
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



คํานาํ 

ตามท่ีรัฐบาลกาํหนดใหทกุสวนราชการทั่วประเทศนาํ“ระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบ

อิเล็กทรอนิกส (Government  Fiscal  Management  Information  System : GFMIS)”  มาปฏิบัติงาน

แบบ Online Real Time ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗  โดยเริ่มเบิกจายตรงในระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว

ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ เปนตนมานั้น  รัฐบาล (โดยกระทรวงการคลัง) ยังไดพัฒนา“ระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครฐัดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)” เพ่ือใหหนวยงานตางๆ

ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางในระบบดังกลาวโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจางดวยวิธี e - Auction จนในป ๒๕๕๕ 

ระบบดังกลาวไดรบัการพัฒนาเปนระยะที่ ๒ มีความครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด รวมทั้งมีการ

เชื่อมโยงกับระบบของธนาคารและระบบGFMIS เดิม กระทรวงการคลังจึงสั่งการใหสวนราชการทั่วไป เริ่มใช

งานระบบดังกลาวต้ังแต ๑ มิ.ย.๒๕๕๕  

 ฐานทัพเรือสัตหีบเปนสวนราชการหนึ่งท่ีจะตองดําเนินการตามระบบดังกลาว นอกจากนั้นยัง

ตองใช“ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ    ( Royal Thai Navy Enterprise 

Resource Planning : RTN ERP)” ในการบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจาง และจัดทําระบบบัญชีสินทรัพย ซึ่ง

ระบบดังกลาวจะเชื่อมตอกับระบบ GFMIS ของรัฐบาลอีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้ การปฏิบัติงานท่ีผานมาปรากฏวามี

ปญหา อุปสรรค ขอขัดของหลายประการ ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ไมสามารถบันทึกขอมูลลงระบบตาม

ระยะเวลาที่ตองการได สงผลใหผูบริหารระดับสูง ไปจนถึงรัฐบาลไมสามารถใชระบบ GFMIS ในการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางและการเบิกจายงบประมาณของฐานทัพเรือ   

สัตหีบไดอยางถูกตอง ตรงตามความเปนจริงและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ กองสงกําลังบํารุง ฐานทัพเรือสัตหีบ

เห็นวา ความรูเกี่ยวกับระบบงานอิเล็กทรอนิกสในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตามที่ไดกลาวมาแลวทั้งระบบ 

GFMIS, e-GP  และ RTN ERP นับวามีความจําเปนอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานของ ฐานทัพเรือสัตหีบ และสวน

ราชการทุกหนวยที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากเปนระบบที่แสดงขีดสมรรถนะในการบริหารจัดการงาน

จัดซื้อจัดจางและการเบิกจายงบประมาณของหนวย ซึ่งจะตองปฏิบัติใหไดตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละ

หวงเวลา แตเนื่องจากในปจจุบันมีผูท่ีมีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานในระบบดังกลาวไดจํานวนนอย 

และมีแนวโนมที่อาจจะตองสูญเสียกําลังพลเหลาน้ีในอนาคต เนื่องจากกําลังพลแตละนายจะตองมีความ

เจริญเติบโตกาวหนาในชีวิตราชการตามระยะเวลาอันสมควร  ดังนั้นกองสงกําลังบํารุงฯ จึงไดจัดตั้งชุมชนนัก

ปฏิบัติ (COP) งานจัดซื้อ – จัดจาง เรื่อง “ระบบอิเล็กทรอนิกสในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ” โดยสมาชิกของ

ชุมชนนักปฏิบัติ ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ กระบวนการปฏิบัติงาน ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานที่

ผานมาและรวมกันพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว จากนั้นจึงไดรวบรวมความรูจากชุมชนนักปฏิบัติ 

จัดทําเปนคูมือการใชระบบงานอิเล็กทรอนิกสในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของ ฐท.สส.ฉบับนี้ข้ึน เพื่อใชเปน

ฐานขอมูลความรูสําหรับผูที่ตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวในอนาคตตอไป 

                                  สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางของ ฐท.สส.ป ๒๕๕๕ 
                                                          คณะผูจัดทํา 
                                                          ธันวาคม ๒๕๕๕ 



สารบัญ 

ลําดับ เรื่อง หนา 
๑ วัตถุประสงค ๑ 
๒ ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ ๑ 
๓ คาํจํากัดความ ๑ 
๔ กําหนดขอบเขตและความรับผิดชอบ ๓ 
๕ กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานงาน (รายละเอียดตามกระบวนการ 

Work  Flow) 
๓ 

๖ กระบวนการ  (Work  Flow) ๔ 
๗ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรฐานงาน ๖ 

   -การลงทะเบียนเพื่อเขาใชงาน ๖ 
   -การบันทึกขอมูลแผนการจัดซื้อ/จาง  ใน e-GP  (เฉพาะการจัดซื้อวิธี e-Auction และ

สอบราคา) 
๖ 

   -สรางโครงการ  ในระบบ  e-GP  ( การจัดซื้อจัดจางทุกวิธี) ๖ 
   -แตงตั้งคณะกรรมการ ราง TOR , ราง TORและรางเอกสาร,ปรับปรุงราง TORและ

รางเอกสาร, บันทึกผูใหบริการตลาดกลาง  ในระบบ e-GP   (เฉพาะการจัดซื้อวิธี e-
Auction) 

๖ 

   -จัดทํารายงานการขอซื้อขอจางและแตงตั้งคณะกรรมการ, บันทึกเลขท่ีและวันที่ของ
เอกสารและคําสั่ง ใน ระบบ e-GP   และ ลง PR ขอซื้อ (Perchase Request) ใน
ระบบ RTN ERP ( การจัดซื้อจัดจางทุกวิธี) 

๗ 

   -ประกาศเชิญชวนขึ้น Website, บันทึกรายชื่อผูขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร,บันทึก
รายชื่อผูย่ืนเอกสารเสนอราคา  ในระบบ e-GP   ( เฉพาะการจัดซื้อวิธี e-Auction 
ประกวดราคา และ  สอบราคา) 

๗ 

   -บันทึกรายชื่อผูผานการพจิารณา,บันทึกและประกาศ รายชื่อผูผานการตรวจสอบ 
ในระบบ e- GP ( เฉพาะการจัดซื้อวิธี e-Auction และ  สอบราคา) 

๘ 

   -แจงผลการพิจารณา ,รับเรืองและแจงผลอุทธรณ ,นัดหมายเสนอราคา ในระบบ    
e- GP  ( เฉพาะการจัดซื้อวิธี e-Auction) 

๘ 

    -บันทึกราคาของผูเสนอราคา ในระบบ e- GP  ( เฉพาะการจัดซื้อวิธีพิเศษ  สอบ
ราคาและ ตกลงราคา) 

๘ 

   -แจงรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา ในระบบ e- GP ( เฉพาะการจัดซื้อวิธี e-Auction) 
และบันทึกรายชื่อผูผานการพิจารณาในระบบ e- GP ( เฉพาะการจัดซื้อวิธีสอบราคา ) 

๘ 

   -จัดทําหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง ในระบบ e- GP และ PO สั่งซื้อ(Perchase 
order) ในระบบ RTN ERP ( การจัดซื้อจัดจางทุกวิธี) 

๘ 

   -ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคาขึ้น Website ในระบบ e- GP  ( เฉพาะการ
จัดซื้อวิธี e-Auction และ  สอบราคา) 

๙ 
 

   -รับเรื่องและแจงผลอุทธรณ โดย กวพ.อ.ในระบบ e- GP  ( เฉพาะการจัดซื้อวิธี     
e-Auction) 

๙ 

   - จัดทํารางสัญญา, ตรวจสอบหลักประกันสญัญาและจัดทาํสัญญา, ขอมูล
สาระสาํคัญในสัญญา ในระบบ e- GP   ( การจัดซื้อจัดจางทุกวิธี) 

๙ 



  - การบริหารสัญญา ในระบบ e- GP และการเบิกจายเงินและทําการลางบัญชี
สนิทรัพยในระบบ RTN ERP 

๙ 

๘ ตวัชี้วัดสาํคัญของกระบวนการ ๑๐ 
๙ ระบบติดตามและประเมินผล ๑๑ 

๑๐ การปรับปรุงกระบวนการ ๑๒ 
๑๑ เอกสารอางอิง ๑๒ 
๑๒ สรุปผลการสัมมนาของชุมชนนักปฏิบัติเก่ียวกับ ปัญหาในการปฏิบตัิงานบนระบบ RTN 

ERP และ e-GP 
๑๓ 

๑๓ ปญหาในการปฏิบัติงานบนระบบ RTN ERP และ e-GP  ๑๕ 
๑๔ รายชื่อชุมชนนักปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางของ ฐท.สส. ป ๒๕๕๕ ๑๘ 

                                 ผนวก  (แยกเลม) 
ผนวก ก. คูมือการลงทะเบียนเขาใชงานในระบบ e – GP  

 

 ผนวก ข. คูมือการใชงานระบบ e- GP (เลมท่ี ๑ – ๕  ) 
           เลมที่ ๑ : หนา ๑ – ๑๒๐ 
           เลมท่ี ๒ : หนา ๑๒๑ – ๒๕๔ 
           เลมที่ ๓ : หนา ๒๕๕ – ๓๔๕ 
           เลมท่ี ๔ : หนา ๓๔๖ – ๔๙๔ 
           เลมท่ี ๕ : หนา ๔๙๕ – ๕๙๑ 

 

 ผนวก ค. คูมือการใชงานระบบ RTN ERP  (เลม ๑ – ๒) 
            เลมท่ี ๑ : หนา ๑ – ๑๕๒  การทํา PR 
            เลมท่ี ๒ : หนา ๑๕๓ – ๒๕๐  การทํา PO 
ผนวก ง. คูมือการคืนหลักประกันซอง/หลักประกันสัญญาในระบบ e-GP  
ผนวก จ. การใชงานระบบ Web Excel Loader  
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คูมือการปฏิบัติงาน 

การใชระบบอิเล็กทรอนกิสในการจัดซื้อ จัดจางภาครัฐของ ฐท.สส. 

ชื่อกระบวนการ  การสงกําลังบํารุง  /การฐานทัพและอสังหาริมทรัพย /การเสริมสรางความเชื่อมั่นและ    
                    ความพึงพอใจ                      

ชื่อกระบวนการยอย กระบวนการจัดหา เก็บรักษาและแจกจายพัสดุ/การกอสราง ซอมแซมอาคารพัฒนา 
                    สถานที่และสาธารณูปโภค /การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 

๑.)วัตถุประสงค 

(๑) เพื่อใหผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางของ ฐท.สส.สามารถปฏิบัติงานโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ ไดอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสามารถแกไขปญหาขอขัดของและมี
ชองทางในการขอความชวยเหลือจากผูท่ีมีความชํานาญในงานที่เก่ียวของ 

(๒) เพือ่เปนฐานขอมลูความรูและเปนเอกสารในการเผยแพรความรูเก่ียวกับระบบงานอิเล็กทรอนิกส
ในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของ ฐท.สส. และเพิ่มจํานวนผูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบดังกลาวสําหรับผูท่ี

ตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวในอนาคต ซึ่งจะเปนการเตรียมกําลังพลทดแทนผูที่ปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน หากตองมี
การยายบรรจุตามวาระ  

 
๒) ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 

     (๑) ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕และที่แกไขเพิ่มเติม 

     (๒) ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ 

     (๓) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ (Royal Thai Navy Enterprise  

           Resource Planning : RTN ERP) 

     (๔) ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement :      

          e-GP) 

     (๕) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management  

           Information System : GFMIS) 

 

๓) คําจํากัดความ 

     (๑)ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ (Royal Thai Navy Enterprise 

Resource Planning : RTN ERP) หมายถึง ระบบที่ชวยในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรภายใน

องคกรที่ครอบคลุมการบริหารจัดการ กระบวนการ ขั้นตอนและการทานทั้งหมดในองคกร อันประกอบดวย 

ระบบงานวางแผนและจัดทํางบประมาณ  ระบบบริหารทรพัยากรมนุษย  ระบบการจัดซื้อจัดจาง  ระบบการ

สงกําลังบํารุง  ระบบการเงินและการบัญชี และอื่นๆ เพื่อใหการทํางานภายในองคกรเปนไปอยางสอดคลอง

ตอเนื่องกัน  ผลที่ไดรับคือ ความรวดเร็ว ลดความซ้ําซอนในการทํางาน  ลดตนทุนทั้งระบบ  มีขอมูลที่เปน
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ปจจุบันเพื่อการวิเคราะหไดอยางรวดเร็ว  รวมถึงสามารถบริหารจัดการระบบขอมูลใหวิเคราะหและ

ประมวลผลออกเปนรายงานใหทราบถึงผลการดําเนินงาน  เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธในการบริหารและ

เสริมสรางการตัดสนิใจไดอยางเหมาะสม ถูกตอง รวดเร็วทันการณ   

     (๒) ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement :    

e-GP)  หมายถึง ระบบงานสารสนเทศบน Website : www.gprocurement.go.th ที่กระทรวงการคลัง

สรางข้ึนเพื่อใหหนวยราชการทุกหนวยใชในการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง  ระบบดังกลาวครอบคลุม

วิธีการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด ทุกข้ันตอนตั้งแตการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางไปจนถึงการดําเนินการบริหาร

สัญญา  โดยเชื่อมโยงขอมูลกับระบบ GFMIS  ธนาคาร และศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย ระบบงานดังกลาวมี

วัตถุประสงคใหผูปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โปรงใส สามารถติดตาม

การจัดซื้อจัดจางไดทุกขั้นตอน เกิดความสะดวกและความทั่วถึงอยางเทาเทียมกัน 

     (๓) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management 

Information System : GFMIS)  หมายถึง เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังภาครัฐ 

และสามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจกับนโยบายการคลัง และการปรับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

อยางทันทวงที  เปาหมายของระบบ GFMIS คือ ออกแบบ จัดสราง ระบบบริหารงานการคลังภาครัฐของ

ประเทศไทยอยางสมบูรณแบบ ในดานรายรับ รายจาย การกูเงินเงินคงคลัง บัญชีการเงินแบบเกณฑคงคาง 

บัญชีสินทรัพยถาวร บัญชีตนทุน บัญชีบริหารแบบ SINGLE ENTRY ( การนําเขาขอมูลเพียงครั้งเดียว) 

รวมท้ังการจัดซื้อจัดจาง การจัดทําการอนุมัติ การเบิกจาย การปรับปรุง และการติดตามการใชงบประมาณ ที่

เนนการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แบบ Output – Outcome เพื่อสรางใหเกิดฐานขอมูลกลางดาน

การเงิน การคลังภาครัฐ แบบ Matrix และ Online Time ทั้งตามโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม และพื้นที่

จังหวัด CEO โดยทุกสวนราชการเริ่มใชงานระบบจริง ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ 

 (๔) ระบบอิเล็กทรอนิกสในการจัดซื้อ จัดจางภาครัฐของ ฐท.สส.  หมายถึง ระบบงานบนสารสนเทศ 

(Internet) ซึ่งผูปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจางของ ฐท.สส. จําเปนตองใชในการบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจาง  

ประกอบดวย ระบบงาน ๒ ระบบไดแก  ระบบ RTN ERP ซึ่งตองทํางานบนโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นเปนพิเศษ 

เฉพาะของกองทัพเรือ โดยบันทึกขอมูลผานเครื่อง Terminal และระบบ e-GP ซึ่งสามารถทํางานบน 

Internet ผาน Website ขอมูลของระบบงานทั้ง ๒ ระบบ จะเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS เพื่อเปนขอมูลให

ผูบริหารระดับสูงและรัฐบาลสามารถติดตามความกาวหนาในการจัดซื้อจัดจาง และการใชงบประมาณ  

รวมท้ังเปนขอมูลในการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางของ ฐท.สส. ทั้งนี้ 

ฐท.สส. จะใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการจัดซื้อ จัดจางภาครัฐของ ฐท.สส.  เพื่อปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจาง 

เฉพาะงานที ่ฐท.สส.ไดรบัจัดสรรงบประมาณ  ๔ วิธี ประกอบดวย วิธี e – Auction  วิธีพิเศษ  วิธีสอบราคา 

และวิธีตกลงราคา  
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๔) กําหนดขอบเขตและความรับผิดชอบ 

     (๑) หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ฐท.สส. ( ผอ.กบ.ฐท.สส.) และนายทหารสงกําลังบํารุงของ นขต.ฐท.สส. 

ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง รับผิดชอบกระบวนการจัดซื้อจัดจาง รวมไปจนถึงการบริหาร

สัญญา  

     (๒) หัวหนากองการเงิน ฐท.สส. และนายทหารการเงินของ นขต.ฐท.สส. ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ

ในการจัดซื้อจัดจาง รับผิดชอบกระบวนการเบิกจายงบประมาณ และจัดทําบัญชีสินทรัพย 

     (๓)  หัวหนากองโครงการและงบประมาณ ฐท.สส. และ หัวหนาหนวยขึ้นตรง ฐท.สส. ที่ไดรับ

จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง รับผิดชอบ การติดตามความกาวหนาในการใชจายงบประมาณ  

 

๕) กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานงาน (รายละเอียดตามกระบวนการ Work  Flow) 

ชื่อกระบวนการยอย  กระบวนการจัดหา เก็บรักษาและแจกจายพัสดุ/การกอสราง ซอมแซมอาคารพัฒนา 
                          สถานที่และสาธารณูปโภค/การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 
หัวขอกระบวนการ การใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการจัดซื้อ จัดจางภาครัฐของ ฐท.สส. 

หนวยรับผดิชอบกระบวนการ  กบ.ฐท.สส./กทส.ฐท.สส./กรง.ฐท.สส./รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส./  
                                      กชธ.ฐท.สส. และ กรม กสพ.ฐท.สส. 
 
ตัวช้ีวัดสําคัญของกระบวนการ- ขอมูลความกาวหนาการจัดซื้อ จัดจางทุกขั้นตอน ไดรับการบันทึกลงระบบ  

                                        จาก ผูที่รบัผิดชอบทันทีที่ปฏิบัติงานเสร็จ  

- ผูบังคับบัญชา สามารถติดตาม และตรวจสอบความกาวหนารวมท้ังใช

ขอมูลในระบบเพื่อวิเคราะหปญหาขอขัดของ ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจาง

ขั้นตอนตางๆไดแบบ Online  Real  Time บนระบบ โดยไมมขีอจํากัด

ดานเวลา และสถานที ่

- การปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ในการจัดซื้อ จัดจาง สามารถดาํเนินการได

ถูกตองตามระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ  และเสร็จภายใน

กรอบระยะเวลาตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

ผูรับผิดชอบกระบวนการ  หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ และเจาหนาที่พัสดุของทุกหนวยที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
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กระบวนการ  (Work  Flow) 

RTN ERP ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางที่ตองบันทึกขอมูลในระบบ e -GP 
วิธี E-Auction วิธีพิเศษ วิธีสอบราคา วิธีตกลงราคา 

การลงทะเบียน
เพื่อเขาใชงาน
ในระบบ 

การลงทะเบียนเพื่อเขาใชงานในระบบ 

 แผนการจัดซือ้/จาง 
 

 แผนการจัดซือ้/จาง  

 สรางโครงการ 
 

สรางโครงการ 
 

สรางโครงการ สรางโครงการ 
 

 แตงตั้งคณะกรรมการ ราง 
TOR 
 

   

 ราง TORและรางเอกสาร 
 

   

 ปรับปรุงราง TORและราง
เอกสาร 
 

   

 บันทกึผูใหบริการตลาด
กลาง 
 

   

PR ขอซื้อ 
(Perchase 
Request) 

จัดทํารายงานการขอซื้อขอ
จางและแตงต้ัง
คณะกรรมการ 

จัดทํารายงานการขอ
ซื้อขอจางและแตงตั้ง
คณะกรรมการ 

จัดทํารายงานการ
ขอซือ้ขอจางและ
แตงตั้ง
คณะกรรมการ 
 

จัดทํารายงานการขอ
ซื้อขอจางและแตงตั้ง
คณะกรรมการ 

 บันทกึเลขที่และวันท่ีของ
เอกสารและคําสั่ง 

บันทกึเลขที่และวันที่
ของเอกสารและคําสั่ง 

บันทกึเลขที่และ
วันที่ของเอกสาร
และคําสั่ง 
 

บันทกึเลขที่และวันที่
ของเอกสารและคําสั่ง 

 ประกาศเชิญชวนขึ้น
Website 
 

 ประกาศเชิญชวนขึ้น
Website 

 

 บันทกึรายชื่อผูขอรับ
เอกสาร/ซือ้เอกสาร 

 บันทกึรายชื่อผู
ขอรับเอกสาร/ซือ้
เอกสาร 
 

 

 บันทกึรายชื่อผูย่ืนเอกสาร
เสนอราคา 
 
 

 บันทกึรายชื่อผูยื่น
เอกสารเสนอราคา 
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 บันทกึรายชื่อผูผานการ
พิจารณา 

 บันทกึและประกาศ 
รายชื่อผูผานการ
ตรวจสอบ 
 

 

 แจงผลการพิจารณา 
 

   

 รับเรืองและแจงผลอุทธรณ 
 

   

 นัดหมายเสนอราคา บันทกึราคาของผู
เสนอราคา 
 

บันทกึราคาของผู
เสนอราคา 

บันทกึราคาของผู
เสนอราคา 

 แจงรายชื่อผูมสิีทธิเสนอ
ราคา 
 

 บันทกึรายชื่อผูผาน
การพิจารณา 
 

 

PO สั่งซื้อ
(Perchase 
order) 

จัดทําหนังสอือนุมัตส่ัิงซื้อสั่ง
จาง 

จัดทําหนังสอือนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจาง 

จัดทําหนังสอือนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจาง 

จัดทําหนังสอือนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจาง 

 ประกาศรายชื่อผูชนะการ
เสนอราคาขึ้น Website 

 ประกาศรายชื่อผู
ชนะการเสนอราคา
ขึ้น Website 
 

 

 รับเรื่องและแจงผลอุทธรณ 
โดย กวพ.อ. 
 

   

 จัดทํารางสัญญา 
 

จัดทํารางสัญญา จัดทํารางสัญญา จัดทํารางสัญญา 

 ตรวจสอบหลักประกัน
สัญญาและจัดทําสัญญา 

ตรวจสอบหลักประกัน
สัญญาและจัดทํา
สัญญา 
 

ตรวจสอบ
หลักประกันสัญญา
และจัดทาํสัญญา 

ตรวจสอบหลักประกัน
สัญญาและจัดทํา
สัญญา 

 ขอมลูสาระสําคัญในสัญญา ขอมลูสาระสําคัญใน
สัญญา 
 

ขอมลูสาระสําคัญใน
สัญญา 

ขอมลูสาระสําคัญใน
สัญญา 

การเบิก
จายเงินและทํา
การลางบญัชี
สินทรัพย 

การบริหารสัญญา การบริหารสัญญา การบริหารสัญญา การบริหารสัญญา 

จัดทําเมื่อ : พ.ย.๕๕ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรฐานงาน 

๑.การลงทะเบียนเพื่อเขาใชงาน 

  - การลงทะเบียนเขาใชงานในระบบ RTN ERP  

เจาหนาที่พัสดุ จะตองประสานกับ Help Desk ที่ สปช.ทร.โดยตรงท่ี โทร.๕๕๒๐๗ – ๘  ทั้งนี้    
แตละหนวยจะไดรับ User name และ Password เพื่อเขาใชงานระบบ RTN ERP บนเครื่อง Terminal 
หนวยละ ๑ ชุดเทานั้น แตหากหนวยมีเครื่อง Terminal หลายเครื่อง ก็สามารถทํางานบนระบบพรอมๆกันได  

 

  - การลงทะเบียนเพื่อเขาใชงานในระบบ  e-GP 

เจาหนาที่พัสดุของหนวย สามารถเขาไปลงทะเบียนในWebsite : www.gprocurement.go.th   
สามารถลงทะเบียนขอ User name และ Password เพื่อเขาใชงานระบบ e-GP ได ๓ ระดับ ประกอบดวย 
หัวหนาหนวยราชการ  ๑ คน   หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ๑ คน และ เจาหนาที่พัสดุ ไมจาํกัดจํานวน โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการตาม ผนวก ก. 
 

๒. การบันทึกขอมูลแผนการจัดซื้อ/จาง  ใน e-GP  (เฉพาะการจัดซื้อวิธี e-Auction และสอบราคา) 

เมื่อไดรับอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจางตามแผนปฏิบัติราชการประจําปแลว   เจาหนาที่พัสดุ
ตองบันทึกรายการงานที่ไดรับอนุมัติตามแผน  ซึ่งตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย วิธี e-Auction และสอบ
ราคา (วงเงินจัดซื้อจัดจาง ๑๐๐,๐๐๐.-บาทข้ึนไป ) ในระบบ e-GP โดย เขาลงทะเบียนใชงานใน Website : 
www.gprocurement.go.th   และกรอกขอมูลในระบบ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการตาม ผนวก. ข (pdf 
file หนา ๒ – ๒๒) 
 

๓. สรางโครงการ  ในระบบ  e-GP  ( การจัดซือ้จัดจางทุกวิธี) 

เมื่อมีงานที่ตองดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ทั้งในและนอกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ) เจาหนาที่
พัสดุตองบันทึกรายการงานนัน้ในระบบระบบ e-GP โดย เขาลงทะเบียนใชงานใน Website : 
www.gprocurement.go.th   และกรอกขอมูลในระบบ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการตาม ผนวก. ข. (pdf 
file หนา ๒๓ – ๓๑) 

 
              ๔. แตงตั้งคณะกรรมการ ราง TOR , ราง TORและรางเอกสาร,ปรับปรุงราง TORและรางเอกสาร, บันทึกผู

ใหบริการตลาดกลาง  ในระบบ e-GP   (เฉพาะการจัดซื้อวิธี e-Auction)  

กรณีท่ีงานจัดซื้อ/จาง งานนั้นดําเนินการดวยวิธี e-Auction  มีขั้นตอนการดําเนินการตามลําดบัดังนี้ 
             -แตงตั้งคณะกรรมการราง TOR  เจาหนาท่ีพัสดุจะเสนอเปนบันทึกขอพิจารณาขออนุมัติแตงตั้ง
กรรมการราง TOR กอนแลวจึงนําขอมูลมาบันทึกในระบบ e –GP  หรือบันทึกขอมูลโดยใชระบบ e –GP  
จัดทําเอกสารขออนุมัติแตงตั้งกรรมการ TOR ก็ได ตามข้ันตอนในผนวก. ข. (pdf file หนา ๓๒ – ๑๐๐ ) 
            -จัดทําราง TOR และรางเอกสาร  ในขั้นตอนน้ี เจาหนาที่พัสดุจะจัดสงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
TOR และขอมูลการจัดซื้อ/จางให คณะกรรมการฯ ดําเนินการ โดยคณะกรรมการฯ จะตองรวมกันพิจารณา
ตรวจสอบราง TOR และจัดทําบันทึกรายงานเสนอ ฐท.สส.  หลังจากนั้น เจาหนาที่พัสดจุึงบันทึกขอมูลใน
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ระบบ e –GP  หรือจะใชระบบ e-GP  ในการจัดทํารางเอกสาร TOR หรือปรับปรุงราง TOR และรางเอกสาร
ก็ได  ตามขั้นตอนในผนวก. ข. (pdf file หนา ๑๐๑ – ๑๐๘ ) 

- บันทึกผูใหบริการตลาดกลาง ในขั้นตอนน้ี เจาหนาที่พัสดุจะดําเนินการในขั้นการเสนอรายงาน
การขอซื้อขอจาง (ในข้ันตอนตามขอ ๕) ในคราวเดียวกัน  เมื่อไดรบัอนุมัติแลว จึงนําขอมูลมาบันทกึในระบบ 
e-GP ตามข้ันตอนในผนวก. ข. (pdf file หนา ๑๐๙ – ๑๒๐ ) 

 
๕. จดัทํารายงานการขอซื้อขอจางและแตงตั้งคณะกรรมการ, บันทึกเลขที่และวนัท่ีของเอกสารและคําสั่ง ใน 

ระบบ e-GP   และ ลง PR ขอซ้ือ (Perchase Request) ในระบบ RTN ERP ( การจัดซือ้จัดจางทุกวิธี) 

เม่ือเจาหนาที่พัสดุไดรับขอมูลประกอบการจัดซื้อจัดจางครบถวน ( มีแบบ ประมาณการ 
รายละเอียดการแบงงวดงาน และกรณีจัดซื้อ/จางดวยวิธี e – Auction ไดรับอนุมัติ TOR ซึ่งประกาศ
เผยแพรเรียบรอยแลว  พรอมกับไดรับอนุมัติเงินประจํางวดสําหรับการจัดซื้อ/จางนั้น) เจาหนาที่พัสดุจะทํา
บันทึกรายงานการขอซื้อ/ขอจาง แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จางตามวิธีการจัดซื้อจัดจางที่กําหนดไวตาม
ระเบียบสํานักนายกฯ วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม หรือตามแผน/โครงการที่ระบุไว   
ทั้งนี้เนื่องจากรายละเอียดการจัดทําบันทึกรายงานตามที่กลาวมาในสวนของ ฐท.สส. มีรายละเอียดซึ่งเปน
ขอความจํานวนมาก  การบันทึกขอมูลเหลาน้ีลงในระบบ e-GP เพื่อใหระบบจัดทําเอกสารให ประสบปญหา
ยุงยากมากเนื่องจากในแตละชองที่กําหนดใหกรอกขอมูล มีการกําหนดจํานวนตัวอักษรไวไมเพียงพอกับ
ขอความที่ ฐท.สส.จัดทํารายงาน  ดังนั้น จึงกําหนดเปนขอตกลงกันวา  เจาหนาที่พัสดุจะดําเนินการเสนอ
บันทึกรายงานการขอซื้อ/จาง หรือแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จาง โดยใชข้ันตอนตามปกติกอน  จนไดรับ
อนุมัติแลวจึงจะนําขอมูลมาบันทึกในระบบ e –GP อีกครั้งหนึ่ง โดยกรอกเฉพาะขอมูลที่จําเปนตามท่ีระบบ 
E-GP กําหนดไว โดยมีกระบวนการทํางานในระบบ e -GP ตามข้ันตอนในผนวก. ข. (pdf file หนา ๑๒๑ – 
๑๗๗ )  

ขอมูลที่ตองกรอกในระบบ e –GP  สําหรับการจัดซื้อ/จางแตละวิธี จะมีขั้นตอนคลายคลึงกัน  
ยกเวนกรณีที่เปนการจัดซ้ือ/จาง ดวยวิธี e - Auction , วิธีประกวดราคา, วิธีสอบราคา จะมีการจัดทํา
ประกาศเชิญชวนผูประกอบการดวย (ซ่ึงจะตองดําเนินการตอในขั้นตอนท่ี ๖)    ทั้งนี้เมื่อไดรับอนุมัติแลว จะ
มีข้ันตอนการบันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารคําสั่งในระบบ e –GP  อีกครั้งหนึ่ง ตามข้ันตอนในผนวก. ข. 
(pdf file หนา ๑๗๘ – ๑๙๗ ) 

ในขั้นตอนนี้  เมื่อ ผบ.ฐท.สส. /หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหอนุมัติหลักการใหจัดซื้อ/จางแลว  
เจาหนาที่ RTN ERP จะตองนําขอมูลการจัดซื้อจัดจางมาลง PR โดยมีขั้นตอนการดําเนินการตามผนวก ค. 
หนา ๑ – ๑๔๕ 

 
๖. ประกาศเชิญชวนขึน้ Website, บนัทึกรายชื่อผูขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร,บันทึกรายชื่อผูยืน่เอกสารเสนอ

ราคา  ในระบบ e-GP   ( เฉพาะการจัดซื้อวิธี e-Auction ประกวดราคา และ  สอบราคา) 

เมื่อไดรับความเห็นชอบและแตงตั้งกรรมการดําเนินการจัดซื้อ/จาง และลงนามในประกาศแลว 
นอกจากเจาหนาที่พัสดุจะนําประกาศไปติดเผยแพรตามสถานท่ีตางๆ ที่หนวยงานกําหนดแลว จะตอง
เผยแพรในระบบ Website  ของกรมบัญชีกลางอีกทางหนึ่ง โดยบันทึกขอมูลในระบบ e –GP ตามข้ันตอนใน
ผนวก. ข. (pdf file หนา ๑๙๘ – ๒๐๙ ) 
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๗.บันทึกรายชื่อผูผานการพิจารณา,บันทึกและประกาศ รายชื่อผูผานการตรวจสอบ ในระบบ e- GP       

( เฉพาะการจัดซื้อวิธี e-Auction และ  สอบราคา) 
เมื่อผูประกอบการ ไดมายื่นซองเสนอราคา  คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง จะตองดําเนินการตรวจสอบ

เอกสารสวนแรกของการเสนอราคาและพิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคา หากมีคุณสมบัติครบถวน จึง
ประกาศใหผูประกอบการทราบ และบันทึกขอมูลลงระบบ e-GP ตามขั้นตอนในผนวก. ข. (pdf file หนา 
๒๑๐ – ๒๓๖ ) 

 
๘.แจงผลการพิจารณา ,รบัเรืองและแจงผลอุทธรณ ,นดัหมายเสนอราคา ในระบบ e- GP      ( เฉพาะการ

จัดซื้อวิธี e-Auction) 

บันทึกขอมูลลงระบบ e-GP ตามข้ันตอนในผนวก. ข. (pdf file หนา๒๓๗ – ๒๖๔ ) 
    
 

๙.บันทกึราคาของผูเสนอราคา ในระบบ e- GP  ( เฉพาะการจัดซื้อวิธีพิเศษ  สอบราคาและ ตกลง

ราคา) 

เมื่อผูประกอบการไดยื่นซองเสนอราคาแลว กระบวนการเสนอราคาจะดําเนินการตามกําหนดการ
โดยคณะกรรมการจัดซื้อ/จาง  จนถึงข้ันไดตัวผูประกอบการ ซึ่งคณะกรรมการจัดซื้อ/จาง จะจัดทํารายงาน
ผลการพิจารณาเสนอ ฐท.สส. (ผาน หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และ ผอ.กบ.ฐท.สส.) โดยมีเนื้อหาระบุ
รายละเอียดวามีผูเสนอราคาก่ีราย  แตละรายเสนอราคาเปนเงินเทาไร  พิจารณาแลวสมควรเลือกซื้อ/จาง
จากผูประกอบการรายใด  ในข้ันตอนนี้ เจาหนาที่พัสดุจะจัดทําขอพิจารณาเสนอ ผบ.ฐท.สส. /หรือผูมีอํานาจ
จัดซื้อ/จาง  ขออนุมัติตกลงซื้อ/จาง  เมื่อไดรับอนุมัติแลว จึงนําขอมูลเหลานี้บันทึกในระบบ e-GP ซึ่งมี
ขั้นตอนการดําเนนิการคลอยคลึงกันกับการบันทึกรายชื่อผูผานการพิจารณาในระบบ e –GP ในขั้นตอนที่ ๑๐ 
และ ๑๑ 

 
๑๐. แจงรายชื่อผูมสีิทธิเสนอราคา ในระบบ e- GP    ( เฉพาะการจัดซื้อวิธี e-Auction) และบันทกึ

รายชื่อผูผานการพิจารณาในระบบ e- GP    ( เฉพาะการจัดซือ้วิธีสอบราคา ) 

บันทึกขอมูลลงระบบ e-GP ตามข้ันตอนในผนวก. ข. (pdf file หนา๒๖๕ – ๒๗๘ ) 
 
๑๑. จัดทําหนังสืออนุมัตสิั่งซือ้สั่งจาง ในระบบ e- GP    และ PO สั่งซื้อ(Perchase order) ในระบบ 

RTN ERP ( การจัดซือ้จัดจางทุกวิธี) 

ในขั้นตอนนี้ เจาหนาที่พัสดุไดจัดทําเอกสาร เสนอ ผบ.ฐท.สส. /ผูมีอํานาจอนุมัติในขั้นการอนุมัติตกลงซื้อ/จาง

แลว  เจาหนาที่พัสดุเพียงนําขอมูลมากรอกในระบบ e –GP ใหครบขั้นตอนที่ระบบบังคับไวเทานั้น ตามขั้นตอนในผนวก. 
ข. (pdf file หนา๒๗๙ – ๓๓๗ ) 

สําหรับการทําใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ RTN ERP  เจาหนาที่พัสดุจะนําขอมูลบันทึกในระบบ RTN 
ERP  ตามขั้นตอนในผนวก ค. หนา ๑๓๕ – ๒๓๕) 
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๑๒.ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคาขึ้น Website ในระบบ e- GP  ( เฉพาะการจัดซื้อวิธี e-Auction 

และ  สอบราคา) 

บันทึกขอมูลลงระบบ e-GP ตามข้ันตอนในผนวก. ข. (pdf file หนา๓๓๘ –๓๔๔) 
 
๑๓.รับเร่ืองและแจงผลอุทธรณ โดย กวพ.อ.ในระบบ e- GP  ( เฉพาะการจัดซื้อวิธี e-Auction) 

บันทึกขอมูลลงระบบ e-GP ตามข้ันตอนในผนวก. ข. (pdf file หนา๓๔๕) ขั้นตอนนี้ดําเนินการ
ผานเขาระบบ เพื่อใหครบตามขั้นตอนที่ระบบ e-GP บังคับไว 

 
๑๔. จัดทํารางสัญญา, ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทําสัญญา, ขอมูลสาระสําคัญในสญัญา ในระบบ e- 

GP   ( การจัดซื้อจัดจางทุกวิธี) 

กรณีการจัดซื้อ/จางที่ตองทําสัญญา เมื่อไดรับอนุมัติตกลงซื้อ/จางแลว  เจาหนาที่พสัดุจะสง

รายละเอียดการจัดซื้อ/จางน้ันให นธน.ฐท.สส. ดําเนินการจัดทํารางเอกสารสัญญาเพื่อเสนอ ผบ.ฐท.สส. /ผูมี

อํานาจอนุมัติ ลงนาม  เมื่อมีการลงนามในสัญญาแลว ใหเจาหนาที่พัสดุกรอกขอมูลในระบบ e –GP ตาม

ขั้นตอนในผนวก ข. (pdf file หนา ๓๔๖ – ๔๐๒) ทั้งนี้กรณีที่การจัดซื้อ/จางนั้น มีการทําสัญญาตองนําเลขที่

สัญญา มาใชประกอบการทําใบสั่งซื้อ(PO)  ตามระบบ RTN – ERP เชนเดียวกับขอ ๑๑ ดวย 

๑๕. การบริหารสัญญา ในระบบ e- GP และการเบิกจายเงินและทําการลางบัญชีสินทรัพยในระบบ 

RTN ERP 

เมือ่มีการทําสัญญาซื้อ/จาง  หรือออกใบสั่งซื้อ/จางแลว ผูประกอบการจะดําเนินการตามสัญญา 

หรือสงวัสดุท่ีจัดซื้อตามระยะเวลา 

กรณีผูประกอบการ ไมสามารถดําเนินการตามสัญญา หรือใบสั่งซื้อได  จะตองมีหนังสือแจงสิทธิ

เรียกคาปรบั หรือแจงบอกเลิกสัญญา เจาหนาที่พัสดุ จะตองบันทึกขอมูลเหลานี้ในระบบ e-GP ตามข้ันตอน

ในผนวก ข. (pdf file หนา ๔๐๓ – ๔๙๔) 

 เมื่อมีการสงมอบงาน/วัสดุแลว  คณะกรรมการรับมอบงานจะจัดทํารายงานการตรวจการจาง /

ตรวจรบัพัสดุ เมื่อ ผบ.ฐท.สส. ลงนามรับทราบการตรวจการจาง/ตรวจรบัพัสดุแลว   เจาหนาท่ีพัสดุจะตอง

บันทึกขอมูล ในระบบ e –GP ตามขั้นตอนในผนวก ข. (pdf file หนา ๔๙๕ – ๕๑๙)  

ในสวนข้ันตอนการเบิกจาย ในผนวก ข. (pdf file หนา ๕๒๐ – ๕๔๗ )  เปนขั้นตอนการ

ดําเนินการของ กง.ฐท.สส. 

นอกจากนั้นในระบบ e –GP ยังมีคาํสั่งใชงานอ่ืนๆ ซึ่ง ฐท.สส. ไมจําเปนตองใชอีกไดแก  การทํา

เอกสารใบสั่งซื้อ ตามขั้นตอนในผนวก ข. (pdf file หนา๕๔๘ – ๕๗๐ )    การทาํหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน

ตามข้ันตอนในผนวก ข. (pdf file หนา ๕๗๑ – ๕๙๑) ซึ่งสามารถใชประโยชนไดถาตองการ 
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ตัวชี้วัดสาํคัญของกระบวนการ 

ขั้น 
ตอน 

ระยะเวลาตามมาตรฐานงาน(วัน)  
รายละเอียดงานตามขั้นตอน 

หนวย
รับผิดชอบ e-

Auction 
พิเศษ สอบ

ราคา 
ตกลง
ราคา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ เริ่มตน การลงทะเบียนเพื่อเขาใชงาน 
 

จนท. 
พัสด ุ

๒ ๑  ๑  การบันทึกขอมูลแผนการจัดซือ้/จาง  ใน e-GP  
(เฉพาะการจัดซื้อวิธี e-Auction และ  สอบ
ราคา) 
 

จนท. 
พัสด ุ

๓ ๑ ๑ ๑ ๑ สรางโครงการ  ในระบบ  e-GP  ( การจัดซือ้จดัจาง
ทุกวิธี) 

จนท. 
พัสด ุ

๔ ๑๕    แตงตั้งคณะกรรมการ ราง TOR , ราง TORและราง
เอกสาร,ปรับปรุงราง TORและรางเอกสาร, บันทึกผู

ใหบริการตลาดกลาง  ในระบบ e-GP   (เฉพาะการ
จัดซื้อวิธี e-Auction) 

จนท. 
พัสด ุ

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ จัดทํารายงานการขอซื้อขอจางและแตงตั้ง
คณะกรรมการ, บันทึกเลขที่และวันท่ีของเอกสารและ

คําสั่ง ใน ระบบ e-GP   และ ลง PR ขอซ้ือ 
(Perchase Request) ในระบบ RTN ERP ( 
การจัดซื้อจัดจางทุกวิธี) 

 

จนท. 
พัสด/ุ หน.
หนวย
ราชการที่
มีอํานาจ
อนุมัติซื้อ/
จาง 

๖ ๗  ๑๒  ประกาศเชิญชวนขึ้น Website, บันทึกรายชื่อผูขอรับ
เอกสาร/ซื้อเอกสาร,บันทึกรายชื่อผูยื่นเอกสารเสนอ

ราคา  ในระบบ e-GP   ( เฉพาะการจัดซื้อวิธี e-
Auction และ  สอบราคา) 

จนท. 
พัสด ุ

๗ ๒  ๒  บันทึกรายชื่อผูผานการพิจารณา,บันทึกและประกาศ 

รายชื่อผูผานการตรวจสอบ ในระบบ e- GP       
( เฉพาะการจัดซื้อวิธี e-Auction และ  สอบ
ราคา) 

จนท. 
พัสด ุ

๘ ๓    แจงผลการพิจารณา ,รับเรืองและแจงผลอุทธรณ ,นัด

หมายเสนอราคา ในระบบ e- GP      ( เฉพาะการ
จัดซื้อวิธี e-Auction) 

จนท. 
พัสด ุ

๙  ๑ ๑ ๑ บันทกึราคาของผูเสนอราคา ในระบบ e- GP          
( เฉพาะการจัดซื้อวิธีพิเศษ  สอบราคาและ ตกลง
ราคา) 
 

จนท. 
พัสด/ุ
กรรมการ
จัดซื้อ จาง 
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๑๐ ๑  ๑  แจงรายชื่อผูมสิีทธิเสนอราคา ในระบบ e- GP         
( เฉพาะการจัดซื้อวิธี e-Auction) และบันทกึ

รายชื่อผูผานการพิจารณาในระบบ e- GP    ( เฉพาะ
การจัดซื้อวิธีสอบราคา ) 

จนท. 
พัสด ุ

๑๑ ๑  ๑  ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคาขึ้น Website ใน

ระบบ e- GP  ( เฉพาะการจัดซื้อวิธี e-Auction 
และ  สอบราคา) 

จนท. 
พัสด ุ

๑๒ ๗    รับเรื่องและแจงผลอุทธรณ โดย กวพ.อ.ในระบบ e- 
GP  ( เฉพาะการจัดซื้อวิธี e-Auction) 

จนท. 
พัสด ุ

๑๓ ๕ ๕ ๕ ๕ เสนอเรื่องขออนุมัติตกลงซื้อ/จาง แลวจัดทาํ
หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง ในระบบ e- GP  หรือ
แจงตกลงซื้อ/จางแลว จัดทํารางสัญญา, 
ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทําสัญญา, 
ขอมูลสาระสําคัญในสญัญา ในระบบ e- GP       
( การจัดซ้ือจัดจางทุกวิธ)ี 
   

จนท. 
พัสด/ุ หน.
หนวย
ราชการที่
มีอํานาจ
อนุมัติซื้อ/
จาง/นธน. 

๑๔ ๑ ๑ ๑ ๑ จัดทํา PO สั่งซื้อ(Perchase order) ในระบบ 

RTN ERP ( การจัดซือ้จัดจางทุกวิธี) 

จนท. 
พัสด ุ

๑๕ ข้ีนอยูกับระยะเวลาที่กําหนด 
ในสัญญา 

การบริหารสัญญา ในระบบ e- GP และการเบิก
จายเงินและทําการลางบญัชีสินทรัพยในระบบ 
RTN ERP 

จนท. 
พัสด/ุ หน.
หนวย
ราชการที่
มีอํานาจ
อนุมัติซื้อ/
จาง 

 ๕๐ ๑๔ ๓๑ ๑๔ สิ้นสุด (รวมระยะเวลาในการดาํเนินงานตาม
ขั้นตอน วัน/เดอืน โดยไมนับรวมระยะเวลาใน
การบริหารสัญญาซึ่งแตละงานจะมีความแตกตาง
กัน) 

 

 

๖)ระบบติดตามและประเมินผล 

ผูมสีิทธิเขาทํางานในระบบ e – GP  ของหนวย (หัวหนาหนวยงาน , หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ, และ

เจาหนาท่ีพัสดุ ) สามารถติดตามความกาวหนาการจัดซื้อจัดจางทุกรายการแบบ On line  Real Time ได

ทาง Website: www.gprocurement.go.th 
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๗) การปรับปรงุกระบวนการ 

     - ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดทําเอกสารในกระบวนการจัดซือ้จัดจางท้ังหมด เปนการทํางานบนระบบ         

e –GP ซึ่งสามารถพิมพเอกสารในกระบวนการการจัดซื้อจัดจางแตละขั้นตอนไดทันทีเมื่อบันทึกขอมูลเสร็จ 

ซึ่งทําใหเชื่อมั่นไดวา กระบวนการจัดซื้อจัดจางท่ีดําเนนิการจะถูกตองตามระเบียบสํานักนายกฯวาดวยการ

พัสดุ และระเบียบ ขอบังคับอื่นๆ ที่เก่ียวของ ทําใหสามารถลดขั้นตอนการทํางานจากเดิมซึ่งตองทําเอกสาร

ทางธุรการใหแลวเสร็จ แลวจึงนําขอมูลมาบันทึกลงระบบอีกครั้งหนึ่ง 

    - สามารถใชระบบในการตดิตามความกาวหนางานจัดซือ้จัดจางไดแบบ On Line – Real Time ไม

จํากัดเวลาและสถานที่ 

๘) เอกสารอางองิ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕และที่แกไขเพิ่มเติม 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ 

เอกสารประกอบการบรรยายความรู เรื่อง “ภาพรวมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร

กองทัพเรือ” เมื่อ ๓ ก.ย.๒๕๕๕ โดย น.อ.ย่ิงศักดิ์  ขอเจริญ  (สปช.ทร.) 

เอกสารประกอบการบรรยายความรู เรื่อง “ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยระบอิเล็กทรอนิกส (e-

GP) เม่ือ ๓ ก.ย.๒๕๕๕ โดย คุณธนพร   จูแยม (คลังจังหวัดระยอง) 

หนังสือ กรมบัญชีกลางท่ี กค ๐๔๒๑.๔/ว๒๙๔ ลง ๓๑ ก.ค.๒๕๕๕ เรื่อง ซอมความเขาใจแนวทางการ     
    ปฏิบัติงานในระบบ e –G Pระยะที่ ๒ 
คูมือการลงทะเบียนหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement System : e-GP)  สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัด
จางภาครฐั  กรมบัญชีกลาง   www.gprocurement.go.th      มิถุนายน 2552 

คูมือการลงทะเบียนหัวหนาสาํนักงานเพื่อเขาใชงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  จัดทําโดย  กลุมมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   สาํนัก
มาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  พฤษภาคม 2552 

คูมือการลงทะเบียนเจาหนาที่พัสดุ โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement System : e-GP)  สาํนักมาตรฐานการจัดซื้อจัด
จางภาครฐั  กรมบัญชีกลาง   www.gprocurement.go.th   มิถุนายน 2552 

บริษัท ท.ีเอ็น.อินฟอรเมชั่น ซิสเท็มส จํากัด  เอกสารประกอบการอบรม ระบบงานสงกําลังบํารุง (LOG) 
ระบบงานจัดหา ( ACQ) หลักสูร ระบบจัดซื้อจัดจาง (MM)  15 ธันวาคม2552  
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สรุปผลการสัมมนาของชุมชนนักปฏิบัติเกี่ยวกับสรุปผลการสัมมนาของชุมชนนักปฏิบัติเก่ียวกับ ปญหาในการปฏิบัติงานบนระบบ RTN ERP และ e-GP 

เปรียบเทียบขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจางของ ฐท.สส. และการใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการจัดซื้อ จัดจางภาครัฐใน

ขั้นตอนตางๆ โดยใชกระบวนการจัดซื้อจัดจางของกระทรวงการคลังเปนตัวเปรียบเทียบ   

ขั้นตอนการจัดซื้อจางของ กค. ขั้นตอนการจัดซื้อจางของ ทร. การบนัทึกขอมูลในระบบ 

อิเล็กทรอนิกสในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

๑.ไดรับงบประมาณประจําป ๑.ไดรับอนุมัติแผนการปฏิบัติราชการ

ประจําป (อาจยังไมไดรับเงินประจํางวด

ก็ได)  กรณีงานนอกแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป  เริ่มเมื่อ ทร.อนุมัติหลักการ

และงบประมาณใหดําเนินการจัดซื้อ

จัดจางงงานนั้นๆ (อาจยังไมไดรับเงิน

ประจํางวดก็ได) 

บันทกึขอมูลในระบบ e GP  

๒.จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําป

งบประมาณ 

๓.การสรางโครงการจัดซื้อจัดจาง 

๔.ราง TOR และรางเอกสาร/ปรับปรุง

ราง TOR และรางเอกสาร 

 

๒. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุเสนอบันทึก

ขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจาง  /

แตงตั้ งคณะกรรมการกําหนดราคา

กลาง/แตงตั้งคณะกรรมการราง TOR 

๓.คณะกรรมการตามขอ ๒ รายงานผล

การกําหนดราคากลางและ TOR 

๔.นํ า  TOR ออก เผยแพร ใ นWebsite 

กรมบัญชีกลาง ถามีผูทักทวง ตองแกไข 

TOR แลวเผยแพรใหม จนไดขอยุติ 

-บันทึกขอมูลแตละขั้นตอนในระบบ e 

GP  

 

 

 

 

 

๕. จัดทํารายงานขอซื้อ ขอจางและ

แตงตั้งคณะกรรมการ 

๖.จัดทําเอกสารสอบราคา/ประกวด

ราคา/ประกวดแบบ /จัดทําประกาศ

เชิญชวน 

๗. ประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซด 

๕. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุเสนอบันทึก

ขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจาง  /

แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางตาม

วิธีที่ระเบียบสํานักนายกฯ วาดวยการ

พัสดุกําหนด /พรอมออกประกาศเชิญ

ชวน 

-ลง PR ในระบบ RTN ERP 

-บันทึกขอมูลแตละขั้นตอนในระบบ e 

GP  
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ขั้นตอนการจัดซื้อจางของ กค. ขั้นตอนการจัดซื้อจางของ ทร. การลงขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส

ในการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ 

๘.บันทึกรายชื่อผูขอรับเอกสาร/ซื้อ

เอกสาร 

๙.บันทึกรายชื่อผูย่ืนเอกสารเสนอราคา 

๑๐.บันทึกรายชื่อผูผานการพิจารณา

และแจงผลการพิจารณา 

๖.แผนกจัดซื้อ จัดจางขายเอกสาร/

บันทึกรายชื่อผูขอรับเอกสารและผูย่ืน

เอกกสารเสนอราคาใหคณะกรรมการ

รับทราบ/ลงนาม 

 

-บันทึกขอมูลแตละขั้นตอนในระบบ e 

GP  

 

๑๑. นัดหมายเสนอราคา และแจง

รายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา 

๖.คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับ

การแตงตั้งดําเนินการพิจารณาผล /

รายงานผลเสนอ ฐท.สส. (ผาน หน.

จนท.พัสดุ) 

๗. หน.จนท.พัสดุ  รายงานสรุปผล 

เสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จาง /แตงตั้ ง

กรรมการตรวจการจาง /ผูควบคุมงาน 

-บันทึกขอมูลแตละขั้นตอนในระบบ e 

GP  

 

๑๒.จัดทําหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง /

สัญญา 

๑๓.ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอ

ราคาขึ้นเว็บไซด 

๑๔. จัดทํารางสัญญา 

๑๕. ตรวจสอบหลักประกันสัญญา และ

จัดทําสัญญา 

๑๖. ขอมูลสาระสําคัญในสัญญา 

๘. จนท.พัสดุทําใบสั่งซื้อ/จาง  หรือ 

นธน.ฐท.สส. จัดทําสัญญา 

๙. ผบ.ฐท.สส. หรือผูไดรับมอบอํานาจ

ลงนามในใบสั่งซื้อหรือสัญญา 

-บันทึกขอมูลแตละขั้นตอนในระบบ e 

GP  

 

-ลง PO ในระบบ RTN ERP กรณีที่จัดซื้อ

ทรัพยสิน ตองลงบัญชีทรัพยสินแยก

ประเภทดวย 

 

๑๗ บริหารสัญญา 

๑๘.ลงทะเบียนทรัพยสิน  ตั้ ง เบิก/

เบิกจาย 

๑ ๐ . ผู ค ว บ คุ ม ง า น  ร า ย ง า น

ความก า วหน าก ารดํ า เนิ นการ ใ ห

ประธานคณะกรรมการตรวจการจาง 

๑๑. คณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจ

รับมอบงานแตละงวดงาน /ตรวจรับ

พัสดุที่จัดซื้อ จัดทํารายงานการตรวจ

การจาง/ตรวจรับพัสดุ เสนอผาน 

คป.ฐท.สส. 

๑๒. คป.ฐท.สส.ตรวจสอบหักบัญชีคุม

-บันทึกขอมูลแตละขั้นตอนในระบบ e 

GP  

-การเงินเบิกจายในระบบ RTN ERP 

- ลางบัญชีทรัพยสินในระบบ RTN ERP 
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งบประมาณ เสนอให หัวหนาเจาหนาที่

พัสดุ เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

พิจารณาอนุมัติใหเบิกจายงบประมาณ 

๑๓.แผนกการเงินเบิกจายงบประมาณ 

/ ลงทะเบียนทรพัยสิน 

 

ปญหาในการปฏิบัติงานบนระบบ RTN ERP และ e-GP  

๑. ปญหาเกี่ยวกับบุคลากร  
    - ปริมาณงานมาก  งานหนัก 
    - ขาดแคลนเจาหนาท่ีที่มทัีกษะและการสรรหาบุคลากรมาทดแทนหรือรับชวงตอหาไดยาก  
    - บุคลากรขาดการฝกอบรม เนื่องจากหนวยที่เขารับการอบรมแลวไมมีการถายทอดตอกับเจาหนาที่ใน
หนวยรองที่ทํางานในลักษณะเดียวกัน  
    การแกไขปญหา  
      -เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรและภาระงาน กับสํานักงานคลัง จ.ระยอง ซึ่งมีบุคลากรนอยกวา ภาระ
งานปริมาณมากกวา (จะไดมีกําลังใจสูงาน) 
      - กบ.ฐท.สส. จะเสนอขอบรรจุ กําลังพล ตําแหนงประจําแผนกจัดซื้อจาง (อัตรา ร.อ.) และเสมียนของ
แผนกตางๆ (อัตรา จา) เพิ่ม  
๒.ปญหาเกี่ยวกับ Internet 
      - เครื่องคอมพิวเตอรที่หนวยมีอยู Spec ต่ํา ไมสามารถใชงานระบบอิเล็กทรอนิกสไดอยางสะดวก 
รวดเรว็  

- ระบบ Internet ชา  ไมเสถียร  
- ระหวางการบันทึกขอมูลในระบบ หนา Web ที่ใชอยูหายไป  
- ระหวางบันทึกขอมูลระบบ Internet ลมในข้ันการบันทึกขอมูล  
- ระหวางการUpload ขอมูลในระบบ ระบบ Internet  ลมทําใหไมสามารถUpload ได  
- Upload ขอมูลแลว  ไมมีการแสดงขอมูลในระบบท่ี สปช.ทร. ควบคุม  

   การแกไขปญหา  
            ฐท.สส.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพรอม Internet ความเร็วสูงเปน Terminal สําหรับใชงานใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยเฉพาะเพิ่มอีก๒ จุดติดตั้งท่ี  กบ.ฐท.สส. และ คป.ฐท.สส. 
หนวยที่มีปญหาสามารถมาขอใชงาน ไดท่ี กบ.ฐท.สส. โทรจองลวงหนาที่ ๗๑๐๔๙  

๓ ปญหาเกี่ยวกับระบบ e GP  
ถาม วันที่ที่จะบันทึกในระบบ ตองรอให ผูบังคับบัญชาลงนามกอนบันทึกทีหลัง บางครั้งมีความ

ลาชาทางดานธุรการมาก หากบันทึกลงระบบหางจากเวลาที่ผูบังคับบัญชาลงนามแลวนาน จะมีผลกระทบ
อยางไรหรือไม      
           ตอบ สามารถบันทึกยอนหลังได  ยกเวนการประกาศจัดซื้อ จัดจาง จะตองลงระบบในวันเดียวกับที่
ผูบังคบับัญชาลงนามในประกาศ  
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  ถาม บันทึกขอมูลบางข้ันตอนไมได เชน การบันทึกขอมูลการเสนอราคาผูขาย  ในชอง “หมายเลข
ประจําตัวผูเสียภาษี”  จะตองใส “หมายเลขทะเบียนการคา”แทน 

ตอบ ใหบันทึกหมายเลขทะเบียนการคา ในชองหมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี ไปกอนโดย คลัง จ.
ระยอง จะแจงกระทรวงการคลัง ใหปรับแกหัวขอแตละชองใหถูกตอง   

หากมีปญหาอีกใหโทรถามไดที่ คุณธนพรฯ  คลัง จ.ระยอง ๐๘๑ ๗๙๕๓๙๘๐  
ถาม การบันทึก Template กรณีการเสนอหนังสือของฐานทัพเรือสัตหีบมีวิธีการเขียนที่แตกตาง

จากที่ระบบกําหนด  ในกรณีนี้  จําเปนตองบันทึกขอมูลรายละเอียดใน Templateทั้งหมดหรือไม   กรอก
เฉพาะขอมูลที่บังคับใหกรอก (มีดอกจันสีแดง) เพียงพอหรือไม 

ตอบ  แผนกจัดซื้อ/จาง กบ.ฐท.สส. จะพัฒนากระบวนการเสนอเรื่องขอจัดซื้อจาง โดยใช 
Template ใน e-GP โดยจะใสขอมูลที่จําเปนใน Template ใหสอดคลองกับแนวทางการเสนอเรื่องที่ทําอยู
เดิม ซึ่งจะชวยลดขั้นตอนการทําเอกสาร 

ถาม ในข้ันตอนการเบิกจายเงินใหผูประกอบการ ปจจุบันฐานทัพเรือสัตหีบยังใชระบบ Excell 
Loader บนระบบ RTN ERP  จะสามารถใชระบบ e GPตรวจสอบไดหรือไม ถาได  มีวิธีการทําอยางไร  

ตอบ  ไมสามารถตรวจสอบไดดวย e GP เนื่องจากโปรแกรมที่นํามาใชแตกตางกัน อยางไรก็ดี คลัง 
จ.ระยอง สามารถตรวจสอบขอมูลไดจากระบบ GFMIS  
          ถาม การติดตามความกาวหนางานจัดซื้อจัดจาง สามารถสรุปผลความกาวหนาในภาพรวมของ     
ฐานทัพเรอืสัตหีบไดหรือไม  เชน ขณะนี้มีงานที่ฐานทัพเรือสัตหีบกําลังดําเนินการท้ังหมดก่ีงาน  แตละงานอยู
ในข้ันการจัดซื้อจัดจางขั้นตอนใด  และผูบังคับบัญชาของฐานทัพเรือสัตหีบ จะสามารถเขาไปตรวจสอบ
ความกาวหนาดังกลาวดวยตนเองไดหรือไม  ถาไดตองทําอยางไร 
          ตอบ สามารถสรุปความกาวหนางานจัดซื้อจัดจาง และพิมพรายงานสรุปได  สําหรับผูบังคับบัญชา 
หากจะเขาไปตรวจสอบดวยตนเอง ตองขอ Username และ Password โดยแจงไปทางคลังระยอง  
         ถาม งานจัดซื้อ จัดจางที่ไมตองลงในระบบ e -GP แตตองเบิกจายจากงบประมาณ เชน การจัดซื้อ
โดยวิธีตกลงราคาในวงเงินนอยกวา ๕,๐๐๐ บาท   หรือการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคากรณีเรงดวน  หรือการ
จางเหมาบุคคลธรรมดา  การเบิกจายเงินจะแสดงผลในระบบ e -GP ไดหรือไม หรือจะตองเช็คในระบบ 
GFMIS โดยตรง 
       ตอบ  e – GP ไมสามารถแสดงผลงานท่ีไมไดบันทึกขอมูลเขาในระบบ  
๔ ปญหาเกี่ยวกับระบบ RTN  ERP 

ถาม  รหัสศูนยตนทุน จะเปลี่ยนตามเลข กห หรือไม   
ตอบ  รหัสศูนยตนทุนจะเปลี่ยนไปตามยุทธศาสตร หรือแผน กลยุทธที่งานนั้นบรรจุ 
ถาม  รหัสตางๆ ที่ สปช.ทรกําหนดมาใหบางครั้งยังไมชัดเจน เจาหนาท่ีตองปฏิบัติโดยลองผิด  ลอง

ถูก เกิดความลาชา  เมื่อเกิดขอผิดพลาด เจาหนาที่ที่รับผิดชอบระบบก็ไมสามารถแกปญหาไดทันทวงที ตอง
รอ ๑ – ๒ วัน กวาจะไดรับทราบขอผิดพลาด ทําใหการลงขอมูลในระบบเกิดความลาชา 
         ตอบ   วิทยากรจาก สปช.ทร.รบัทราบ จะนําไปแจงหนวยที่เก่ียวของ  

             สําหรับหนวยที่มีปญหาใหโทรประสานกับ Help Desk โทร ๕๔๘๔๗ 
ถาม   รหัส BLI ใน ERP มีตัวเลขหลายหลักมาก ทําใหโอน งป.ผิดประเภทผิดหนวย  
ตอบ  จําเปนตองใช  ขอใหผูปฏิบัติมีความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบมากข้ึน  
ถาม  การลง PR เม่ือมีการผิดพลาด ไมสามารถยกเลิกไดเอง  
ตอบ  สามารถยกเลิกไดเองโดยใชเครื่อง Termenal  
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ถาม  การอินเตอรเฟสขอมูลระหวาง GFMIS กับ ERP ในเรื่องการสรางขอมูลหลักผูขาย  เพิ่มบัญชี
ธนาคาร ใชเวลานานมาก 

ตอบ เปนขอจํากัดของระบบ Internet ตองใชเวลาพอสมควร โดยเฉพาะชวงที่มีคนใชงานพรอมกัน
จํานวนมาก  

ถาม วันที่ที่จะบันทึกในระบบ ตองรอให ผูบังคับบัญชาลงนามกอนบันทึกทีหลัง บางครั้งมีความ 
ลาชาทางดานธุรการมาก หากบันทึกลงระบบหางจากเวลาที่ผูบังคับบัญชาลงนามแลวนาน จะมีผลกระทบ
อยางไรหรือไม  

ตอบ  การตรวจสอบจากระบบ GFMIS โดย กค. จะพบวาเจาหนาที่ลงระบบทํางานลาชา  
ถาม  การที่กระทรวงการคลังใหหนวยราชการตางๆ ใชระบบ e GP ในระบบ RTN ERP    จะ

สามารถมองเห็น หรือนําขอมูลที่ใสในระบบ e GP มาใชประโยชนไดอยางไรหรือไม 
ตอบ ยังไมสามารถใชงานรวมกันไดเนื่องจากโปรแกรมในการเขียนระบบเปนคนละอยาง  แตขอมูล

ทั้ง ๒ ระบบจะเขาไป Interphase กับระบบ GFMIS ซึ่งจะมีการพัฒนาระบบใหดีข้ึนตอไป  
ถาม  การติดตามความกาวหนางานจัดซื้อจัดจาง สามารถสรุปผลความกาวหนาในภาพรวมของ ฐาน

ทัพเรือสัตหีบไดหรือไม  เชน ขณะนี้มีงานที่ฐานทัพเรือสัตหีบกําลังดําเนินการทั้งหมดกี่งาน  แตละงานอยูใน
ขั้นการจัดซื้อจัดจางขั้นตอนใด  และผูบังคับบัญชาของฐานทัพเรือสัตหีบ จะสามารถเขาไปตรวจสอบ
ความกาวหนาดังกลาวดวยตนเองไดหรือไม  ถาไดตองทําอยางไร 

ตอบ สามารถดําเนินการได  โดยอยูในกรอบความรับผิดชอบของ คป.ฐท.สส.  
๕. ปญหาเกี่ยวกับระบบงานธุรการ (ขั้นตอนการเบิกจาย)  

ถาม  เอกสารในการขึ้นทะเบียนหลักผูขาย  มีไมครบ ทําใหไมสามารถ ลง PR PO ในระบบได 
ตอบ  จัดทํา Check List รายการเอกสารที่จําเปน ใหผูประกอบการที่ชนะการประมูล นําเอกสารมา

สงให กบ.ฐท.สส. ในวันท่ีมารับใบสั่งซื้อ/จาง หรือลงนามในสัญญา 
ถาม  รายงานผลการตรวจการจาง ซอมทําที่ ผบ.ฐท.สส.อนุมัติแลว สงถึง กง.ฐท.สส.ลาชาอยางนอย 

๗ วันเปนอยางต่ํา เอกสารการเบิกจายเงินบางครั้งไมครบใบสั่งซื้อ สั่งจางหนาสมุดบัญชีธนาคารไมแนบมา 
ตอบ ตองขอความรวมมือจากเจาหนาที่ทุกสวน ทั้งสํานักงานผูบังคับบัญชา แผนก จัดซื้อจาง และ 

แผนกแผน กบ.ฐท.สส. โดยใหความสําคัญกับการลงบันทึกขอมูลและการสงตอรายงานการตรวจการจาง
พรอมเอกสารประกอบในการเบิกจายให กง.ฐท.สส.ใหรวดเร็วขึ้น  

ถาม  การโอนสิทธิของผูรับจางขัดของดานเอกสาร  การเพิ่มชื่อธนาคารผูรับสิทธิจะตองไปทํา
เอกสารที่คลงั จ.ระยอง 

ตอบ จําเปนตองดําเนินการตามระบบเดิม  
ถาม  เม่ือเบิกจายครบผูประกอบการไดรับเงินแลว ไมนําใบเสร็จรับเงนิมาใหตามกําหนด 
ตอบ  ให จนท.กง.ฐท.สส. ติดตอผูประกอบการเพ่ือแจงการโอนเงินและนัดหมายการนําใบเสร็จมา

สงมอบให กง.ฐท.สส.โดยตรง  
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รายช่ือชุมชนนักปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางของ ฐท.สส. ป ๒๕๕๕ 
 
 ที่ปรึกษาและเจาหนาที่ประสานงานของชุมชนนักปฏิบัติ  

๑.  น.อ.อณุวัฒ  สัมภวะผล        รอง เสธ.ฐท.สส. (๒) /ทีป่รึกษาชุมชนนักปฏิบัติ 
๒.  น.อ.สุรนันท   แสงรัตนกูล      ผอ.กบ.ฐท.สส. /ผูนําการจัดการความรู (CKO) 
๓.  น.อ.หญิง วรินญา  รุงกลับ      ผูประสานงานความรู (KF)   
๔.  น.ท.หญิง กัญญภา  กันคลอย  เจาหนาที่ประสานงาน 
๕.  ร.อ.หญิง วลัยลักษณ   บุญมี   เจาหนาที่ประสานงาน 
๖.  พ.จ.อ.หญิง ทิพวรรณ   วัฒนกุลัง     เจาหนาที่ประสานงาน 
๗.  พ.จ.อ.หญิงภัทรภร  กุลวัฒนโชคชัย   เจาหนาที่ประสานงาน 

สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 
๑.  น.อ.สมหวัง  วงศอุดม                ๒.  น.ท.จรัญ     ดิศอรุณ               
๓.  น.ท.ชัยณรงค   เขียวขุนศร ี         ๔.  น.ท.ศกัดา   พัวทรัพยเจริญ        
๕.  น.ท.จิรวุฒิ    ยุทธชัย                 ๖.  น.ต.ชํานาญ   สมใจ                
๗.  น.ต.กนกศักดิ์   เจตนกุลวิวัฒน      ๘.  น.ต.ชัชชัย   ศรยีารัตน           
๙.  น.ต.ชุติพงศ   ธัญญโชติ             ๑๐. น.ต.ริสมัย   ลาสา 
๑๑.  ร.อ.กรกฎ  บัวรา                   ๑๒.  พ.จ.อ.ชัยรัตน   หอมชิต 
๑๓.  พ.จ.อ.นําภักดิ์   ดามา             ๑๔.  พ.จ.อ.เดชา  มัจฉา 
๑๕.  พ.จ.อ.อนาวรณ   รุงวงษ          ๑๖.  พ.จ.อ.คําพล   สาพา 
๑๗.  น.ท.ไพบูลย   ตันประเสริฐ       ผูแทน คป.ฐท.สส.  
๑๘.  ร.ต.สมพร   อุนแสง               ผูแทน กทส.ฐท.สส. 
๑๙.  จ.อ.ศุภชัย    อํ่าชุม                ผูแทน กทส.ฐท.สส.              
๒๐.  พ.จ.ท. เสถียร   แฝงทรัพย (เสียชีวิต)       ผูแทน กรง.ฐท.สส. 
๒๑.  ร.อ.สุมิตร    ทองใหม              ผูแทน รพ.อาภากรเกียรติวงศ  
๒๒.  ร.ต.สุขสันต   ศรีอําไพ             ผูแทน รพ.อาภากรเกียรติวงศ  
๒๓.  ร.อ.พิทักษ   โชครุง                ผูแทน กรม กสพ.ฐท.สส.   
๒๔.  ร.ท.สัณหวัช  อินนา               ผูแทน กรม กสพ.ฐท.สส.   
๒๕.  น.ต.ณรงค   เหลี่ยมมณี            ผูแทน กชธ.ฐท.สส.  
๒๖.  ร.ต.สุธีร      เหมราช               ผูแทน กชธ.ฐท.สส.  
๒๗.  จ.อ.หญิง อภิชญา   ศรีมา         ผูแทน กง.ฐท.สส.  
๒๘.  ร.ต.ธงรบ   บุญระเทพ             ผูแทนแผนกกรรมวิธีขอมูล ฐท.สส.   
๒๙.  จ.อ.วิเชษฐ   นิลเพ็ชร              ผูแทนแผนกกรรมวิธีขอมูล ฐท.สส.  
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