รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู (KM)
งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ประจําปการศึกษา 2557
หลักการและเหตุผล
ตามที่ก องคลั ง สํ านั ก งานอธิก ารบดี มหาวิท ยาลัย ราชภัฏเชียงใหม ไดจัด โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนการดําเนินงานภายในกองคลัง กําหนดใหหนวยงานทุกหนวยงานภายใน
กองคลัง มีหนาที่พัฒนาความรูในการทํางาน เพื่อใหเปนหนวยงานแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดย
สามารถประมวลผลความรู ใ นด านต าง ๆ เพื่อ นํ า มาประยุ ก ต ใ ชใ นการปฏิบั ติ งานได อ ยา งถู ก ต อ ง
รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ โดยกําหนดใหหนวยงานภายในตองจัดโครงการจัดการความรู (KM)
ภายในหนวยงาน จํานวน 2 โครงการ ประจําปการศึกษา พ.ศ.2557
งานพัส ดุ ไดเ ล็งเห็ นความสํ าคั ญ ของโครงการจัดการความรู (KM) และเพื่อ ใหบ รรลุ ต าม
แผนงานของกองคลั ง จึงไดจัด โครงการจัด การความรู (KM) เกี่ย วกับ แนวปฏิบัติใ นการรับ ซอง
สอบราคา ภายในหนวยงานขึ้น โดยอาศัยระเบียบวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 มาเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานการจัดการความรู (KM) ในครั้งนี้
วัตถุประสงค
1. เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู วิธีการดําเนินการรับซองสอบราคา
2. เพื่อใหไดองคความรู และสามารถนําองคความรูที่ไดรับไปปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน
3. เพื่อใหเ ปนไปตามแผนการดําเนิน งานของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา
พ.ศ. 2557
ผูเขารวมโครงการ
บุคลากรงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี จํานวนทั้งสิ้น 8 คน
รูปแบบการดําเนินกิจกรรม
- แลกเปลี่ยนเรียนรู ความรูและประสบการณเกี่ยวกับการรับซองสอบราคาภายในหนวยงาน
- นํารายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู (KM) ลงเผยแพรในเว็บไซดของกองคลัง
สํานักงานอธิการบดี
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วันเวลาและสถานที่ในการดําเนินกิจกรรม
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ หองสํานักงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี อาคาร 5
ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เวลา 17.00 น. เปนตนไป
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีแนวทางในการดําเนินการรับซองสอบราคาที่ดี ถูกตอง มีประสิทธิภาพและลดขอผิดพลาดใน
การดําเนินงาน
2. บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต ามแผนการดํ า เนิ น งานของกองคลั ง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ประจํ า ป
การศึกษา พ.ศ.2557
ตัวชี้วัด (KPI)
รอยละของความรูความเขาใจของบุคลากรภายในหนวยงาน
เปาหมาย
บุคลากรภายในหนวยงานมีความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 95
รายชื่อผูเขารวมโครงการ จํานวน 8 คน ดังนี้
1. นางสาวอรวรารัศมิ์
สุนิพัฒน
2. นางสุธีย
สุกะโต
3. นางมณีดา
วงควัฒนาไพบูลย
4. นางสาววันเพ็ญ
วงศวาลย
5. นางนภัสวันต
รัตตประดิษฐ
6. นางสาวนิภาพร
ทุกอยาง
7. นางสาวธมภร
สิริวุฒิพร
8. นางสาวอัมภิกา
จาปญญะ

หัวหนางานพัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ

ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดํ า เนิน กิ จ กรรมโดยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ความรูแ ละประสบการณ เ กี่ ย วกั บ การรับ ซอง
สอบราคาภายในหนวยงาน และไดนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับมาใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้ ซึ่งภายในหนวยงานพัสดุ จะมีการรับซอง
สอบราคาเฉพาะการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคาจากผูประกอบการโดยแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
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1. เอกสารสอบราคางานจัดจางกอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสราง
2. เอกสารสอบราคางานจัดซื้อครุภัณฑ
ตามรายการ 2 ประเภทข า งต น นั้ น ผู ม ายื่ น ซองสอบราคาซึ่ ง ก็ คื อ ผู ป ระกอบการที่ เ ป น
บุคคลภายนอกหนวยงานนั้น จะตองนําซองสอบราคาที่ภายในบรรจุเอกสารครบถวนและเปนไปตามที่
กําหนดไวในประกาศสอบราคานั้น ๆ มายื่นตอเจาหนาที่พัสดุ หากยื่นซองสอบราคาตอเจาหนาที่พัสดุ
แลว ไมสามารถถอนคืนหรือขอนําเอกสารใด ๆ ไปแกไขไดโดยเด็ดขาด
เมื่ อ เจ า หน า ที่ พั ส ดุ ไ ด รั บ ซองสอบราคาจากผู ป ระกอบการ จะต อ งกรอกข อ มู ล ของ
ผูประกอบการลงในแบบฟอรม “ใบรับซองสอบราคา” ใหครบถวน โดยในแบบฟอรมมีขอมูลที่จะตอง
กรอก ดังนี้
1. วัน เดือน ป พ.ศ. ณ วันรับซองสอบราคา
2. เรื่องของประกาศสอบราคาที่จัดซื้อจัดจาง
3. เลขที่และวันที่ของประกาศสอบราคา
4. เวลาที่รับซองสอบราคา
5. ชื่อผูประกอบการที่มายื่นซองสอบราคา
6. ลงชื่อเจาหนาที่พัสดุผูรับซองสอบราคา
ปญหาที่พบจากประสบการณเกี่ยวกับการรับซองสอบราคาภายในหนวยงาน มีดังนี้
1. ผูประกอบการไมไดมารับประกาศสอบราคาแตมายื่นซองสอบราคา
2. ผูประกอบการมายื่นซองสอบราคาเกินกวาวันและเวลาที่กําหนดในประกาศสอบราคา
จากป ญ หาข า งต น เจ า หน า ที่ พั ส ดุ ภ ายในหน ว ยงานจะต อ งระมั ด ระวั ง และจะต อ งทํ า การ
ตรวจสอบรายชื่อผูมารับเอกสารจากแบบฟอรม “รายชื่อผูมารับเอกสาร” ของประกาศสอบราคานั้น ๆ
ทุ ก ครั้ ง ก อ นที่ จ ะรั บ ซองสอบราคาจากผู ป ระกอบการ ซึ่ ง ผู ป ระกอบการที่ ไ ม มี ร ายชื่ อ ปรากฏใน
แบบฟอรมดังกลาว จะไมสามารถยื่นซองสอบราคาได
หมายเหตุ แบบฟอรม “รายชื่อผูมารับเอกสาร” ไดมาจากการจัดการความรู (KM) ครั้งที่ 1
ประจําปการศึกษา 2557 ของหนวยงานพัสดุ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการรับเอกสารจัดซื้อจัดจาง” โดย
สามารถนํามาใชประโยชนไดตอเนื่องในการจัดการความรู (KM) ครั้งนี้ดวย
สรุปผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในหนวยงานและไดผลสําเร็จ โดยสรุปเปน
แนวปฏิบัติในการรับซองสอบราคาและขั้นตอนในการับซองสอบราคา ดังนี้
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แนวปฏิบัติในการรับซองสอบราคา
(ประกาศสอบราคาจางกอสราง/ปรับปรุงสิ่งกอสราง/ซื้อครุภัณฑ)
1. ตรวจสอบรายชื่อผูประกอบที่มายื่นซองสอบราคาจากแบบฟอรม “รายชือ่ ผูมารับเอกสาร”
2. รับซองสอบราคาจากผูประกอบการ พรอมกรอกขอมูลของผูประกอบการลงในแบบฟอรม
“ใบรับซองสอบราคา” ใหครบถวน ดังนี้
2.1 วัน เดือน ป พ.ศ. ณ วันรับซองสอบราคา
2.2 เรื่องของประกาศสอบราคาที่จัดซื้อจัดจาง
2.3 เลขที่และวันที่ของประกาศสอบราคา
2.4 เวลาที่รับซองสอบราคา
2.5 ชื่อผูประกอบการที่มายื่นซองสอบราคา
2.6 ลงชื่อเจาหนาที่พัสดุผูรับซองสอบราคา
3. กรณีที่ผูประกอบการไมมีรายชื่อปรากฏอยูในแบบฟอรม “รายชื่อผูมารับเอกสาร” ไมรับ
ซองสอบราคาเด็ดขาด
4. นํา “ใบรับซองสอบราคา” ฉบับจริงใหกับผูประกอบการ สวนฉบับสําเนาใหนําติดดานหลัง
ของซองสอบราคาที่ผูประกอบการนํามายื่น
5. เก็บซองสอบราคาไวในที่มิดชิด เพื่อรอสําหรับขั้นตอนเปดซองสอบราคาตอไป
นิยามคําศัพทที่เกี่ยวของกับเรื่องที่นํามาใชในการจัดการความรูครั้งนี้
การพัสดุ หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบ
และควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนด
ไวในระเบียบวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
พัสดุ หมายความวา วัส ดุ ครุภัณ ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวใ นหนังสือการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญา
เงินกูจากตางประเทศ
การซื้อ หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลองและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
อื่น ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
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การจาง ใหหมายความรวมถึง การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิ ช ย แ ละการจ า งเหมาบริ ก าร แต ไ ม ร วมถึ ง การจ า งลู ก จ า งของส ว นราชการตามระเบี ย บของ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ การจ า งที่ ป รึ ก ษา การจ า งออกแบบและควบคุ ม งาน และการจ า งแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
สวนราชการ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ ทั้ง
ในสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือในตางประเทศ แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบีย บบริหารราชการสว นทอ งถิ่น หรือ หนว ยงานอื่น ซึ่งมีก ฎหมายบัญ ญัติใ หมีฐ านะเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่น
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกอง ซึ่ง
ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด หรือขาราชการ
อื่นซื่งไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุแลวแตกรณี
เจาหนาที่พัสดุ หมายความวา เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือ
ผูไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
การซื้อหรือการจางกระทําได 6 วิธี คือ
1. การซื้อ หรือ การจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน
100,000 บาท
2. การซื้ อ หรื อ การจ า งโดยวิ ธี ส อบราคา ได แ ก การซื้ อ หรื อ การจ า งครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาเกิ น
100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท
3. การซื้อหรือ การจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
2,000,000 บาท
4. การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะ
กรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยสวนราชการ หนว ยงานตามกฎหมายวาดวยระเบีย บ
บริ หารราชการส ว นทอ งถิ่ น หนว ยงานอื่น ซึ่ง มีก ฎหมายบัญ ญัติ ใ ห มีฐ านะเปน ราชการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ
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(2) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ
(3) เปนพัสดุเพื่อใชในราชการลับ
(4) เปนพัสดุที่มีความตองการใชเพิ่มขึ้นในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชน
ของสวนราชการและจําเปนตองซื้อเพิ่ม (Repeat Order)
(5) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศหรือดําเนินการโดยผานองคการระหวาง
ประเทศ
(6) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปน
การเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล รถประจําตําแหนง หรือยารักษาโรคที่ไมตอง
จัดซื้อตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติ
(7) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
(8) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
5. การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะ
กรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ
(2) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจ ใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอนจึงจะ
ประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟาหรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน
(3) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ
(4) เปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการ
(5) เปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชน
ของสวนราชการ และจําเปนตองจางเพิ่ม (Repeat Order)
(6) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
6. การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให
มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้
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(1) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซื้อหรือจาง
(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีนี้ใหรวมถึงหนวยงานอื่นที่
มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย
ประกาศเชิญชวน อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
1. รายละเอียดเฉพาะของที่ตองการซื้อ หรืองานที่ตองการจาง
2. ประสบการณและผลงานของผูเสนอที่มีลักษณะและประเภทเดียวกัน
3. สมรรถภาพในสวนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ เครื่องมือ และโรงงาน
4. ฐานะการเงิน
5. หลักเกณฑทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก
6. สถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารคุณสมบัติเบื้องตน
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ขั้นตอนในการรับซองสอบราคา
(ประกาศสอบราคาจางกอสราง/ปรับปรุงสิ่งกอสราง/ซื้อครุภณ
ั ฑ)
สําหรับเจาหนาที่พัสดุ
ตรวจสอบขอมูลใน
“รายชื่อผูมารับเอกสาร”

คืนซองสอบราคาใหกับ
ผูประกอบการ กรณีไมมีรายชื่อ
อยูในแบบฟอรม

กรอกขอมูลของผูประกอบการลงในแบบฟอรม

“รายชื่อผูมารับเอกสาร”

“ใบรับซองสอบราคา

นํา “ใบรับซองสอบราคา” ฉบับจริง
ใหผูประกอบการเก็บไวเปนหลักฐาน

นํา “ใบรับซองสอบราคา” ฉบับสําเนา
ติดดานหลังซองสอบราคา

นําซองสอบราคาเก็บไวในที่มิดชิด
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ขั้นตอนในการยืน่ ซองสอบราคา
(ประกาศสอบราคาจางกอสราง/ปรับปรุงสิ่งกอสราง/ซื้อครุภณ
ั ฑ)
สําหรับผูประกอบการ

ยื่นซองสอบราคา
ตอเจาหนาที่พัสดุ
รับซองสอบราคาคืนจาก
เจาหนาที่พัสดุ กรณีไมมีรายชื่อ
อยูในแบบฟอรม
“รายชื่อผูมารับเอกสาร”
รับ “ใบรับซองสอบราคา” ฉบับจริง
จากเจาหนาที่พัสดุ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
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แบบฟอรม “ใบรับซองสอบราคา”

วันที่....................เดือน..................................พ.ศ....................
งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับซองสอบราคา
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ตามเอกสารเลขที่...................................................ลงวันที่..................................................................
เวลา.........................น. จาก....................................................................................................ไวแลว
ลงชื่อ......................................................เจาหนาที่พัสดุ
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แบบฟอรม “รายชื่อผูมารับเอกสาร”
รายชื่อผูมารับเอกสารสอบราคา............................................
ประกาศสอบราคาเลขที.่ .............. ลงวันที่...................
ตั้งแตวันที่.............................
ลําดับที่

ชื่อบริษัท/หาง/รานคา

วันที่มารับ

ลงชื่อ
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ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. บุคลากรภายในหนวยงานใหความรวมมือในการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องในการ
จัดการความรู (KM)
2. ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญและสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมการจัดการ
ความรู (KM)
3. มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูโดยคณะกรรมการจัดการความรู
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
1. ขอจํากัดดานเวลาและภาระงานประจําของบุคลากรภายในหนวยงาน ทําใหไมสามารถจัด
กิจกรรมการจัดการความรู (KM) หรือกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูไดบอยครั้ง
2. ผูเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู (KM) ครั้งนี้ บางทาน ไมมีหนาที่เกี่ยวกับการรับซอง
สอบราคาโดยตรง ซึ่งทําใหมีประสบการณในการแลกเปลี่ยนความรูไมมากนัก
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ภาคผนวก
1. บันทึกการประชุมโครงการจัดการความรู (KM) ครั้งที่ 2/2557 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
2. รายชื่อผูเขารวมโครงการ
3. แบบฟอรม “ใบรับซองสอบราคา”
4. แบบฟอรม “รายชื่อผูมารับเอกสาร”
5. ตัวอยางการกรอกรายชื่อผูมารับเอกสาร
6. ภาพประกอบ
7. แผนการจัดการความรู กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2556
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