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คูมือปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจาง 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 

1. วัตถุประสงค 
          1.1 เพ่ือสรางความเขาใจ หลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติ เก่ียวกับระเบียบการจัดซ้ือจัดจางโดยใช
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
          1.2 เพ่ือสรางความเขาใจในการจัดทําเอกสารขอใชงบท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการจัดหาพัสดุ/รายการ 
          1.3 เพ่ือสามารถวางแผนการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
          1.4 เพ่ือใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบวาดวยการจัดจัดจางฯ 
 

2. ขอบเขต 
         คูมือปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมถึงการจัดซ้ือจัดจางในแตละวิธี ประกอบดวยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก  วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) รวมท้ังข้ันตอนการจัดซ้ือจัด
จาง  แบบฟอรมประกอบการจัดซ้ือจัดจางและรายชื่อเจาหนาท่ีพัสดุประจําสํานัก 
 

3. คําจํากัดความ 
         ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 ดังนี้ 
         “การจัดซ้ือจัดจาง” หมายความวา การดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ จาง เชาแลกเปลี่ยน หรือ
โดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
         “หัวหนาเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายงานซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง
หรือการบริหารพัสดุตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ี 
         “เจาหนาท่ี” หมายความวา ผู มีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผู ท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ 
         “พัสดุ” หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางท่ีปรึกษาและงานจางออกแบบหรือควบคุม
งานกอสราง รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
         “สินคา” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอ่ืนใด รวมท้ังงานบริการท่ีรวมอยู
ในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น 
         “งานบริการ” หมายความวา งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทําของและการรับขน ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แตไมหมายความรวมถึงการจางลูกจางของ
หนวยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐงานจางท่ีปรึกษา    
งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
       “งานกอสราง” หมายความวา งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนใดและ
การซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทําอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันตออาคารสาธารณูปโภค 
หรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว รวมท้ังงานบริการท่ีรวมอยูในงานกอสรางนั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวา
มูลคาของงานกอสรางนั้น 
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        “อาคาร” หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารท่ีทําการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมท้ังสิ่งกอสรางอ่ืนๆ   
ซ่ึงสรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา ถังน้ํา ถนน ประปา ไฟฟา หรือ
สิ่งอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟท หรือเครื่องเรือน 
        “สาธารณูปโภค” หมายความวา งานอันเก่ียวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคมการ
ระบายน้ํา การขนสงทางทอ ทางน้ํา ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอ่ืนท่ีเก่ียวของซ่ึงดําเนินการในระดับ
พ้ืนดิน ใตพ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 
        “งานจางท่ีปรึกษา” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเปนผูใหคําปรึกษา
หรือแนะนําแกหนวยงานของรัฐในดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ผังเมือง กฎหมายเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง 
สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีสาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรมการศึกษาวิจัย หรือดานอ่ืนท่ีอยูในภารกิจของรัฐ
หรือของหนวยงานของรัฐ 
        “งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
เพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
        “การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบการบํารุงรักษา 
และการจําหนายพัสดุ 
        “เงินงบประมาณ” หมายความวา เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายกฎหมาย วาดวย
วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเก่ียวดวยการโอนงบประมาณ เงินซ่ึงหนวยงานของรัฐไดรับไวโดยไดรับอนุญาต
จากรัฐมนตรีใหไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เงินซ่ึง
หนวยงานของรัฐไดรับไวโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมาย และเงินภาษีอากร คาธรรมเนียม 
หรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีตกเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมายหรือท่ีราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจ
เรียกเก็บตามกฎหมาย และใหหมายความรวมถึงเงินกู เงินชวยเหลือ และเงินอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

4. การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลาง 
       ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 
       “ราคากลาง” หมายความวา ราคาเพ่ือใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไว   ซ่ึง
สามารถจัดซ้ือจัดจางไดจริงตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

        (1) ราคาท่ีไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนด 
        (2) ราคาท่ีไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดทํา 
        (3) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด 
        (4) ราคาท่ีไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 
        (5) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ 
        (6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ 
     ** วงเงินท่ีตองประกาศราคากลาง และคํานวณราคากลาง วงเงินตั้งแต 100,000 บาท ข้ึนไป ** 
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5. คณะกรรมการซ้ือหรือจาง 
       ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ 
      ขอ 25 ในการดําเนินการซ้ือหรือจางแตละครั้ง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงต้ังคณะกรรมการซ้ือหรือจาง
ข้ึน เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ 
 
        (1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
        (2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
        (3) คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก 
        (4) คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
        (5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ     
 
        ใหคณะกรรมการซ้ือหรือจางแตละคณะ รายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาหนวยงานของรัฐภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ถามีเหตุท่ีทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาใหตาม
ความจําเปน 
 
        ขอ 26 คณะกรรมการซ้ือหรือจางตามขอ 25 แตละคณะประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอยางนอย 2 คน ซ่ึงแตงตั้งจากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน โดยใหคํานึงถึงลักษณะหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของผูท่ีไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนของหนวยงานของรัฐจะแตงตั้งบุคคลอ่ืน
รวมเปนกรรมการดวยก็ได แตจํานวนกรรมการท่ีเปนบุคคลอ่ืนนั้นจะตองไมมากกวาจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
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กระบวนการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป(e-bidding) มาตรา 55 ขอ (1) 
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กระบวนการจัดซ้ือจัดจางวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป (e-bidding) มาตรา 55 ขอ (1)  

         
 หลังทําแผนจัดซ้ือจัดจางและประกาศแผนแลว (จัดหาครั้งหนึ่งเกิน 5 แสนบาทและสินคาไมไดกําหนดไว

ใน e-catalog) 
1. แตงตั้งคณะกรรมการ/ใหเจาหนาท่ี/บุคคลทํารางTOR/Space/รูปแบบรายการ (ขอ 21) 
2. เจาหนาท่ีทําเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) พรอมประกาศเชิญ

ชวน(ตามแบบ)(ขอ 43) 
     * ตางจากแบบไมใหหนวยงานเสียเปรียบ   ตามแบบสาระสําคัญครบถวน เวนแตหัวหนาหนวยงาน

เห็นวาเสียเปรียบ ไมรัดกุม ใหสงสํานักอัยการสูงสุด (อสส.) ตรวจพิจารณากอน  
     * กําหนดวัน เวลาการเสนอราคาเปนวันถัดจากวันสุดทายของระยะเวลาการเผยแพรประกาศ       

โดยตองเปน วัน เวลา ทําการเทานั้น (เวลาตามเวลาของระบบเปนเกณฑ)  
         3. การจัดหาใดท่ีมีความจําเปนโดยสภาพจะตองกําหนดเง่ือนไขไวในเอกสาร e-bidding (ขอ 44) 
     * ใหผูยื่นขอเสนอนําตัวอยางพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลอง/ทดสอบ/นําเสนองาน ใหหนวยงานของรัฐ
กําหนดใหนํามาตาม วันเวลา ณ สถานท่ีท่ีหนวยงานกําหนด 
              * กรณีตองมีเอกสารท่ีเปนสาระสําคัญประกอบการยื่นเอกสารผานระบบปริมาณมากและเปนอุปสรรค
การนําเขาระบบ หนวยงานกําหนดใหนําเอกสารพรอมสรุปจํานวนเอกสารสง ณ ท่ีทําการของหนวยงานภายหลัง 
โดยใหผูยื่นขอเสนอลงลายมือชื่อ พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) กํากับในเอกสารนั้นดวย ท้ัง 2 กรณี 
ใหระบุเง่ือนไขในเอกสาร e-bidding ใหชัดเจน โดย                                                              

- ตองกําหนดเปนวันใดวันหนึ่ง ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันเสนอราคา 
- เวนแตไมอาจทําไดในวันเดียว ใหกําหนดมากกวา 1 วันได แตจํานวนวันตองไมเกิน  5 วันทําการ

นับถัดจากวันเสนอราคา 
        * ถาเปนการจัดหา Space ตองคํานึงเทคโนโลยีของพัสดุ/คุณสมบัติของผูเสนอราคา เปนเหตุใหมี

ปญหาในการคัดเลือกขอเสนอเพราะขอเสนอไมอยูในฐานเดียวกัน ใหกําหนดเง่ือนไขใหมีการยี่นขอเสนอดาน
เทคนิคหรือขอเสนออ่ืนแยกมาตางหากดวย (ขอ 55 (1) วรรค (2) 

   4. เจาหนาท่ีทํารายงานขอซ้ือขอจาง พรอมนําราง TOR ฯลฯ เอกสาร e-bidding พรอมประกาศเชิญชวน
เสนอหัวหนาหนวยงานรัฐ  ผานหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือขอความเห็นชอบ(ขอ 22 หรือ 23+ขอ 45) (วิธี e-bidding 
นําราง TOR เสนอดวย) 

   5. หัวหนาเจาหนาท่ีนําราง TOR/Spec/รูปแบบรายการ พรอมรางประกาศและรางเอกสาร e-bidding 
เผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ โดยตองเผยแพรในระบบ e-GP และในเวปไซตของหนวยงานรัฐ  
ใหผูประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหนวยงานของรัฐท่ีจัดซ้ือจัดจางโดยตรง โดยเปดเผยตัว ตามเง่ือไขวงเงินท่ี
จัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่ง ดังนี้ 

           5.1 เกิน 5 แสนบาท ไมเกิน 5 ลานบาท เปนดุลพินิจหัวหนาหนวยงานรัฐ 
           5.2 เกิน 5 ลานบาท  ตองเผยแพรรางประกาศและรางเอกสารเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน

ทําการ 
    6. ถามีผูมีความคิดเห็น ใหเจาหนาท่ีรวมกับผูทําราง TOR ตามขอ 21 พิจารณาวาควรปรับปรุงแกไข

หรือไม 
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           * ควรปรับปรุง  หัวหนาเจาหนาท่ีทํารายงานพรอมความเห็นและรางประกาศ + รางเอกสาร       
e-bidding ท่ีปรับปรุงแลว เสนอขอความเห็นชอบ แลวเผยแพรใหมติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการ(ไมมี
ดุลพินิจ)  และใหหัวหนาเจาหนาท่ีแจงผูมีความคิดเห็นทุกรายทราบเปนหนังสือ 

           * ไมควรปรับปรุง  หัวหนาเจาหนาท่ี รายงานพรอมความเห็นเสนอขอความเห็นชอบแจงใหทุกราย
(ขอ 47) 

     7. หัวหนาเจาหนาท่ี  เผยแพรประกาศและเอกสาร  e-bidding (ขอ 48+49+51)ในระบบ e-GP 
และเวปไซตของหนวยงานรัฐ  พรอมกับการใหหรือขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังเอกสาร
เก่ียวกับ Spec หรือรายละเอียด ใหผูประกอบการขอรับ/ซ้ือ ไดตั้งแตวันเริ่มตนจนถึงวันสุดทายของการเผยแพร
ประกาศฯภายในระยะเวลาตามเง่ือนไขของระเบียบ โดยคํานึงถึงระยะเวลาใหผูประกอบการเตรียมการจัดทํา
เอกสารเพ่ือยื่นขอเสนอดวย ดังนี้  

 

วงเงนิจาง/ซื้อครั้งหนึ่ง(บาท) แตไมเกิน(บาท) เผยแพรไมนอยกวา(วันทําการ) 
เกิน 5 แสน ไมเกนิ 5 ลาน ไมนอยกวา 5 วนัทําการ 
เกิน 5 ลาน ไมเกนิ 10 ลาน ไมนอยกวา 10 วนัทําการ 
เกิน 10 ลาน ไมเกนิ 50 ลาน ไมนอยกวา 12 วนัทําการ 
เกิน 50 ลาน  ไมนอยกวา 20 วนัทําการ 

 * ถายกเลิกและประกวดราคาใหม ใหผูรับ/ซ้ือเอกสารครั้งกอนมีสิทธิขอรับเอกสารใหม ไมตองเสียเงินอีก 
 
            8. กรณีโดยสภาพการซ้ือ/จาง จําเปนตองสอบถามรายละเอียดเพ่ือความชัดเจน ดุลพินิจของหัวหนา
หนวยงาน กําหนดใหผูประกอบการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดทาง e-mail ของหนวยงาน หรือชองทางอ่ืน
ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และระยะเวลาเหมาะสม ชี้แจงในระบบ e-GP และเวปไซดของหนวยงาน กอนถึง
กําหนดวันเสนอราคาไมนอยกวา 3 วันทําการ สอบถามไดทางเมล ตอบทางระบบเทานั้น (ขอ 52) **หามชี้สถานท่ี
เด็ดขาด** 
           9. กรมบัญชีกลางสงประกาศและเอกสาร e-bidding ให สตง.ผานทางระบบ(ขอ 50) 
          10. ถาประกาศท่ีเผยแพรไปมีรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารฯหรือTOR/Spec ไมถูกตอง หรือไม
ครบถวนในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ ท้ังหมดหรือบางสวน ใหยกเลิกแลวดําเนินการใหมใหถูกตอง(ขอ 53)(แกไขไมได) 
          11. ถึงกําหนดวันเสนอราคา ใหผูประกอบการเขาสูระบบ เสนอราคาภายในเวลาท่ีกําหนดเพียงครั้งเดียว 
             ** หามรนหรือเลื่อน กําหนดวันเสนอราคา ** เวนแต กรมบัญชีกลางแจงเลื่อน เพราะขัดของผานระบบ 
เม่ือดําเนินการแลวให รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยดวย(ขอ 54) 
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กระบวนการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56 ขอ (1) 
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กระบวนการจัดซ้ือจัดจางวิธีคัดเลือก มาตรา 56 ขอ (1)และกรณีอ่ืนท่ีกําหนดใหใชวิธีคัดเลือก  
         หลังทําแผนจัดซ้ือจัดจางและประกาศแผนแลว (ยกเวน (ค) จําเปนเรงดวน(ฉ) ราชการลับ ไมตองทําแผน)
(ขอ 74-77) 

1. แตงตั้งคณะกรรมการ/ใหเจาหนาท่ี/บุคคลทํารางTOR/Spec/รูปแบบรายการ (ขอ 21) 
2. จัดทํารายงานขอซ้ือขอจางตามขอ 22 เสนอหัวหนาหนวยงานรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือขอ

ความเห็นชอบ 
3. ไดรับความเห็นชอบแลว  คณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวีธคัีดเลือก ดําเนินการดังนี้ 

3.1 ทําหนังสือเชิญชวน  สงไปยังผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขไมนอยกวา 3 
ราย ใหยื่นขอเสนอ เวนแตไมมีถึง (มี 2 ราย)  เชิญ 2 ราย ใหคํานึงถึงการไมมีผลประโยชนรวมกัน  พรอมทําบัญชี
รายชื่อผูประกอบการท่ีคณะกรรมการมีหนังสือชวน 

3.2  การยื่นซอง(ประกอบขอ 68) ผูประกอบการท่ีไดรับหนังสือเชิญชวน ยื่นเสนอราคาตามวัน 
เวลาท่ีหนวยงานกําหนด โดย 

- ผูยื่นชองตองผนึกซองจาหนาถึงประธานคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้น 
และสงถึงหนวยงานผูดําเนินการคัดเลือกโดยยื่นตรงตอหนวยงาน พรอมรับรองเอกสารท่ียื่นมาพรอมกับซองใบ
เสนอราคาวาเอกสารดังกลาวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

- ใหเจาหนาท่ีลงรับโดยไมเปดซอง พรอมระบุวันและเวลาท่ีรับซอง  ออกใบใหแกผูยื่นเสนอ
และใหสงมอบซองเสนอราคาท้ังหมดและเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีไดรับไวตอคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธี
คัดเลือกครั้งนั้น เพ่ือดําเนินการตอไป   
                4. เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองขอเสนอ ใหรับซองเฉพาะรายท่ีคณะกรรมการมีหนังสือเชิญขวน
เทานั้น พรอมทําบัญชีรายชื่อผูมายื่นขอเสนอ เม่ือพนกําหนดเวลารับซองขอเสนอ หามรับเอกสารหลักฐานตางๆ
และพัสดุตัวอยางเพ่ิมเติม (เวนแต กรณีท่ีมีความจําเปนโดยสภาพท่ีตองนําตัวอยางพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลอง 
ทดสอบ หรือนําเสนองาน หรือใหนําเอกสารหรือรายละเอียดมาสงภายหลังจากวันท่ียื่นซองขอเสนอ) 
              5. เม่ือเอกสารถึงกําหนดวัน เวลาเปดซองขอเสนอ(ขอ 74(4)) ใหคณะกรรมการ เปดซองขอเสนอ 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของทุกราย กรรมการลงลายมือชื่อกํากับในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบทุกแผน 
นําขอ 55(2)–(4) e-bidding มาใชโดยอนุโลม (ตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกัน โดยสอบถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติม 
ผอนปรนสิทธิ คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติท่ีถูกตองและคัดเลือกขอเสนอเรียงลําดับไมเกิน 3 ราย ทํารายงานผล
การพิจารณาและความเห็น พรอมเอกสารท้ังหมดเสนอขอความเห็นชอบ) 
            6. หากมีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียว หรือมีหลายรายแตถูกตองตามหนังสือเชิญชวนรายเดียว ให
ดําเนินการตามขอ 56 e-bidding โดยอนุโลม  เสนอยกเลิก  แตถาคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควร
ดําเนินการตอไปไมตองยกเลิก ใหตอรองราคาถาราคาสูงกวาวงเงิน หรือลดรายการ/จํานวน/เนื้องาน ตามขอ 
57,58 ตอไป (ขอ57 วรรคแรก) 
          7. หากไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือมีแตไมถูกตองตามหนังสือชวนรายเดียว(ขอ75 วรรค 2) ใหเสนอหัวหนา
หนวยงาน ผานหัวหนาเจาหนาท่ี และดําเนินการใหมโดนวิธีเฉพาะเจาะจงตาม มาตรา 56 วรรค 1 (2)(ก) ก็ได 
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           8. ถาราคาท่ีเห็นควรซ้ือ/จางยังสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือ/จาง ใหคณะกรรมการเรียกรายนั้นมาตอรอง(ขอ75 
วรรค 3) โดยทําตามขอ 57,58 แลวแตกรณีโดยอนุโลม 

9. การจางตามมาตรา 56 วรรค 1 (1)(ข) พัสดุท่ีรัฐสงเสริม หากไมสามารถดําเนินการไดตามปกติ                
- ใหคณะกรรมการแจงใหผูประกอบการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค  เพ่ือพิจารณาใหเปนไปตามความ 

ตองการกอนพิจารณาดานราคา  แลวใหคณะกรรมการคัดเลือกขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุด  จัดลําดับ เชิญผูยื่น
ขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดมายื่นขอเสนอดานราคา และเจรจาตอรองราคาท่ีเหมาะสม  หากเจรจาไมไดผลให
เจรจากับผูยื่นดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดรายถัดไป 
                - หากยังไมไดผล เสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยงาน ผานหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือยกเลิกและสั่ง
ดําเนินการใหมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม มาตรา 56 วรรค 1(2)(ก)ก็ได (ขอ 76) 
          10. หัวหนาหนวยงานเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผูมีอํานาจอนุมัติสั่งจาง อนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง
แลว 
          11. .ใหหัวหนาเจาหนาท่ี ประกาศผลผูชนะในระบบ e-GP และเวปไซดหนวยงานและใหปดประกาศ
เปดเผยท่ีหนวยงาน (3 ชองทาง) และแจงผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทางe-mail (ขอ 77 ประกอบ ขอ 42) 
          12. ลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ(เม่ือพนระยะเวลาอุทรณและไมมีผูใดอุทรณ หรือกรณีมีการ
อุทรณ เม่ือหนวยงานไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาอุทรณใหทําการจัดซ้ือ   จัดจางตอไปได เวนแต กรณี
จําเปนเรงดวนตามมาตรา 56 (1)(ค) หรือ กรณีวงเงินเล็กนอยท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 96 วรรค 2 คือ
วงเงินไมเกิน 1 แสนบาท) 
          13. บริหารสัญญา ตรวจรับพัสดุ 
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กระบวนการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 ขอ (2) 
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กระบวนการจัดซ้ือจัดจางวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 ขอ (2) (ข) พัสดุท่ัวไปไมเกิน 5 แสนบาท กรณีปกติ
(ตามขอ 79 วรรคหนึ่ง)   

1. แตงตั้งคณะกรรมการ/บุคคล/จัดทํารางTOR/Space/รูปแบบรายการ(ขอ 21) 
2. ทํารายงานขอซ้ือขอจางตามขอ 22 เสนอ หัวหนาหนวยงานรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือขอ

ความเห็นชอบ 
3. ไดรับความเห็นชอบ 

- ใหเจาหนาท่ีเจรจาตกลงราคากับผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางนั้น โดยตรง  
รายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาเจาหนาท่ี 

- หัวหนาเจาหนาท่ีซ้ือหรือจางไดภายในวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน 
ตามขอ 24 (หัวหนาเจาหนาท่ีอนุมัติใหสั่งซ้ือหรือจาง/ลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือได ไมตองเสนอ
หัวหนาหนวยงานอนุมัติ/ลงนามอีกครั้ง) 

4. ใหหัวหนาเจาหนาท่ีประกาศผลผูชนะ(หัวหนาหนวยงานหรือผูรับมอบอํานาจลงนาม) ใน
ระบบe-GP และเวปไซดหนวยงาน และใหปดประกาศเปดเผยท่ีหนวยงาน (3 ชองทาง) และแจงผูเสนอราคาทราบ
ทางe-mail 

5. ลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ (วิธีเฉพาะเจาะจงยกเวนท้ังวิธี ไมตองรอเวลา
อุทรณ-มาตรา 66 วรรค 2 และขอ 161)(วงเงินไมเกิน 1 แสนบาท ไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันแตตองมี
หลักฐานในการจัดซ้ือจัดจางนั้น) 

6. บริหารสัญญา ตรวจรับพัสดุ (วงเงินไมเกิน 1 แสนบาท ตั้งผูตรวจรับพัสดุคน เดียวได) 
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กระบวนการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส(e-market)(ขอ 34-42)หลังจากทําแผน 

 

 
 
 



15 
 
 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส(e-market)(ขอ 34-42) หลังจากทําแผนจัดซ้ือจัดจางและ
ประกาศแผนแลว   

  1. แตงตั้งคณะกรรมการ/เจาหนาท่ี/บุคคลทํารางTOR/Spec/รูปแบบรายการ (ขอ 21) ทํารายงาน 
                   2. จัดทําเอกสารซ้ือหรือจางดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) พรอมประกาศเชิญชวน (ตาม
แบบ) (ขอ 34)  
                      - ตางจากแบบ ไมใหหนวยงานเสียเปรียบ  ตองสาระสําคัญครบ เวนแตหัวหนาหนวยงานรัฐเห็น
วาจะเสียเปรียบ/ไมรัดกุม ใหสงรางใหสํานักอัยการสูงสุด(อสส.) ตรวจพิจารณากอน 
                      - กําหนดวัน เวลา การเสนอราคาเปนวันถัดจากวันสุดทายของระยะเวลาเผยแพรประกาศ โดย
ตองเปนวัน เวลา ทําการเทานั้น  

3. เจาหนาท่ีจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง พรอมรางเอกสาร e-market  เสนอหัวหนาหนวยงานของ
รัฐ  ผานหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือขอความเห็นชอบ (ขอ22 – Spec อยูใน e-catalog แลวไมตองเผยแพรราง TOR ) 
                 4. ไดรับความเห็นชอบแลว ใหหัวหนาเจาหนาท่ี เผยแพรประกาศและเอกสาร e-market (ตามขอ 
34) ในระบบ e-GP และเวปไซตหนวยงานรัฐ ติดตอกัน 3 วันทําการ และปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปด
ประกาศของหนวยงานรัฐ(รวม 3 ชอง) 

5. กรมบัญชีกลางสงประกาศและเอกสาร e-market ไปยังผูประกอบการท่ีลงทะเบียนในระบบ
และนําพัสดุลงในระบบ และสงให สตง. ผานทางระบบ 
                  6. ถึงวันเสนอราคา 

- กรณีเกิน 5 แสน แตไมเกิน 5 ลาน เสนอราคาโดยใบเสนอราคา ผูประกอบการเขาระบบ 
เสนอราคาภายในเวลาท่ีกําหนดไดเพียงครั้งเดียว 

       - กรณีเกิน 5 ลาน เสนอราคาโดยประมูล ผูประกอบการเขาระบบ ลงทะเบียนกอนเสนอราคา
ภายใน 15 นาที 
                           ทดสอบระบบ 15 นาที 
                           เสนอราคาภายใน 30 นาที เสนอก่ีครั้งก็ได 
*** หามรน หรือเลื่อน กําหนดวันเสนอราคา  เวนแต กรมบัญชีกลางแจงเลื่อน เพราะขอขัดของผานระบบเม่ือ
ดําเนินการแลวใหรายงานคณะกรรมการวินิจฉัย     
                 7. สิ้นสุดการเสนอราคาแลวใหเจาหนาท่ีพิจารณา/ดําเนินการ ดังนี้ 

7.1 ราคาต่ําสุดเทากันหลายราย พิจารณาราคาต่ําสุดของผูท่ีเสนอราคาเขาสูระบบลําดับ 
แรกเปนผูชนะ 
                  7.2 ผูเขาเสนอราคาเพียงรายเดียว เห็นวาราคาท่ีเสนอมีความเหมาะสมและเปนประโยชนตอ
หนวยงาน ใหเจาหนาท่ีเสนอหัวหนาหนวยงานรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือพิจารณารับราคารายนั้น 
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            7.3 ไมมีผูเขาเสนอราคา  เจาหนาท่ีเสนอหัวหนาหนวยงานรัฐ  ผานหัวหนาเจาหนาท่ี  ยกเลิกและทํา   
e-market ใหม หรือคัดเลือก(56 วรรค(1)(ก)) หรือเฉพาะเจาะจง(56 วรรค1(2)(ก))แลวแตกรณีแตถาใชเหตุอ่ืน 
ตองเริ่มกระบวนการใหมตั้งแตขอ 22 
        8. หากราคาท่ีเสนอรายต่ําสุดยังสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือจะจางตามขอ 22 ให เจาหนาท่ีดําเนินการคือ 
           8.1 ตอรองราคากับรายดังกลาวผานทางระบบใหต่ําสุดเทาท่ีจะทําได หากยอมลดและยื่นใบเสนอราคา
ผานระบบแลวไมสูงกวา หรือสูงแตไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือจางหรือตอรองแลวไมยอมลดอีก แตสวนท่ี
สูงกวาไมเกิน 10%  ใหเสนอซ้ือจางรายนั้น 
           8.2 ทํา 8.1 แลวไมไดผล  แจงทุกรายท่ีถูกตองตรงตามเง่ือนไข ผานทางระบบ ใหยื่นเสนอราคาทางระบบ
ใหมพรอมกันภายในเวลาท่ีกําหนด  รายใดไมยื่นถือวายืนราคาเดิม  หากราคาต่ําสุดครั้งใหมไมสูงกวา/สูงไมเกิน 
10% ของวงเงินท่ีจะซ้ือจาง  เห็นวาเหมาะสม ใหเสนอซ้ือจางจากรายนั้น 
           8.3 ทํา 8.2 แลวไมไดผล  ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือพิจารณายกเลิก 
นําขอ 7.3 มาใชโดยอนุโลม 
        9. ไดผูชนะการเสนอราคาแลว  เจาหนาท่ีพิมพใบเสนอราคาและเอกสารเสนอราคารายนั้น  (ท่ีชนะ) จาก
ระบบ 1 ชุด และลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารเสนอราคาทุกแผน    ถารายท่ีชนะนั้นเสนอ
ราคาผิดเง่ือนไข หรือเสนอ Catalog หรือ Space ไมถูกตอง  ใหถือวารายนั้นไมผานคุณสมบัติ  ใหเจาหนาท่ีเสนอ
หัวหนาหนวยงานรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือพิจารณายกเลิก หรือพิจารณาผูเสนอราคาต่ําลําดับถัดไปได(ให
เหมาะสมประโยชนรัฐ) 
       10. ใหเจาหนาท่ีรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมด ตอหัวหนา
หนวยงาน ผานหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือเห็นชอบ อนุมัติสั่งซ้ือจาง 
       11. ใหหัวหนาเจาหนาท่ีประกาศผลผูชนะในระบบ e-GP และเวปไซตหนวยงาน และใหปดประกาศเปดเผย
ท่ีหนวยงาน(3 ชองทาง)และแจงผูเสนอราคาทุกรายทราบผานทาง e-mail 
       12. ลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ (เม่ือพนระยะเวลาอุทธรณและไมมีผูใดอุทธรณหรือกรณีมีการ
อุทรณเม่ือหนวยงานของรัฐไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหทําการจัดซ้ือจัดจางตอไป) 
       13. บริหารสัญญา ตรวจรับพัสดุ 
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ข้ันตอนการจัดหาพัสดุและรายการ วงเงินไมเกิน 100,000 บาท ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ.2560 
มาตรา 56(2)ข และระเบยีบกระทรวงการคลังฯวิธเีฉพาะเจาะจงวงเงินเล็กนอย 
 

1.  หนวยงานผูขอซ้ือขอจางจัดทําใบสั่งซ้ือ (ใบPR) ในระบบ Sage X3 ขออนุมัติตามสายบังคับบัญชา
และตามคําสั่งมอบอํานาจทางการเงินและพัสดุ ส.ส.ท. ท่ี 05/2561 ลว.12 มค.61 

2.  ฝายพัสดุและจัดหารายการ สํานักบริหาร รับเรื่องขอซ้ือขอจาง มอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
- ตรวจสอบเอกสาร จัดทํารายงานขอซ้ือขอจางและแตงตั้งเจาหนาท่ีจัดหา 

และตรวจรับพัสดุ 
-   จัดทําใบสั่งซ้ือ (ใบ PO) และขออนุมัติรายงานขอซ้ือขอจาง 
-  จัดสงใบสั่งซ้ือ (ใบ PO) ใหผูขายลงนามรับทราบเง่ือนไขและกําหนดสงมอบ 

3. ผูขายสงมอบสินคา  
  -  เจาหนาท่ีตรวจสอบสินคาและตรวจรับตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

4.  ฝายพัสดุและจัดหารายการออกใบตรวจรับ(PRC) ในระบบ Sage X3 รวบรวมเอกสารสงบัญชีเบิกจาย
ตามข้ันตอน 
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ข้ันตอนปฏิบัติการจัดหาพัสดุฯวงเงินเกินกวา 100,000 บาท แตไมเกิน 500,000 บาท ตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจางฯพ.ศ.2560 และระเบียบระทรวงการคลงัฯ  
 

1.   หนวยงานผูขอซ้ือขอจางจัดทําใบสั่งซ้ือ (ใบPR) ในระบบ Sage X3 ขออนุมัติตามสายบังคับ
บัญชาและตามคําสั่งมอบอํานาจทางการเงินและพัสดุ ส.ส.ท. ท่ี 05/2561 ลว.12 มค.61 

2.   ฝายพัสดุและจัดหารายการ สํานักบริหาร รับเรื่องขอซ้ือขอจาง มอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
- ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาวิธีการจัดซ้ือจัดจาง   
- จัดทํารายงานขอซ้ือขอจางและแตงตั้งกรรมการจัดหาและตรวจรับรายการ ในระบบ   

e-GP ขออนุมัติรายงานขอซ้ือขอจางตามคําสั่งมอบอํานาจทางการเงินฯ 
- กระบวนการจัดหาพัสดุตามท่ีไดรับอนุมัติวิธีการจัดหาและคณะกรรมการจัดหาและ

ตรวจรับพัสดุ 
- จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง เสนออนุมัติตามคําสั่งมอบ

อํานาจทางการเงินฯ ประกาศผูชนะการเสนอราคา 
-   จัดทําใบสั่งซ้ือ(ใบ PO) กรณีทําสัญญาลดรูป  

                           -   สงฝายกฎหมาย สํานักบริหาร จัดทําสัญญาจาง กรณีตองการทําสัญญาเต็มรูป 
          3.  ผูขายสงมอบสินคา 
                     -   เจาหนาท่ีตรวจสอบสินคาและตรวจรับตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

4.  ฝายพัสดุและจัดหารายการออกใบตรวจรับ(PRC) ในระบบ Sage X3 รวบรวมเอกสารสงฝาย
บัญชีเบิกจายตามข้ันตอน
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ข้ันตอนปฏิบัติการจัดหาพัสดุฯวงเงินเกินกวา 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท ตาม 
พรบ.จัดซื้อจัดจางฯพ.ศ.2560 และระเบียบระทรวงการคลังฯ  
 

1. หนวยงานผูขอซ้ือขอจางจัดทําใบสั่งซ้ือ(ใบPR) ในระบบ Sage X3  ขออนุมัติตามสายบังคับ
บัญชาและตามคําสั่งมอบอํานาจทางการเงินและพัสดุ ส.ส.ท. ท่ี 05/2561 ลว.12 มค.61 

2. ฝายพัสดุและจัดหารายการ สํานักบริหาร รับเรื่องขอซ้ือขอจาง มอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
- ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาวิธีการจัดซ้ือจัดจาง   
- จัดทํารายงานขอซ้ือขอจางและแตงต้ังกรรมการจัดหาและตรวจรับรายการ ในระบบ    

e-GP ขออนุมัติรายงานขอซ้ือขอจางตามคําสั่งมอบอํานาจทางการเงินฯ 
- กระบวนการจัดหาพัสดุตามท่ีไดรับอนุมัติวิธีการจัดหาและคณะกรรมการจัดหาและ

ตรวจรับพัสดุ 
- จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง เสนออนุมัติตามคําสั่งมอบ

อํานาจทางการเงินฯ ประกาศผูชนะการเสนอราคา 
-   จัดทําใบสั่งซ้ือ(ใบ PO) กรณีทําสัญญาลดรูป  

                           -   สงฝายกฎหมาย สํานักบริหาร จัดทําสัญญาจาง กรณีทําสัญญาเต็มรูป 
            3.  ผูขายสงมอบสินคา 
                     -   เจาหนาท่ีตรวจสอบสินคาและตรวจรับตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

                 4.  ฝายพัสดุและจัดหารายการออกใบตรวจรับ(PRC) ในระบบ Sage X3 รวบรวมเอกสารสงบัญชี
เบิกจายตามข้ันตอน 
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ข้ันตอนปฏิบัติการจัดหาพัสดุฯวงเงินเกินกวา 5,000,000 บาท  ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ.
2560 และระเบียบระทรวงการคลังฯ  
 

1. หนวยงานผูขอซ้ือขอจางจัดทําใบสั่งซ้ือ(ใบPR) ในระบบ Sage X3 ขออนุมัติตามสายบังคับ
บัญชาและตามคําสั่งมอบอํานาจทางการเงินและพัสดุ ส.ส.ท. ท่ี 05/2561 ลว.12 มค.61 

2. ฝายพัสดุและจัดหารายการ สํานักบริหาร รับเรื่องขอซ้ือขอจาง มอบหมายเจาหนาท่ี
รับผิดชอบ 

- ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาวิธีการจัดซ้ือจัดจาง  จัดทํารายงานขอซ้ือขอจางและแตงตั้ง 
กรรมการจัดหาและตรวจรับรายการ ในระบบ e-GP ขออนุมัติรายงานขอซ้ือขอจางตามคําสั่งมอบอํานาจทางการ
เงินฯ 

-  กระบวนการจัดหาพัสดุตามท่ีไดรับอนุมัติวิธีการจัดหาและคณะกรรมการจัดหาและ
ตรวจรับพัสดุ(กรณี e-bidding และ e-Market ตองทําประชาพิจารณ) 

- จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง เสนออนุมัติตามคําสั่งมอบ
อํานาจทางการเงินฯ ประกาศผูชนะการเสนอราคา 

- จัดทําใบสั่งซ้ือ(ใบ PO) กรณีทําสัญญาลดรูป   
                               -  สงฝายกฎหมาย สํานักบริหาร จัดทําสัญญาจาง กรณีทําสัญญาเต็มรูป 
                       3.  ผูขายสงมอบสินคา  

  -  เจาหนาท่ีตรวจสอบสินคาและตรวจรับตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
                       4.  ฝายพัสดุและจัดหารายการออกใบตรวจรับ(PRC) ในระบบ Sage X3  รวบรวมเอกสารสง
บัญชีเบิกจายตามข้ันตอน 
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ข้ันตอนการตรวจรับและเบิกจายพัสดุ 
 

1. เจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการจัดหาและตรวจรับพัสดุ รับมอบสัญญา 
- ตรวจสอบสัญญา กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา 
- ตรวจรับและรับมอบพัสดุตามเง่ือนไขสัญญา  

                      *กรณีถูกตองตามสัญญา  รับมอบพัสดุ โดยใหถือวารับสินคาตั้งแตวันท่ีตรวจรับงาน 
                    *กรณีไมถูกตองตามสัญญา  รายงานตามระเบียบ  

2.  ฝายพัสดุและจัดหารายการออกใบตรวจรับ(PRC) ในระบบ Sage X3  
- สงมอบพัสดุใหหนวยงานผูขอซ้ือเปนผูครอบครอง  กรณีไมไดเปนครุภัณฑ 
- สําเนาเอกสารสงทําบัญชีทรัพยสิน กรณีเปนครุภัณฑ 

3. รวบรวมเอกสารสงบัญชีเบิกจายตามข้ันตอน 
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ข้ันตอนปฏิบัติการบริหารพัสดุ 
 

1. ฝายพัสดุและจัดหารายการ 
- ตรวจรับพัสดุ (Receipts) ในระบบ  

2. ฝายบัญชี 
- บันทึก Invoice ทําเบิกจาย 

3. ฝายพัสดุและจัดหารายการ 
- ดึงขอมูลในระบบเพ่ือ Post บันทึกเปนครุภัณฑ  
- ออกรหัสทรัพยสินโดย RUN อัตโนมัติ 
- พิมพ Barcode 
- ติด Barcode
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ข้ันตอนการแจงเคลมประกันทรัพยสิน ส.ส.ท. 
 
             1.  หนวยงานผูแจงเคลมสงเอกสารแจงเหตุพรอมเคลมทรัพยสิน  
             2.  ฝายพัสดุและจัดหารายการจัดทําเอกสารสงแจงเคลมประกันบริษัทคูสัญญา 
             3.  บริษัทคูสัญญามีหนังสือตกลงรับคาสินไหมทดแทน(ตนฉบับและคูฉบับ)ให ส.ส.ท.ทราบ 

4.  ฝายพัสดุและจัดหารายการ 
- จัดทําบันทึกเสนอเซ็นหนังสือตกลงรับคาสินไหมทดแทน(ตนฉบับและคูฉบับ) 
-   เม่ือไดรับอนุมัติแลว สงคูฉบับท่ีไดรับอนุมัติใหกับบริษัทประกันคูสัญญานําสงทางไปรษณีย

ใหบริษัทประกันภัยคูสัญญา 
5.  บริษัทประกันคูสัญญาสงใบรับคาสินไหม(ตนฉบับและคูฉบับ)เพ่ือให ส.ส.ท.ลงนาม พรอมสงเช็ค

ยอดเงินตามท่ี ส.ส.ท.ยินยอมรับคาสินไหม 
             6.  ฝายพัสดุและจัดหารายการ  

- จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือลงนามตามขอ 5 
- จัดทําบันทึกเพ่ือนําเช็คท่ีไดรับจากบริษัทคูสัญญาสงบัญชี 
- จัดสงใบรับคาสินไหม(ตนฉบับ)ท่ีไดรับการลงนามแลวนําสงทางไปรษณียใหบริษัท

ประกันภัยคูสัญญา 
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  ข้ันตอนปฏิบัตกิารคืนหลักประกันสัญญา 
 

1.   ผูขายสงเอกสารขอคืนหลักประกันสัญญาใหหนวยงานผูใชงาน  
2. หนวยงานผูใชงานรวบรวมเอกสารตามท่ีกําหนดใหฝายพัสดุและจัดหารายการ 
3.   ฝายพัสดุและจัดหารายการ 

- ตรวจสอบเอกสารและจัดทําบันทึกใหหนวยงานตรวจสอบการใชงานพัสดุตามตาราง    
    ตรวจสอบ 
- ทุกหนวยงานตรวจสอบตามตารางเรียบรอยแลว จัดทําบันทึกขออนุมัติคืนหลักประกัน 

สัญญา 
- ไดรับอนุมัติคืนหลักประกัน สงเอกสารใหหนวยงานผูขอใชจัดทําเอกสารคืนเงิน(EOS) สงให 

ฝายบัญชีเพ่ือเบิกจายตามข้ันตอน  
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ข้ันตอนการจองตั๋วเคร่ืองบิน 
 

1. หนวยงานผูใชงานดําเนินการจัดทําบันทึกขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบิน พรอมท้ังจัดทําหนังสือขออนุมัติ 
เดินทางและจองตั๋วเครื่องบินในประเทศ / ตางประเทศ สําหรับไปปฏิบัติงาน (Excel) เรียนถึงผูมีอํานาจ 

2. เม่ือเอกสารไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลวจัดสงเอกสารใหแกผูรับผิดชอบจองตั๋วเครื่องบินของแตละสํานัก
ดําเนินการจองตั๋วเครื่องบิน  

3. ผูรับผิดชอบจองตั๋วเครื่องบิน นําสงเอกสารท่ีดําเนินการการจองตั๋วเครื่องบินเรียบรอยแลว จัดสงใหฝาย
พัสดุและจัดหารายการ (เอกสารท่ีตองจัดสงตาม Flow) 

4. ฝายพัสดุและจัดหารายการดําเนินการจัดทําเอกสารเบิกจายคาตั๋วเครื่องบินตามรอบบิลนําสงขออนุมัติ
ตามอํานาจทางการเงินและจัดสงฝายบัญชีเพ่ือทําการเบิกจายตอไป



35 
 

ตัวอยางแบบฟอรมขออนุมัติใชงบและดําเนินการจัดหาพัสดุ/รายการ 

 
 

                       บันทึกขอความ 

 
    ท่ี  :  (เลขท่ีบนัทึก/ปี)                        โทร........ 

วนัท่ี  :  (วนั  เดือน   ปี) 

เร่ือง  :  ขออนุมติัใชง้บประมาณและแจง้ใหด้าํเนินการจดัหา

พสัดุ/จดัหารายการ 

เรียน :  (ผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจอนุมติัทางการเงินและพสัดุ) 
           
 ผาน :  (ผอ.สํานัก/ผช.ผอ.สํานักท่ีกํากับดูแล)* 
          *กรณี ผอ./ผช.ผอสํานักเปนผูมีอํานาจ ใหไปใสในชอง เรียน : 

         
          ศูนยการเงิน (ตรวจงบประมาณ) 
          ฝายการเงินและควบคุมงบประมาณ 
 
          (ผูจัดการฝายท่ีสังกัด) 

1) รายการพัสดุ   : 1. ………………………………………………………….. จํานวน ..........  หนวย 

    2. .................................................................... จํานวน ..........  หนวย 

  เพ่ือ   ทดแทนของเดิมท่ีชํารุด/หมดสภาพการใชงาน  

            โดยมีของเดิมอยูแลวจํานวน...............(หนวย)  จัดหาเพ่ิมเติมจํานวน ......................... (หนวย)            

         ใชในโครงการใหมตามโครงการ (ชื่อ) ..................................... เลขท่ี ..................................... 

         การซ้ือ/จาง/เชา ตอเนื่องจากท่ีใชงาน/รายการท่ีผลิตอยูในปจจุบัน ตามสัญญาจางเลขท่ี.................... 

2) วัตถุประสงค/ความจําเปน: 1. ........................................................................................................... 

   2. ............................................................................................................... 

3) ประเภทงบประมาณ :............... (ประเภทงบประมาณ) ของสํานัก............ตามท่ีไดรบัจัดสรรป 256.... 

    3.1) เลขท่ีโครงการ ................................. โครงการยอยเลขท่ี ................................... 

    3.2) รหัสงบประมาณ ..............................  

4) วงเงินงบประมาณ  :…………….. บาท (……………………………………บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

5) ราคากลาง*  : …………….. บาท (……………………………………บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

    * (ตั้งแต 100,000 บาทข้ึนไป) 

6) เวลาท่ีตองการใช   :ภายในวันท่ี .....  เดือน .......... ป........... หรือเปนไปตามกระบวนการจัดหาพัสดุ 

7) เจาหนาท่ี/คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ/ขอบเขตงานจาง 

 :  เจาหนาท่ี ชื่อ......................นามสกุล................ ตําแหนง......................... (กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท) 

 คณะกรรมการ (กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท) 
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 ชือ่........................ นามสกุล ........................   ตําแหนง............................... ประธานฯ 

 ชือ่........................ นามสกุล ........................   ตําแหนง............................... กรรมการฯ 

 ชือ่........................ นามสกุล ........................   ตําแหนง.............................กรรมการและเลขานุการฯ 

 

8) เอกสารแนบ  :    ใบขอซ้ือท่ี PR…….…………    ขอกําหนดคุณลักษณะ/ขอบเขตงานจาง  

      แผนแสดงราคากลาง (ถามี)  แหลงท่ีมาของราคากลาง/ใบเสนอราคา (ถามี) 

      แผนการจัดซ้ือจัดจาง    แผนและการควบคุมงานผลิตรายการ (รายการใหม) 

      อนุมัติโครงการ....................  แคตตาลอก/เอกสารการจดทะเบียนบริษัทฯ/ผูรับจาง    

      อ่ืน ๆ ...................................... 

9) รายละเอียดอ่ืนๆ  
     ............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติการใชงบประมาณ และเพ่ือแจงตอฝายพัสดุและ
จัดหารายการ ใหดําเนินการจัดหาพัสดุตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจางภาครัฐฯ พ.ศ. 2560 ตอไป 

 

 
 

       ......................................... 

                                                                           ( ....................... )* 
                                     ตาํแหนง....................  
                     

    *(ผูขอใชงบประมาณ/ผูรับผิดชอบโครงการ) 
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ตัวอยางแบบฟอรมขออนุมัติกรณีจําเปนเรงดวน 
 

 

                                    บนัทึกขอ้ความ 
    ท่ี    ส.............                        โทร........ 

วนัท่ี    .................................... 
เร่ือง    ขออนุมติัใชง้บประมาณและดาํเนินการจดัหา 
รายการ.............................กรณีจาํเป็น/เร่งด่วน 

เรียน    ผูอ้าํนวยการ ส.ส.ท. 
           
 ผาน    รอง ผอ.ส.ส.ท. 
          ผอ.สํานักบริหาร 

          ผอ.สํานัก (ท่ีกํากับดูแล) 

          งานงบประมาณ 
          ผูจัดการฝายจัดหารายการ 

  

1) ประเภทรายการ : 1. ………………………………………………………….. จํานวน ..........  ตอน 

    2. .................................................................... จํานวน ..........  ตอน 

2) เหตุผล ความจําเปน/เรงดวน ตองดําเนินการไปกอน 

2.1 เนื่องจาก..................................................................................................................... 

2.2 ........................................................................................................................ 

3) ผูรับจาง............................ 

4) ประเภทงบประมาณ : รหัส..... (ประเภทงบประมาณ) ของสํานัก............ตามที่ไดรับจัดสรรป 255.... 

5) วงเงินงบประมาณ  : …………….. บาท (……………………………………บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

6) ราคากลาง*  :  …………….. บาท   

7) เวลาที่ตองการใช   : ภายในวันที่ ......... เดือน ............... ป...........  หรือเปนไปตามกระบวนการจดัหา 

8) วิธีการจัดหารายการและเหตุผล  

  จัดหารายการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

9) เอกสารแนบ  : 1.  ใบเสนอราคา   2. แผนแสดงราคากลาง  

3. ขอบเขตโดยละเอียดของรายการ 4.  อ่ืน ๆ .................. 

10) ขอเสนออ่ืนๆ (ถามี)  

 ......................................................................................................................................................................  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
              ............................................. 
                                                                           ( ......................................... ) 
                                     ตําแหนง....................  
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ตัวอยางแบบฟอรมแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 
 

 
 

แผนแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
 

 

1. ชื่อโครงการ  ……………………………………….. 
    หนวยงานเจาของโครงการ ....................................       
 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรบัจัดสรร 

   เปนจํานวนเงินทัง้ส้ิน .............................. บาท(รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) (ถามี) 

 

3. วันทีก่ําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ................................. 
    เปนเงนิ …………………………….. บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) (ถามี) 
    ราคาตอหนวย  ................... บาทตอเดือน  เปนเงนิ .......................  บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) (ถามี)     

 

4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

   จาก ...........................................              

 

5. เจาหนาที่ผูกาํหนดราคากลาง (ราคาอางองิ)  
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ตัวอยางแบบฟอรมใบตรวจรับรายการ(รายการ) 
 

                      
                    ใบตรวจรับรายการ 

เขียนท่ี องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
                    วันท่ี  .......................................       

ฝาย......................................... 
รายละเอียดรายการ 
ชื่อรายการ      รายการ....................................... 
ประเภทรายการ                สารประโยชน   สาระบันเทิง   เด็ก    ครอบครัว 
ผูผลิต/ผูดําเนินการผลิต ……………………………………………….              
บันทึกอนุมัติขอใชงบประมาณฯเลขท่ี  ...................................................... 
บันทึกอนุมัติจางเลขท่ี  .............................................................. 
สัญญาจางเลขท่ี   ………………………………………………   
ความยาว   ..........      จํานวน ............ตอน  
    
รายละเอียดการตรวจรับ 
วันท่ีรับวัสดุรายการ......................................... 
ตอนท่ี......................................วันออกอากาศ........................................  ยังไมระบุ 
ประเภทวัสดุรายการ  File Format…………………………  อ่ืนๆ......................................... 
 
ไดผลสรุปดังนี้ :  
1. รูปแบบ เนื้อหารายการ และวิธีการผลิตรายการ ตามวัน เวลา รูปแบบ ท่ีผูวาจางกําหนด  
   เปนไปตามรูปแบบ          ไมเปนไปตามรูปแบบ เนื่องจาก...................................................... 
2. คุณภาพรายการ ไดมาตรฐานถูกตอง และสามารถนําออกอากาศได 
            ผาน                           ไมผาน   เนื่องจาก...................................................... 
3. การสงมอบรายการ 
           ตามกําหนดเวลา 
           ไมตรงตามกําหนดเวลา 
           ปรับ.............................บาท 
            ไมปรับ เนื่องจาก.......................................................... 
4. รายละเอียดการสงมอบ 
             วัสดุรายการ            DVD                 สคริปท               อ่ืนๆ    
....................................... 
คณะกรรมการการตรวจรับ 
........................................       ........................................         ........................................ 
(                             )       (                             )          (                           ) 
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ตัวอยางแบบฟอรมใบตรวจรับรายการ(พิธีกร อ่ืนๆ) 
 
 

    ใบตรวจรับงาน 
 

 
               เขียนท่ี องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
                          วันท่ี  ...............................................       
                                                              ฝาย  ................................................ 
 
 
รายละเอียดรายการ 
ชื่อรายการ      ………………………………………………..……………… 
ผูรับจาง             พิธีกร/ผูดําเนินรายการ    ผูจัดหาเครื่องแตงกาย    
      ชางแตงหนา   ชางทําผม   อ่ืนๆ............................ 
ชื่อผูรับจาง           ……………………………………..  
สัญญาจางเลขท่ี    ……………………………………..    
ระยะเวลาการจาง   …………………………………….. 
เอกสารแนบ    รายละเอียดการปฏิบัติงาน ประจําเดือน …….………………. 2559 
 
รายละเอียดการตรวจรับ 
1. ทําหนาท่ีพิธีกร ผูดําเนนิรายการ............................. ตามวัน เวลา ท่ีผูวาจางกําหนด  
  เปนไปตามเวลา    ไมเปนไปตามเวลา เนื่องจาก...................................................... 
2. ปฏิบัติตามขอบเขตหนาท่ี ความรับผิดชอบตามสัญญาจาง 
   ครบถวน    ไมครบถวน    เนื่องจาก...................................................... 
 
 
 
   คณะกรรมการการตรวจรับ 
 
 

........................................     ........................................       ............................................ 
     (.....................................)            (.....................................)       (.......................................) 
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ตัวอยางแบบฟอรมขอคืนเงินหลักประกัน 
 

 
ตารางตรวจสอบคืนเงินหลกัประกัน 

 
การขอคืนเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาท่ี TPBS-Legal (P)....../...... ลงวันท่ี .................. 

กับ บริษัท....................................... 
ลําดับที ่ รายการตรวจสอบ ผูตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ วันท่ี ลงนาม 

1 การปฏิบตัหินาท่ีใดๆตามที่
กําหนดในสัญญา 

สํานัก........ 
 

   

2 การกอใหเกดิความเสียหายใดๆ สํานัก....... 
 

   

3 ผูรับจางไดนํางานอนัมีลิขสิทธิ์
ของผูอืน่มาผลิตงานให ส.ส.ท. 
หรือไม 

สํานัก...... 
 

   

4 การกระทําการใดหรอืไมกระทํา
การใดอนักอใหเกดิความ
รับผิดชอบของผูรบัจางตอผู
วาจางตามสัญญา 

ฝายกฎหมาย 
 

   

5 ผูรับจางไดดําเนินการตามสัญญา
แลวเสร็จและผูวาจางไดรับมอบ
งานตามสัญญาโดยการออก
หนังสือมอบงานใหแกผูรับจาง 

ฝายพัสดุและ
จัดหารายการ 

 

   

6 การขาํระคาปรับ ฝายการเงิน 
 

   

7 การชําระหนี้อืน่ๆตามสัญญาที่
ตองชาํระแกผูวาจาง(ถามี) 

ฝายการเงิน 
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แบบฟอรมการเบิกจายพัสด ุ

ใบเบิกพัสด ุ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

         

  

ขาพเจา ………………………………………....................................... ตําแหนง ..........................……...................... 

� ฝาย..........................................................................   สํานัก .......................................................................…....... 

มีความประสงคขอเบิก                 
 

O วัสดุ  
  

O             
ครุภัณฑ  

     O 
 ตามรายการคือ 

No. 
Asset 
No. 

Description  Date Category  Group/Family Year/Rate S/N Price 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13       
      

    

14                 

15                 

                  

  
   

รวมเปนเงิน 
   

               -    

  
   

ภาษีมูลคาเพิ่ม 
   

               -    

        รวมเปนเงินสุทธ ิ                      -    

                  

   
                       ผูเบิกพัสดุและรับรหสั    ลงชื่อ .........................................................................  

         

  
 

ไดจายและลงทะเบียนพัสดุเรียบรอยแลว     ลงชื่อ .........................................................................  

         

  
 

                               ตรวจสอบแลว     ลงชื่อ .........................................................................  
                               ผูส่ังจายพัสดุ       ลงชื่อ ............................................................................. 
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       คุณสมบัติเจาหนาที่พัสดุประจําสํานักงาน 
 
จํานวนคณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับ 
 

งบประมาณ จํานวนคณะกรรมการจัดหา จํานวนคณะกรรมการตรวจรบั 
นอยกวาหรือเทากับ100,000  1 1 
100,000 – 500,000 1 3 
500,000 – 10 MB 3 (1) 3 (1) 
มากกวาหรือเทากับ10 MB 5 (1) 5 (1) 
จัดหาท่ีปรึกษา 5 (1) 5 (1) 
 
คุณสมบัติเจาหนาท่ีพัสดุประจําสํานักงาน 
 
งบประมาณ การกําหนดคุณสมบัติ คณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ 

100,000 - เจาหนาท่ี เจาหนาท่ี 
100,000 - 500,000 เจาหนาท่ี เจาหนาท่ี ประธาน : ผจก./ชํานาญ

การ/อาวุโส 
500,00 – 5,000,000 ประธาน : ผจก./ชํานาญ

การ 
ประธาน : ผจก./ชํานาญการ ประธาน : ผจก./ชํานาญ

การ 
5,000,000 ประธาน : ผอ.สํานัก/ผช.

ผอ. 
ประธาน : ผอ.สํานัก/ผช.ผอ. ประธาน : ผอ.สํานัก/ผช.

ผอ./ผจก. 
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ภาคผนวก 
 
สามารถ Download เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจางไดทาง Intranet – เขาสํานักบริหาร 
 

1. หนาหลัก Intranet 
 

      
 
 
 
     2.หนาสํานักบริหาร 
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คูมือปฏิบตังิานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  IT Helpdesk  
(แกไขปญหา) 

ข้ันตอนการขอสนับสนุนงานดาน 
ระบบเครือขายสารสนเทศ (Network) 

ข้ันตอนการขอสนับสนุนงานดาน IT Security 
ข้ันตอนการขอสนับสนุนงานดานพัฒนา 

ระบบสารสนเทศ (Develop & Application) 
ข้ันตอนการขอสนับสนุนดานงานไอที  

(IT-Support) 
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ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน IT Helpdesk แกไขปญหา 
 

1. แจงปญหา (ผูขอรับบริการสามารถเลือกได) โดยการแจงปญหาไดดวยตนเองผาน 2 ชองทาง  
2. ผานทาง Helpdesk ไดท่ีเบอร 2333, 2334, 2335 ประจําอาคาร A และ C โทร. 2333 ประจํา

อาคาร B และ D โทร. 2334  แจงปญหาการใชงาน เรือ่ง E-Mail โทร. 2335 Helpdesk รับสายทุก
ครั้งท่ีบรกิารดวยความสุภาพเปนมติรในการส่ือสาร สอบถาม ชื่อ ประเภทปญหา รายละเอียด เบอร
โทรศัพท หนวยงาน สถานท่ีเพ่ือบันทึกขอมูลลงระบบ IT Ticket ขอมูลของผูรับบริการที่บนัทึกเขา
ระบบจะตองมคีวามสมบูรณ ถูกตอง 

3. ผานทางระบบ IT Ticket ที่URL http://intraapp.thaipbs.or.th/itticket user สามารถระบุ 
ประเภทเรื่อง หวัขอปญหา รายละเอยีด ชือ่ เบอรโทรศพัท สถานท่ี ไดอยางระเอียดในระบบ 

4. กล่ันกรองปญหาท่ี User ขอรับบริการผานระบบ IT Ticket ทบทวนปญหาทีไ่ดรับจาก User เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองแกปญหาในเบื้องตน ดวยการแจงวิธกีารแกปญหา หรือ รีโมทเครื่องใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม สามารถแกปญหาซ้ําๆ ได โดยการตรวจสอบวธิีการแกปญหาจากคลังความรู
ที่มีอยู หากแกงานไมได user จะตองไดรับความมั่นใจวาปญหาไดรบัการบันทึกเขาถึงระบบ แจงถึง
ผูรับผิดชอบ ดําเนนิการตอไป โดย User จะไดรับ E-Mail การดาํเนนิงาน หรือ ตรวจสอบขัน้ตอน
การทํางานไดทางระบบ IT Ticket 

5. ทําการ post งานทีแ่กไขไมไดกบัผูรับผิดชอบแตละระบบ 
6. เจาหนาผูรับผิดชอบเขาดาํเนินการหลังจากไดรับแจงขอมลูจากระบบไมเกิน 15 นาที ระบบจะทํา

การสงMail ทันทีที่มีการ Post งานใหผูรับผิดชอบทราบ 
7. การแกไขปญหาเสร็จส้ิน ระบบกลับมาทํางานไดปกต ิ
8. บันทึกผลการแกไขปญหาลงในระบบ IT Ticket อธิบายถึงปญหาท่ีเกดิขึน้ ระบบ IT Ticket จะทํา

การแจงผลการดาํเนนิการใหผูรับบริการทราบผานทาง E-Mail ทําการปดงาน 
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การขอสนับสนุนงานดานเครือขายสารสนเทศ (Network) 
 

1. User แจงขอใชบริการผาน IT Ticket หรือผานทางเบอรตดิตอ 2333,2334 หรือ Email/บันทึกภายใน 
2. ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาการขอใชบริการดานเครือขาย กรณี 

อนุมตัิ : สงตอใหเจาหนาที่เครือขายฯ ดําเนินการ  
ไมอนมุัต ิ: ผูจัดการ แจงเหตุผลและสงเอกสารกลับยังหนวยงานที่รองขอ 
อนุมตั/ิไมอนุมตัิ : กรณีเอกสารถึง สํานักบริหารให ผอ. แจงกลับฝายเพ่ือดําเนินการตอไป 

3. ผูจัดการฝาย มอบหมายใหหนวยงานรับผิดชอบดําเนนิการหลังจากไดพิจารณา 
4. เจาหนาท่ีดาํเนนิการหลังจากท่ีไดรับมอบหมายและทดสอบการใชงานระบบ 
5. เจาหนาที่ แจงขอมูลการดําเนินการกลับยังหนวยงานทีร่องขอผานระบบ 
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การขอสนับสนุนงานดาน Security 
 

1. User แจงขอใชบริการผาน IT Ticket หรือผานทางเบอรตดิตอ 2333,2334 หรือ Email/
บันทึกภายใน 

2. ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาการขอใชบริการดาน Security 
อนุมตัิ : สงตอใหเจาหนาที่เครือขายฯ ดําเนินการ  
ไมอนมุัต ิ: ผูจัดการ แจงเหตุผลและสงเอกสารกลับยังหนวยงานที่รองขอ 
อนุมตั/ิไมอนุมตัิ : กรณีเอกสารถึง สํานักบริหารให ผอ. แจงกลับฝายเพ่ือดําเนินการตอไป 

3. ผูจัดการฝาย มอบหมายใหสวนงานรับผิดชอบดําเนินการหลังจากไดพิจารณา 
4. เจาหนาท่ี ดําเนินการตามท่ีไดรบัมอบหมาย 
5. เจาหนาท่ีสวนงานดําเนนิการ และแจงผลใหหนวยงานขอใชบริการรับทราบ 
6. เจาหนาที่ แจงขอมูลการดําเนินการกลับยังหนวยงานทีร่องขอผานระบบ IT-Ticket 
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ข้ันตอนการขอพัฒนาระบบสารสนเทศ (Develop & Application) 
 

1. เจาหนาท่ีหนวยงานท่ีรองขอ สงบันทึกรองขอพัฒนาระบบ 
2. ผูอํานวยการหนวยงานท่ีรองขอพิจารณาอนุมัติ 
3. สงรายละเอียดความตองการของระบบใหกับสํานักบริหารพิจารณาตอไป (กรณีท่ีมีการอนุมัติ) 
4. สํานักบริหารรับเร่ืองเพื่อพิจารณา 
5. ผูอํานวยการสํานักบริหารพิจารณาขอบเขตงานความรับผิดชอบ ความเส่ียง และประเมินความเปนไปไดของระบบ 
6. สงรายละเอียดความตองการของระบบใหฝายเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณา (กรณีมีการอนุมัติ) 
7. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศรับเร่ืองและประเมินขอบเขตการดําเนินการ 
8. ดําเนินการพัฒนาระบบ แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาเอง หรือ จัดหาระบบ  

(เขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจาง) 
9. สงมอบระบบงาน เมื่อดําเนินการพัฒนาแลวเสร็จ ซึ่งกระบวนการนี้จะประกอบดวย 

1. กระบวนการ UAT  
2. กระบวนการอบรมผูใชงาน  
3. การสงมอบคูมือระบบ  
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ข้ันตอนการขอสนับสนุนดานงานไอที (IT-Support) 
 

1. ผูใชงาน (User) แจงเร่ืองหรือจัดทําบันทึกระบุวัตถุประสงคการสนับสนุนทางดานไอที ผาน
ชองทางตาง ๆ เชน บันทึกภายใน , IT Ticket, Email, Call Center หรือแจงผาน
ผูบังคับบัญชาหรือทางโทรศัพท 2333,2334  

2. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับเร่ือง และมอบหมายใหสวนงานสนับสนุนดําเนินการ 
3. สวนงานดําเนินการพิจารณา ตรวจสอบ แกไขปญหา  
4. กรณีปญหาเฉพาะดาน หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ประสานงานเพื่อสงตอเพื่อแกไขปญหา 
5. กรณีแกไขปญหาดาน Hardware Software การสนับสนุนการยืมคืน สวนงานดําเนินการให

แลวเสร็จ และตรวจสอบความถูกตอง บันทึกรายละเอียดงานท่ีเกี่ยวของ 
6. แจงผลการดําเนินการในระบบ เพื่อแจงใหหนวยงานท่ีขอรับบริการตอไป 
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คูมือปฏิบตังิานฝายบรหิารท่ัวไป 
 
 

ขั้นตอนการใหบริการงานยานพาหนะ 
ขั้นตอนการขอใชสถานท่ีและหองประชุม 

ขั้นตอนการขอสนับสนุนซิมอินเตอรเน็ต และเบอรมือถือ 
ขั้นตอนการขอสนับสนุนงานดอกไม พวงหรีด 
ขั้นตอนการขอใชบริการหองพักนอน ชายขหญิง 
ขั้นตอนการขอเปดไฟ-เปดเครื่องปรับอากาศ นอกเวลา 

ขั้นตอนการแจงซอม 
ขั้นตอนเขาพ้ืนท่ี การนําของเขา-ออก การใชลิฟทขนของ 

ขั้นตอนการขอสําเนา หรือ file  แบบแปลนอาคาร พ้ืนท่ี หรืองาน
ระบบประกอบอาคาร
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ข้ันตอนการใหบริการงานยานพาหนะ 
 

1. แจงขอใชบริการ ผูขอใชบรกิารสามารถเลือกไดโดยการแจงดวยตนเองผาน 4 ชองทาง  
2. ผานทางระบบ Vdom ที่  http://intravdom.thaipbs.or.th/login และที่งานยานพาหนะเบอร 2791 

บันทึกขอความ หรือ Email 
3. สวนงานยานพาหนะ พิจารณาการขอใชบรกิารยานพาหนะ และแจงผลดาํเนนิการกลับทาง Vdom 
4. ในกรณี รถสวนกลางมีใหบรกิารไมเพียงพอกับการขอใช งานยานพาหนะ สงเรื่องตอใหผูจัดการฝาย

พิจารณา  
5. ในกรณีที่ผูจัดการฝายไมสามารถพิจารณาได สงเรือ่งตอใหผูอํานวยการสํานกั พิจารณาดาํเนนิการ 

ตามลําดับ 
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ข้ันตอนการขอใชสถานที่และหองประชุม 
 

1. แจงขอใชบริการ ผูขอใชบรกิารสามารถเลือกไดโดยการแจงดวยตนเองผาน 4 ชองทาง  
2. ผานทางระบบจองหองประชุม ที่  http://172.16.201.117/iservice/app/mrborday.asp และ

ประสานในรายละเอียดทีห่นวยงานบริหารอาคาร ที่ 4242  สําหรับ Briefing Room ติดตองานบรหิาร
ทั่วไปท่ีเบอร 2003-4   

3. กรณีฉกุเฉนิสงบันทกึขอความ หรือ Email ผูจัดการฝาย พิจารณา 
4. กรณีมีการรองขอเปนกรณีพิเศษ ผูจัดการฝายเสนอผูอํานวยการสํานักบริหารพิจารณาอนุมตั ิ
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การขอสนับสนุนงานขอสนับสนุนซิมอินเตอรเน็ต และเบอรมือถือ 
 

1. User ผูขอใชบริการจัดทําบนัทึกภายในเสนอขออนมุัต ิผูอํานวยการ ส.ส.ท.ผานผูบงัคับบญัชา
หนวยงาน  

2. ผูอํานวยการสํานักบรหิารพิจารณาและมอบหมายให ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศประสาน
กับฝายบริหารท่ัวไปดําเนินการสนบัสนนุและแจง User ผูขอใชบริการทราบผลดาํเนินการ 

3. ฝายบริหารทัว่ไปดําเนินการจัดหาและบันทกึขอมูลการขอใช และแจง User ผูขอใชบริการทราบผล
ดําเนนิการ 
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การขอสนับสนุนงานขอสนับสนุนงานดอกไม พวงหรีด 
 

1. User ผูขอใชบริการจัดทําบนัทึกภายในเสนอขออนมุัต ิผูบังคับบัญชาหนวยงาน  
2. ฝายบริหารทัว่ไปพิจารณาดาํเนินการสนับสนุนและแจง User ผูขอใชบริการทราบผล

ดําเนนิการ 
3. ฝายบริหารทัว่ไปดําเนินการจัดหาและบันทกึขอมูลการขอใช  
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ผูใ้ชบ้ริการ ฝ่ายอาคารฯ (ส.ส.ท.) หน่วยงานบรหารอาคาร ฯ งานทาํความสะอาด งานรกัษาความปลอดภยั

(ชื�อ ไม่ตรงตามเอกสาร)

(ชื�อ ตรงตามเอกสาร)

การขอใชบ้ริการห้องพกันอนชาย-หญงิ

เริ�ม

ผูใ้ชบ้ริการทาํหนังสือถึงฝ่าย

อาคารฯ (ส.ส.ท.)

หากขอ้มูลถูกตอ้งแม่บา้นเตรียม

ความพรอ้มใชห้้อง
เขา้พกัตามวนัและจํานวนคน

ตามที�แจ้งไว ้

รบัเรื�องพิจารณาและประสานงาน
แจ้งห้องไม่วา่ง เพื�อวางแผน

เขา้พกัใหม่

แจ้งผูใ้ชบ้ริการรบักญุแจและ

คยี์การ์ดที�หน่วยงานบริหาร

อาคารและแจ้งกาํหนดการเขา้

พกัให้หน่วยงานบริหารอาคาร

รบัทราบ

ให้ผูใ้ชบ้ริการกรอกขอ้มูล เพื�อตรวจสอบ

และประสานงานแลว้จึงมอบกญุแจ

และคยี์การ์ดให้ผูใ้ชบ้ริการ

ผูม้ารบักญุแจรายชื�อไม่ตรงกบั

ชื�อที�รบัแจ้งและไม่สามารถ

ตดิตอ่ผูข้อใชบ้ริการได ้

หน่วยงานบริหารอาคารระงบั

การให้กญุแจและคยี์การ์และ

แจ้งให้ฝ่ายอาคาร (ส.ส.ท.)

รปภ.รบัแจ้ง วา่จะ

มีคนเขา้พกั

ครบกาํหนดแจ้งออก ส่งมอบกญุแจ

ละคยี์การ์ดคนืที�หน่วยงานบริหาร

อาคาร หากไม่ส่งคนืหน่วยงาน

บริหารอาคารตอ้งแจ้งให้ฝ่ายอาคาร

ฯ(ส.ส.ท.) ทราบเพื�อช่วยตดิตาม 

และหากคยี์การ์ดชาํรุด แตกหักไม่

สามารถใชก้ารได้หรือสูญหาย

หน่วยงานบริหารอาคารจะเรียกเก็บ

ค่าคยี์การ์ด 150 บาทเพื�อนาํส่งฝ่าย

อาคารฯ(ส.ส.ท.) ต่อไป

หน่วยงานบริหารอาคารตรวจ

สอบทรัพย์สินอุปกรณ์ว่าอยู่ ในสภาพ

เหมือนเดิมหรือไม่

แจ้งให้ผูใ้ชบ้ริการทราบและ

รบัผดิชอบกรณีทราบกรณี

ทรพัย์สินส่วนกลางในห้อง

เสียหาย/สูญหาย

ทาํบนัทกึ/แจ้ง E-mail ให้ฝ่าย

อาคารฯ(ส.ส.ท.) รบัทราบ

เป็นขอ้มูลตอ่ไป

จบ
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ข้ันตอนการชอใชบริการหองพักนอน ชาย-หญิง 
 

1. ผูใชบริการทําหนังสือถึงฝายอาคารฯ (ส.ส.ท.) 
2. รับเรือ่งพิจารณาและประสานงาน 
3. แจงผูใชบริการรับกุญแจและคียการดทีห่นวยงานบรหิารอาคารและแจงกําหนดการเขาพักให

หนวยงานบรหิารอาคารรับทราบ 
4. ใหผูใชบริการกรอกขอมูลเพ่ือตรวจสอบและประสานงานแลวจึงมอบกญุแจและคียการดให

ผูใชบริการ 
5. เขาพักตามวันและจํานวนคนตามท่ีแจงไว 
6. ครบกาํหนดแจงออก สงมอบกุญแจละคียการดคนืท่ีหนวยงานบรหิารอาคาร หากไมสงคนื

หนวยงานบรหิารอาคารตองแจงใหฝายอาคารฯ(ส.ส.ท.) ทราบเพ่ือชวยตดิตาม และหากคียการด
ชํารุด แตกหักไมสามารถใชการไดหรือสูญหายหนวยงานบรหิารอาคารจะเรียกเกบ็คาคียการด 150 
บาทเพ่ือนําสงฝายอาคารฯ(ส.ส.ท.) ตอไป 

7. หนวยงานบรหิารอาคารตรวจสอบทรัพยสินอปุกรณวาอยูในสภาพเหมือนเดมิหรือไม 
8. แจงใหผูใชบริการทราบและรับผิดชอบกรณีทรัพยสินสวนกลางในหองเสียหาย/สูญหาย 
9. ทําบันทกึ/แจง E-mail ใหฝายอาคารฯ(ส.ส.ท.) รบัทราบเปนขอมูลตอไป 
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ผู้ขอ/ผู้ ใช้บริการ ฝ่ายอาคาร ผู้จัดการหน่วยงานบริหารอาคาร หัวหน้างานอาคาร หัวหน้าช่างเทคนคิ

การขอเปิดไฟ - เปิดเครื� องปรับอากาศ นอกเวลา

       เริ�ม

แจ้งช่วงเวลาเปิดแอร์-ไฟ นอกช่วงเวลา

ตามเรื�องทาง คอื

1.ผ่านระบบจองห้องประชุม(สสท)

2.E-mail ถึงฝ่ายอาคาร(สสท)

3.โทรศัพท์ถึงฝ่ายอาคาร
พิจารณาหารือพรอ้มมอบ

หมายหน่วยงานบริหารอาคาร

ทบทวนกระบวนการ วนั เวลา 

เพื�อความเหมาะสม

ผูจ้ัดการอาคารมอบหมาย

หัวหน้างานอาคาร

หัวหน้างานอาคารประสานงาน

หัวหน้าชา่งเทคนิคสั�งการชา่ง 

Operation

หัวหน้าชา่งเทคนิคแจ้งผูจ้ัดการ

วศิวกรรมพิจารณา

ชา่ง Operation ปฎบิตัติามการรอ้งขอ

จบ
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ข้ันตอนการขอเปดไฟ-เปดเคร่ืองปรับอากาศ นอกเวลา 
 

1. แจงชวงเวลาเปดแอร-ไฟ นอกชวงเวลาตามเรือ่งทาง คอืผานระบบจองหองประชมุ(สสท.) หรือ 
Email ถึงฝายอาคาร(สสท.) หรือ โทรศัพทถงึฝายอาคาร 

2. พิจารณาหารือพรอมมอบหมายหนวยงานบริหารอาคาร (ทบทวนกระบวนการ วัน เวลา เพ่ือความ
เหมาะสม) 

3. ผูจัดการอาคารมอบหมายหวัหนางานอาคาร 
4. หัวหนางานอาคารประสานงาน 
5. หัวหนาชางเทคนิคแจงผูจัดการวศิวกรรมพิจารณา 
6. หัวหนาชางเทคนิคส่ังการชาง Operation 
7. ชาง Operation ปฏิบัตติามการรองขอ 
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ผูใ้ชบ้ริการ เจ้าหน้าท ี�หน่วยงานบริการอาคารฯ ผูจ้ัดการอาคาร/ผูจ้ัดการงานวศิวกรมม/หัวหน้าชา่ง ชา่งเทคคิ

Flow แสดงการแจ้งซอ่ม

เริ�ม

โทร.หมายเลข 4242

หัวหน้าชา่งรบัคาํสั�งการตามแผน

ดาํเนินงาน

ช่างเทคนคิดําเนนิการรวบรวม
เอกสาร Job Order ที�ดําเนนิการ

แลว้เสร็จ

เจ้าหน้าที�ธุรการรับเรื�อง

เปิด Job Orderในระบบ Genedia

ผูใ้ชบ้ริการหรือเจ้าของพื�นที� 

ลงชื�อ รบังานซอ่ม

หัวหน้าชา่งตรวจสอบความเรียบรอ้ย

จบ

ช่างเทคนิค Print รวบรวม

Job OrderในระบบGenedia

ประเมินงาน กาํหนดการเขา้ทาํ 

และสั�งการ
เจ้าหน้าที�แจ้งสถานะการเตรียม

เข้าซ่อม/ รออะไหล่ แก่ผู้ใช้บริการ

ช่างเข้าดําเนินงาน

ซ่อมตามคําสั�งและแผนงาน

ผูจ้ัดการงานวศิวกรรม ลงชื�อ

ผูจ้ัดการอาคาร ลงชื�อ

เจ้าหน้าที�ธุรการปิดงานซ่อม ใน

ระบบ Genedia
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ข้ันตอนการแจงซอม 
 

1. โทร.หมายเลข 4242 
2. เจาหนาที่ธรุการรับเรื่องเปด Job Orderในระบบ Genedia 
3. ชางเทคนิค Print รวบรวม Job Orderในระบบ Genedia 
4. ประเมินงาน กําหนดการเขาทําและส่ังการ 
5. หัวหนาชางรบัคําส่ังการตามแผนดําเนินงาน 
6. ชางเขาดําเนนิงานซอมตามคําส่ังและแผนงาน 
7. ผูใชบริการหรอืเจาของพ้ืนที ่ลงชื่อ รับงานซอม 
8. ชางเทคนิคดําเนินการรวบรวมเอกสาร Job Order ที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
9. หัวหนาชางตรวจสอบความเรียบรอย 
10. ผูจัดการงานวิศวกรรม ลงชือ่ 
11. ผูจัดการอาคาร ลงชื่อ 
12. เจาหนาท่ีธรุการปดงานซอม ในระบบ Genedia 
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ผูใ้ชบ้ริการ หัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายอาคารฯ (ส.ส.ท.) หน่วยงานบรหารอาคาร งานรกัษาความปลอดภยั

การเขา้พื�นที� การนําของเขา้- ออก  การขอใชล้ิฟทข์นของ

เริ�ม

พนักงาน ส.ส.ท. Downlod 

แบบเขา้พื�นที� การนําของ-ออก 

การขอใชลิ้ฟทข์นของทาง 

Intrnet ส.ส.ท.

พิจารณา หากเห็นชอบลงชื�อในขอ้4 

และสาํเนาเอกสารเกบ็ไวพ้รอ้ม

ประสานงานรกัษาความปลอดภยั

ทบทวนเอกสาร กาํหนดการ

แจ้ง

ส่วนกลางงานรักษา

ความปลอดภัยทราบ

จบ

พิจารณาแบบฯ หากเห็นชอบ

ลงชื�อในขอ้2

บคุคลภายนอกขอแบบเขา้

พื�นที� การนําของ-ออก การขอ

ใชลิ้ฟทข์นของทาง ไดท้ี�ฝ่าย

อาคารฯ (ส.ส.ท.) และ

หน่วยงานบริหารอาคาร

กรอกแบบฟอร์มให้หัวหน้า

งานพิจารณาเห็นชอบ กรณี

บคุคลภายนอก ให้หัวหน้า

หน่วยงานที�จะไปอนุญาตใน

ชอ่งหมายเลข 2

พิจารณาแบบฯ หากอนุญาต

ลงชื�อในขอ้3

แจ้ง

รปภ.ประจาํชั�น/ประจาํ

อาคาร/ป้อม

ทางเขา้ออกทราบ

สอบถามตรวจสอบ

และลงชื�อในขอ้5 เพื�อ

อนุญาตนาํของออก
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ข้ันตอน การเขาพ้ืนที่ การนําของเขา - ออก การขอใชลิฟทขนของ 
 

1. พนักงาน ส.ส.ท. Download แบบเขาพ้ืนที่ การนําของ-ออก การขอใชลิฟทขนของทาง Internet 
ส.ส.ท. 

2. บุคคลภายนอกขอแบบเขาพ้ืนที่ การนําของ-ออก การขอใชลิฟทขนของ ไดท่ีฝายอาคารฯ (ส.ส.ท.) 
และหนวยงานบรหิารอาคาร 

3. กรอกแบบฟอรมใหหัวหนางานพิจารณาเหน็ชอบ กรณีบคุคลภายนอก ใหหัวหนาหนวยงานท่ีจะไป
อนุญาตในชองหมายเลข 2 

4. พิจารณาแบบฯ หากเห็นชอบลงชื่อในขอ 2 (ทบทวนเอกสาร กําหนดการ) 
5. พิจารณาแบบฯ หากอนุญาตลงชื่อในขอ 3 
6. พิจารณา หากเห็นชอบลงชือ่ในขอ4 และสําเนาเอกสารเก็บไวพรอมประสานงานรักษาความ

ปลอดภัย 
7. แจงสวนกลางงานรกัษาความปลอดภัยทราบ 
8. แจง 
9. รปภ.ประจําชัน้/ประจําอาคาร/ปอมทางเขาออกทราบ 
10. สอบถามตรวจสอบและลงชือ่ในขอ5 เพ่ืออนุญาตนําของออก 
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ผูข้อ/นักศึกษา ผอ.สสท./ผอ.สาํนัก ฝ่ายอาคารสถานที� หน่วยงานบริหารอาคาร

นักศึกษาขอสาํเนา หรือ File แบบแปลนอาคาร พื�นที� หรืองานระบบประกอบอาคาร สสท

พิจารณาแบบฟอร์ม

ซึ�งระบขุอ้มูลอาคารสถานที�

 เลขที�แบบ

เริ�ม

นักศึกษา/สถาบนัการศึกษาจัดทาํ

เอกสารขอความอนุเคราะห์สาํเนา 

เอกสารไดร้บัความเห็นชอบจาก 

อาจารย์ที�ปรึกษา/คณบดี

พิจารณามอบหมายหน่วยงาน

บริหารอาคาร

ประสานงานผูข้อ/

สถาบนัการศึกษาเพื�อนัดวนัดู

ขอ้มูล แลว้จึงนํารายงานตอ่

ฝ่ายอาคาร (ส.ส.ท.)

จัดทาํเอกสารรายงานการรบัแบบ

ให้ฝ่ายอาคาร(ส.ส.ท.)

ให้ขอ้มูลตามที�ฝ่ายอาคาร(ส.ส.ท.)

ฝ่ายอาคาร (สสท) รายงานให้กบั 

ผอ. ส.บ.ก. ทราบ

ผอ. ส.ส.ท. พิจารณา และ

มอบหมาย ผอ. สํานักฯ

ผอ. สํานัก มอบหมาย

ฝ่ายอาคาร(ส.ส.ท)

เขียนแบบฟอร์มขอสาํเนาหรือ File 

แบบแปลนเพื�อขออนุญาต

ฝ่ายอาคาร (ส.ส.ท.)

ผูข้อทบทวนปรบัแกร้ายการใหม่

จบ
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ข้ันตอนขอสําเนา หรือ File แบบแปลนอาคาร พ้ืนที่ หรืองานระบบประกอบอาคาร สสท 
 

1. นักศึกษา/สถาบนัการศึกษาจัดทําเอกสารขอความอนุเคราะหสําเนา หรือ File แบบแปลน 
2. เอกสารไดรับความเหน็ชอบจาก อาจารยท่ีปรึกษา/คณบด ี
3. ผอ. ส.ส.ท. พิจารณา และมอบหมาย ผอ. สํานกัฯ 
4. ผอ. สํานกั มอบหมายฝายอาคาร(ส.ส.ท) 
5. พิจารณามอบหมายหนวยงานบรหิารอาคาร 
6. ประสานงานผูขอ/สถาบนัการศึกษาเพ่ือนดัวนัดขูอมูล แลวจึงนํารายงานตอฝายอาคาร (ส.ส.ท.) 
7. เขียนแบบฟอรมขอสําเนาหรือ File แบบแปลนเพ่ือขออนุญาตฝายอาคาร (ส.ส.ท.) 
8. พิจารณาแบบฟอรมซึ่งระบขุอมูลอาคารสถานที่เลขทีแ่บบ 
9. ใหขอมูลตามที่ฝายอาคาร(ส.ส.ท.) อนญุาต พรอมทั้งใหเซ็นชื่อรับแบบ 
10. จัดทําเอกสารรายงานการรบัแบบใหฝายอาคาร(ส.ส.ท.)รับทราบ 
11. ฝายอาคาร (สสท.) รายงานใหกับ ผอ. สบห. ทราบ 
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คูมือปฏบิตัิงานฝายกฎหมาย 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
จัดทํานิติกรรมสัญญา 

 
ขั้นตอนการขอความเห็นและ 

คําปรึกษาดานกฎหมาย
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ข้ันตอนการจัดทํานิติกรรมสัญญา 

1. ฝายพัสดุและจัดหารายการนําสงเอกสารประกอบการจัดทําสัญญา 
2. ฝายกฎหมายรับเรื่องตรวจสอบเอกสารความครบถวน 
3. กรณีเอกสารครบถวน ดําเนนิการรางสัญญา  
4. เสนอผูมีอาํนาจพิจารณาลงนามสัญญา 
5. สงสัญญาใหคูสัญญาลงนาม 
6. จัดเกบ็ตนฉบับสัญญา สําเนาสงฝายพัสดแุละจัดหารายการ 
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การขอคําปรึกษาดานกฎหมาย 
 

1. ผูขอคําปรึกษาแจงเรื่องกับฝายกฎหมาย 
2. ฝายกฎหมายรับเรื่องและพิจารณาใหความเหน็ตอบกลับ 
3. เก็บขอมูล 
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