินการจัดทาสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ต่อไป โดยเอกสารที่ต้องจัดส่งให้กับงานพัสดุในขั้นตอนในการทาสัญญาคือเอกสาร
ทั้งหมดของผู้เสนอราคาทุกรายได้แก่
๑. ใบเสนอราคา
๒. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
๒.๑ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
๒.๒ ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น
(ข) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
๒.๓ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
(ก) ในกรณีผู้ค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

๗๙
- บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง
(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีมีอานาจควบคุม
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
๒.๔ อื่น ๆ (ถ้ามี)
๓. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๓.๑ แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๓.๒ หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที ผู้เสนอขายมอบอานาจให้บุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ อื่น ๆ (ถ้ามี)
๔. บัญชีผู้มีอานาจควบคุม
๕. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการผู้จัดการ/ห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ
ปัญหา :
หากเจ้าหน้าที่ หน่วยงานจัดเรียงเอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้องครบถ้วนเอกสารจะถูกส่งกลับคืนมายัง
หน่วยงานอีกครั้ง ทาให้เอกสารเกิดความล่าช้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและเรียบร้อย ก่อนนาส่งงานพัสดุ
ข้อเสนอแนะ :
เจ้าหน้าที่ควรจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในขั้นตอนการดาเนินงาน เพื่อรวบรวมให้แก่งาน
พัสดุประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และจัดทาหนังสือเชิญลงนามสัญญาต่อไป

๘๐
ขั้นตอนที่ ๑๔ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จัดทาหนังสือแจ้งการส่งมอบพัสดุ
เมื่อผู้ขายได้ลงนามสัญญากับมหาวิทยาลัยแล้ว และเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุตามสัญญา ผู้ขายต้อง
แจ้งเรื่องการส่งมอบให้มหาวิทยาลัยทราบก่อนการส่งมอบ ๗ วัน เพื่อหน่วยงานจะได้ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เพื่อดาเนินการตรวจรับพัสดุต่อไป

ภาพที่ ๑๖ : ตัวอย่างหนังสือส่งมอบครุภัณฑ์

๘๑
ปัญหา : แนวทางการแก้ไขปัญหา : ข้อเสนอแนะ :
หน่วยงานควรประสานงานกับผู้ขายเพื่อซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฎิบัติในการส่งมอบพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ
ของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ ๑๕ ประสานงานระหว่างผู้ขาย/ผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานพัสดุ ในการตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงการ
ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
(๒) ตรวจรั บ พัส ดุให้ ถูกต้องครบถ้ว นตามหลั กฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลองหรื อ
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คาปรึกษา
หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้
ในกรณีจาเป็นไม่สามารถตรวจนับเป็นจานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่ง และให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทาใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็น
หลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้ าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ
(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนตามจานวน หรือส่งมอบครบจานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจานวนที่ถูกต้อง โดยถือ
ปฏิบัติตาม (๔) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ
ภายใน ๓ วันทาการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างใน
จานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะ
ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทาการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ

๘๒
(๗) ถ้ า กรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ บ างคนไม่ ย อมรั บ พั ส ดุ โดยท าความเห็ น แย้ ง ไว้ ให้ เ สนอหั ว หน้ า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้จึงดาเนินการตาม (๔) หรือ
(๕) แล้วแต่กรณี
เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลงแล้วแต่กรณี เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานเจ้าของงบประมาณต้อง
ประสานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามที่ได้แจ้งเป็นคาสั่งไว้ เพื่อดาเนินการตรวจรับพัสดุ
๑. ดาเนินการตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาการของผู้ใช้พัสดุ (ซึ่งโดยปกติตามสัญญาจะระบุให้ส่งพัสดุ ณ ที่ทาการ
ของผู้ใช้) การตรวจรับ ณ สถานที่อื่น ที่มิใช่ระบุไว้ในสัญญา หรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าส่วนราชการก่อน
๒. ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจานวน และตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง กรณีที่มีการตรวจทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิค หรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชานาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คาปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชานาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้
๓. กรณีที่จาเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการการสถิติ
๔. การตรวจรับ โดยปกติให้ตรวจรับ พัสดุในวันที่ผู้ขายนาพัสดุมาส่งมอบ และให้ดาเนินการตรวจรับให้เสร็จ
สิ้นไปโดยเร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทาการ
๕. เมื่อตรวจรั บถูกต้อง ครบถ้วนตามสั ญญาแล้ ว ให้ รับพัสดุไว้ และถือว่ าผู้ ขายได้ส่ งมอบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายนาพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทาใบตรวจรับ
ปัญหา :
๑. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่แจ้งวันเวลาที่จะส่งมอบพัสดุ
๒. ตรวจพัสดุล่าช้าเกินระยะเวลาที่ระเบียบกาหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
๑. ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทาหนังสือแจ้งการส่งมอบพัสดุ
๒. ต้องกาหนดระยะเวลาการตรวจรับพัสดุให้อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ระเบียบกาหนด
ข้อเสนอแนะ :
๑. ประสานงานกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้ทาหนังสือแจ้งการส่งมอบพัสดุก่อนสิ้นสุดสัญญา
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการแจ้งวันเวลาและสถานที่ที่จะตรวจรับ โดยให้คณะกรรมการทุกท่าน
มาตรวจรับพร้อมกัน

๘๓
ขั้นตอนที่ ๑๖ เจ้าหน้าที่พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ
หลังจากที่คณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยจะดาเนินการลงบัญชี
หรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดโดยให้มี
หลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย โดยเจ้าหน้าที่พัสดุกลางของมหาวิทยาลัยจะดาเนินการดังนี้
๑. เจ้ าหน้ าที่ พั สดุ กลางให้ หมายเลขครุ ภั ณฑ์ และประสานงานกั บหน่ วยงานเจ้ าของงบประมาณ
เพื่อเขียนหมายเลขครุภัณฑ์
๒. เก็บรักษาใบเบิกครุภัณฑ์ไว้เป็นหลักฐาน
๓. ถ่ายเอกสารใบเบิกครุภัณฑ์ไว้สาหรับการเบิกจ่ายเงิน โดยแนบกับเรื่องซื้อ/จ้าง หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณต้องทาการควบคุมครุภัณฑ์ของหน่วยงานรายละเอียดดังนี้
ปัญหา :
เจ้าหน้าที่พัสดุกลางลงหมายเลขครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานล่าช้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
ก ากั บ ติ ด ตามและประสานงานกั บ พั ส ดุ ก ลางในการลงหมายเลขครุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณของหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ :
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรตรวจสอบรายละเอียดในใบส่งของ/ใบกากับภาษีของผู้ขายให้มีรายละเอียด
ถูกต้องครบถ้วน เช่น ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่องของครุภัณฑ์ เพื่อนามาใช้ในการลงรายละเอียดการให้หมายเลข
ครุภัณฑ์

๘๔
ขั้นตอนที่ ๑๗ เจ้า หน้าที่พัสดุ กลางของมหาวิทยาลัยรวบรวมเอกสารทั้ งหมด เพื่อดาเนิน การจัดทาเอกสาร
เบิกจ่ายให้กับหน่วยงาน
หลั งจากที่งานพัส ดุกลางให้ ห มายเลขครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ ว งานพั ส ดุจะรวบรวมเอกสารตามขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้างทั้ งหมดให้กับงานการเงิน เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายต่อไป เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเบิกจ่าย
กรณีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้
๑. รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์
๒. รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อครุภัณฑ์
๓. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
๔. รายงานผลการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ์
๕. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
๖. หนังสือขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างในระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี (ระบบ 3D)
๗. สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง
๘. ใบตรวจรับพัสดุ/ใบตรวจรับการจ้าง
๙. หนังสือส่งมอบพัสดุ
๑๐. ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ/ใบกากับภาษี
๑๑. หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายในระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี (ระบบ 3D)
๑๒. งบหน้าใบสาคัญเบิกเงินในระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี (ระบบ 3D)
ปัญหา : แนวทางการแก้ไขปัญหา : ข้อเสนอแนะ :
ติดตามผลการอนุมัติจ่ายเงินจากงานการเงินและบัญชี เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

๘๕

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

ตาแหน่งหน้าที่ทางานปัจจุบัน
ที่ทางานปัจจุบัน

นางสาวสายรุ้ง กล่าเพชร
๒๒ กันยายน ๒๕๒๕
จังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ ๒๐/๗ หมู่ที่ ๑๓ ตาบลคลองสอง อาเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๓๘๖๐๓๔
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
งานบริหารงานทั่วไป สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๐๐๐

๘๖

เอกสารอ้างอิง
๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓. กฎกระทรวง กาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

