การจัดการความรู (Knowledge Management : KM)
หัวขอ เรื่อง “ขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา”
วันที่ 28 เมษายน 2558
ณ ออโรรารีสอรท เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
ความหมายของการจัดการความรู
1) การจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management, KM) คือ การรวบรวม สราง จัดระเบียบ
แลกเปลี่ยน และประยุกตใชความรูในองคกร โดยพัฒนาระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศ เพื่อใหเกิด ความรู
และปญญา รวมทั้งเพื่อประโยชนในการนําไปใชและเกิดการเรียนรูภายในองคกร
2) การจัดการความรู ประกอบไปดวย ชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใชโดยองคกรตางๆ เพื่อที่จะระบุ
สราง แสดงและกระจายความรู เพื่อประโยชนในการนําไปใชและการเรียนรูภายในองคกร อันนําไปสูการ
จัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) รูปแบบการจัดการองคความรู โดยปกติจะถูกจัดใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกรและประสงค
ที่จะไดผลลัพธเฉพาะดาน เชน เพื่อแบงปนภูมิปญญา, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน หรือเพื่อเพิ่มระดับ
นวัตกรรมใหสูงขึ้น
ประเภทองคความรูในองคกร
1) ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวมถายทอดได โดยผานวิธีตางๆ
เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ หรือเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม, การจัดการ
ความรูเดนชัด ซึ่งจะเนนไปที่การเขาถึงแหลงความรู ตรวจสอบ และตีความได เมื่อนําไปใชแลวเกิดความรูใหม
ก็นํามาสรุปไวเพื่อใชอางอิง หรือใหผูอื่นเขาถึงไดตอไป
2) ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คํา พูด หรื อลายลักษณอักษรไดโ ดยงา ย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห หรือ
เรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม, การจัดการความรูซอนเรน ซึ่งจะเนนไปที่การจัดเวทีเพื่อใหมี การแบงปน
ความรูที่อยูในตัวผูปฏิบัติ ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน อันนําไปสูการสรางความรูใหม ที่แตละคนสามารถนําไปใช
ในการปฏิบัติงานไดตอไป
ขั้นตอนการดําเนินการจัดการความรู
1) จัดแบงกลุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ออกเปน 4 กลุม กลุมละ 13-15 คน โดยใหบุคลากรภายใน
หนวยงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนผูสังเกตการณและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยจํานวน 2 คน ตอ
1 กลุม
2) ใหสมาชิกแตละกลุมเริ่มเลากระบวนการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา ทีละคนจนครบตามจํานวน
สมาชิกในกลุม
3) สมาชิกแตละกลุมประชุมพิจารณา และเรียบเรียงกระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดย วิธี
ตกลงราคาที่มีประสิทธิภาพที่สุดภายในกลุมของตนเอง
4) ตั ว แทนสมาชิ ก แต ล ะกลุ ม นํ า เสนอกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งโดยวิ ธี ต กลงราคา ให ก ลุ ม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูไดรับทราบและนําความรูที่ไดไปพัฒนางานของตนเองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5) บุคลากรภายในหนวยงานพัส ดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี และวิทยากรจากสํานักงานคลั ง
จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการรวบรวมความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู
6) สรุปผลองคความรูที่ถูกตอง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน
บันทึกการเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
1) องคความรูที่ไดจากกลุมที่ 1
กระบวนการที่ดีที่สุดในการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีการตกลงราคาของกลุมที่ 1 มีดังนี้
1. สํารวจความตองการของผูใชงาน
2. ขอใบเสนอราคาจากรานคา จํานวน 3 ราน
3. จัดทําบันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อจัดจางจากหัวหนาหนวยงาน
4. เมื่อไดรับอนุมัติแลว ดําเนินการจัดซื้อจัดจางผานระบบบัญชี 3 มิติ
5. ดําเนินการสั่งซื้อจากรานคาที่เสนอราคาต่ําสุดและมีคุณลักษณะของพัสดุถูกตองตามที่
กําหนดไว
6. ตรวจรับพัสดุใหเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนดไว
7. ลงทะเบียนควบคุมพัสดุ และสงมอบใหผูใชงาน
2) องคความรูที่ไดจากกลุมที่ 2
กระบวนการที่ดีที่สุดในการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีการตกลงราคาของกลุมที่ 2 มีดังนี้
1. รับแจงความตองการใชพัสดุของอาจารย/บุคลากรภายในหนวยงาน
2. ตรวจสอบราคาจากรานคาเพื่อเปรียบเทียบราคาสินคา โดยการสอบถาม และ/หรือการขอ
ใบเสนอราคา
3. จัดทําหนังสือขออนุมัติซื้อ/จาง ผานระบบบัญชี 3 มิติ พรอมแนบใบเสนอราคา เพื่อขอ
อนุมัติตอผูมีอํานาจ
4. กรณีจัดซื้อวัสดุคงทนถาวร ตองจัดทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจางจากหัวหนาหนวยงาน
กอน
5. จัดพิมพใบสั่งซื้อสั่งจาง สงใหผูคาที่เสนอราคาต่ําสุด และคุณลักษณะของพัสดุถูกตอง
ตามที่กําหนดไว
6. ประสานกับผูคาเพื่อนัดหมายจัดสงสินคา และนัดหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
7. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดําเนินการตรวจรับพัสดุใหเปนไปตามคุณลักษณะของพัสดุ
ถูกตองตามที่กําหนดไว
8. บันทึกการสั่งซื้อ/สั่งจางผานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) กรณีวงเงินการจัดซื้อ
จัดจางเกินกวา 5,000 บาท
9. นําสงเอกสารการจัดซื้อจัดจางใหงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เพื่อดําเนินการ
เบิก-จายเงินใหผูคา
3) องคความรูที่ไดจากกลุมที่ 3
กระบวนการที่ดีที่สุดในการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีการตกลงราคาของกลุมที่ 3 มีดังนี้
1. จัดทําหนังสือขออนุมัติซื้อ/จาง
2. จัดพิมพใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

3. รับใบสงของจากผูคา
4. จัดพิมพเอกสารใบตรวจรับพัสดุ
4) องคความรูที่ไดจากกลุมที่ 4
กระบวนการที่ดีที่สุดในการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีการตกลงราคาของกลุมที่ 4 มีดังนี้
1. จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง เสนอผานหัวหนาหนวยงาน
2. สอบถามราคาพัสดุจากผูคา
3. จัดทําหนังสือขออนุมัติซื้อ/จาง ผานระบบบัญชี 3 มิติ
4. จัดพิมพใบสั่งซื้อ/สั่งจาง ผานระบบบัญชี 3 มิติ
5. นัดหมายวันสงมอบพัสดุกับผูคา และแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อทราบ
6. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดําเนินการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง
7. ลงบัญชี/ทะเบียนพัสดุ

ขุมความรูที่ไดจากกการจัดการองคความรู
เอกสารดานการพัสดุที่จัดสงใหการเงิน (กรณีจัดหาดวยวิธีตกลงราคา) มีดังนี้
หัวขอ
รายละเอียด
1. ก อ นการดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งทุ ก วิ ธี จ ะต อ ง
จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง (ระเบียบฯ ขอ 27)
1.1 เหตุผลและความจําเปน
ตัวอยาง แนวทางการใชเหตุผลเพื่อรายงานเหตุผลและ
ความจําเปน
ก. ตั ว อย า งกรณีที่ ต อ งการซื้ อ /จา ง เพื่ อสํ า รอง/
เพิ่มเติม เชน
“...................ได ต รวจสอบรายการพั ส ดุ ปรากฏว า มี
ของในคลังพัสดุไมเพียงพอกับการใชงาน จึงประสงค
ขอดําเนินการจัดซื้อ/จางเพิ่มเติมจํานวน..................
รายการ”
ข. ตัวอยางกรณีที่ตองการซื้อ/จาง กรณีกลุม/งาน
แจงใหจัดหา เชน
“สว นพัส ดุ ไดรับ แจงจากสํานัก.../ฝาย......ประสงค
ดําเนินการจัดซื้อ...................................เพื่อใชในงาน
ของสํานัก...ฝาย........จํานวน...................รายการ ดัง
เอกสารแนบ”
ค. กรณี จั ด ซื้ อ ตามแผนการจั ด ซื้ อ /จ า งของ
หนวยงาน
“จัดซื้อ..........ประจําปงบประมาณ ...........ไตรมาส 4
(เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558)
“จัดซื้อ......................ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ..................
1.2 รายละเอียดของพัสดุ
ควรมีรายละเอียด
1. กรณีรายการจัดซื้อ/จาง นอยรายการ

ควรระบุ ชื่ อ และรายเอี ย ดพั ส ดุ ห รื อ
รายการที่จะจัดหา เชน ขอซื้อกระดาษ
ถายเอกสาร ขนาดเอ.4 จํานวน 50 รีม
หรือขอซอมเครื่องโทรสารของงาน.....
รหัสทรัพยสิน......... จํานวน 1 เครื่อง
เปนตน

หัวขอ
1.2 รายละเอียดของพัสดุ (ตอ)
1.3 ราคามาตรฐานหรือราคากลาง หรือราคาครั้ง
ลาสุดไมเกิน 2 ป

1.4 วงเงินที่จะซื้อ/จาง

1.5 กําหนดเวลาที่ตองใช

1.6 วิธีจะซื้อ/จาง

รายละเอียด
2. กรณีรายการซื้อ/จาง หลายรายการ ควรระบุ ดัง
ตั ว อย า ง เช น “ตามรายละเอี ย ดขอซื้ อ จํ า นวน 25
รายการ ที่แนบ”
แนวทางในการปฏิบัติ คือ
1. ตองมีการจัดเก็บรวบรวมประวัติการจัดหา ราคา
มาตรฐาน หรือราคากลาง
2. ในกรณีที่ตรวจสอบแลวไมมีราคามาตรฐาน หรือ
ราคากลาง หรือการจัดหายอนหลัง 2 ป ใหใชราคาตลาด
ใหระบุในสวนนี้วาการจัดซื้อ/จางครั้งนี้ใชราคาใด ไม
ตองระบุราคา
สิ่งที่ตองระบุตามรายงานขอ 4 คือ
1. ระบุแหลงเงิน (เงินงบประมาณประจําป...........,
เงินนอกงบประมาณ..............)
2. วงเงินที่จัดหา หรือวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร หรือตั้งไวเพื่อจัดหารายการดังกลาว หรือวงเงิน
ประมาณการที่จะจัดหา
(ในกรณีไมสามารถทราบวงเงินที่แนนอนของ
รายการที่จะจัดหาในคราวนั้น ๆ)
สามารถกําหนดเวลา ตามลักษณะของความตองการ
ตามตัวอยางดังนี้
1. กรณีประสงคที่จะใหสงมอบภายในชวงเวลาที่
ตองการ เชน
“กํ า หนดเวลาที่ ต อ งการใช ภายใน...15...วั น
หลังจากไดรับอนุมัติ”
2. กรณีประสงคจะระบุวันเวลาที่จะสงมอบ เชน
“กํ า หนดสงมอบพั ส ดุ ภายในวั น ที่ 25 กั น ยายน
2557”
เนื่องจากวงเงินงบประมาณสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19

หมายถึง ขอเสนอเพิ่มเติมในคราวนั้น เชน
1.7 ขอเสนออื่นๆ
1. ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้
1.7.1 การแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
1) นาย...............เปนประธานกรรมการ
1.7.2 การออกสอบราคา หรือประกาศประกวด
2) นางสาว.........เปนกรรมการ
ราคา

3) นาย...............เปนกรรมการ
ทั้งนี้ใหมีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระเบียบฯ กําหนด
และใหรายงานภายใน 3 วันทําการ นับตั้งแตวันสงมอบ”

2. ใบเสนอราคา

หัวขอ

3. หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง
4. ใบสั่งซื้อสั่งจาง
5. ใบสงของ/ใบแจงหนี้
6. รายงานการตรวจรับ
7. ใบตรวจรับพัสดุ/งานจาง

หัวขอ
8. เลขที่โครงการ เลขคุมสัญญาจากระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐ (e-GP)

รายละเอียด
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 ขอ 39 กําหนดวา “การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลง
ราคา ใหเจาหนาที่พัสดุติดตอตกลงราคากับผูขายหรือ
ผูรับจางโดยตรง” ซึ่งระเบียบฯ มิไดกําหนดใหมีใบ
เสนอราคา อยางไรก็ตามการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลง
ราคาก็ ควรจะตอ งมีใ บเสนอราคาทุกครั้ง เพื่อ ใช เป น
หลักฐานวาผูเสนอราคาไดเสนอราคาเปนเงินเทาใด

โดยปกติการจัดทํ ารายงานควรเป น วัน เดีย วกั บ
วัน ที่ ผู ข ายหรื อ ผู รับ จ า งส ง มอบ และคณะกรรมการ
ตรวจรั บ พั ส ดุ / ตรวจการจ า งได ต รวจความถู ก ต อ ง
ครบถวนทุกประการ
ในรายงานการตรวจรับ ตองอางถึง หนังสือ
รายงานขอซื้อ/จาง, วงเงิน, รายการพัสดุ, ชื่อ(บริษัท/
หาง/ราน) ของผูขายหรือผูรับจางที่ไดรับอนุมัติ,
เอกสารใบแจงหนี้/ใบสงมอบของ/งาน พรอมระบุเลขที่
และความเห็นของกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจ
รับ
รายละเอียด
ยกเวน เงื่อนไขที่ไมตองทําในระบบ e-GP ดังนี้
1. วงเงินการจัดหาต่ํากวาครั้งละ 5,000 บาท
2. การดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 39
วรรค 2 “การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณี
จําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอน
และไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน ใหเจาหนาที่พัสดุ
หรื อ เจ า หน า ที่ ผู รั บผิ ดชอบในการปฏิ บั ติ ราชการนั้ น
ดํ าเนิ น ไปก อน แล ว รี บ รายงานขอความเห็ น ชอบต อ
หัวหนาสวนราชการและเมื่อหัวหนาสวนราชการใหความ
เห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการ
ตรวจรับโดยอนุโลม”
3. สําหรับรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนหนวยงานที่ดําเนินงาน
ในลักษณะเชิงธุรกิจ และปริมาณการจัดซื้อจัดจาง โดย
วิธีตกลงราคาคอนขางมาก ประกอบกับการจัดซื้อ

หัวขอ

9. บันทึกแจงการเงินเบิกจายใหคูสัญญา

รายละเอียด
จั ด จ า งด ว ยวิ ธี ต กลงราคาซึ่ ง มี ว งเงิ น ไม สู ง ไม มี ก าร
ประกาศเชิญชวนแขงขันการเสนอราคาเหมือนวิธีสอบ
ราคาและวิธี ป ระกวดราคา ดั งนั้ น ในชั้นนี้ จึงให การ
จัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคาของรัฐวิสาหกิจ ยังไมตอง
บันทึกขอมูลในระบบ e-GP
**กรณี เ ป น ผู ข าย/รั บ จ า งรายใหม ส ง เอกสารให
หน ว ยงานทํ า ข อ มู ล หลั ก ผู ข ายได ทั น ที ห ลั ง จากผู มี
อํานาจลงนามสั่ง ซื้อสั่ งจา ง ซึ่ งเอกสารประกอบการ
จัดทําขอมูลหลักผูขาย มีดังนี้
- สําเนาบัญชีธนาคาร
- สําเนาจดทะเบียนรานคา/สําเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคล
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจาของราน

