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1. บทนํา 
 

รายงานการออกแบบระบบงานฉบับนี้ เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกน ใชเปน
แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม และนําระบบออกใชงาน(Implementation) และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน รวม
ถึงการนําระบบงานคอมพิวเตอรใหม มาใชใหเกิดประสิทธิภาพ และความคลองตัวในการบริหารจัดการ เพื่อเปน
การตอบสนองนโยบายตามแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ใหมีการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน 
บัญชี  และการพัสดุ โดยระบบบัญชี เปนระบบบัญชีกองทุนโดยเกณฑคงคาง (Accrual Basis Accounting) 
ลักษณะ 3 มิติ 

ในการวิเคราะหและออกแบบระบบงานนี้ ไดมีการออกแบบขั้นตอนการทํางานใหมีความคลองตัวสูง
ขึ้น และออกแบบแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันมากขึ้น รวมทั้งมีการนําระบบคอมพิวเตอร
มาประยุกตใช ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทําใหการทํางานสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพิ่ม
ความถูกตองและลดความซ้ําซอนของขอมูล นอกจากนั้น ยังเปนการทําใหผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนมีระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               คณะผูจัดทํา 

บริษัท ซอฟตสแควร 1999 จํากัด 
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2. วัตถุประสงค 
 รายงานการออกแบบฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานในขั้นตอนตอไปของ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแกขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม และนําระบบออกใชงาน(Implementation) สําหรับ
ระบบวางแผน ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล ระบบการเงิน ระบบ
พัสดุและทรัพยสินถาวร ระบบบัญชีกองทุนลักษณะ 3 มิติเกณฑพึงรับ-พึงจาย ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 
(Activities Based Costing)  ตามโครงสรางและระบบบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจะเปนการบริหารแบบ
กระจายการตัดสินใจ โดยผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยจะกระจายอํานาจการตัดสินใจใหผูบริหารระดับคณะ หนวย
งาน และการรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการใชจายงบประมาณในระดับคณะ/หนวยงาน และผลรวมใน
ระดับมหาวิทยาลัย(Decentralization)  
 ในการออกแบบระบบของแตละระบบงานมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

2.1 เพื่อนําเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีความคลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียว
กัน 

2.2 เพื่อใหมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถตรวจสอบได 
2.3 เพื่อใหขอมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับขอมูลของหนวยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกระบวน

การปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหวางระบบงานที่เกี่ยวของ 
2.4 เพื่อเปนคูมือสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบขอมูลที่ตองจัดเตรียมใหมีในระบบ

งาน และระบบคอมพิวเตอรที่ตองรองรับระบบงานที่ไดมีการออกแบบไว 
2.5 เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน และความผิดพลาดของขอมูลในการรับ-สงขอมูลระหวางหนวยงาน 
2.6 เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห หรือประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและถูกตอง       

โดยเฉพาะสําหรับผูบริหาร 
2.7 เพื่อแกปญหาเดิมที่เคยมีและตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับแตละระบบ

งาน ไดแก การแกปญหาความซ้ําซอนในการบันทึกขอมูล การจัดเก็บขอมูลใหเปนไปอยางมีระบบ
และครบถวน การลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรกระดาษและเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร
และรายงานตางๆ สามารถติดตามและควบคุมงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการจัดทํา
รายงานรูปแบบตางๆ 
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3. การจัดแบงองคกร 
3.1 การจัดแบงองคกรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

1. สํานักงานอธิการบดี ศูนย/สถาบัน/สํานัก คณะ

1.1  กองกลาง
1.2  กองการเจาหนาท่ี
1.3  กองคลัง
1.4  กองแผนงาน
1.5  กองอาคารและสถานที่
1.6  กองบริการการศึกษา
1.7  กองกิจการนักศึกษา
หนวยตรวจสอบภายใน
O  โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน
O  ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน
O  สํานักงานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
O  ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก
O  สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
O  สํานักงานขอมูลขาวสาร
O  สถาบันความรวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง
O  สถาบันสันติศึกษา
O  สถาบันโรคเอดส
O  สํานักงานอํานวยการเพื่อนํามหาวิทยาลัยขอนแกนไปสู
     การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

2. สํานักงานวิทยบริการ
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. ศูนยคอมพิวเตอร
5. ศูนยบริการวิชากร
6. ศูนยหัวใจสิริกิต
7. สํานักทะเบียนและประมวลผล
8. บัณฑิตวิทยาลัย

1. แพทยศาสตร
2. เภสัชศาสตร
3. ทันตแพทยศาสตร
4. เทคนิคการแพทย
5. พยาบาลศาสตร
6. สาธารณสุขศาสตร
7. วิทยาศาสตร
8. เกษตรศาสตร
9. วิศวกรรมศาสตร
10. สัตวแพทยศาสตร
11. เทคโนโลยี
12. สถาปตยกรรมศาสตร
13. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. ศึกษาศาสตร
15. วิทยาการจัดการ
16. ศิลปกรรมศาสตร
O  วิทยาเขตหนองคาย
O  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

O     หมายถึง  หนวยงาน หรือ องคกรในกํากับ
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โครงสรางการบริหารระดับมหาวิทยาลัย(สํานักงานอธิการบดี) และคณะ/หนวยงาน 
ระดับมหาวิทยาลัย  ในการบริหารงบประมาณ มีสํานักงานอธิการบดี มีหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งแบงภารกิจออกเปน 3 
ดาน คือ การวางแผน การดําเนินงานตามแผน และการติดตามประเมินผล 

1. การวางแผน 
สํานักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน มีหนาที่ 
1. รับผิดชอบการวางแผนและจัดทําคําของบประมาณจากรัฐบาล โดยดําเนินการรวบรวม วิเคราะห

และจัดทําคําของบประมาณ และอัตรากําลัง(พนักงานมหาวิทยาลัย) ประสานงานกับสํานักงบ
ประมาณ จนกระทั่งรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปผานการอนุมัติจากรัฐสภา และ
รวบรวมคําของบ ประเมินจากเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงินรายได)ของแตละคณะ หนวย
งานเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

2. รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การติดตาม และประเมินผลการพัฒนา 
3. รับผิดชอบการวิจัยองคกร เพื่อประกอบการวางแผนและการของบประมาณ การรวบรวมขอมูลพ้ืน

ฐานเพื่อการวางแผน การรายงานผลงานประจําป สถิติประจําป 
4. รับผิดชอบการจัดทําผังแมบทมหาวิทยาลัย วิเคราะหการใชพ้ืนที่อาคาร/มหาวิทยาลัย เขียนแบบ สิ่ง

กอสรางเพื่อขออนุมัติกอสราง 
2. การดําเนินการตามแผน 

สํานักงานอธิการบดี โดยกองคลังมีหนาที่ 
1. รับผิดชอบในการของเงินประจํางวด โอน และเปลี่ยนแปลงรายการ ไปยังสํานักงบประมาณควบ

คุมการเบิกจาย และตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย 
2. รับผิดชอบการจัดชุดเอกสารเพื่อวางฎีกา การจายเช็คใหแกเจาหนี้ ตามเอกสารการเบิกจาย และรับ

เงินรายไดแผนดินคืนคลัง 
3. รับผิดชอบบันทึกการจายเงินตามใบสําคัญ และเก็บเอกสารการเบิกจายทั้งหมด 
4. ดําเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และสงเอกสารเบิก

จายตามกระบวนการเบิกจายเงิน 
5. ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร และเบิกจายเงินในสวนของเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงินราย

ได) ไมเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณแผนดิน 
3. การติดตามและประเมินผล 

สํานักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน เปนผูรับผิดชอบการติดตามและประเมินผลงาน ประเมินผลลัพธ
จากการดําเนินงาน ซึ่งปจจุบัน การติดตามแผนงานจะเปนรายการการใชงบประมาณแผนดินเปนรายงวด(4
เดือน) รายไตรมาส(3เดือน) และรายงานเปนรายการ หมวดรายจาย ไมไดกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อใชใน การราย
งาน การติดตาม ประเมินผล ไมสามารถรายงานผลงานที่ไดรับจากการใชงบประมาณ วัดผลผลิตและผลลัพธ
ของกิจกรรม หรือโครงการไมไดอยางชัดเจน 

นอกจากนี้ หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ตรวจสอบการใชจาย งบประมาณใหถูกตองตามที่สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินกําหนด 
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ระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก 
การจัดสายงานการบริหารงบประมาณในระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก มอบอํานาจจากอธิการบดีที่ 

กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก อยูในความควบคุมและรับผิดชอบของรอง
คณบดี 2 ฝาย คือ ฝายบริหาร และ ฝายวางแผนและพัฒนา 

 
 
 
 
 

ซึ่งแบงภาระรับผิดชอบดังนี้คือ 
1) งานนโยบายและแผน  รับผิดชอบการจัดท
ของบประมาณของคณะสงไปยังกองแผนงา
2) งานคลังและพัสดุ  รับผิดชอบการบริหารง
ไปตามระเบียบและขอบังคับ และสงเบิกจาย

 

 

 
 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง 
คณะ
ี 
ภาควิชา
1. งานบ
2. งานค
3. งานบ
4. งานน

ําคําของบประมาณ โดย
น 
บประมาณโดยดําเนินกา
ไปยังกองคลัง 
สํานักงานคณบด
ริหารและงานธุรการ 
ลังและพัสดุ 
ริการการศึกษา 
โยบายและแผน 

ดําเนินการรวบรวม และจัดทําคํา

รควบคุม ดูแลการเบิกจายใหเปน
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3.2 การจัดแบงองคกรของหนวยงาน 
 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

O     หมายถึง  หนวยงาน หรือ องคกรในกํากับ

งานการเงิน

สํานักงานอธิการบดี

กองคลัง

งานบัญชี งานพัสดุงานเงินรายได งานงบประมาณงานธุรการ

O หนวยรับ-สง
    หนังสือ
O หนวยพิมพ

O หนวยรับจายเงิน
O หนวยเบิกจาย
    เงินเดือน
O หนวยเบิกจาย
    ท่ัวไป
O หนวยตรวจสอบ
   หลักฐาน และ
   เงินประจํางวด

O หนวยรับจายเงิน
O หนวยเงินยืมทดรอง
O หนวยตรวจสอบ
    คุมยอด และ
    จัดทําฎีกา

O หนวยบัญชี
    งบประมาณ
O หนวยบัญชี
    เงินรายได
O หนวยรายงาน
    การเงิน และสถิติ

O หนวยจัดหาพัสดุ
O หนวยบัญชีเก็บ
    รักษาและจายพัสดุ
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แผนผังทางเดินขอมูล  

(Data Flow Diagram) 
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4. แผนผังทางเดินขอมูล (Data Flow Diagram) 
 

คําอธิบายสัญลักษณท่ีใชในการเขียน DFD 
 

 
 
 
 

หมายถึง กิจกรรม / งานที่กระทําในระบบนั้นๆ 

 
 
 
 

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ 

 
 
 
 

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ ซึ่งมีการอางถึงมากกวา 1 ครั้ง 

 
 
 
 

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process) 
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ 

 
 
 
 

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process) 
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ ซึ่งมี
การอางถึงมากกวา 1 ครั้ง 

 
 
 
 

หมายถึง กระแสขอมูลซึ่งจะแสดงรายละเอียดของขอมูลที่ไหลระหวาง
กระบวนการ(Process) ตางๆ ในระบบ หรือองคประกอบอื่นๆ ภายนอก
ระบบ โดยที่ลักษณะของขอมูลที่ไหลอาจจะเปนขอมูลเดี่ยวหรือกลุม
ของขอมูลก็ได 

กระบวนการ (Process)

องคประกอบภายนอก (External Entity)

องคประกอบภายนอก (External Entity)

ระบบที่อยูภายนอก (External System)

ระบบที่อยูภายนอก (External System)

กระแสขอมูล (Data Flow)

   

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง แกไขเม่ือ  23 มึ.ค. 2547 



 
 
 

PO_ รายงานการออกแบบระด

ระบบจัดซื้อ/จัดจาง 
แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

ับฟงกชัน                                                                                                            PO_4- 2 

ระบบจัดซื้อ/จัดจาง : Level 0

ขอมูลหลักประกันซอง/สัญญา, ใบสงของ/ใบแจงหนี้, ขอมูลการเสนอราคา, ขอมูลการทําสัญญา/ใบสั่ง

ขอมูลสัญญา/ใบสั่ง,ขอมูลผลการจัดซื้อ/จัดจาง,
ขอมูลการขอทราบผลการตรวจรับ/การใชงานพัสดุ/งานจาง(เพื่อคืนหลักประกันสัญญา)

ขอมูลการขอใหเสนอราคา, ขอมูลสัญญา/ใบสั่ง, ขอมูลคืนหลักประกันซอง/สัญญา

ขอมูลขอความเห็นชอบ/ ขออนุมัติ

ขอมูลใหความเห็นชอบ/ อนุมัติ

ขอมูลผูขาย/ผูรับจาง

ขอมูลวัสดุที่ตองการขึ้นทะเบียน /รายละเอียดวัสดุ ,
ขอมูลการตรวจรับวัสดุ

ขอมูลวัสดุที่ตองการจัดซื้อ,ขอมูลรหัสวัสดุ,

ขอมูลรายละเอียดทรัพยสินถาวรที่จัดซื้อ/จัดจาง  , ขอมูลทรัพยสินถาวร
ที่ตองการออกรหัส ,  ขอมูลการตรวจรับทรัพยสินถาวร

ขอมูลรายการขอซื้อ/ขอจาง,ขอมูลการตรวจรับพัสดุ/งานจาง, ขอมูลใบสั่ง,
ขอมูลผลการตรวจรับ/การใชงานพัสดุ/งานจาง(เพื่อคืนหลักประกันสัญญา)

ขอมูลการรับหลักประกันซอง/สัญญาที่เปนเงินสด/เช็ค ,
ขอมูลการจายคืนหลักประกันซอง/สัญญาที่เปนเงินสด/เช็ค

ขอมูลผูขาย/ผูรับจางรายใหม, ขอมูลปรับปรุงผูขาย/ผูรับจาง    , ขึ้นทะเบียนเจาหนี้
,ใบสงของ/ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี, ขอมูลประกอบการเบิกจาย, ขอมูลการตรวจรับพัสดุ/งานจาง, ขอมูลการขอ
ถอนหลักประกันซอง/สัญญาที่เปนเงินสด/เช็ค , ขอมูลการคืนพัสดุอื่นๆ

2. ระบบงานรับ/จาย
เงิน คณะ/หนวยงาน

11. ระบบทะเบียนทรัพ
ยสินถาวร

ผูมีอํานาจอนุมัติ

1.ระบบงบประมาณ

ผูขาย /ผูรับจาง

5. ระบบเจาหนี้

12

ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
ขอมูลอนุมัติในหลักการ, ขอมูลการอนุมัติเงิน, ขอมูลการอนุมัติเงินประจํางวด, ขอมูลการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิ
น/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ ,
ขอมูลอนุมัติเปลี่ยนแปลงการอนุมัติหลักการ , ขอมูลอนุมัติเปลี่ยนแปลงการอนุมัติเงิน

ขอมูลขออนุมัติในหลักการ, ขอมูลการขออนุมัติเงิน,
ขอมูลการขออนุมัติเงินประจํางวด,
ขอมูลการขอกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ ,
ขอมูลขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการอนุมัตหลักการ , ขอมูลขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการ
อนุมัติเงิน

มหาวิทยาลัย

ขอมูลใหความเห็นชอบ/ อนุมัติ

ขอมูลขอความเห็นชอบ/ ขออนุมัติ

ขอมูลใบวางหลักประกัน

13. ระบบคลังพัสดุ

ประกาศตาง ๆ

หนวยงานตางๆทั้งภาย
ในและภายนอก มข.

หนวยตรวจสอบภายในปลัดทบวง

คณะกรรมการฯ ขอมูลการเปดซอง  ,ขอมูลการเสนอราคา

ขอมูลผลการเปดซอง  ,ขอมูลการเคัดเลือกผูเสนอราคา

ขอมูลผูขาย/รับจางที่เปนผูทิ้งงาน ขอมูลผลการจัดจาง ต.ส.3
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ระบบจัดซื้อ/จัดจาง : Level 1

12.1

ขอซื้อ/ขอจาง

12.2

ทําสัญญา/ใบสั่ง

12.3

ตรวจรับฯ

12.4

คืนหลักประกัน

ผูขาย/ผูรับจาง 2. ระบบงานรับ/จาย
เงิน

ผูมีอํานาจอนุมัติ

มหาวิทยาลัย

13. ระบบคลังพัสดุ

คณะ/หนวยงาน

11.ระบบทะเบียน
ทรัพยสินถาวร

ผูขาย/ผูรับจาง

ขอมูลวัสดุที่ตองการจัดซื้อ
, ขอมูลรหัสวัสดุ

ขอมูลรายการขอซื้อ/ขอจาง

ขอมูลการอนุมัติในหลักการ, ขอมูลการอนุมัติเงิน

ขอมูลการขออนุมัติในหลักการ, ขอมูลการขออนุมัติเงิน

ขอมูลการขออนุมัติเงิน, ขอมูลการขออนุมัติเงินประจํางวด,
ขอมูลขออนุมัติเปล่ียนแปลงการอนุมัติหลักการ, ขอมูลขออนุมัติเปล่ียนแ
ปลงการอนุมัติเงิน

ขอมูลการอนุมัติเงิน,ขอมูลการอนุมัติเงินประจํางวด,ขอมูลอนุมัติเปล่ียนแปลง
การอนุมัติหลักการ, ขอมูลอนุมัติเปล่ียนแปลงการอนุมัติเงิน

ขอมูลขอความเห็นชอบฯ/ขออนุมัติ

ขอมูลใหความเห็นชอบฯ/อนุมัติ

ขอมูลขออนุมัติ

ขอมูลอนุมัติ

ขอมูลผลการจัดซ้ือ/จัดจาง, ขอมูลสัญญา/ใบส่ัง

ขอมูลการตรวจรับฯ

ขอมูลการขอทราบผลการตรวจรับ/การใชงานพัสดุ/งานจาง(เพื่อคืนหลักประกันสัญญา)

ขอมูลผลการตรวจรับ/การใชงานพัสดุ/งานจาง(เพื่อคืนหลักประกันสัญญา)

ขอมูลการตรวจรับทรัพยสินถาวร ,
ขอมูลทรัพยสินถาวรที่ตองการออกรหัส

ขอมูลการสิ้นสุดสัญญา

ใบสงของ/ใบแจงหน้ี/ใบกํากับภาษี

ขอมูลการคืนหลักประกันสัญญา

ขอมูลการรับหลักประกันสัญญาที่เปนเงินสด/เช็ค

ขอมูลการทําสัญญา, หลักประกันสัญญาที่เปนหนังสือคํ้าประกันพันธบัตร

ขอมูลใบสั่งซื้อ/ส่ังจาง, รายการสัญญา

ขอมูลการทําสัญญา/ใบสั่ง
ขอมูลการตรวจรับฯ

ขอมูลขออนุมัติ

ขอมูลอนุมัติ

ขอมูลขอความเห็นชอบฯ/ขออนุมัติ

ขอมูลใหความเห็นชอบฯ/อนุมัติ

ขอมูลการรับหลักประกันซองที่เปนเงินสด/เช็ค, ขอมูล
การจายคืนหลักประกันที่เปนเงินสด/เช็ค

ขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง

ขอมูลหลักประกันซองที่เปนหนังสือคํ้าประกัน/พันธบัตร,
ขอมูลการเสนอราคา

ขอมูลการคืนหลักประกันซองที่เปนหนังสือคํ้าประกัน/พันธบัตร, ข
อมูลการขอใหเสนอราคา

ขอมูลผูขาย/ผูรับจาง

ใบสงของ/ใบแจงหน้ี/ใบกํากับภาษี ,
ขอมูลประกอบการเบิกจาย, ขอมูลการตรวจรับฯ,
ขอมูลปรับปรุงผูขาย/ผูรับจาง
ขอมูลการคืนพัสดุอ่ืนๆ

5. ระบบเจาหนี้

ขอมูลผูขาย/ผูรับจาง

ขอมูลผูขาย/ผูรับจางรายใหม,ขอมูลการขอถอนประกันซองที่เปนเงินสด/เช็ค,ข้ึนทะเบียนเจาหน้ี

5. ระบบเจาหนี้

ขอมูลการขอถอนประกันสัญญาที่เปนเงินสด/เช็ค

ขอมูลใบวางหลักประกัน ขอมูลใบวางหลักประกัน

ขอมูลการขอกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจาย/
ขยายเวลาเบิกจายกรณีพิเศษ

ขอมูลการกันเงิน/ขยายเวลากันเงิน/
ขยายเวลากันเงินกรณีพิเศษขอมูลรายละเอียดทรัพยสินถาวรจัดซ้ือ/จัดจาง

1. ระบบงบประมาณ

1. ระบบงบประมาณ

ขอมูลวัสดุที่ตองการขึ้นทะเบียน/รายละเอียดวัสดุ

ขอมูลผลการเปดซอง  ,
ขอมูลการเคัดเลือกผูเสนอราคา

คณะกรรมการ ฯ
ขอมูลการเปดซอง  ,
ขอมูลการเสนอราคา

13. ระบบคลังพัสดุ

ขอมูลวัสดุที่ตองการจัดซ้ือ

ขอมูลการตรวจรับวัสดุ

ขอมูลการจายคืนหลักประกันสัญญาที่เปนเงินสด/เช็ค

ขอมูลใบสั่ง

5. ระบบเจาหนี้

หนวยงานตางๆทั้งภาย
ในและภายนอก มข.

ประกาศตางๆ

ปลัดทบวงขอมูลผูขาย/รับจางที่เปนผูทิ้งงาน

หนวยตรวจสอบภายใน

ขอมูลผลการจัดจาง  ต.ส.3

 



 

 

 

 

 

งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน



 
5. งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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ผังระบบงานภาพรวม 

 
 
 

12. ระบบจัดซื้อ/จัดจาง 
PO 

 
 

12.1 การขอซื้อ/ขอจาง  
 

 
12.2 การทําใบสั่งซื้อ/จาง/ การทําสัญญา 

 
 

 
12.3 การตรวจรับ และ
เตรียมเอกสารเพื่อเบิก

จาย 

 
12.4การคืนหลัก

ประกัน 
 

 
CF-PO-01 วิธีตกลงราคา/กรณี
พิเศษ  

 
 
 

CF-PO-09 
การวางหลักประกัน

สัญญา 
CF-PO-04 

การวางหลักประกัน
ซอง 

CF-PO-06 
การทําขอ 

ตกลงซื้อขาย/จาง 

CF-PO-11 
การตรวจรับฯ 

CF-PO-13 
การคืนหลักประกัน

สัญญา 

CF-PO-07 
การทําใบสั่งตาม 

สัญญาจะซื้อจะขายฯ 
CF- PO-02 

วิธีประกวดราคาแล
วิธีสอบราคาและวิธ

พิเศษ 

CF-PO-05 
การคืนหลักประกัน

ซอง 
 
 
 

CF-PO-10 
การเปลี่ยนแปลง 

สัญญา 

CF-PO-12 
การเตรียมเอกสาร 
ประกอบการเบิกจาย 

 
 

  

CF-PO-08 
การทําสัญญา CF- PO-03 

การรับซองเสนอราค  
ตามวิธีสอบ/ประกวดฯ

 
 
 

                                                                                                                                                                   
ะ
ี

า
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5. งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 งาน  

รายงานการออกแบบระบบจัดซื้อ/จัดจางฉบับนี้ เปนการออกแบบรายละเอียดของการปฏิบัติงานการจัด
จาง หรือการจัดหาพัสดุ ซึ่งความหมายรวมถึง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวใน
หนังสือการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทราย
จายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ ซึ่งไดมีการออกแบบงานใหเปนไปตามขั้นตอนของกระบวนการ
ทํางานในการจัดซื้อ/จัดจาง ดังนี้ 

1. การขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจาง  
เปนขั้นตอนงานที่จะตองดําเนินการกอนที่จะจัดทําใบสั่งซื้อ/จาง หรือสัญญา เชนการติดตอผูขาย 

หรือผูรับจางใหเสนอราคา, การตรวจสอบงบประมาณในการขอซื้อ/ขอจาง, การขออนุมัติในหลักการ ใน
กรณีที่รายการขอซื้อ/ขอจางนั้นยังไมไดผานการอนุมัติในหลักการ, การจัดทํารายงานขอซื้อ/ขอจาง ทั้งจาก
ผูขอโดยตรง และจากการคํานวณของระบบงาน, การรับ และคืนหลักประกันซอง ซึ่งประกอบดวย 

1.1 รายงานขอซื้อ/ขอจางตามวิธีตกลงราคาหรือกรณีพิเศษ 
1.2 รายงานขอซื้อ/ขอจางตามวิธีสอบราคา, ประกวดราคา และ วิธีพิเศษ 
ผูจัดทํารายงานขอซื้อ/ขอจาง เปนผูพิจารณาขอมูล 3 มิติ ในการขอซื้อ/ขอจางนั้น ๆ โดยเฉพาะ

กรณีที่ยังไมไดรับอนุมัติในหลักการ ซึ่งตองระบุถึงวัตถุประสงค ของการนํามาใช และหนวยงานผูใช รวม
ถึงตองตรวจสอบขอมูลกับหนวยงานงบประมาณ และผูมีอํานาจในการพิจารณา 

1.3 การรับซองเสนอราคาตามวิธีสอบราคา หรือวิธีประกวดราคา 
1.4 วางหลักประกันซอง 
1.5 การคืนหลักประกันซอง 

2. การทําใบสั่งซื้อ/จาง/ การทําสัญญา 
เปนขั้นตอนงานในการจัดทําใบสั่งซื้อ/จาง หรือสัญญาแตละกรณี โดยจะรวมถึงการตรวจสอบ และ

ขอกันเงินงบประมาณในการสั่งซื้อ/สั่งจาง, การรับหลักประกันสัญญา ซึ่งประกอบดวย  
1.6 การจัดทําขอตกลงซื้อ/จาง 
1.7 การจัดทําใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 
1.8 การทําสัญญา 
1.9 การวางหลักประกันสัญญา 
1.10  การเปลี่ยนแปลงสัญญา 

3.  การตรวจรับ และเตรียมเอกสารเพื่อเบิกจาย 
เปนขั้นตอนงานในการรับจากใบขอตกลงซื้อขาย/จาง,ใบสั่งซื้อ หรือสัญญา และการตรวจรับพัสดุ 

หรืองานจาง ทั้งการรับแบบงวดเดียว หรือหลายงวด ซึ่งจะรวมถึงกรณีที่มีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสัญญา
กอนที่จะมีการรับ หรือตรวจรับ, การรวบรวมเอกสารเพื่อลงทะเบียนครุภัณฑ, การรวบรวมเอกสารเพื่อเบิก
จาย ซึ่งประกอบดวย 

  1.11  การตรวจรับฯ 
  1.12  การเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจาย 
4. การคืนหลักประกัน 

1.13 การคืนหลักประกันสัญญา 
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5.2 Conceptual Flow 

คําอธิบายสัญลักษณท่ีใชในการเขียน Conceptual Flow 
 
 
 
 
 

หมายถึง กิจกรรม / งานที่กระทําในขั้นตอนนั้นๆ 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ที่มีการปรับปรุงใหม ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ที่มีการออกแบบใหม ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง การบันทึกขอมูลตางๆ ลงระบบคอมพิวเตอร On-line โดยระบุ
หนาจอที่ใช จะไมเกี่ยวของกับที่หนวยงานจัดเก็บขอมูลเอง เชน เก็บใน 
EXCEL ACCESS 

 
 
 
 

หมายถึง กระบวนการทํางานที่ตองมีการตัดสินใจของกิจกรรม / งานที่
กระทําในขั้นตอนนั้นๆ และสงผลออกมาเปน 2 ลักษณะ ซึ่งผลลัพธของ
การตัดสินใจ จะสงผลกระบวนการหรือเอกสารในขั้นตอนตอไป 

 
 
 
 

หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยผูปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณา วาจะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตองยอนกลับไปยัง
ขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยระบบ เพื่อพิจารณา วา
จะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตองยอนกลับไปยังขั้นตอนใด 
 

จุดควบคุมโดยระบบ (System Control Point)

S

กระบวนการ (Process)

การตัดสินใจ (Decision)

จุดควบคุมโดยผูปฏิบัติงาน (Manual Control Point)

M

เอกสาร (Document)

เอกสารที่ปรับปรุง (Redesign Document)

เอกสารที่ออกแบบใหม (New Document)

กระบวนการระบบงานคอมพิวเตอร
(Compu te r  P r oces s )

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                    PO_5- 4 

 
 
 
 

หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยผูปฏิบัติงาน และโดย
ระบบ เพื่อพิจารณาวาจะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตองยอน
กลับไปยังขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวามีการเชื่อมตอมาจากขั้น
ตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวามีการเชื่อมไปยังขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง จุดแบงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดเริ่มตนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดสิ้นสุดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดเชื่อมตอของขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยอาจเชื่อม
ระหวางภายในหนากระดาษ หรือระหวางหนากระดาษ  ( n แทน หมาย
เลขอางอิงของจุดเชื่อมตอ) 

 
 
 
 

หมายถึง จุดรวมหรือจุดแยกของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

M ,  S

จุดควบคุมโดยผูปฏิบัติงาน และโดยระบบ
(Manua l  and Sys tem Cont ro l  Po in t )

การเชื่อมตอระหวางข้ันตอนการปฏิบัติงาน
( F l ow Connec to r  Po in t )

การเชื่อมตอระหวางข้ันตอนการปฏิบัติงาน
( F l ow Connec to r  Po in t )

จุดแบงข้ันตอนการปฏิบัติงาน
(Funct ion Sepera to r  Po in t )

เริ่มตน

จุดเร่ิมตน (Starting Point)

สิ้นสุด

จุดส้ินสุด (Terminator Point)

n

จุดเช่ือมตอ (Connector Point)

จุดรวม/จุดแยก (Integrator/Separator Point)
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-01 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจาง วิธีตกลงราคา/กรณีพิเศษ หนาที่ :  1 / 4

คณะ/หนวยงาน

CF-IN-01

ขั้นตอนการคํานวณความตองการวัสดุ 1
KK-IN-OR-02 รายงานความตองการวัสดุเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ

1 ความตองการที่มาจากระบบคลังวัสดุ จะเปนความตองการเมื่อถึงจุดสั่งซื้อเฉพาะของคลังวัสดุกลางของคณะฯ เทานั้น ซึ่งจะตองไดรับการยืนยันจากเจาหนาที่ของหนวยคลังวัสดุกอนที่จะสงขอมูลการขอซื้อเขาสูระบบจัดซื้อ/จัดจาง

เริ่มตน

รับขอมูลความตองการ
ขอซื้อ/ขอจาง

KK-PO-ID-01 แบบฟอรมขอซื้อ/ขอจาง

กรอกรายละเอียดพัสดุ
ในใบแจงขอออกรหัส

KK-IN-ID-01 ใบแจงขอขึ้นทะเบียน

บันทึกขอมูล
รายงานขอซื้อ/ขอจาง

KK-PO-DT-01 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง

เปนรายการพัสดุใหม
ใชหรือไม

ใช

ไมใช

CF-IN-02

ขั้นตอนการขึ่นทะเบียนวัสดุ
เปนครุภัณฑใชหรือไม

ไมใช

ใช

CF-FA-03

การกําหนดรหัสและรายละเอียดทรัพยสินใหม

รับเอกสารใบเบิก
(KK-IN-OD02)

จากหนวยคลังวัสดุ

CF-IN-07

ขั้นตอนการจายเพื่อใช

สั่งพิมพรายงานขอซื้อ/ขอ
จาง พรอมจัดทําบันทึกปะ
หนารายงานขอซื้อ/ขอจาง

KK-PO-OD-01 รายงานขอซื้อ/ขอจาง
KK-PO-OD-06 บันทึกปะหนารายงานขอซื้อ/ขอจาง

จัดทําคําสั่งแตงคั้งคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ

KK-PO-OD-17 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

1

กรอกรายละเอียดพัสดุ
ในใบแจงขอออกรหัส

KK-FA-ID-01 ใบแจงขอกําหนดรหัส

บันทึกขอมูล
ใบขอใหจัดหาจัดจาง

KK-PO-DT-17 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบขอใหจัดหาจัดจาง
KK-PO-DT-18 หนาจอบันทึก-อนุมัติขอมูลใบขอใหจัดหาจัดจาง
KK-PO-DT-19 หนาจอประมวลผล-ขอมูลใบขอใหจัดหาจัดจาง

 

  



 
 
 

CF-BG-14
CF-BG-15

ขั้นตอนการอนุมัติเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-01 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจาง วิธีตกลงราคา/กรณีพิเศษ หนาที่ :  2 / 4

คณะ/หนวยงาน หนวยงบประมาณ

1

หนวยจัดหาพัสดุ

รับเรื่อง เพื่อดําเนินการแกไข

2

มีการแกไขขอมูลที่
เกี่ยวของกับงบประ-
มาณใชหรือไม

ใช

ไมใช

สิ้นสุด

ยกเลิก
รายงานขอซื้อ/ขอจาง

KK-PO-DT-02 หนาจอบันทึก-ยกเลิก
ขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง

แจงหนวยงบประมาณ
เพื่อรับทราบ(กรณีผานขั้นตอนการ

ขออนุมัติหลักการแลว)

ยกเลิกรายงานขอซื้อ/ขอจาง

มีการแกไขขอมูลการ
ขอซื้อ/ขอจางหรือไม

มี

ไมมี

M, S

ขอความ
เห็นชอบ

เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

KK-PO-DT-03 หนาจอบันทึก-อนุมัติขอมูล
รายงานขอซื้อ/ขอจาง

แกไขขอมูลรายงาน
ขอซื้อ/ขอจาง

KK-PO-DT-01 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง

M
เสนอผูมีอํานาจ
เห็นชอบและ

ลงนามในคําสั่งฯ
เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

งานบริหารและธุรการ/งานธุรการ กองคลัง

ออกเลขที่คําสั่งฯ

ไมผานอนุมัติ

ผานการอนุมัติตรวจสอบวา
ผานการอนุมัติ

หรือไม

M

บันทึกขอเพิ่มเติมใน
รายงานขอซื้อ/ขอจาง
KK-PO-DT--01 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง

ขั้นตอนการอนุมัติหลักการ

สงเรื่องคืนคณะ/
หนวยงานเพื่อแกไข

M

ตรวจสอบ
เอกสาร

ผาน

ไมผาน
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-01 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจาง วิธีตกลงราคา/กรณีพิเศษ หนาที่ :  3 / 4

คณะ/หนวยงาน

2

งานบัญชีเจาหนี้

1
การติดตอ ผูขาย/ผูรับจางใหเสนอราคา

CF-AP-01

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเจาหนี้

กรอกแบบฟอรมการ
ขอขึ้นทะเบียนเจาหนี้

KK-AP-ID-01 แบบฟอรมขอขึ้นทะเบียนเจาหนี้

ตองเพิ่มหรือปรับปรุง
ขอมูลผูขาย/ผูรับจาง

ใชหรือไม

ใช

ไมใช

พิมพใบขอใหเสนอราคา
สงใหผูขาย/ผูรับจาง

KK-PO-OD-02ใบขอใหเสนอราคา

ติดตอผูขาย/ผูรับจาง
ใหเสนอราคา

KK-PO-ID-02 ใบเสนอราคา

บันทึกขอมูล
การขอใหเสนอราคา

KK-PO-DT-04 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลการเสนอราคา

บันทึกขอมูล
การเสนอราคา
KK-PO-DT-05 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบเสนอราคา

3
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-01 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจาง วิธีตกลงราคา/กรณีพิเศษ หนาที่ :  4 / 4

หนวยจัดหาพัสดุ

3

CF-PO-08

ขั้นตอนการทําสัญญา

CF-PO-06

ขั้นตอนการทําขอตกลงซื้อ/จาง

คัดแยกวาเปนเรื่องที่จัดทําขอ
ตกลงซื้อ/จาง ใชหรือไม

ไมใช

ใช

จัดทําสรุปผลการ
จัดซื้อ/จัดจาง

KK-PO-OD-03 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจาง

สงคืนเจาหนาที่ผูจัดทํา
เพื่อแกไขสรุปผลการ

จัดซื้อ/จัดจาง

M
ผูมีอํานาจตรวจ
สอบและลง

นามตามลําดับขั้น

ผาน

ไมผาน
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-02 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจางวิธีประกวดราคา,วิธีสอบราคาและวิธีพิเศษ หนาที่ :  1 / 4

คณะ/หนวยงาน

เริ่มตน

รับขอมูลความตองการ
ขอซื้อ/ขอจาง

KK-PO-ID-01 แบบฟอรมขอซื้อ/ขอจาง

เปนรายการพัสดุใหม
ใชหรือไม

ใช

ไมใช

กรอกรายละเอียดพัสดุ
ในใบแจงขอออกรหัส

KK-IN-ID-01 ใบแจงขอขึ้นทะเบียน

CF-IN-02

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัสดุ

เปนครุภัณฑใชหรือไม

ไมใช

ใช
CF-FA-04

การกําหนดรหัสและรายละเอียดทรัพยสินใหม

1 ความตองการที่มาจากระบบคลังวัสดุ จะเปนความตองการเมื่อถึงจุดสั่งซื้อเฉพาะของคลังวัสดุกลางของคณะฯ เทานั้น ซึ่งจะตองไดรับการยืนยันจากเจาหนาที่ของหนวยคลังวัสดุกอนที่จะสงขอมูลการขอซื้อเขาสูระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-IN-01

ขั้นตอนการคํานวณความตองการวัสดุ 1
รายงานความตองการวัสดุเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ(  KK-IN-OR-02)

รับเอกสารใบเบิก (KK-IN-OD-02)
จากหนวยคลังวัสดุ

CF-IN-07

ขั้นตอนการจายเพื่อใช

1

เปนงานจางกอสรางใช
หรือไม

ไมใช

ใช จัดทําบันทึกเพื่อสงราง และคําสั่งแ
ตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง

KK-PO-OD-28 บันทึกเพื่อสงราง
KK-PO-OD-29 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง

เจาหนาที่พัสดุเสนอประธานกรรมก
ารกําหนดราคากลาง

เพื่อจัดทําหนังสือเชิญประชุมกรรม
การกําหนดราคากลาง

KK-PO-OD-30 หนังสือเชิญประชุม
กําหนดราคากลาง

จัดทําบันทึกรายงานของ
คณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง เสนอคณบดี

เพื่อรับทราบ

KK-PO-OD-31 บันทึกรายงานของคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง

บันทึกขอมูล
รายงานขอซื้อ/ขอจาง

KK-PO-DT-01 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง

กรอกรายละเอียดพัสดุ
ในใบแจงขอออกรหัส

KK-FA-ID-01 ใบแจงขอกําหนดรหัส

บันทึกขอมูล
ใบขอใหจัดหาจัดจาง

KK-PO-DT-17 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบขอใหจัดหาจัดจาง
KK-PO-DT-18 หนาจอบันทึก-อนุมัติขอมูลใบขอใหจัดหาจัดจาง
KK-PO-DT-19 หนาจอประมวลผล-ขอมูลใบขอใหจัดหาจัดจาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-02 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจางวิธีประกวดราคา,วิธีสอบราคาและวิธีพิเศษ หนาที่ :  2 / 4

คณะ/หนวยงาน หนวยจัดหาพัสดุ

สั่งพิมพรายงานขอซื้อ/ขอ
จาง พรอมจัดทําบันทึกปะ
หนารายงานขอซื้อ/ขอจาง

KK-PO-OD-06 บันทึกปะหนารายงานขอซื้อ/ขอจาง
KK-PO-OD-01 รายงานขอซื้อ/ขอจาง

ยกเลิกรายงานขอซื้อ/ขอจาง

1

สิ้นสุด

ยกเลิก
รายงานขอซื้อ/ขอจาง

KK-PO-DT-02 หนาจอบันทึกยกเลิก
ขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง

แจงหนวยงบประมาณ
เพื่อรับทราบ

สงเรื่องคืนคณะ/
หนวยงานเพื่อแกไข

จัดทําเอกสารสอบราคา/ประกวดรา
คา, ประกาศฯ, คําสั่งแตงตั้งฯ, และ

เอกสารแบบ
ฟอรมประกอบเรื่องการสอบราคา

/ประกวดราคาและ
วิธีพิเศษ

KK-PO-OD-11 ประกาศสอบราคา
KK-PO-OD-12 เอกสารสอบราคา
KK-PO-OD-13 ประกาศประกวดราคา
KK-PO-OD-14 เอกสารประกวดราคา
KK-PO-OD-18 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบราคา/ประกวดราคา
KK-PO-OD-24 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการโดยวิธีพิเศษ (กรณีพิเศษ )

M

ตรวจสอบ
เอกสาร

ไมผาน

ผาน

บันทึกขอมูลการขอให
เสนอราคา

KK-PO-DT-04 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลการเสนอราคา

เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

M, S

ขอความ
เห็นชอบ

KK-PO-DT-01 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง

2

งานบริหารและธุรการ / งานธุรการ กองคลัง

CF-BG-14
CF-BG-15

ขั้นตอนการอนุมัติหลัการ,
ขั้นตอนการอนุมัติเงิน

หนวยงบประมาณ

บันทึกขอเพิ่มเติมใน
รายงานขอซื้อ/ขอจาง

KK-PO-DT-02 หนาจอบันทึก-อนุมัติ
ขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง

ไมผานอนุมัติ

ผานการอนุมัติ

ตรวจสอบวา
ผานการอนุมัติ

หรือไม

M

พิมพใบกําหนดวันที่ในการดําเนิน
การขั้นตอนตางๆ และ
กําหนดราคาขายเอกสาร

KK-PO-OD-02 ใบขอมูลการเสนอราคา
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 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-02 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจางวิธีประกวดราคา,วิธีสอบราคาและวิธีพิเศษ หนาที่ :  3 / 4

หนวยจัดหาพัสดุ

2

ผูขาย/ผูรับจาง

สงคืนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
เพื่อแกไข

หัวหนางานพัสดุ
ตรวจสอบความถูกต

อง

M

ผาน

ไมผาน

เปนวิธีพิเศษใชหรือไม

ไมใช

ใช
คณะกรรมการวิธีพิเศษติด
ตอผูขายใหมาเสนอราคา

คณะกรรมการวิธีพิเศษ

ผูขาย/ผูรับจาง ทําการเสนอราคา

คณะกรรมการวิธีพิเศษ
คัดเลือกผูขาย/ผูรับจาง

1
การติดตอ ผูขาย/ผูรับจางใหเสนอราคา

CF-AP-01

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเจาหนี้

กรอกแบบฟอรมการ
ขอขึ้นทะเบียนเจาหนี้

KK-AP-ID-01 แบบฟอรมขอขึ้นทะเบียนเจาหนี้

ตองเพิ่มหรือปรับปรุง
ขอมูลผูขาย/ผูรับจาง

ใชหรือไม

ใช

ไมใช

บันทึกขอมูล
การขอใหเสนอราคา

KK-PO-DT-04 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลการเสนอราคา

3

ดําเนินการประกาศสอบราคา/ประก
วดราคาและสงสําเนาเอกสารประกา

ศสอบราคา/
ประกวดราคา

ใหหนวยงานภายนอกและ
หนวยงานตางๆภายใน มข.(กรณีวิธี

ประกวดราคา)

จัดเตรียมเอกสารสอบราคา/
ประกวดราคาสําหรับ
ผูสนใจมาขอรับ

KK-PO-OD-12เอกสารสอบราคา
/KK-PO-OD-14ประกวดราคา

จัดทําบันทึกขอเชิญเปน
กรรมการสอบราคา/ประ

กวดราคาซื้อ/จาง พรอมแจงใหกรร
มการทราบ

KK-PO-OD-37 บันทึกขอเชิญเปนกรรมการสอบราคา/ประก
วดราคาซื้อ/จาง

คณะกรรมการวิธีพิเศษ
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 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-02 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจางวิธีประกวดราคา,วิธีสอบราคาและวิธีพิเศษ หนาที่ :  4 / 4

หนวยจัดหาพัสดุ

3

CF-PO-03

ขั้นตอนการรับซองเสนอราคา
ตามวิธีสอบราคา/ประกวดราคา(เฉพาะวิธีสอบรา
คา/ประกวดราคา)

จัดทําสรุปผลรายงานการ
จัดซื้อ/จัดจาง

KK-PO-OD-03 สรุปผลรายงานการจัดซื้อ/จัดจาง

2
จัดทํารายงานสรุปผล
รายงานการจัดซื้อ/จัดจาง

ผาน

ไมผาน

CF-PO-05

ขั้นตอนการคืนหลักประกันซอง
ตามวิธีประกวดราคา(กรณีเปนวิธีประกวดราคา)

CF-PO-08

ขั้นตอนการทําสัญญา

CF-PO-06

ขั้นตอนการทําขอตกลงซื้อ/จาง

3
การแยกประเภทการสั่งซื้อ/สั่งจาง

คัดแยกวาเปนเรื่องที่จัดทําขอ
ตกลงซื้อ/จาง ใชหรือไม

ไมใช

ใช

KK-PO-DT-01 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง

ยกเลิกรายงานขอซื้อ/ขอจาง

ยกเลิก
รายงานขอซื้อ/ขอจาง

KK-PO-DT-02 หนาจอบันทึก-ยกเลิกขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง

สิ้นสุด
สงเอกสารคืนคณะ/

หนวยงาน และแจงหนวย
งบประมาณเพื่อทราบ

M, S

หัวหนาเจาหนาที่พั
สดุ

ตรวจสอบวาจะทําการ
ปรับปรุงหรือไม

ปรับปรุง
ทําการปรับปรุง

ไมปรับปรุง
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 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-03 ขั้นตอนการรับซองเสนอราคาตามวิธีสอบราคา/ประกวดราคา หนาที่ :  1 / 2

หนวยจัดหาพัสดุ

เจาหนาที่ใหหรือขายเอกสารสอบรา
คา/ประกวดราคาซื้อ/จางใหกับผูขา

ย/ผูรับจางที่
สนใจและออกใบแจงคาซองขายเอ
กสารเพื่อนําไปชําระที่หนวยการเงิน

KK-PO-OD-38 ใบแจงคาขายเอกสาร

ผูขาย/ผูรับจางนําใบเสร็จรับ
เงินมาแสดงตอเจาหนาที่
พัสดุเพื่อรับเอกสาร

สอบราคา/ประกวดราคา

การขอซื้อ/ขอจาง1

1 การขอซื้อ/ขอจาง ไดแก  CF-PO-02 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจาง วิธีประกวดราคา ,วิธีสอบราคา และวิธีพิเศษ

CF-FN1-07

ขั้นตอนการรับเงินอื่นๆ

หนวยการเงิน ผูขาย/ผูรับจาง

รับเอกสารสอบราคา/ประ-
กวดราคาพรอมทั้งเตรียม

ซองเสนอราคายื่นใหแกคณะกรรม
การรับและเปดซองฯ

KK-PO-ID-03ซองเสนอราคา

คณะกรรมการรับและเปดซองฯ

เจาหนาที่ทําการรับซอง
เสนอราคาจาก
ผูขาย/ผูรับจาง

เจาหนาที่หรือ
คณะกรรมการ
เปดซองตรวจ

สอบคุณสมบัตผูทีผา
นการตรวจ

สอบ

M
ผูที่ไมผานผูที่ผาน

สิ้นสุด

เจาหนาที่ติดประกาศรายชื่อ
ผูที่ผานการคัดเลือก พรอมทั้งผล

การสอบ/
ประกวดราคา

KK-PO-OD-20 ประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือก

1

เปนวิธีประกวด
ราคา

ใชหรือไม

ใชไมใช
คณะกรรมการรับและเปด
ซองฯทําการรับซองเสนอ
ราคาจากผูขาย/ผูรับจาง
พรอมหลักประกันซอง

CF-AP-01

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเจาหนี้

กรอกแบบฟอรมการ
ขอขึ้นทะเบียนเจาหนี้

KK-AP-ID-01 แบบฟอรมขอขึ้นทะเบียนเจาหนี้

ตองเพิ่มหรือปรับปรุง
ขอมูลผูขาย/ผูรับจาง

ใชหรือไม

ใช

ไมใช

CF-PO-04

ขั้นตอนการวางหลักประกันซอง

งานบัญชีเจาหนี้

CF-PO-05

ขั้นตอนการคืนหลักประกันซอง
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หนาที่ :  2 / 2

หนวยจัดหาพัสดุ คณะกรรมการรับและเปดซองฯ

1

สงเอกสารใหคณะกรรมการเปดซอ
งฯดําเนิน

การตอ และเจาหนาที่
หนวยจัดหาพัสดุ

พิจารณาขอมูลผูขาย/
ผูรับจางที่ผานคุณสมบัติ

คณะกรรมการฯดําเนินการ
เปดซองและตรวจสอบ

เอกสารตางๆ

1
การตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกผูขาย/ผู
รับจาง

คณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารและพิจารณา
คัดเลือกผูขาย/ผูรับจาง

 พรอมจัดทําผลการคัดเลือก

สงเอกสารใหเจาหนาที่
หนวยจัดหาพัสดุ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-03 ขั้นตอนการรับซองเสนอราคาตามวิธีสอบราคา/ประกวดราคา

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง
พรอมออกเลขที่และลง

รายละเอียดของบันทึกผลฯ

CF-PO-02

ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางวิธีประกวดราคาและวิธีสอบราคาและวิธีพิ
เศษ สวนที่ 2 การจัดทําสรุปผลรายงานจัดซื้อ/จัดจาง

  บันทึกขอมูลการ
เสนอราคา

KK-PO-DT-05 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลใบเสนอราคา

KK-PO-OD-20 ประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือก
KK-PO-OD-21 บันทึกผลการสอบ/ประกวดราคาซื้อ/จาง
KK-PO-OD-22 บัญชีเปรียบเทียบราคาผูยื่นซองสอบ/ประกวดราคาและบัญชีเ
ปรียบเทียบราคาคากอสราง
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-04 ขั้นตอนการวางหลักประกันซอง หนาที่ :  1 / 1

หนวยจัดหาพัสดุคณะกรรมการฯ หนวยการเงิน

CF-PO-03

ขั้นตอนการรับซองเสนอราคาตามวิธีสอบราคา/ประกวดราคา

ออกใบรับหลักประกัน
ใหกับผูขาย/ผูรับจาง

KK-PO-OD-23 ใบรับหลักประกันซอง

หลักประกันซองเปน
เงินสด/เช็คฯ ใชหรือไม

ใช

ไมใช

เปดซองและ
ตรวจสอบเอกสารตางๆ

รับหลักประกันซองจาก
คณะกรรมการฯ

M
ดําเนินการ
ตรวจสอบ

หลักประกัน 1

ถูกตอง

ไมถูกตอง

บันทึกรับหลักประกัน
ซอง

KK-PO-DT-06 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลหลักประกัน

แจงผูขาย/ผูรับจางใหดําเนินการเกี่
ยวกับหลักประกันซองใหถูกตอง

CF-FN1-02

ขั้นตอนการรับเงินประกัน
จากการจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-03

ขั้นตอนการรับซองเสนอราคาตามวิธีสอบราคา/ประกวดราคา
สวนที่ 1 การตรวจสอบเอกสารและพิจารณา
คัดเลือกผูขาย/ผูรับจาง

1 สําหรับการดําเนินการตรวจสอบหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกัน เจาหนาที่หนวยจัดหาพัสดุจะจัดทําหนังสือแจงธนาคารหรือบริษัทเงินทุน(OD-PO-26) เสนอใหรองคณบดีลงนาม แลวจึงสงหนังสือแจงฯ พรอมสําเนาหนังสือค้ําประกันไปยังธนาคารหรือบริษัทเงินทุนที่เกี่ยวของ เพื่อรอคํายืนยัน
  วาเปนหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารหรือบริษัทเงินทุนนั้นจริงและมีผลบังคับทุกประการ โดยธนาคารหรือบริษัทเงินทุนจะสงหนังสือยืนยันกลับมายังหนวยจัดหาพัสดุ

1
การตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน
จากผูขาย/ผูรับจาง

จัดเก็บตนฉบับและรวบรวมสําเนาเ
อกสารหลักประกัน
สงใหคณะกรรมการฯ

ผูขาย/ผูรับจางนํา
ใบเสร็จรับเงินมาแสดงที่

หนวยจัดหาพัสดุ

KK-FN-OD-01 ใบเสร็จรับเงิน
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 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-05 ขั้นตอนการคืนหลักประกันซอง  ตามวิธีประกวดราคา หนาที่ :  1 / 1

หนวยจัดหาพัสดุ งานบัญชีเจาหนี้

CF-PO-02

ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจาง วิธีประกวดรา
คาและวิธีสอบราคาและวิธีพิเศษ

หัวหนางานพัสดุ และหัวหนาเจา
หนาที่พัสดุ

ลงนามในหนังสือขออนุมัติ
ถอนหลักประกันซอง

สั่งพิมพรายงาน
หลักประกันฯ

KK-PO-OR-01 รายงานหลักประกันแยกตามประเภทหลักประกัน
KK-PO-OR-02 รายงานหลักประกันที่ถึงกําหนดคืน

เจาหนาที่จัดทําหนังสือ
ขอถอนหลักประกันซอง
พรอมเอกสารประกอบ

เรื่องการคืน
หลักประกันซอง

KK-PO-OD-15 หนังสือขออนุมัติถอนหลักประกัน
(พรอมหนังสือสงคืนกรณีเปนหลักประกัน,ใบเสร็จรับเงินหรือหลั
กประกันหรือหนังสือค้ําประกัน)

หลักประกันเปน
เงินสด/เช็ค หรือไม บันทึกการคืน

หลักประกันซอง
KK-PO-DT-06 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลหลักประกัน

สงเอกสารใหงานบัญชีเจาหนี้
เพื่อดําเนินการเบิกจาย CF-AP-07

ขั้นตอนการเบิกเงินเพื่อจาย

ดําเนินการคืนหนังสือ
ค้ําประกัน/พันธบัตรใหกับ

ผูขาย/ผูรับจาง

บันทึกการคืน
หลักประกันซอง

KK-PO-DT-06 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลหลักประกัน

CF-PO-02

ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจาง วิธีประกวดราคา,วิธีสอบราคาและ
วิธีพิเศษ สวนที่ 3 การแยกประเภทการสั่งซื้อ/สั่งจาง

ใช

ไมใช

เจาหนาที่ตรวจสอบ
ขอมูลการคืนหลักประ-
กันจากหนาจอสอบถาม
ขอมูลหลักประกัน

KK-PO-DT-06 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลหลักประกัน
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-06 ขั้นตอนการทําขอตกลงซื้อขาย/จาง หนาที่ :  1 / 2

หนวยจัดหาพัสดุ

การขอซื้อ/ขอจาง1

 การขอซื้อ/ขอจาง ไดแก CF-PO-01 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจางวิธีตกลงราคา/กรณีพิเศษ , CF-PO-02 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจางวิธีประกวดราคาและ วิธีสอบราคาและวิธีพิเศษ

พิมพขอตกลงซื้อ/จาง

KK-PO-OD-04 ขอตกลงซื้อ/จาง

บันทึกขอมูลขอตกลง
ซื้อ/จาง

KK-PO-DT-07 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลขอตกลงซื้อ/จาง

M, S
ขออนุมัติและ

เสนอลงนามในขอ
ตกลงซื้อ/จาง
ตามลําดับ

ไมผาน

ผาน KK-PO-DT-09 หนาจอ
บันทึก-อนุมัติ
ขอมูลขอตกลงซื้อ/จาง

ตองยกเลิกขอตกลง
ซื้อ/จางหรือไม

ไมยกเลิก

ยกเลิก

เจาหนาที่หนวยจัดหาพัสดุ
ดําเนินการพิจารณาและ
ปรับปรุงขอตกลงซื้อ/จาง

ปรับปรุงขอมูล
ขอตกลงซื้อ/จาง
KK-PO-DT-07 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลขอตกลงซื้อ/จาง

ยกเลิกขอตกลงซื้อ/จาง และ
สงคืนคณะ/หนวยงาน ยกเลิกขอตกลงซื้อ/จาง

KK-PO-DT-08 หนาจอบันทึก-ยกเลิก
ขอมูลขอตกลงซื้อ/จาง

ตองยกเลิกรายงาน
ขอซื้อ/ขอจางหรือไม

ไมยกเลิก

ยกเลิก

ดําเนินการพิจารณาและ
ปรับปรุงรายงานขอซื้อ/

ขอจางและขอตกลงซื้อ/จาง
ตามระเบียบพัสดุ

ยกเลิกรายงานขอซื้อ/ขอจาง และส
งคืนคณะ/
หนวยงาน

สิ้นสุด

ยกเลิกรายงาน
ขอซื้อ/ขอจาง

KK-PO-DT-02 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง

แจงหนวยงบประมาณ
เพื่อทราบ

1
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 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-06 ขั้นตอนการทําขอตกลงซื้อขาย/จาง หนาที่ :  2 / 2

หนวยจัดหาพัสดุ

1

ผูขาย/ผูรับจางนําหนังสือ
แจงฯมาติดตอเจาหนาที่พัสดุ
เพื่อเซ็นชื่อในขอตกลงซื้อ/
จางและประทับตรา (ถามี)

CF-PO-11

ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/งานจาง

จัดทําหนังสือแจงผูขาย/
ผูรับจางใหมารับ
ขอตกลงซื้อ/จาง

KK-PO-OD-27 หนังสือแจงผูขาย/ผูรับจาง

M

หัวหนางาน
พัสดุตรวจสอบ

ไมผาน

ผาน

สงหนังสือแจงผูขาย/
ผูรับจางทางไปรษณียลง

ทะเบียนตอบรับ

สงคืนใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบเพื่อแกไข

ผูขาย/ผูรับจาง 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง CF-PO-07 ขั้นตอนการทําใบสั่งตามสัญญาจะซื้อจะขายฯ หนาที่ :  1 / 1

คณะ/หนวยงาน

สั่งพิมพซื้อใบสั่งตาม
สัญญาที่ไดบันทึกไว

KK-PO-OD-04 ใบสั่งซื้อ/จาง
KK-PO-OD-43 รายงานขออนุมัติออกใบสั่ง

สงคืนเจาหนาที่ที่รับผิดชอบของคณ
ะ/หนวยงานเพื่อ

ดําเนินการพิจารณา
และแกไขใบสั่งซื้อ

แจงผูขาย/ผูรับจางใหมาเซ็นรับใบสั่
งซื้อและนําสินคา

มาสงมอบ

CF-IN-01

ขั้นตอนการคํานวณความตองการวัสดุ

เริ่มตน

เมื่อตองการจัดทําใบสั่งซื้อ
ตามสัญญาจะซื้อจะขายฯ

บันทึกขอมูล
ใบสั่งซื้อตามสัญญาฯ

KK-PO-DT-13 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะ
ขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ

M, S

เสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติและลง
นามในใบสั่งซื้อ

ไมอนุมัติ

อนุมัติ

KK-PO-DT-15 หนาจอบันทึก-อนุมัติ
ขอมูลใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะ
ขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ

ปรับปรุงขอมูล
ใบสั่งซื้อตามสัญญาฯ

KK-PO-DT-13 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะ
ขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ

CF-PO-11

ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/งานจาง

CF-BG-14
CF-BG-15

ขั้นตอนการอนุมัติเงิน
ขั้นตอนการอนุมัติหลักการ

ตองยกเลิกใบสั่งหรือไม ปรับปรุงขอมูล
ใบสั่งซื้อตามสัญญาฯ

KK-PO-DT-14 หนาจอบันทึก-ยกเลิก
ขอมูลใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะ
ขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ

สิ้นสุด

แจงหนวยงบประมาณใหทราบ

ไมยกเลิก

ยกเลิก

 

  



 
 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-08 ขั้นตอนการทําสัญญา หนาที่ :  1 / 4

หนวยจัดหาพัสดุ

การขอซื้อ/ขอจาง1

1 การขอซื้อ/ขอจาง ไดแก CF-PO-01 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจาง วิธีตกลงราคา/กรณีพิเศษ ,CF-PO-02 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจาง วิธีประกวดราคา และ วิธีสอบราคา และ วิธีพิเศษ

จัดทําสัญญาตาม
แบบฟอรมพรอม

แนบสําเนาเรื่องอนุมัติ

KK-PO-OD-05 แบบฟอรมรางสัญญา

จัดทําหนังสือแจงผูขาย/
ผูรับจางใหมารับหนังสือแจงการทํา

สัญญา

KK-PO-OD-27 หนังสือแจงผูขาย/ผูรับจาง

หัวหนางานพัสดุตรว
จสอบ

หนังสือแจงฯ

M

สงเรื่องคืนเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบเพื่อแกไข

ไมผาน

สงหนังสือแจงผูขาย/
ผูรับจางทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ

สัญญาจาง วงเงินเกิน
200,000 บาทใชหรือไม

ผูรับจางเซ็นรับตนฉบับ
สัญญาไปซื้อตราสารและ
อากรแสตมปสําหรับติด

คูสัญญา

ผูรับจางเซ็นรับรางสัญญาไป
เตรียมอากรแสตมปสําหรับติดสัญ

ญาตนฉบับและ
คูฉบับ

ไมใชใชCF-PO-09

ขั้นตอนการวางหลักประกันสัญญา

จัดทําบันทึกการลงนามใน
สัญญาพรอมประทับตรา
คณะฯและวันที่ในสัญญา

KK-PO-OD-08 บันทึกการลงนามในสัญญา

1

1
การติดตอผูขาย/ผูรับจางแจงการทําสัญญา

2
การจัดทําบันทึกการลงนามในสัญญา

ผาน

ผูขาย/ผูรับจางมาทําสัญญาพรอมป
ระทับตราและเซ็น

สัญญาทุกแผนพรอมสงมอบหลักป
ระกันสัญญา

บันทึกขอมูลสัญญา

KK-PO-DT-10 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลสัญญา
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 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-08 ขั้นตอนการทําสัญญา หนาที่ :  2 / 4

หนวยจัดหาพัสดุ

1

ดําเนินการพิจารณาและ
ปรับปรุงสัญญา

2

สัญญาวงเงิน
ไมเกิน 5 ลานบาท

ใชหรือไม

ใช

ไมใช

ปรับปรุงขอมูลสัญญา

KK-PO-DT-10 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลสัญญา

M, S
หัวหนางาน
พัสดุและหัว
หนาเจาหนาที่
พัสดุตรวจสอบ

KK-PO-DT-12 หนาจอบันทึก-อนุมัติ
ขอมูลสัญญา

เสนอรองอธิการ,ผูชว
ยอธิการ

อนุมัติและลง
นามในสัญญา

M, S

ไมผาน

ผาน

KK-PO-DT-12 หนาจอบันทึก-อนุมัติ
ขอมูลสัญญา

M, S
เสนอคณบดีอนุมัติ

และลงนาม
ในสัญญา

KK-PO-DT-12 หนาจอบันทึก-อนุมัติ
ขอมูลสัญญา

สัญญาวงเงิน
เกิน 5 ลานบาทแตไม

 ถึง 20 ลานบาท
ใชหรือไม

ใช

ไมใช

เสนออธิการ
อนุมัติและลง
นามในสัญญา

M, S

ไมผาน

ผาน

KK-PO-DT-12 หนาจอบันทึก-อนุมัติ
ขอมูลสัญญา

ผาน

ไมผาน
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-08 ขั้นตอนการทําสัญญา หนาที่ :  3 / 4

หนวยจัดหาพัสดุ

2

จัดทําบันทึกแจงสง
กรมสรรพากรและเตรียม
เอกสารแบบฟอรมแจงสง

KK-PO-OD-09 บันทึกขอสงสําเนาสัญญาฯ
(ถึงกรมสรรพากรและ ส.ต.ง.)

เปนการจัดซื้อ/จัดจาง
วงเงินมากกวา

1 ลานบาทหรือไม
ใช

ไมใช

เสนอคณบดี/รองคณบดี
ลงนามกํากับ

คณบดีออกหนังสือนําสง
สําเนาสัญญาพรอมลงนาม

KK-PO-OD-10 หนังสือนําสงสําเนาสัญญาฯ

สงสําเนาสัญญาให
กรมสรรพากร และ
ส.ต.ง. โดยไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ

3
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-08 ขั้นตอนการทําสัญญา หนาที่ :  4 / 4

หนวยจัดหาพัสดุ คณะ/หนวยงาน

3

จัดทําบันทึกแจงกรรมการ
ตรวจรับ/จางพรอมถาย
เอกสารสัญญาตาง ๆ เพื่อ
ประกอบการตรวจรับ

KK-PO-OD-26 บันทึกแจงกรรมการตรวจรับ/จาง

สงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เพื่อแกไข

สงบันทึกแจงกรรมการจัด
ซื้อ/จัดจางพรอมสําเนา

เอกสารสัญญาใหคณะกรรมการเพื่
อประกอบ

การตรวจรับฯ

เก็บหลักประกันสัญญา และสงสัญ
ญาคูฉบับใหกับ
ผูขาย/ผูรับจาง

หัวหนางานพัสดุ
ตรวจสอบ
ลงนาม

M
ไมผาน

ผาน

CF-PO-11

ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/งานจาง
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 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง CF-PO-09 ขั้นตอนการวางหลักประกันสัญญา หนาที่ :  1 / 1

หนวยจัดหาพัสดุ

CF-PO-08

ขั้นตอนการทําสัญญา

M
ดําเนินการ
ตรวจสอบ

หลักประกัน 1
ถูกตอง

ไมถูกตอง

คืนใหกับผูขาย/ผูรับจาง
เพื่อไปเตรียมหลักประกัน

ใหถูกตอง

หนวยการเงิน

บันทึกรายละเอียด
การรับหลักประกัน

KK-PO-DT-06 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลหลักประกัน

พิมพใบวาง
หลักประกันใหกับผูขาย/

ผูรับจาง นําสงที่
หนวยการเงิน

KK-PO-OD-16 แบบฟอรมใบวางหลักประกัน

หลักประกันเปนเงินสด/เช็ค
ใชหรือไม

ใช

ไมใช

CF-FN1-02

ขั้นตอนการรับเงินประกัน
จากการจัดซื้อ/จัดจาง

หลักประกันเปนหนังสือค้ํา
ประกัน ใชหรือไม

ใช

ไมใช

ออกใบรับหลักประกัน
สัญญา

ถายเอกสารหลักประกันและรวบรว
มเขากับเอกสาร

สัญญา (กรณีเงินสด/เช็คฯ
ใหคืนสําเนาใบเสร็จฯให

ผูขาย/ผูรับจาง)

CF-PO-08

ขั้นตอนการทําสัญญา
สวนที่ 2 การจัดทําบันทึกการลงนามในสัญญา

1
การรวบรวมเอกสารหลักประกันเขากับสัญญา

1 สําหรับการดําเนินการตรวจสอบหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกัน เจาหนาที่หนวยจัดหาพัสดุจะจัดทําหนังสือแจงธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเสนอใหรองคณบดีลงนาม แลวจึงสงหนังสือแจงฯ พรอมสําเนาหนังสือค้ําประกันไปยังธนาคารหรือบริษัทเงินทุนที่เกี่ยวของ เพื่อรอคํายืนยัน
  วาเปนหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารหรือบริษัทเงินทุนนั้นจริงและมีผลบังคับทุกประการ โดยธนาคารหรือบริษัทเงินทุนจะสงหนังสือยืนยันกลับมายังหนวยจัดหาพัสดุ
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 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-10 ขั้นตอนการแกไขสัญญา หนาที่ :  1 / 2

หนวยจัดหาพัสดุ

เริ่มตน

เปนเการเปลี่ยนแปลง
สัญญาจางหรือไม

คณะกรรมการตรวจรับ/จาง

สงเรื่องใหคณะกรรมการ
ตรวจรับ/จาง

M
ขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลง
สัญญาที่มีขอ

ผิดพลาด พรอมลง
นามกํากับ

อนุมัติ

ไมอนุมัติ สิ้นสุด

สงเรื่องกลับให
หนวยจัดหาพัสดุ

เจาหนาที่พัสดุ
รับเรื่องแกไขสัญญาพรอม
ลงนามในขอผิดผลาดของ

สัญญา

จัดทําหนังสือแจงผูขาย/
ผูรับจางใหมาทํา
สัญญาเพิ่มเติม

KK-PO-OD-27 หนังสือแจงผูขาย/ผูรับจาง

สงหนังสือแจงผูขาย/
ผูรับจางทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ

ผูขาย/ผูรับจางและคณะกรรมการแ
กไขสัญญา(กรณีเปนสัญญาซื้อขาย
)มาทําสัญญาพรอมประทับตราและ

เซ็น
สัญญาเพิ่มเติมทุกแผน

แตงตั้งคณะกรรมการแกไขสัญญา

M
เสนอผูมีอํานาจ
อนุมัตลงนาม
ในสัญญาเพิ่ม
เติมและเอก
สารแนบ

อนุมัติ

ไมอนุมัติ

ปรับปรุงขอมูลสัญญา

KK-PO-DT-10 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลสัญญา

1

สัญญาจางสัญญาซื้อขาย
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-10 ขั้นตอนการแกไขสัญญา หนาที่ :  1 / 2

หนวยจัดหาพัสดุ หนวยงบประมาณ

1

สงเรื่องใหหนวยงบประมาณ
เพื่อดําเนินการ

CF-PO-08

ขั้นตอนการทำสัญญา
สวนที่ 1 การติดตอผูขาย/ผูรับจางแจงการทําสัญญา

มีผล

ไมมีผล

สงสําเนาสัญญาพรอมบันทึกขอควา
มแจงใหหนวยงบ

ประมาณดําเนินการกันเงิน

มีการขยายเวลาที่มีผลตอปง
บประมาณหรือไม CF-BG-19

ขั้นตอนการกันเงิน/ขยายเวลากันเงิน/ขยายเวลากันเงินกรณีพิเศษ

CF-BG-18

ขั้นตอนการปรับปรุง/ยกเลิก/เบิกเกินสงคืนอนุมัติเงิน

ตองทําการปรับปรุง/
ยกเลิกการอนุมัติเงิน

หรือไม

ตอง

ไมตอง

 

  



 
 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-11 ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/งานจาง หนาที่ :  1 / 3

คณะ/หนวยงาน

1 การทําสัญญา/ขอตกลงซื้อขาย/จาง ไดแก CF-PO-06 ขั้นตอนการทําขอตกลงซื้อขาย/จาง , CF-PO-08 ขั้นตอนการทําสัญญา หรือ CF-PO-07 ขั้นตอนการทําใบสั่งตามสัญญาจะซื้อจะขายฯ

1

จัดทําใบตรวจรับฯ สําหรับ
คณะกรรมการ

ตรวจรับฯ และจัดทํา
รายงานผลการตรวจรับฯ

แนบมาดวย

KK-PO-OD-40 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ/งานจาง
KK-PO-OD-07ใบตรวจรับพัสดุ/งานจาง

ผูขาย/ผูรับจางแจงวาจะสง
มอบและทําการสงมอบพัสดุ/งานจา

ง พรอมเอกสาร
ใบสงของ/ใบสงมอบงานและ/หรือใ

บแจงหนี้/
ใบกํากับภาษี

KK-PO-ID-04 ใบสงของ/ใบกํากับภาษี
/KK-PO-ID-05ใบสงมอบงาน

การจัดซื้อ/จัดจาง 1

ปฏิเสธการรับพัสดุนั้น โดย
ใหผูขาย/ผูรับจางดําเนินการแกไขใ
หถูกตองพรอมทําบันทึกตรวจนับเรื่

องที่ไมถูกตอง

เจาหนาที่ที่ทําการรับของ
และเจาหนาที่พัสดุของ
คณะ/หนวยงานเซ็น
รับของในใบสงของ/

ใบแจงหนี้รอการตรวจรับ

คืนสําเนาใบแจงหนี้
ใหกับผูขาย/ผูรับจาง

M
ตรวจนับพัสดุ

เปรียบเทียบกับใบ
สงของ/ใบ
แจงหนี้เทียบ
กับสัญญา

ถูกตอง

ไมถูกตอง

เปนการรับพัสดุ หรือ
งานจาง

งานจาง

พัสดุ

ทําการแจงแตือนใหผูขาย
/รับจางทําการสงมอบกอน

เขาขั้นตอนการปรับ

แจงคณะกรรมการ
ตรวจรับฯ ใหตรวจรับ

พัสดุ/งานจาง

ผูรับจางปฏิบัติตามสัญญาจา
งใชหรือไม

ไมใช

ใช

แจงใหทําการแกไขกอนจัด
ทํารายงานเสนอหัวหนาราช

การเพื่อขอความเห็นใหผูขาย/ผูรับ
จางเปนผูทิ้งงาน
(กรณีไมมาแกไข)

KK-PO-OD-41รายงานขึ้นบัญชีเปนผูทิ้งงาน

CF-FN1-07

ขั้นตอนการรับเงินอื่น ๆ

งานการเงินรับจาย

ผูรับจางปฏิบัติตามสัญญาจา
งใชหรือไม

ไมใช

ใช

แจงใหทําการแกไขกอนจัด
ทําหนังสือแจงสงวนสิทธิ์การปรับไป

ยังคูสัญญา(กรณีไม
มาแกไข)

KK-PO-OD-42 หนังสือสงวนสิทธิ์การปรับ

CF-FN1-07

ขั้นตอนการรับเงินอื่น ๆ

งานการเงินรับจาย

ถึงกําหนดสงมอบแลว
ผูขาย/ผูรับจางแจง
สงมอบพัสดุ/งานจาง

ใช

ไม

บันทึกยกเลิกสัญญา

KK-PO-DT-11 หนาจอบันทึก-
ยกเลิกสัญญา

สิ้นสุด

บันทึกยกเลิกสัญญา

KK-PO-DT-11 หนาจอบันทึก-
ยกเลิกสัญญา
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-11 ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/งานจาง หนาที่ :  1 / 3

หนวยจัดหาพัสดุคณะกรรมการตรวจรับฯ

CF-FA-01

ขั้นตอนการรับและลงทะเบียน
สินทรัพยถาวรจากระบบ
จัดซื้อ/จัดจาง

2

เจาหนาที่พัสดุของคณะ/
หนวยงานรวบรวมเอกสาร
สงหนวยจัดหาพัสดุและ

งานบัญชีเจาหนี้เพื่อรอตั้งหนี้

คณะ/หนวยงาน

แจงผูขาย/ผูรับจางให
นําพัสดุมาเปลี่ยนใหมหรือใหผูขาย

/ผูรับจางติด
ตามแกไขงานจางนั้นๆ

ผานการตรวจรับ
ทั้งหมดหรือไม

ใช

ไมใช

เปนการรับพัสดุ/งานจาง
บางสวนใชหรือไม

ใช

สิ้นสุด

บันทึกผลการตรวจรับฯ

KK-PO-DT-16 หนาจอบันทึก-ปรับปรุง
ขอมูลการตรวจรับ

บันทึกผลการตรวจรับฯ

KK-PO-DT-16 หนาจอบันทึก-
ปรับปรุงขอมูลการตรวจรับ

แจงงานบัญชีเจาหนี้
ใหยกเลิกใบแจงหนี้

ที่เกี่ยวของ

เปนสินทรัพยถาวร
หรือไม

(เปนสินทรัพยถาวร)เปนพัสดุ/งานจางอื่นๆ

ยอมใหมีการรับพัสดุ/งานจางเพียง
บางสวน

ปฏิเสธการรับพัสดุ/งานจาง
ทั้งหมด ยอมรับพัสดุ/งานจางทั้งหมด

ระบุรายละเอียดผลการ
ตรวจรับฯลงในใบตรวจ

รับฯ และลงนาม สงใหเจาหนาที่
พัสดุของคณะ/
หนวยงาน

1

M

ตรวจรับพัสดุ/
งานจาง

ผานทั้งหมดผานบางสวน

ไมผานทั้งหมด

ไมใช
(ปฏิเสธการรับพัสดุทั้งหมด) เปนการจางซอมใชหรือไม

CF-FA-07

ขั้นตอนการรับและลงทะเบียน
สินทรัพยถาวรจากระบบ
จางซอมฯ

CF-IN-03

ขั้นตอนการรับจากการซื้อ

ใช

ไมใช

CF-AP-02

ขั้นตอนการบันทึกใบแจงหนี้เพื่อ
รอการตั้งหนี้

ทําการแจงเตือนไปยังผูขาย
/ผูรับจางในการปฏิเสธการ
สงมอบกอนเขาขบวนการ

ปรับ

งานบัญชีเจาหนี้

เปนการจางเหมาใชหรือไม

ไมใช

บันทึกผลการตรวจรับฯ

KK-PO-DT-16 หนาจอบันทึก-
ปรับปรุงขอมูลการตรวจรับไมใช

ใช ใช
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-11 ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/งานจาง หนาที่ :  3 / 3

2

หนวยจัดหาพัสดุ หนวยงบประมาณ

จัดทําใบแกไขรายการ
ขอกันเงิน

KK-BG-OD-63 ใบแกไขรายการขอกันเงิน
(พรอมเอกสารประกอบเชนสําเนาสัญญา/ขอตกลงซื้อขาย,
สําเนาหลักประกัน,สําเนารายงานผลการจัดซื้อ/จัดจาง,
สําเนาภาษีมูลคาเพิ่ม(ถามี))

CF-PO-12

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร
ประกอบการเบิกจาย

CF-BG-20

ขั้นตอนการแกไขรายการขอกันเงิน

1
การติดตามแกไขรายการขอกันเงิน

มีการขอกันเงิน
ไวหรือไม

มี

ไมมี

 
 



 
 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-12 ขั้นตอนการเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจาย หนาที่ :  1 / 1

หนวยจัดหาพัสดุ งานบัญชีเจาหนี้

CF-PO-11

ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/งานจาง

รวบรวมเอกสารการตรวจรับ
กับสัญญา/ใบสั่งหรือขอตก
ลงซื้อจางและเรื่องอนุมัติ

ที่เก็บไว

จัดทําบันทึกเรื่อง
ขอทําการเบิกเงิน

KK-PO-OD-36 บันทึกเรื่องขอทําการเบิกเงิน

หัวหนาเจาหนาที่พัส
ดุพัสดุ

ตรวจสอบ

M

สงเรื่องคืนเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบเพื่อแกไข

ไมผาน

ผาน

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ลงนามกํากับ

CF-AP-03

ขั้นตอนการเปรียบเทียบใบแจงหนี้กับใบตรวจรับ

เจาหนาที่พัสดุเก็บสําเนา
เอกสารทั้งหมด

สิ้นสุด

สงเอกสารประกอบการเบิก
จายพรอมเรื่องอนุมัติไปงาน
บัญชีเจาหนี้ เพื่อเบิกจาย

KK-PO-ID-04ใบสงของ/ใบกํากับภาษี
KK_PO-OD-07 ใบตรวจรับพัสดุ/งานจาง
KK-PO-OD-03 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจาง
และสําเนาสัญญา,บันทึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-13 ขั้นตอนการคืนหลักประกันสัญญา หนาที่ :  1 / 2

หนวยจัดหาพัสดุ

เริ่มตน

จัดทําบันทึกผลการตรวจรับฯ/การ
ใชงานพัสดุ/งานจาง
สงใหคณะ/หนวยงาน

KK-PO-OD-39 บันทึกผลการตรวจรับฯ/การใชงานพัสดุ/งานจาง  (บันทึกข
อทราบผลการตรวจรับพัสดุ/งานจาง)

คณะ/หนวยงาน

ยืนยันหนวยจัดหาพัสดุ
วาไดดําเนินการแกไข

เรียบรอยแลว

1

1
การพิจารณาประเภทหลักประกัน
เพื่อดําเนินการคืน

ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารขอคืน
หลักประกันสัญญา

KK-PO-ID-06 หนังสือขอถอนหลักประกัน
(จากผูขาย/ผูรับจาง)
(พรอมเอกสารประกอบเชน บันทึกขออนุมัติคืนหลักปร
ะกัน,ตนฉบับใบเสร็จรับเงิน,
สําเนาใบตรวจรับ,ใบนําสงเงิน(ถามี))

เปนหลักประกันที่เปน
เงินสด/เช็ค หรือไม

ใช

ไมใช

ผลการตรวจรับฯ/
การใชพัสดุ/งานจาง
มีปญหาหรือไม

ไมมีปญหา

มีปญหา

มีเงื่อนไขพิเศษในกา
รตรวจสอบกอนการ

คืนหลักประ
กันสัญญาเชนกรณีก
ารรับประกันสิน
ทรัพยถาวรหรือไม

M

ไมมี

มี
แจงผลการตรวจรับ/การใช

งาน พัสดุ/งานจาง
กลับมายังงานพัสดุโดย
กรอกขอมูลในบันทึก
ขอความที่สงมา

พิมพรายงานหลักประกัน
สัญญาที่ถึงกําหนดคืน

KK-PO-OR-02 รายงานหลักประกันที่ถึงกําหนดคืน

บันทึกการคืนหลัก
ประกันสัญญา

KK-PO-DT-06 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลหลักประกัน

CF-AP-07

ขั้นตอนการเบิกเงินเพื่อจาย
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

CF-PO-13 ขั้นตอนการคืนหลักประกันสัญญา หนาที่ :  2 / 2

หนวยจัดหาพัสดุ

1

รวบรวมเอกสาร และจัดทํา
หนังสือขออนุมัติ
ถอนหลักประกัน

KK-PO-OD-15 บันทึกขออนุมัติถอนหลักประกัน
(พรอมเอกสารประกอบเชน สําเนาหลักประกัน,
สําเนาใบตรวจรับ,เอกสารบันทึกตางที่เกี่ยวของ(ถามี))

M
เสนอผูมี

อํานาจลงนาม
อนุมัติถอน
หลักประกัน

ไมอนุมัติ

อนุมัติ

สงคืนใหหนวยจัดหาพัสดุ
ตรวจสอบใหม

ดําเนินการคืนหนังสือ
ค้ําประกัน/พันธบัตรใหกับ

ผูขาย/ผูรับจาง

บันทึกการคืนหลัก
ประกันสัญญา

KK-PO-DT-06 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลหลักประกัน

สิ้นสุด

จัดทําหนังสือค้ําประกันแจงผูออกห
นังสือค้ําประกันวาไดทําการคืนหลัก

ประกันเรียบ
รอยแลว
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5.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจาง ตามวิธีตกลงราคา หรือกรณีพิเศษ (CF-PO-01) 

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

  

INPUT OUTPUT

M S
1. รับความตองการจัดซื้อจัดจางจากจากคณะหรือหนวยงานตาง ซึ่งสามารถรับไดจากขั้นตอนดังตอไปนี้ 

- ขั้นตอนการรับความตองการจัดซื้อจัดจางใหมจากจากคณะหรือหนวยงานตาง ๆ 
- ขั้นตอนการจายเพื่อใช  (CF-IN-07)รับเอกสารใบเบิกจากหนวยคลังวัสดุ 
- รับความตองการขอซื้อขอจางจากหนวยคลังวัสดุโดยการคํานวณความตองการวัสดุเมื่อถึงจุดสั่ง

ซื้อ3 (CF-IN-01) 

คณะหรือหนวยงาน    
 

KK-IN-OD-02 
KK-IN-OR-02 

 

2. ตรวจสอบวาเปนวัสดุใหมหรือครุภัณฑใหมหรือไม คณะหรือหนวยงาน       
2.1 กรณีถาเปนวัสดุใหมจะทําการกรอกรายละเอียดวัสดุในใบแจงขอออกรหัสสงใหระบบคลังวัสดุทํา

การขึ้นทะเบียนวัสดุ(CF-IN-02) 
คณะหรือหนวยงาน KK-IN-ID-01

2.2 กรณีเปนครุภัณฑใหมจะทําการกรอกรายละเอียดพัสดุในใบแจงขอออกรหัสสงใหระบบทะเบียน
ทรัพยสินถาวรทําการกําหนดรหัสและรายละเอียดทรัพยสินใหม(CF-FA-03) 

คณะหรือหนวยงาน KK-FA-ID-01

3.   3..1 จัดทําใบขอใหจัดหา/จัดจาง พรอมทําการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร 
 
3.2 เขาขั้นตอนการขออนุมัติ พรอมบันทึกการอนุมัติลงในระบบคอมพิวเตอร 
3.3ทําการประมวลผลใบขอใหจัดหา/จัดจาง พรอมตัดสินใจเลือกวิธีจัดซื้อ/จัดจาง 
3.4บันทึกขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจางลงในระบบคอมพิวเตอร สั่งพิมพรายงานขอซื้อ/ขอจาง 
จากขอมูลที่ไดบันทึกในหนาจอรายงานขอซื้อ/ขอจาง พรอมทั้งจัดทําบันทึกปะหนารายงาน 
ขอซื้อ/ขอจาง และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 
 

คณะหรือหนวยงาน 
 

คณะหรือหนวยงาน 
คณะหรือหนวยงาน 
คณะหรือหนวยงาน 

KK-PO-DT-17 
KK-PO-ID-45 
KK-PO-DT-18 
KK-PO-DT-19 
KK-PO-DT-01 

 
 
 
 

(KK-PO-OD-01) 
 

4. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารพรอมนําเสนอขอความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ คณะ/หนวยงาน     

      

      

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

PO_ระบบจัดซื้อ

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

/จัดจาง
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค.  2547

ับฟงกชัน                                                                                                       PO_5-34     

      4.1 กรณีไมเห็นชอบ ใหยกเลิกรายงานขอซื้อ/ขอจาง ทั้งเอกสารและขอมูลที่บันทึกไวในระบบคอมพิวเตอร
 

คณะ/หนวยงาน KK-PO-DT-02

4.2 กรณีเห็นชอบ ใหจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพรอมลงนามและ 
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่5 

งานบริหารและธุรการ/
งานธุรการ กองคลัง 

5. เสนอขออนุมัติในหลักการ(CF-BG-14) 
และขออนุมัติคุมยอดหลักการ(CF-BG-15) 

คณะ/หนวยงาน 

5.1  กรณีไมอนุมัติ ยกเลิกรายงานขอซื้อ/ขอจาง ทั้งเอกสารและขอมูลที่บันทึกไวในระบบคอมพิวเตอร หนวยจัดหา KK-PO-DT-02

5.2 กรณีอนุมัติ หนวยงบประมาณจะทําการบันทึกขอมูลการอนุมัติในหลักการและ Update  
รายงานขอซื้อ/ขอจาง แลวจึงปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป 

หนวยจัดหา KK-PO-DT-01

6. ตรวจสอบวามีการแกไขขอมูลในการขอซื้อ/ขอจาง หนวยจัดหา 

6.1 กรณีที่มีการแกไขขอมูลเชน แหลงเงินที่จัดซื้อ/จัดจาง ,สถานที่จัดสงพัสดุ/งานจาง เปนตน จะเสนอ
ขอความเห็นชอบใหม โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 7 

หนวยจัดหา 

  6.2 กรณีที่ไมมีการแกไขขอมูล ใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 9 หนวยจัดหา     

7. เสนอขอความเห็นชอบจากใหคณะ/หนวยงานผูมีอํานาจทําการตรวจสอบอีกครั้ง 
 

คณะ/หนวยงาน     

     

    

      

      

    

     

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

PO_ระบบจัดซื้อ

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

/จัดจาง
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      7.1 กรณีไมเห็นชอบ ใหยกเลิกรายงานขอซื้อ/ขอจางทั้งเอกสารและขอมูลที่บันทึกไวในระบบ
คอมพิวเตอร และแจงหนวยงบประมาณเพื่อทราบดวย 

คณะ/หนวยงาน KK-PO-DT-02

7.2 กรณีเห็นชอบ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่8 คณะ/หนวยงาน KK-PO-DT-01

8. การพิจารณาวามีการแกไขขอมูลที่เกี่ยวของกับงบประมาณ หรือไม คณะ/หนวยงาน 

8.1 กรณีที่มีการแกไขขอมูลเรื่องงบประมาณ จะสงเรื่องใหหนวยงบประมาณ เพื่อดําเนินการแกไข แลว
จึงปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 6. 
 

คณะ/หนวยงาน 

8.2 กรณีที่ไมมีการแกไขขอมูล ใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 9  คณะ/หนวยงาน 

9. ทําการการสืบราคาโดยพิจารณากอนวาตองเพิ่มหรือปรับปรุงขอมูลผูขาย/ผูรับจางหรือไม 
 

คณะ/หนวยงาน 

9.1 กรณีที่ตองเพิ่มขอมูลผูขาย/ผูรับจางรายใหมหรือตองการปรับปรุงขอมูลผูขาย/ผูรับจางรายเดิม จะ
สงแบบฟอรมการขอขึ้นทะเบียนเจาหนี้ใหงานบัญชีเจาหนี้ เพื่อเขาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเจาหนี้  

          (CF-AP-01)  แลวจึงปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 10. 

คณะ/หนวยงาน KK-AP-ID-01 

9.2  กรณีไมมีขอมูลผูขาย/ผูรับจางรายใหม หรือไมตองการปรับปรุงขอมูลผูขาย/ผูรับจาง ใหปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่10 

คณะ/หนวยงาน 

10. บันทึกขอมูลการขอใหเสนอราคาและพิมพใบขอใหเสนอราคา ติดประกาศหรือสงใหผูขาย/ผูรับจาง คณะ/หนวยงาน   KK-PO-DT-04 KK-PO-OD-02 

      

    

     

     

    

     

     

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

PO_ระบบจัดซื้อ

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

/จัดจาง
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11. ผูขาย/ผูรับจาง ทราบประกาศหรือไดรับแจง  ผูขาย/ผูรับจาง     

12 รับใบเสนอราคาจากผูขาย/ผูรับจางพรอมบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร คณะ/หนวยงาน    KK-PO-ID-02
 KK-PO-DT-05  

 

13 จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง หนวยจัดหา  KK-PO-OD-03    

14 นําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตรวจสอบและลงนาม หนวยจัดหา 

14.1  กรณีไมผาน จะสงเรื่องใหเจาหนาที่ผูจัดทําเพื่อดําเนินการแกไขสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
 

หนวยจัดหา 

14.2  กรณีผานการอนุมัติ เขาขั้นตอนที่15 หนวยจัดหา 

15 พิจารณาวาเปนเรื่องที่ตองจัดทําขอตกลงซื้อขาย/จาง (CF-PO-06)หรือ ทําสัญญา (CF-PO08) 
 

หนวยจัดหา 

    

     

     

    

 

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค.  2547
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 
 KK-PO-ID-01  แบบฟอรมขอซื้อ/ขอจาง   
    KK-PO-ID-02 ใบเสนอราคา   
   KK-IN-OD-02 เอกสารใบเบิก   
   KK-IN-OR-02 รายงานความตองการวัสดุเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ   
 KK-PO-OD-45 ใบขอใหจัดหา/จัดจาง   
   KK-PO-OD-01 รายงานขอซื้อ/ขอจาง 
   KK-PO-OD-06  บันทึกปะหนารายงานขอซื้อ/ขอจาง 
    KK-AP-ID-01 แบบฟอรมขอขึ้นทะเบียนจาหนี้ 
   KK-PO-OD-02 ใบขอใหเสนอราคา 
   KK-PO-OD-03 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจาง 
    KK-IN-ID-01 ใบแจงขอขึ้นทะเบียน 
     KK-FA-ID-01 ใบแจงขอกําหนดรหัส 
 KK-PO-DT-17 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง   
 KK-PO-DT-18 หนาจอบันทึก-อนุมัติขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง   
 KK-PO-DT-19 หนาจอประมวลผล-ขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง   
 KK-PO-DT-01 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง   
 KK-PO-DT-02 หนาจอบันทึก-ยกเลิกขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง   
 KK-PO-DT-03 หนาจอบันทึก-อนุมัติขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง   
 KK-PO-DT-04 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลการเสนอราคา   
 KK-PO-DT-05 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบเสนอราคา   
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค.  2547
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ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจางวิธีประกวดราคา,วิธีสอบราคาและวิธีพิเศษ (CF-PO-02) 

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

  

INPUT OUTPUT

M S
1 รับความตองการจัดซื้อจัดจางจากจากคณะหรือหนวยงานตาง ซึ่งสามารถรับไดจากขั้นตอนดังตอไปนี้ 

- ขั้นตอนการรับความตองการจัดซื้อจัดจางใหมจากจากคณะหรือหนวยงานตาง ๆ 
- ขั้นตอนการจายเพื่อใช  (CF-IN-07)รับเอกสารใบเบิกจากหนวยคลังวัสดุ 
- รับความตองการขอซื้อขอจางจากหนวยคลังวัสดุโดยการคํานวณความตองการวัสดุเมื่อถึงจุดสั่ง

ซื้อ3 (CF-IN-01) 

คณะหรือหนวยงาน    
 
      KK-IN-OD-02 

KK-IN-OR-02 

 

2. ตรวจสอบวาเปนวัสดุใหมหรือครุภัณฑใหมหรือไม คณะหรือหนวยงาน       
2.3 กรณีเปนวัสดุใหมจะทําการกรอกรายละเอียดวัสดุในใบแจงขอออกรหัสสงใหระบบคลังวัสดุทําการ

ขึ้นทะเบียนวัสดุ(CF-IN-02) 
คณะหรือหนวยงาน KK-IN-ID-01

2.4 กรณีเปนครุภัณฑใหมจะทําการกรอกรายละเอียดพัสดุในใบแจงขอออกรหัสสงใหระบบทะเบียน
ทรัพยสินถาวรทําการกําหนดรหัสและรายละเอียดทรัพยสินใหม(CF-FA-03) 

คณะหรือหนวยงาน KK-FA-ID-01

3.   3..1 จัดทําใบขอใหจัดหา/จัดจาง พรอมทําการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร 
 
3.2 เขาขั้นตอนการขออนุมัติ พรอมบันทึกการอนุมัติลงในระบบคอมพิวเตอร 
3.3ทําการประมวลผลใบขอใหจัดหา/จัดจาง พรอมตัดสินใจเลือกวิธีจัดซื้อ/จัดจาง 
3.4บันทึกขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจางลงในระบบคอมพิวเตอร สั่งพิมพรายงานขอซื้อ/ขอจาง 
จากขอมูลที่ไดบันทึกในหนาจอรายงานขอซื้อ/ขอจาง พรอมทั้งจัดทําบันทึกปะหนารายงาน 
ขอซื้อ/ขอจาง และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 
 

คณะหรือหนวยงาน 
 

คณะหรือหนวยงาน 
คณะหรือหนวยงาน 
คณะหรือหนวยงาน 

KK-PO-DT-17 
KK-PO-ID-45 
KK-PO-DT-18 
KK-PO-DT-19 
KK-PO-DT-01 

 
 
 
 

KK-PO-OD-01 
 KK-PO-OD-28  
KK-PO-OD-29  
KK-PO-OD-30 
KK-PO-OD-31 

       

       

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

PO_ระบบจัดซื้อ

รายงานการออกแบบระด

CO
NT
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

/จัดจาง
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4. บันทึก-ปรับปรุงขอมูลการเสนอราคา พรอมจัดทําบันทึกปะหนารายงานขอซื้อ/ขอจาง,ประกาศสอบราคา,
เอกสารสอบราคา,ประกาศประกวดราคา,เอกสารประกวดราคาและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ,
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง(กรณีเปนการกอสราง),คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
พิเศษ(กรณีวิธีพิเศษ) 

หนวยจัดหา      KK-PO-DT-04 KK-PO-OD-11
KK-PO-OD-12  
KK-PO-OD-13  
KK-PO-OD-14  
KK-PO-OD-18  
KK-PO-OD-24  

5. นําเสนอขอความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ คณะหรือหนวยงาน     

5.1 กรณีไมเห็นชอบ ใหยกเลิกรายงานขอซื้อ/ขอจาง ทั้งเอกสารและขอมูลที่บันทึกไวในระบบคอมพิวเตอร  คณะหรือหนวยงาน KK-PO-DT-02

5.2 กรณีเห็นชอบ ทําการลงนามเห็นชอบพรอมออกเลขที่คําสั่งและปฏิบัติตามขั้นตอนที่6 
 

คณะหรือหนวยงาน 

6. เสนอขออนุมัติพรอมรอตรวจสอบการขออนุมัติในหลักการ (CF-BG-14)และขออนุมัติคุมยอดหลักการ(
CF-BG-15) 

หนวยจัดหา     

5.1 กรณีไมอนุมัติ ยกเลิกรายงานขอซื้อ/ขอจาง ทั้งเอกสารและUpdate ขอมูลไวในระบบคอมพิวเตอร 
พรอมแจงหนวยงบประมาณใหทราบ 
 

หนวยจัดหา KK-PO-DT-02

5.2 กรณีอนุมัติ จะทําการบันทึกขอมูลการอนุมัติในหลักการและ Update รายงานขอซื้อ/ขอจาง แลวจึง
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 7 
 

หนวยจัดหา KK-PO-DT-01  

      

     

      

    

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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7. พิจารณาวาเปนวิธีพิเศษใชหรือไม หนวยจัดหา   

7.1 กรณีเปนวิธีพิเศษหนวยจัดหาพัสดุสงเรื่องใหคณะกรรมการวิธีพิเศษติดตอผูขายใหมาเสนอราคา คณะกรรมการวิธีพิเศษ   

7.1.1 คณะกรรมการวิธีพิเศษรับการเสนอราคาของผูขาย/ผูรับจางพรอมการคัดเลือกผูขาย/ผูรับจางสงให
หนวยจัดหา 

คณะกรรมการวิธีพิเศษ 

7.1.2 พิจารณาวาตองทําการปรับปรุงผูขาย/ผูรับจางหรือไม 
 7.1.2.1 กรณีที่ตองเพิ่มขอมูลผูขาย/ผูรับจางรายใหมหรือตองการปรับปรุงขอมูลผูขาย/ผูรับจางรายเดิม จะ
สงแบบฟอรมการขอขึ้นทะเบียนเจาหนี้ใหงานบัญชีเจาหนี้ เพื่อเขาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเจาหนี้ (CF-AP-
01)  แลวจึงปฏิบัติตามขั้นตอนที่8 
    7.1.2.2 กรณีไมมีขอมูลผูขาย/ผูรับจางรายใหม หรือไมตองการปรับปรุงขอมูลผูขาย/ผูรับจาง บันทึกขอ
มูลการเสนอราคาลงในระบบคอมพิวเตอร และ เขาขั้นตอนที่ 12 
 

       หนวยจัดหา 
 
 
 

หนวยจัดหา 

 
 
 
 

KK-PO-DT-04 

 
KK-AP-ID-01 
แบบฟอรมขอขึ้น
ทะเบียนเจาหนี้ 

7.2 กรณีไมเปนวิธีพิเศษ(เปนวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา) เขาขั้นตอนที่ 8 
 

คณะกรรมการวิธีพิเศษ  

8. ดําเนินการกําหนดวันเวลาขั้นตอนตางๆและกําหนดราคาขายเอกสาร หนวยจัดหา      KK-PO-OD-19

  

   

     

   

     

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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9. ตรวจสอบความถูกตองและลงนามในเอกสารตาง ๆ  
  9.1 กรณีไมผาน สงคืนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินแกไข 
  9.2 กรณีผาน หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ลงนามเห็นชอบ และเขาขั้นตอนที่10 
 

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ     

10. ดําเนินการประกาศสอบราคา/ประกวดราคาและสงสําเนาเอกสารประกาศสอบราคา/ประกวดราคาให
หนวยงานภายนอกและหนวยงานตาง ๆ ภายใน มข. ,จัดเตรียมเอกสารสอบราคา/ประกวดราคาสําหรับผู
สนใจมาขอรับหรือขาย พรอมจัดทําบันทึกแจงแตงตั้งเปนกรรมการสอบราคา/ปะกวดราคาซื้อ/จางให
คณะกรรมการสอบราคา/ประกวดราคาทราบหนาที่ที่ตองดําเนินการ 

หนวยจัดหา  KK-PO-OD-12 
 KK-PO-OD-14 
KK-PO-OD-37 

  

11. เขาขั้นตอนการรับซองเสนอราคาตามวิธีสอบราคา/ประกวดราคา (CF-PO-03 ) เปนขั้นตอนการรับซอง
เสนอราคาที่ผูขาย/ผูรับจางมาเสนอราคาแลวผูมีหนาที่คัดเลือก ทําการคัดเลือกผูขาย/ผูรับจางที่เหมาะสม 
แลวเขาขั้นที่ที่12 
 

หนวยจัดหา     

12. จัดทํารายงานสรุปผลรายงานการจัดซื้อ/จัดจาง แลวเขาขั้นตอนที่13 หนวยจัดหา  KK-PO-OD-03    

13. ตรวจสอบเอกสารและสรุปผลรายงานการจัดซื้อ/จัดจาง หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ   KK-PO-DT-01    

13.1 กรณีไมผาน จะทําการสงคืนเจาหนาที่ผูจัดทําเพื่อทําการพิจารณาวาจะทําการปรับปรุงเอกสารและ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจางหรือไม 

         13.1.1. กรณีไมปรับปรุง ยกเลิกรายงานขอซื้อ/ขอจาง ทั้งเอกสารและขอมูลที่บันทึกไวในระบบ 
 และสงเอกสารคืนคณะ/หนวยงานพรอมแจงหนวยงบประมาณเพื่อทราบดวย 

 

หนวยจัดหา 
 

หนวยจัดหา 

 
 

KK-PO-DT-02 

 
 
 

   

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

PO_ระบบจัดซื้อ

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

/จัดจาง
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค.  2547

ับฟงกชัน                                                                                                       PO_5-42     

           13.1.2  กรณีปรับปรุงเจาหนาที่ผูจัดทําดําเนินการปรับปรุงเอกสารแลวเขาขั้นตอนที่ 13  ดําเนินการตรวจ
สอบใหมอีกครั้ง 

หนวยจัดหา   

13.2  กรณีผานการอนุมัติ  
      13.2.1 กรณีเปนวิธีประกวดราคาดําเนินการคืนหลักประกันซองตาม (CF-PO-05),เขาขั้นตอน13.2.2 
       13.2.2 กรณีเปนวิธีสอบราคาหรือวิธีพิเศษ หนวยจัดหาพัสดุพิจารณาวาเปนเรื่องที่ตองจัดทํา 
ขอตกลงซื้อขาย/จาง (CF-PO-06)หรือจัดทําสัญญา (CF-PO-08) 
 
 

หนวยจัดหา   

  

   

 

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 
 KK-PO-ID-01  แบบฟอรมขอซื้อ/ขอจาง   
   KK-IN-OD-02 เอกสารใบเบิก   
   KK-IN-OR-02 รายงานความตองการวัสดุเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ   
 KK-PO-ID-45 ใบขอใหจัดหา/จัดจาง   
   KK-PO-OD-01 รายงานขอซื้อ/ขอจาง 
   KK-PO-OD-06  บันทึกปะหนารายงานขอซื้อ/ขอจาง 
   KK-AP-ID-01 แบบฟอรมขอขึ้นทะเบียนจาหนี้ 
   KK-PO-OD-02 ใบขอใหเสนอราคา 
   KK-PO-OD-03 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจาง 
   KK-IN-ID-01 ใบแจงขอขึ้นทะเบียน 
   KK-FA-ID-01  ใบแจงขอกําหนดรหัส 
   KK-PO-OD-28  บันทึกเพื่อสงราง 
   KK-PO-OD-29 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
   KK-PO-OD-30  หนังสือเชิญประชุมกําหนดราคากลาง 
   KK-PO-OD-31  บันทึกรายงานของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
   KK-PO-OD-11  ประกาศสอบราคา 
   KK-PO-OD-12  เอกสารสอบราคา 
   KK-PO-OD-13  ประกาศประกวดราคา 
   KK-PO-OD-14  เอกสารประกวดราคา 
   KK-PO-OD-18  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบราคา/ประกวดราคา 
   KK-PO-OD-24 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการโดยวิธีพิเศษ (กรณีพิเศษ) 
   KK-PO-OD-19  ใบกําหนดวันที่ขายแบบและเปดซอง 
 KK-PO-DT-17 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง   
 KK-PO-DT-18 หนาจอบันทึก-อนุมัติขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง   
 KK-PO-DT-19 หนาจอประมวลผล-ขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง   



 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
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 KK-PO-DT-01 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง   
 KK-PO-DT-02 หนาจอบันทึก-ยกเลิกขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง   
 KK-PO-DT-03 หนาจอบันทึก-อนุมัติขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง   
 KK-PO-DT-04 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลการเสนอราคา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          

  



 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
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ขั้นตอนการรับซองเสนอราคาตามวิธีสอบราคา หรือวิธีประกวดราคา ( CF-PO-03) 

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

  

INPUT OUTPUT

M S
1. จาก ขั้นตอนการขอซื้อขอจาง1 เขาขั้นตอนการใหหรือ ขายเอกสารสอบราคา/ประกวดราคาซื้อ/จางใหกับผู

ขาย/ผูรับจางที่สนใจ พรอมออกใบแจงคาขายเอกสารใหผูขาย/ผูรับจางไปชําระเงินที่หนวยการเงิน 
หนวยจัดหา      KK-PO-OD-38

2. เขาขั้นตอนทําการรับเงินอื่น (CF-FN1-07) พรอมออกใบเสร็จรับเงินใหผูขาย/ผูรับจางรายนั้น ๆ หนวยการเงิน     

3. ผูขาย/ผูรับจางนําใบเสร็จรับเงินมาแสดงตอเจาหนาที่พัสดุเพื่อรับเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา หนวยจัดหา     KK-FN-OD-01

4. พิจารณาวาตองเพิ่มหรือปรับปรุงขอมูลผูขาย/ผูรับจางหรือไม 
   4.1 กรณีที่ตองเพิ่มขอมูลผูขาย/ผูรับจางรายใหมหรือตองการปรับปรุงขอมูลผูขาย/ผูรับจางรายเดิม จะสง
แบบฟอรมการขอขึ้นทะเบียนเจาหนี้ใหงานบัญชีเจาหนี้ เพื่อเขาขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเจาหนี้   
(CF-AP-01) แลวจึงปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 5 
  4.2 กรณีไมมีขอมูลผูขาย/ผูรับจางรายใหม หรือไมตองการปรับปรุงขอมูลผูขาย/ผูรับจาง ใหปฏิบัติตามขั้น
ตอนที่ 5 

หนวยจัดหา 
หนวยจัดหา 

 
 

หนวยจัดหา 

    
KK-AP-ID-01  

5. พิจารณาวาเปนวิธีประกวดราคาหรือสอบราคา 
  5.1 กรณีวิธีสอบราคา เจาหนาที่หนวยจัดหาดําเนินการรับซองแลวเขาขั้นตอนที่6 
  5.2  กรณีวิธีประกวดราคา คณะกรรมการรับและเปดซอง ดําเนินการรับซอง แลวเขาขั้นตอนการวางหลัก
ประกันซอง (CF-PO-04) แลวเขาขั้นตอนที่6 

หนวยจัดหา     

6. ดําเนินการตรวจสอบ  
6.1 กรณีผูที่ไมผานการตรวจสอบ  เขาขั้นตอนดําเนินการคืนหลักประกันซอง (CF-PO-05) 
ใหแกผูขาย/ผูรับจาง 
 6.2  กรณีผูที่ผานการตรวจสอบ เจาหนาที่หนวยจัดหาพัสดุ ติดประกาศรายชื่อผูที่ผานคุณสมบัติ   
และเขาขั้นตอนที่7 

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ   
 

 
KK-PO-OD-20  
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7. คณะกรรมการดําเนินการเปดซองและตรวจสอบเอกสารตางๆ พรอมทําการบันทึกขอมูลการเสนอราคาลง
ในระบบคอมพิวเตอร 

คณะกรรมการรับและ
เปดซอง 

KK-PO-DT-03    

8 พิจาณาคัดเลือกผูขาย/ผูรับจาง พรอมจัดทํา ประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือก,บันทึกผลการสอบ/ประกวด
ราคาซื้อ/จาง,บัญชีเปรียบเทียบราคาผูยื่นซองสอบราคา/ประกวดราคา,บัญชีเปรียบเทียบราคาคากอสราง 
และเขาขั้นตอนที่ 9 

คณะกรรมการรับและ
เปดซอง 

     KK-PO-OD-20
KK-PO-CD-21 
KK-PO-OD-22 

9. รับเอกสารจากคณะกรรมการรับและเปดซอง และเขาขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางวิธีประกวดราคาและวิธี
สอบราคาและวิธีพิเศษ (CF-PO-02) สวนที่ 2 การจัดทําสรุปผลรายงานจัดซื้อ/จัดจาง 

หนวยจัดหา     

 

1 การขอซื้อ/ขอจาง ไดแก  CF-PO-02 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจาง วิธีประกวดราคา ,วิธีสอบราคา และวิธีพิเศษ 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
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รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                       PO_5-47     

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 
 KK-FN-OD-01 ใบเสร็จรับเงิน   
   KK-PO-OD-38  ใบแจงคาขายเอกสาร 
    KK-PO-ID-03 ซองเสนอราคา 
     KK-AP-ID-01 แบบฟอรมขอขึ้นทะเบียนเจาหนี้ 
    KK-PO-OD-20  ประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือก 
    KK-PO-OD-21  บันทึกผลการสอบ/ประกวดราคาซื้อ/จาง 
    KK-PO-OD-22  บัญชีเปรียบเทียบราคาผูยื่นซองสอบ/ประกวดราคาและบัญชีเปรียบเทียบราคา

คากอสราง 
 KK-PO-DT-05  หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบเสนอราคา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
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ขั้นตอนการวางหลักประกันซอง  (CF-PO-04) 

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

  

INPUT OUTPUT

M S
1. จากขั้นตอนการรับซองเสนอราคาตามวิธีสอบราคา/ประกวดราคา (CF-PO-03)คณะกรรมการเปดซอง

ดําเนินการเปดซองและตรวจสอบเอกสาร 
คณะกรรมการฯ     KK-FA-OD-04

2. พิจารณาวาหลักประกันซองเปนเงินสด/เช็คใชหรือไม 
2.1 กรณีหลักประกันซองเปนเงินสด/เช็ค เขาขั้นตอนการรับเงินประกันจากการจัดซื้อ/จัดจาง(CF-

FN1-02)ของหนวยการเงิน ออกใบเสร็จรับเงินใหผูขาย/ผูรับจางนํามาแสดงที่หนวยจัดหาพัสดุ 
         บันทึกรับหลักประกันซองในระบบคอมพิวเตอร แลวเขาขั้นตอนที่ 3 
2.2 กรณีหลักประกันซองไมใชเงินสด/เช็ค(เชนหนังสือค้ําประกัน) คณะกรรมการเปดซองออกใบรับ

หลักประกันซองใหกับผูขาย/ผูรับจางพรอมสงหลักประกันซองใหหนวยจัดหาพัสดุ 
2.2.1 ดําเนินการตรวจสอบหลักประกันซองที่เปนหนังสือค้ําประกัน โดยจัดทําหนังสือแจงธนาคาร

หรือบริษัทเงินทุน เสนอใหรองคณบดีลงนาม แลวจึงสงหนังสือแจงฯพรอมสําเนาหนังสือค้ํา
ประกันไปยังธนาคารหรือบริษัทเงินทุนที่เกี่ยวของ เพื่อรอคํายืนยันวาเปนหนังสือค้ําประกันที่
ออกโดยธนาคารหรือบริษัทเงินทุนนั้นจริงและมีผลบังคับทุกประการ โดยธนาคารหรือบริษัท
เงินทุนจะสงหนังสือยืนยันกลับมายังหนวยจัดหาพัสดุ 

2.2.1.1 กรณีที่หลักประกันซองไมถูกตอง หนวยจัดหาพัสดุแจงผูขาย/ผูรับจางใหดําเนินการ  
           เกี่ยวกับหลักประกันซองใหถูกตอง 
2.2.1.2 กรณีที่หลักประกันซองถูกตอง ทําการบันทึกรับหลักประกันซองลงใน 

                           ระบบคอมพิวเตอร แลวเขาขั้นตอนที่ 3 

คณะกรรมการฯ 
หนวยจัดหา 

 
 
 
 

หนวยจัดหา 

 
KK-PO-DT-06 
KK-FN-OD-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KK-PO-DT-06 

 
 
 
 

KK-PO-OD-23 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

3. หนวยจัดหาพัสดุดําเนินการจัดเก็บตนฉบับและสําเนาเอกสารทั้งหมด และเขาขั้นตอนการรับซองเสนอราคา
ตามวิธีสอบราคา/ประกวดราคา สวนที่ 1 การตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกผูขาย/ผูรับจาง(CF-
PO-03) 

หนวยจัดหา

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 

     

 



 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 
   KK-PO-OD-23 ใบรับหลักประกันซอง 
 KK-FN-OD-01 ใบเสร็จรับเงิน   
 KK-PO-DT-06  หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลหลักประกัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค.  2547
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ขั้นตอนการการคืนหลักประกันซอง ตามวิธีประกวดราคา (CF-PO-05) 

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S
1. จากขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจาง วิธีประกวดราคาและวิธีสอบราคาและวิธีพิเศษ 

(CF-PO-02) ตรวจสอบขอมูลการคืนหลักประกันซองจากระบบหรือ สั่งพิมพรายงานเกี่ยวกับหลักประกัน
ที่ถึงกําหนดคืน 
 

หนวยจัดหา      KK-PO-DT-06 KK-PO-OR-01
KK-PO-OR-02  

2. จัดทําหนังสือขอถอนหลักประกันซองพรอมเอกสารประกอบเรื่องการคืนหลักประกันซอง หนวยจัดหา      KK-PO-OD-15

3. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุตรวจสอบเอกสารและลงนามในหนังสือขออนุมัติถอนหลักประกันซอง 
 

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ     

 4. พิจารณาหลักประกันซองเปนเงินสด/เช็ค ใชหรือไม หนวยจัดหา

4.1 กรณีหลักประกันซองไมใชเงินสด/เช็ค ดําเนินการคืนหนังสือค้ําประกัน/พันธบัตรใหกับผูขาย/ผูรับ
จาง พรอมลงบันทึกการคืนหลักประกันซองซองในระบบคอมพิวเตอร แลวขั้นตอนที่5 

หนวยจัดหา KK-PO-DT-06

4.2 กรณีหลักประกันซองเปนเงินสด/เช็ค ดําเนินการบันทึกการคืนหลักประกันซองในระบบ
คอมพิวเตอร  พรอมสงเอกสารใหงานบัญชีเจาหนี้เพื่อดําเนินการเบิกจาย (CF-AP-07) 

หนวยจัดหา KK-PO-DT-06

5 เขาขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจาง วิธีประกวดราคา,วิธีสอบราคาและวิธีพิเศษ สวนที่ 3 การแยกประเภทการสั่ง
ซื้อ/สั่งจาง (CF-PO-02) 

หนวยจัดหา

     

      

      

     

 

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 
   KK-PO-OR-01  รายงานหลักประกันแยกตามประเภทหลักประกันในชวงเวลาที่กําหนด 
   KK-PO-OR-02 รายงานหลักประกันที่ถึงกําหนดคืน 
   KK-PO-OD-15  หนังสือขออนุมัติถอนหลักประกัน 
 KK-PO-DT-06 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลหลักประกัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
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ขั้นตอนการการทําขอตกลงซื้อขาย/จาง (CF-PO-06) 

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

  

INPUT OUTPUT

M S
1. จากขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจาง1  ทําการบันทึกขอตกลงซื้อขาย/จางลงในระบบคอมพิวเตอร พรอมพิมพขอ

ตกลงซื้อขาย/จาง 
หนวยจัดหา KK-PO-DT-07  KK-PO-OD-04    

2. นําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ ลงนามในขอตกลงซื้อขาย/จาง หนวยจัดหา     

2.1 กรณีไมผานการอนุมัติ ทําการพิจารณาวาตองยกเลิกขอตกลงซื้อขาย/จางนั้นหรือไม 
          2.1.1 กรณียกเลิกขอตกลงซื้อขาย/จาง ทําการยกเลิกขอตกลงซื้อขาย/จางและสงคณะ/หนวยงานพรอม
ทําการยกเลิกขอตกลงซื้อ/จางในระบบคอมพิวเตอรดวยและทําการพิจารณาตอวา ตองทําการยกเลิกรายงาน
ขอซื้อขอจางดวยหรือไม 
                   2.1.1.1  กรณียกเลิกทําการยกเลิกรายงานขอซื้อ/ขอจางและสงคืนคณะ/หนวยงาน พรอมทําการยก
เลิกรายงานขอซื้อ/ขอจางในระบบคอมพิวเตอรดวย 
                   2.1.1.2 กรณีไมยกเลิก ดําเนินการพิจารณาและปรับปรุงรายงานขอซื้อ/ขอจางและขอตกลงซื้อจาง
ตามระเบียบพัสดุ แลวเริ่มทําขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง 
          2.1.2 กรณีไมยกเลิกขอตกลงซื้อ/จาง เจาหนาที่หนวยจัดหาพัสดุ ดําเนินการพิจารณาและปรับปรุงขอตก
ลงซื้อ/จาง และไปทําขั้นตอนที่ 1 ทําการขออนุมัติใหมอีกครั้ง 
2.2   กรณีผานการอนุมัติ ทําการบันทึกอนุมัติขอมูลขอตกลงซื้อ/จาง ลงในระบบคอมพิวเตอร 
และเขาขั้นตอนที่3  

 
หนวยจัดหา 

 
 

หนวยจัดหา 
 

หนวยจัดหา 
 

หนวยจัดหา 
 

หนวยจัดหา 
 

 

 
KK-PO-DT-08 

 
 

KK-PO-DT-02 
 

KK-PO-DT-02 
KK-PO-DT-08 
KK-PO-DT-08 

 
KK-PO-DT-09 

   

3. จัดทําหนังสือแจงหรือติดตอผูขาย/ผูรับจางใหมารับขอตกลงซื้อขาย/จางนั้น 
 

หนวยจัดหา      KK-PO-OD-27

 

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

PO_ระบบจัดซื้อ

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

/จัดจาง
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค.  2547

ับฟงกชัน                                                                                                       PO_5-53     

4. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุตรวจสอบ 
4.1 กรณีไมผาน สงคืนใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเดินการแกไข 
4.2 กรณีผาน สงหนังสือแจงผูขาย/ผูรับจาง 

หนวยจัดหา     

5. ผูขาย/ผูรับจางนําหนังสือแจงมาติดตอเจาหนาที่พัสดุเพื่อรับทราบและลงนามในขอตกลงซื้อขาย และเขาขั้น
ตอนการตรวจรับพัสดุ/งานจาง (CF-PO-11) 

ผูขาย/ผูรับจาง     

 

1  การขอซื้อ/ขอจาง ไดแก CF-PO-01 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจางวิธีตกลงราคา/กรณีพิเศษ , CF-PO-02 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจางวิธีประกวดราคาและ วิธีสอบราคาและวิธีพิเศษ 
 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 
   KK-PO-OD-04  ขอตกลงซื้อ/จาง 
   KK-PO-OD-27  หนังสือแจงผูขาย/ผูรับจาง 
 KK-PO-DT-02  หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง   
 KK-PO-DT-07 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลขอตกลงซื้อ/จาง   
 KK-PO-DT-08  หนาจอบันทึก-ยกเลิกขอมูลขอตกลงซื้อ/จาง   
 KK-PO-DT-09  หนาจอบันทึก-อนุมัติขอมูลขอตกลงซื้อ/จาง   
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          

  



 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
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ขั้นตอนการทําใบสั่งตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ (CF-PO-07) 

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S
1. เมื่อตองการจัดทําใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายฯ เชน กระดาษชําระ, น้ํายาบางชนิด  

 ซึ่งความตองการอาจจะมาจากการคํานวณความตองการวัสดุจากงานคลังพัสดุ(CF-IN-01)   
ทําการบันทึกขอมูลใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายฯลงในระบบคอมพิวเตอร 

ตณะ/หนวยงาน     KK-PO-DT-13

2. สั่งพิมพใบสั่งตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ ตามที่ไดบันทึกไว พรอมรายงานขอ
อนุมัติออกใบสั่ง 

ตณะ/หนวยงาน      KK-PO-OD-04
KK-PO-OD-43  

3. สงเรื่องเขาหนวยงบประมาณเพื่อทําการผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายฯ   
ตามขั้นตอนการอนุมัติหลักการ (CF-BG-14) ขั้นตอนการอนุมัติเงิน(CF-BG-15) 
 

หนวยงบประมาณ     

4. นําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตรวจสอบและลงนามในใบขออนุมัติออกใบสั่งและในระบบคอมพิวเตอร 
4.1 กรณีไมอนุมัติ พิจารณาวาตองทําการยกเลิกใบสั่งฯ หรือไม 

4.1.1 กรณีไมยกเลิก สงเรื่องคืนเจาหนาที่ที่รับผิดชอบของคณะ/หนวยงานเพื่อดําเนินการพิจารณาและ
แกไข พรอมบันทึกปรับปรุงขอมูลใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายฯ แลวเขาขั้นตอน 2 

4.1.2 กรณียกเลิก ทําการยกเลิกใบสั่ง พรอมแจงหนวยงบประมาณเพื่อทราบ 
4.2 กรณีอนุมัติ ทําการบันทึกอนุมัติลงในระบบคอมพิวเตอร พรอมทําการแจงผูขาย/ผูรับจางใหมา 
ลงนามรับใบสั่งและเขาขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/งานจาง (CF-PO-11) 

ตณะ/หนวยงาน  
 

KK-PO-DT-13 
 

KK-PO-DT-14 
KK-PO-DT-15 

 

   

 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 
   KK-PO-OD-44 ใบสั่งซื้อ/จางแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 
   KK-PO-OD-43 บันทึกขออนุมัติออกใบสั่ง 
 KK-PO-DT-13 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่

ไมจํากัดปริมาณ 
  

 KK-PO-DT-14 หนาจอบันทึก-ยกเลิกขอมูลใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม
จํากัดปริมาณ 

  

 KK-PO-DT-15 หนาจอบันทึก-อนุมัติขอมูลใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม
จํากัดปริมาณ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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ขั้นตอนการทําสัญญา (CF-PO-08) 

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

  

INPUT OUTPUT

M S
1. จากขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจาง 1  จัดทําสัญญาตามแบบฟอรมพรอมแนบสําเนาเรื่องอนุมัติและจัดทําหนังสือ

แจงผูขาย/ผูรับจางใหมารับหนังสือแจงการทําสัญญา 
หนวยจัดหา     

2. ตรวจสอบสัญญา,เอกสารตาง ๆ  
2.1 กรณีไมผานสงเรื่องคืนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการแกไข 
2.2 กรณีผานสงหนังสือแจงผูขาย/ผูรับจางมาติดตอเจาหนาที่พัสดุเพื่อรับทราบและลงนามในสัญญา 

พรอมการวางหลักประกันสัญญา เขาขั้นตอนการวางหลักประกันสัญญา(CF-PO-09) 

หัวหนางานพัสดุ     

3. ผูขาย/ผูรับจางรับทราบขอความในสัญญาและลงนามและประทับตรา(ถามี) พรอมสงมอบหลักประกัน
สัญญา 
 

ผูขาย/ผูรับจาง     

4. จัดทําบันทึกการลงในสัญญาพรอมประทับตราคณะฯและวันที่ในสัญญา พรอมทําการพิจารณาวงเงินวา
เกิน 200,000 บาท หรือไม 
4.1 กรณีไมเกิน 200,000 บาท ผูรับจางติดอากรแสตมปที่สัญญาตนฉบับและคูฉบับ 
4.2 กรณีเกิน 200,000 บาท ผูรับจางเซ็นรับตนฉบับสัญญาไปซื้อตราสารและอากรแสตมปสําหรับติดคู

สัญญา 
 

คณะ/หนวยงาน     

5. ทําการบันทึกขอมูลสัญญาในระบบคอมพิวเตอร คณะ/หนวยงาน    KK-PO-DT-10   

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

PO_ระบบจัดซื้อ

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 

/จัดจาง
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6. หัวหนางานพัสดุตรวจสอบความถูกตองและการพิจารณาวาวงเงินเกินตามนโยบายหรือไม 
6.1 กรณีไมเกิน 5  ลานบาทเสนอใหคณบดีลงนาม 

6.1.1 กรณีผาน คณบดีลงนามและไปขั้นตอน 8. 
6.1.2 กรณีไมผาน ไปขั้นตอน 7. ไปดําเนินการพิจารณาและปรับปรุงสัญญา 

6.2 กรณีเกิน 5 ลานบาทแตไมเกิน 20 ลานบาท เสนอใหรองอธิการหรือผูชวยอธิการลงนาม 
6.2.1 กรณีผาน รองอธิการหรือผูชวยอธิการลงนามและไปขั้นตอน 8. 
6.2.2 กรณีไมผาน ไปขั้นตอน 7. ไปดําเนินการพิจารณาและปรับปรุงสัญญา 

6.3 กรณีเกิน 20 ลานบาท เสนอใหอธิการบดี ลงนาม 
6.3.1 กรณีผาน อธิการบดี ลงนามและไปขั้นตอน  8. 
6.3.2 กรณีไมผาน ไปขั้นตอน 7. ไปดําเนินการพิจารณาและปรับปรุงสัญญา 

 

หัวหนางานพัสดุ  
KK-PO-DT-12 

 
 

KK-PO-DT-12 
 
 

KK-PO-DT-12 

  
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

7. ดําเนินการพิจารณาและปรับปรุงสัญญา พรอมบันทึกปรับปรุงขอมูลสัญญาในระบบคอมพิวเตอร สงไปขั้น
ตอน 6 ใหหัวหนางานพัสดุตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 
 

หนวยจัดหา     KK-PO-DT-10

8. เมื่อผานการอนุมัติแลว ทําการพิจารณาวาการจัดซื้อ/จัดจางนั้นวงเกินเกิน 1 ลานบาท หรือไม  
 8.1 กรณีไมเกิน 1 ลานไปขั้นตอนที่ 9  
 8.2 กรณีเกิน 1 ลานบาท หนวยจัดหาพัสดุ จัดทําบันทึกและสําเนาสัญญาแจงสงกรมสรรพกรและ ส.ต.ง.  
        8.2.1  เสนอคณบดี/รองคณบดี ตรวจสอบ พรอมออกหนังสือนําสงสํานาสัญญาพรอมลงนาม 
        8.2.2  สงสําเนาสัญญาใหกรมสรรพากรและ ส.ต.ง.และเขาขั้นตอนที่9 
 

หนวยจัดหา  
 
 

KK-PO-OD-09  
KK-PO-OD-10 

  
 

 

9. หนวยจัดหาพัสดุเก็บหลักประกันสัญญาและสงสัญญาคูฉบับใหกับผูขาย/ผูรับจาง หนวยจัดหา     KK-FA-OD-15
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

/จัดจาง
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10. หนวยจัดหาพัสดุเก็บหลักประกันสัญญาและสงสัญญาคูฉบับใหกับผูขาย/ผูรับจาง หนวยจัดหา     KK-FA-DT-08

11. หนวยจัดหาพัสดุจัดทําบันทึกแจงกรรมการตรวจรับ/จาง 
 

หนวยจัดหา     KK-PO-OD-26

12. หัวหนางานพัสดุตรวจสอบลงนาม 
12.1 กรณีไมผานสงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการแกไข 
12.2 กรณีผาน หัวหนางานพัสดุลงนาม 
 

หนวยจัดหา     

13. สงบันทึกแจงกรรมการจัดซื้อ/จัดจางพรอมสําเนาเอกสารสัญญาใหคณะกรรมการเพื่อประกอบการตรวจรับ
พัสดุ/งานจาง  

หนวยจัดหา     

14 เขาขั้นตอนการตรวจรับ/งานจาง คณะ/หนวยงาน     

 

1  การขอซื้อ/ขอจาง ไดแก CF-PO-01 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจาง วิธีตกลงราคา/กรณีพิเศษ ,CF-PO-02 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจาง วิธีประกวดราคา และ วิธีสอบราคา และ วิธีพิเศษสอบราคาและวิธี
พิเศษ 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 
   KK-PO-OD-05  แบบฟอรมรางสัญญา 
   KK-PO-OD-08  บันทึกการลงนามในสัญญา 
   KK-PO-OD-09 บันทึกขอสงสําเนาสัญญาฯ(ถึงกรมสรรพากรและ ส.ต.ง.) 
   KK-PO-OD-10  หนังสือนําสงสําเนาสัญญาฯ 
   KK-PO-OD-26  บันทึกแจงกรรมการตรวจรับ/จาง 
   KK-PO-OD-27 หนังสือแจงผูขาย/ผูรับจาง 
 KK-PO-DT-10 หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลสัญญา   
 KK-PO-DT-12  หนาจอบันทึก-อนุมัติขอมูลสัญญา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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ขั้นตอนการวางหลักประกันสัญญา (CF-PO-09) 

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

  

INPUT OUTPUT

M S
1. จากขั้นตอนการทําสัญญา (CF-PO-08) ดําเนินการตรวจสอบหลักประกันสัญญากรณีเปนหนังสือค้ําประกัน

โดยจัดทําหนังสือแจงธนาคารหรือบริษัทเงินทุน เสนอใหรองคณบดีลงนาม แลวจึงสงหนังสือแจงฯพรอม
สําเนาหนังสือค้ําประกันไปยังธนาคารหรือบริษัทเงินทุนที่เกี่ยวของ เพื่อรอคํายืนยันวาเปนหนังสือค้ํา
ประกันที่ออกโดยธนาคารหรือบริษัทเงินทุนนั้นจริงและมีผลบังคับทุกประการ โดยธนาคาร 
หรือบริษัทเงินทุนจะสงหนังสือยืนยันกลับมายังหนวยจัดหาพัสดุ  
1.1 กรณีไมถูกตอง ดําเนินการคืนหลักประกันสัญญาใหผูขาย/ผูรับจาง เพื่อไปเตรียมหลักประกันใหถูก

ตอง 
1.2กรณีถูกตอง ทําการบันทึกรายละเอียดการรับหลักประกันสัญญาลงในระบบคอมพิวเตอร 

หนวยจัดหา  
 
 
 
 
 

KK-PO-DT-06 

   

2. พิจารณาวาหลักประกันเปนเงินสด/เช็คหรือไม 
2.1 กรณีเปนเงินสด ออกใบวางหลักประกันใหกับผูขาย/ผูรับจาง นําสงที่หนวยการเงิน 
 เขาขั้นตอนการรับเงินประกันจากการจัดซื้อ/จัดจาง (CF-FN1-02) แลวไปขั้นตอน 3 
2.2 กรณีไมเปนเงินสด(เปนหนังสือค้ําประกัน) ออกใบรับหลักประกันสัญญาใหผูขาย/ผูรับจาง 

หนวยจัดหา     
KK-PO-OD-16  

3. จัดทําสําเนาเอกสารหลักประกันและรวบรวมเขากับเอกสารสัญญา(กรณีเปนเงินสด/เช็คใหคืนสําเนาใบ
เสร็จใหผูขาย/ผูรับจาง) และเขาขั้นตอนการทําสัญญา สวนที่ 2 การจัดทําบันทึกการลงนามในสัญญา 
 (CF-PO-08) 

หนวยจัดหา     

 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 
    KK-PO-OD-16  แบบฟอรมใบวางหลักประกัน 
 KK-PO-DT-06  หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลหลักประกัน   

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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ขั้นตอนการแกไขสัญญา  (CF-PO-10) 

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

  

INPUT OUTPUT

M S
1. พิจารณาวาเปนสัญญาจาง หรือ สัญญาซื้อขาย หนวยจัดหา

1.1 กรณีเปนสัญญาจาง  
1.1.1 คณะกรรมการตรวจการจางดําเนินการตรวจสอบ สัญญาในขอผิดพลาดและลงนาม 

1.1.1.1 กรณีอนุมัติ ลงนามในขอผิดพลาดของสัญญา 
1.1.1.2 กรณีไมอนุมัติ  สิ้นสุดการแกไขสัญญา 

1.1.2 เจาหนาที่พัสดุ ดําเนินการตรวจสอบสัญญาในขอผิดพลาดและลงนาม 
1.1.3 เจาหนาที่พัสดุจัดทําสัญญาเพิ่มเติมพรอมจัดทําบันทึกแจงผูขายผูรับจางมาลงนามในสัญญา 
1.1.4 เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ ลงนามในสัญญาจางเพิ่มเติมและเอกสารแนบทาย แลวเขาขั้นตอน 2 

 

หนวยจัดหา  
 

 

1.2 กรณีเปนสัญญาซื้อขาย  
1.2.1 หนวยจัดหาพัสดุดําเนินการแตงตั้งกรรมการแกไขสัญญา 
1.2.2 เจาหนาที่พัสดุจัดทําสัญญาเพิ่มเติมพรอมจัดทําบันทึกแจงผูขายผูรับจางมาลงนามในสัญญา 
1.2.3 เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ ลงนามในสัญญาจางเพิ่มเติมและเอกสารแนบทาย แลวเขาขั้นตอน 2 

 

หนวยจัดหา

2 หนวยจัดหาดําเนินบันทึกขอมูลสัญญาใหมลงในระบบคอมพิวเตอร 
 

      KK-PO-DT-10

     

    

      

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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3 พิจารณาวาตอทําการปรับปรุงยกเลิกการอนุมติเงินหรือไม 
3.1 กรณีตองปรับปรุง สงเรื่องใหหนวยงบประมาณเพื่อดําเนินการ  เขาขั้นตอนการปรับปรุง/ยกเลิก/เบิก

เกินสงคืนอนุมัติเงิน (CF-BG-18) 
3.2 กรณีไมตองปรับปรุงทําการพิจารณาวามีการขยายเวลาที่มีผลตอปงบประมาณหรือไม 

3.2.1 กรณีมีผล สงสําเนาสัญญาพรอมบันทึกขอความแจงใหหนวยลงประมาณดําเนินการกันเงิน เขา
ขั้นตอนการกันเงิน/ขยายเวลากันเงิน/ขยายเวลากันเงินกรณีพิเศษ (CF-BG-19) 

3.2.2 กรณีไมมีผล เขาขั้นตอนการติดตอผูขาย/ผูรับจางใหมารับรางสัญญา เขาขั้นตอนการทําสัญญา  
สวนที่ 1 การติดตอผูขาย/ผูรับจางแจงการทําสัญญา (CF-PO-07) 

 

หนวยจัดหา 
หนวยงบประมาณ 

 
หนวยงบประมาณ 

 

    

 
 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 
    KK-PO-OD-27  หนังสือแจงผูขาย/ผูรับจาง 
 KK-PO-DT-10  หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลสัญญา   
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
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ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/งานจาง (CF-PO-11) 

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

  

INPUT OUTPUT

M S
1. จากขั้นตอนซื้อ/จาง 1  ทําการพิจารณาวาการซื้อ/จางที่ไดทําไววาถึงกําหนดการสงมอบแลวหรือยัง 

1.1 กรณีถึงกําหนดสงมอบแลว จัดทําการแจงเตือนผูขาย/ผูรับจางใหมาสงมอบพัสดุ/งานจาง 
1.1.1 กรณีผูขาย/ผูรับจางมาสงมอบ เขาขั้นตอนที่2 
1.1.2 กรณีผูขาย/ผูรับจางไมมาสงมอบ เขาขั้นตอนการปรับโดยแจงเรื่องใหงานการเงินรับจาย 
 เขาขั้นตอนการรับเงินอื่น ๆ (CF-FN1-07) 

1.2 กรณีไมยังไมถึงกําหนดการสงมอบ รอการสงมอบขั้นตอนที่ 2 

คณะ/หนวยงาน     KK-FA-OD-12
KK-FA-OD-13 
KK-FA-OR-01 

2. ผูขาย/ผูรับจางสงมอบพัสดุ/งานจาง พรอมเอกสารใบสงของ/ ใบสงมอบงาน หรือใบแจงหนี้ /ใบกํากับภาษี 
 

คณะ/หนวยงาน     KK-PO-ID-04
KK-PO-ID-05 

 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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/จัดจาง
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค.  2547

ับฟงกชัน                                                                                                       PO_5-64     

3. ทําการพิจารณาเปนพัสดุหรืองานจาง 
3.1 กรณีเปนงานจางทําการพิจารณาวาผูขาย/ผูรับจางปฏิบัติตามสัญญาจางหรือไม 

3.1.1 กรณีไมปฏิบัติตามสัญญาจาง คณะ/หนวยงานทําการแจงใหผูขาย/ผูรับจางทําการแกไข 
3.1.1.1 กรณีผูขาย/ผูรับจางทําการแกไขแลวเขาขั้นตอน 4.  
3.1.1.2 กรณีผูขาย/ผูรับจางไมมาทําการแกไขหลังจากแจงเตือนแลว คณะ/หนวยงานจัดทํา 
รายงานเสนอหัวหนาราชการเพื่อขอความเห็นใหผูขาย/ผูรับจางเปนผูทิ้งงานพรอมทําการยกเลิก 
สัญญาในระบบคอมพิวเตอรและเขาขั้นตอนการปรับโดยแจงเรื่องใหงานการเงินรับจาย  
เขาขั้นตอนการรับเงินอื่น ๆ (CF-FN1-07) 

3.1.2 กรณีปฏิบัติตามสัญญาจาง เขาขั้นตอน  4 

คณะ/หนวยงาน  
 
 
 
 
 

KK-PO-DT-11 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KK-PO-OD-41 
 
 
 
 
 
 

KK-PO-OD-42  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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Control Point   (M = Manual, S = System)          

 

/จัดจาง
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค.  2547

ับฟงกชัน                                                                                                       PO_5-65     

   3.2 กรณีเปนพัสดุทําการพิจารณาวาผูขาย/ผูรับจางปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหรือไม 
3.2.1 กรณีไมปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย คณะ/หนวยงานทําการแจงใหผูขาย/ผูรับจางทําการแกไข 

3.2.1.1 กรณีผูขาย/ผูรับจางทําการแกไขตามสัญญาซื้อขายแลวเขาขั้นตอน 3.2.2 
3.2.1.2 กรณีผูขาย/ผูรับจางไมทําการสงมอบพัสดุตามสัญญาหลังจากแจงเตือนแลว  
คณะ/หนวยงานจัดทําหนังสือแจงสงวนสิทธิ์การปรับไปยังคูสัญญาพรอมทําการยกเลิก 
สัญญาในระบบคอมพิวเตอรและเขาขั้นตอนการปรับโดยแจงเรื่องใหงานการเงินรับจาย 
 เขาขั้นตอนการรับเงินอื่น ๆ (CF-FN1-07) 

3.2.2 กรณีปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย คณะ/หนวยงานทําการตรวจนับ 
3.2.2.1 ทําการตรวจนับพัสดุเปรียบเทียบกับใบสงของ/ใบแจงหนี้และเทียบกับการซื้อ/จาง 1   

3.2.2.1.1 กรณีถูกตอง เจาหนาที่ทําการรับของและเซ็นรับของในใบสงของ/ใบแจงหนี้,คืน 
สําเนาใหผูขาย/ผูรับจาง  แลวเขาขั้นตอนที่ 4 
3.2.2.1.2 กรณีไมถูกตองปฏิเสธการรับพัสดุนั้นและใหผูขาย/ผูรับจางดําเนินการแกไขให 
ถูกตองพรอมทําบันทึกตรวจนับเรื่องที่ไมถูกตอง 

 

KK-PO-DT-11
 
 
 

KK-PO-DT-16 
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4. จัดทําใบตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับสําหรับ ใหคณะกรรมการตรวจรับและแจงใหคณะกรรมการตรวจ
รับมาดําเนินการตรวจรับ 

คณะ/หนวยงาน     KK-PO-OD-07
KK-PO-OD-40  

5. คณะกรรมการตรวจรับทําการตรวจรับพัสดุ/งานจาง 
5.1 กรณีผานบางสวน ยอมใหมีการรับวัสดุ/งานจางเพียงบางสวน 
5.2 กรณีไมผานทั้งหมด ปฏิเสธการรับพัสดุ/งานจางทั้งหมด 
5.3 กรณีผานทั้งหมด ยอมรับพัสดุ/งานจางทั้งหมด 

คณะกรรมการตรวจรับ     

6. คณะกรรมการระบุรายละเอียดผลการตรวจรับลงในใบตรวจรับและลงนามสงใหเจาหนาที่พัสดุของคณะ/หนวย
งาน 

คณะกรรมการตรวจรับ     

7. เจาหนาที่พิจารณาวาผานการตรวจรับทั้งหมดหรือไม 
7.1 กรณีผานการตรวจรับทั้งหมด เขาขั้นตอนที่ 8  
7.2 กรณีผานการรับพัสดุ/งานจางบางสวน เจาหนาที่ทําการแจงผูขาย/ผูรับจางใหแกไขพัสดุ/งานจางนั้น ๆ  
และเขาขั้นตอนที่ 8  
7.3 กรณีไมผานทั้งหมด ปฏิเสธการพัสดุ/งานจาง 

 7.3.1 ทําการแจงเตือนตาม ตามขั้นตอน 3.1.1.2 (กรณีเปนงานจาง) , 
ตามขั้นตอน 3.2.1.2 (กรณีเปนการซื้อขาย) 
7.3.2 ดําเนินการแจงงานบัญชีเจาหนี้ใหยกเลิกใบแจงหนี้ที่เกี่ยวของ 

คณะ/หนวยงาน     

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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8. เจาหนาที่พัสดุ/งานจางรวบรวมเอกสาร และเขาขั้นตอนที่9และพิจารณาวาเปนพัสดุหรืองานจาง 
8.1 กรณีเปนวัสดุ บันทึกผลการตรวจรับลงในระบบคอมพิวเตอรและสงเรื่องใหงานคลังวัสดุ เขาขั้นตอนการรับ
จากการซื้อ (CF-IN-03) 
8.2 กรณีเปนสินทรัพยถาวร บันทึกผลการตรวจรับลงในระบบคอมพิวเตอรและสงเรื่องใหงานทะเบียนทรัพย
สินถาวร 

8.2.1 กรณีเปนการจางซอม เขาขั้นตอนการรับและลงทะเบียนสินทรัพยถาวรจากระบบ 
จางซอมฯ(CF-FA-07) 
8.2.2 กรณีเปนการซื้อ/จาง เขาขั้นตอนการรับและลงทะเบียนสินทรัพยถาวรจากระบบ 
จัดซื้อ/จัดจาง (CF-FA-01) 

8.3 กรณีเปนการจางเหมา บันทึกผลการตรวจรับลงในระบบคอมพิวเตอร และสงเรื่องใหหนวยงานบัญชีเจาหนี้ 
เขาขั้นตอนการบันทึกใบแจงหนี้เพื่อรอการตั้งหนี้ (CF-AP-02) 

หนวยจัดหา   
KK-PO-DT-16 

 
KK-PO-DT-16 

 
 
 
 
 

KK-PO-DT-16 

   

9. การติดตามแกไขรายงานขอกันเงิน วามีการขอกันเงินไวหรือไม 
9.1   กรณีมีการขอกันเงิน จัดทําแกไขรายการขอกันเงินสงใหหนวยงบประมาณดําเนินการกันเงิน เขาขั้นตอน
การแกไขรายการขอกันเงิน (CF-BG-20) 
9.2 กรณีไมมีการขอกันเงิน เขาขั้นตอนเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจาย (CF-PO-12) 
 

หนวยจัดหา     
KK-BG-OD-63  

 

1 การทําสัญญา/ขอตกลงซื้อขาย/จาง ไดแก CF-PO-06 ขั้นตอนการทําขอตกลงซื้อขาย/จาง , CF-PO-08 ขั้นตอนการทําสัญญา หรือ CF-PO-07 ขั้นตอนการทําใบสั่งตามสัญญาจะซื้อจะขายฯ 

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 
     KK-PO-ID-04 ใบสงของ/ใบกํากับภาษี / 
    KK-PO-ID-05 ใบสงมอบงาน 
    KK-PO-OD-41 รายงานขึ้นบัญชีเปนผูทิ้งงาน 
    KK-PO-OD-42  หนังสือสงวนสิทธิ์การปรับ 
    KK-PO-OD-07 ใบตรวจรับพัสดุ/งานจาง 
    KK-PO-OD-40  รายงานผลการตรวจรับพัสดุ/งานจาง 
    KK-BG-OD-63  ใบแกไขรายการขอกันเงิน 

(พรอมเอกสารประกอบเชนสําเนาสัญญา/ขอตกลงซื้อขาย, 
สําเนาหลักประกัน,สําเนารายงานผลการจัดซื้อ/จัดจาง, 
สําเนาภาษีมูลคาเพิ่ม(ถามี)) 

 KK-PO-DT-16  หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลการตรวจรับ   
 KK-PO-DT-11  หนาจอบันทึก-ยกเลิกสัญญา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
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ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเบิกจาย  (CF-PO-12) 

CO
NT
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OL
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

  

INPUT OUTPUT

M S
1. จากขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/งานจาง (CF-PO-11) ทําการรวบรวมเอกสารการตรวจรับ,ใบสงของ/ใบตรวจ

รับ,สําเนาสัญญา,รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจาง,เอกสารคาปรับ,บันทึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
 

หนวยจัดหาพัสดุ     KK-PO-ID-04
KK_PO-OD-07  
KK-PO-OD-03  

2. จัดทําบันทึกเรื่องขอทําการเบิกเงิน หนวยจัดหาพัสดุ      KK-PO-OD-36

3. นําเสนอหัวหนาเจาหนาที่พัสดุตรวจสอบ 
3.1 กรณีไมผานสงเรื่องคืนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพื่อแกไขและนําสงเสนอหัวหนาเจาหนาที่พัสดุอีกครั้ง 
3.2 กรณีผาน หัวหนาเจาหนาที่พัสดุลงนามกํากับ และเขาขั้นตอนที่ 4 
 

หัสหนาเจาหนาที่พัสดุ     

4. เจาหนาที่พัสดุเก็บสําเนาเอกสารทั้งหมด พรอมสงเอกสารประกอบการเบิกจายพรอมเรื่องอนุมัติไปงาน
บัญชีเจาหนี้ เพื่อเบิกจาย  เขาขั้นตอนการเปรียบเทียบใบแจงหนี้กับใบตรวจรับ (CF-AP-03) 
 

หนวยจัดหาพัสดุ     

 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 
    KK-PO-ID-04 ใบสงของ/ใบกํากับภาษี 
    KK_PO-OD-07 ใบตรวจรับพัสดุ/งานจาง 
    KK-PO-OD-03 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจางและสําเนาสัญญา,บันทึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
    KK-PO-OD-36  บันทึกเรื่องขอทําการเบิกเงิน 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 

 
 



 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
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ขั้นตอนการคืนหลักประกันสัญญา  (CF-PO-13) 

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

  

INPUT OUTPUT

M S
1. ตรวจสอบวามีเงื่อนไขพิเศษในการตรวจสอบกอนการคืนหลักประกันสัญญา เชนงานจางมีการชํารุดหรือไม 

1.1 กรณีมีเงื่อนไข  
1.1.1 บันทึกผลการตรวจรับ/การใชงานพัสดุ/งานจาง สงใหคณะหนวยงาน 
1.1.2 คณะ/หนวยงานแจงผลการตรวจรับ/การใชงานพัสดุ/งานจาง กลับมายังงานพัสดุ 
1.1.3 พิจารณาวาผาการตรวจรับการใชพัสดุ/งานจางมีปญหาหรือไม  

1.1.3.1 กรณีมีปญหา ดําเนินการแจงใหผูขาย/ผูรับจาง ทําการแกไขและรอยืนยันจางคณะ/หนวย
งานวาผูขาย/รับจางไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว และเขาขั้นตอนที่ 2 
1.1.3.2 กรณีไมมีปญหา เขาขั้นตอนที่2 

1.2 กรณีไมมีเงื่อนไข เขาขั้นตอนที่ 2  
 

หนวยจัดหา 
 
 

คณะ/หนวยงาน 

  
 

KK-PO-OD-39 

  

2. พิมพรายงานหลักประกันที่ถึงกําหนดสงคืน 
 

หนวยจัดหา 
 

    KK-PO-OR-02

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

PO_ระบบจัดซื้อ

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

/จัดจาง
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3. พิจารณาวาหลักประกันสัญญาเปนเงินสด/เช็คใชหรือไม 
3.1 กรณีเปนเงินสด/เช็ค  

3.1.1 ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารขอคืนหลักประกันสัญญาเชน บันทึกขออนุมัติคืนหลักประกัน, 
 ตนฉบับใบเสร็จรับเงิน, ใบนําสงเงิน(ถามี), สําเนาใบตรวจรับ และติดตอผูขาย/ผูรับจางใหนําเอกสาร 
สําเนาใบเสร็จรับเงินมาติดตอขอคืนหลักประกัน  
3.1.2 เจาหนาที่ทําการบันทึกการคืนหลักประกันสัญญาในระบบคอมพิวเตอรและสงเอกสารใหงาน 
บัญชีเจาหนี้ เขาขั้นตอนการเบิกเงินเพื่อจาย (CF-AP-07) 

3.2 กรณีเปนหลักประกัน 
 3.2.1 รวบรวมเอกสารและจัดทําหนังสือขออนุมัติถอนหลักประกัน,หนังสือสงคืน,สําเนาหลักประกัน, 
สําเนาใบตรวจรับ,เอกสารบันทึกตางที่เกี่ยวของ(ถามี) 
3.2.2 เสนอผูมีอํานาจตรวจสอบลงนามอนุมัติถอนหลักประกัน 

3.2.2.1 กรณีไมอนุมัติ สงคืนใหเจาหนาที่หนวยจัดหาพัสดุตรวจสอบใหมอีกครั้ง 
3.2.2.2 กรณีอนุมัติ ดําเนินการคืนหนังสือค้ําประกัน/พันธบัตรใหกับผูขาย/ผูรับจาง พรอม 
บันทึกการคืนหลักประกันสัญญาลงในระบบคอมพิวเตอร และจัดทําสําเนาหนังสือสงคืน,สําเนา
หนังสือค้ําประกันแจงผูออกหนังสือค้ําประกันวาไดทําการคืนหลักประกันสัญญาเรียบรอยแลว 

 

หนวยจัดหา 
 

 
 

KK-PO-ID-06 
 
 

KK-PO-DT-06 
 
 
 
 
 
 

KK-PO-DT-06 

KK-FA-OD-33 
 
 
 
 
 
 
 

KK-PO-OD-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Control Point   (M = Manual, S = System)          
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 
 KK-PO-ID-06 หนังสือขอถอนหลักประกัน(จากผูขาย/ผูรับจาง)(พรอมเอกสารประกอบเชน 

บันทึกขออนุมัติคืนหลักประกัน,ตนฉบับใบเสร็จรับเงิน,สําเนาใบตรวจรับ,ใบ
นําสงเงิน(ถามี)) 

  

     KK-PO-OR-02 รายงานหลักประกันที่ถึงกําหนดคืน 
    KK-PO-OD-39  บันทึกผลการตรวจรับฯ/การใชงานพัสดุ/งานจาง  (บันทึกขอทราบผลการตรวจ

รับพัสดุ/งานจาง) 
    KK-PO-OD-15  บันทึกขออนุมัติถอนหลักประกัน 

(พรอมเอกสารประกอบเชน สําเนาหลักประกัน, 
สําเนาใบตรวจรับ,เอกสารบันทึกตางที่เกี่ยวของ(ถามี)) 

 KK-PO-DT-06  หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลหลักประกัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)          

 



 

 

 

 

 

การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
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6. การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
6.1 การบันทึกขอมูลหลัก 

6.1.1 KK-PO-RT-01 : หนาจอบันทึกขอมูลประเภทหลักประกัน 

������
������
������
������
������
������
������

ขอมูลประเภทหลักประกัน

เงินสด
เช็ค
พันธบัตรรัฐบาล
หนังสือคํ้าประกัน

ชื่อหลักประกัน ปรับปรุงโดย
01
02
03
04

รหัสประเภทหลักประกัน วันท่ีปรับปรุงActive

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลประเภทหลักประกัน วาหลักประกันใดที่อนุญาตใหใชบาง ซึ่งตองมีการ

กําหนดรหัสหลักประกันกอน 
 

1. รหัสประเภทหลัก
ประกัน 

หมายถึง ระบุรหัสประเภทหลักประกัน Run Auto 

2. ช่ือหลักประกัน หมายถึง ช่ือหลักประกัน เชน เงินสด,เช็ค, พันธบัตรรัฐบาล,หนังสือค้ํา
ประกันธนาคาร, หนังสือค้ําประกันสถาบันการเงินตาง ๆ 
เปนตน 

3. Active หมายถึง ระบุอนุมัติใหมีการใชในปจจุบัน 
4. ปรับปรุงโดย หมายถึง ระบุผูปรับปรุง 
5. วันที่ปรับปรุง หมายถึง ระบุวันที่ปรับปรุง 

 
 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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6.2 การบันทึกรายการประจําวัน 
6.2.1 KK-PO-DT-01 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง 

บันทึก-ปรับปรุง ขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง

กองทุน

 หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ

ขอมูลรายละเอียด

เลขท่ีรายงานขอซื้อ/ขอจาง AUTO วันท่ีเอกสาร

ประเภทรายงานขอซื้อ/ขอจาง
เลขท่ีคุมยอดหลักการ สถานะ รอการอนุมัติ ไมอนุมัติอนุมัติ
วันท่ีคุมยอดหลัการ

แหลงเงิน เงินงบประมาณ เงินรายได

วิธีซื้อ/จาง
รายละเอียดเพ่ิมเติม

สถานะ รอการอนุมัติ ไมอนุมัติอนุมัติ

จํานวนเงินทั้งหมด

วัตถุประสงคท่ีขอซื้อขอจาง

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

������
������
������
������
������
������
������

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคาลําดับ

กลุม

ชุดประกอบดวย

รายชื่อคณะกรรมการ

บาท

อนุมัติ ราคาซื้อคร้ังลาสุด

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ชื่อสินคา

ปงบประมาณ

ประเภท

เลขท่ีสรุปใบขอใหจัดหา/จัดจาง

ประเภทสิ่งที่ขอซื้อขอจาง

บันทึก-ปรับปรุง ขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง

กองทุน

 หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ

ขอมูลรายละเอียด

เลขท่ีรายงานขอซื้อ/ขอจาง AUTO วันท่ีเอกสาร

ประเภทรายงานขอซื้อ/ขอจาง
เลขท่ีคุมยอดหลักการ สถานะ รอการอนุมัติ ไมอนุมัติอนุมัติ
วันท่ีคุมยอดหลัการ

แหลงเงิน เงินงบประมาณ เงินรายได

วิธีซื้อ/จาง
รายละเอียดเพ่ิมเติม

สถานะ รอการอนุมัติ ไมอนุมัติอนุมัติ

จํานวนเงินทั้งหมด

วัตถุประสงคท่ีขอซื้อขอจาง

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

������
������
������
������
������
������
������
������

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคาลําดับ

กลุม

ชุดประกอบดวย

รายชื่อคณะกรรมการ

บาท

อนุมัติ ราคาซื้อคร้ังลาสุด

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ชื่อสินคา

ปงบประมาณ

ประเภท

เลขท่ีสรุปใบขอใหจัดหา/จัดจาง

ประเภทสิ่งที่ขอซื้อขอจาง

ชื่อสินคา

ชุดประกอบดวย

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคา ราคาซื้อคร้ังลาสุด ������
������
������
������
������
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บันทึก-ปรับปรุง ขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง

กองทุน

 หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ

ขอมูลรายละเอียด

เลขท่ีรายงานขอซื้อ/ขอจาง AUTO วันที่เอกสาร

ประเภทรายงานขอซื้อ/ขอจาง
เลขท่ีคุมยอดหลักการ สถานะ รอการอนุมัติ ไมอนุมัติอนุมัติ
วันที่คุมยอดหลัการ

แหลงเงิน เงินงบประมาณ เงินรายได

วิธีซื้อ/จาง
รายละเอียดเพ่ิมเติม

สถานะ รอการอนุมัติ ไมอนุมัติอนุมัติ

จํานวนเงินทั้งหมด

วัตถุประสงคที่ขอซื้อขอจาง

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

������
������
������
������
������
������
������

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคาลําดับ

ประเภทสิ่งท่ีขอซื้อขอจาง ครุภัณฑ/งานจาง

ชุดประกอบดวย

รายชื่อคณะกรรมการ

วัสดุ

บาท

งานจางท่ัวไป

อนุมัติ ราคาซ้ือคร้ังลาสุด

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ชื่อสินคา

รายชื่อคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการรับและเปดซอง

กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ

เจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางโดยวิธีพิเศษ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ

 
 
วัตถุประสงค : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง ซึ่งประกอบดวย  ขอมูลรายละเอียดการขอซื้อ/

ขอจาง ทั้งหมด 
สวนขอมูลหลัก   

1. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง รหัสรายงานขอซื้อ/ขอจางซึ่ง Run Auto  
2. เลขที่สรุปใบขอใหจัดหา/จัด

จาง 
หมายถึง เลขที่สรุปใบขอใหจัดหา/จัดจาง โดยเลขที่ดังกลาวจะทําการ

รวบรวมรายการสินคาที่เหมือนกัน มาจากใบขอซื้อหลายใบ 
เพื่อนําเลขที่สรุปใบขอใหจัดหา/จัดจางไปออกใบ PR 

3. วันที่เอกสาร หมายถึง วันที่ทําการบันทึก 
4. แผนงาน/โครงการ หมายถึง มี List of values รหัสและชื่อวารายงานขอซื้อ/ขอจางจากแผน

งาน/โครงการใด 
5. หนวยงาน หมายถึง มี List of values รหัสและชื่อวารายงานขอซื้อ/ขอจางจาก

หนวยงานใด 
6. กองทุน หมายถึง มี List of values รหัสและชื่อวารายงานขอซื้อ/ขอจางจากกอง

ทุนใด 
7. ประเภทรายงานขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง มี List of values เปนการขอซื้อ/ขอจางแบบใด เชน คณะ/

หนวยงานใดสั่งซื้อ/จางแบบมาจากการคํานวณความตองการ, 
ฝากใหคณะหนวยงานอื่นจัดซอ/จาง 

8. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินที่ใช เชน เงินงบประมาณ,เงินรายได 
9. ปงบประมาณ หมายถึง มี List of values ระบุปงบประมาณที่ใช 
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10. เลขที่คุมยอดหลักการ หมายถึง เลขที่คุมยอดหลักการที่ผานการคุมยอดจากหนวยงบประมาณ 
11. วันที่คุมยอดหลักการ หมายถึง วันที่คุมยอดหลักการที่ผานการคุมยอดจากหนวยงบประมาณ 
12. สถานะ หมายถึง สถานะของการคุมยอดหลักการวา รออนุมัติ,อนุมัติ,ไมอนุมัติ 
13. วิธีซื้อ/จาง หมายถึง  มี List of values วิธีที่ซื้อจาง 5 วิธี เชน ตกลงราคา,ประกวด

ราคา,สอบราคา,วิธีพิเศษ,วิธีกรณีพิเศษ 
14. วัตถุประสงคที่ขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง เรื่องที่ขอซื้อ/ขอจาง เพื่ออะไร 
15. ปุมรายละเอียด หมายถึง เมื่อคลิกจะมีหนาจอ Pop up ใหใสขอมูลเพิ่มเติม 
16. ประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง ใหเลือกวาเปนวัสดุ, ครุภัณฑ/งานจาง, งานจางทั่วไป เพื่อแบง

กลุมและดึงขอมูลสินคาที่จะซื้อ/จาง 
17. กลุม หมายถึง ระบุกลุมวัสดุที่ขอซื้อขอจาง เชน ผานบัญชี, ประจํา 
18. ประเภท หมายถึง ระบุประเภทที่ ขอซื้อ/ขอจาง เชน อาคารและสถานที่ เปนตน 
19. จํานวนเงินทั้งหมด หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมด คํานวณมาจากมูลคารวม 
20. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูเขามาปรับปรุง 
21. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่เขามาปรับปรุง 
สวนขอมูลรายละเอียด   
22. อนุมัติ หมายถึง แสดงวาสินคาขอซื้อ/จางใด ผานการอนุมัติ 
23. ลําดับ หมายถึง ลําดับที่สิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง 
24. รหัสสินคา หมายถึง มี List of valuesรหัสและชื่อสินคาหรือบริการที่ขอซื้อ/ขอจาง 
25. จํานวน หมายถึง จํานวนที่ขอซื้อ/จาง 
26. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับที่ขอซื้อจาง 
27. ราคาตอหนวย หมายถึง ราคาตอหนวย 
28. มูลคา หมายถึง คํานวณจาก จํานวน คูณ ราคาตอหนวย 
29. ราคาซื้อครั้งลาสุด หมายถึง ราคาซื้อสินคา/จางบริการนั้นครั้งลาสุด 
30. ชุดประกอบดวย หมายถึง เมื่อคลิกจะมีหนาจอ Pop up ใหใสขอมูลชุด 
31. รายช่ือคณะกรรมการ หมายถึง เมื่อคลิกจะมีหนาจอ Pop up ใหใสขอมูลคณะกรรมการ 

สวนขอมูลชุดประกอบดวย   
32. รหัสสินคา หมายถึง มี List of valuesรหัสและชื่อสินคาหรือบริการที่ขอซื้อ/ขอจาง 
33. จํานวน หมายถึง จํานวนที่ขอซื้อ/จาง 
34. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับที่ขอซื้อจาง 
35. ราคาตอหนวย หมายถึง ราคาตอหนวย 
36. มูลคา หมายถึง คํานวณจาก จํานวน คูณ ราคาตอหนวย 
37. ราคาซื้อครั้งลาสุด หมายถึง ราคาซื้อ/จางสินคา/บริการนั้นครั้งลาสุด 

สวนขอมูลรายชื่อคณะกรรมการ   
38. คณะกรรมการรับและเปดซอง หมายถึง มี List of valuesรหัสและชื่อคนที่เปนคณะกรรมการรับและ

เปดซองประกอบไปดวย ประธานกรรมการ,กรรมการ 
39. คณะกรรมการพิจารณาผล หมายถึง มี List of valuesรหัสและชื่อคนที่เปนคณะกรรมการพิจารณา
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การประกวดราคา ผลการประกวดราคาไปดวย ประธานกรรมการ,กรรมการ 
40. คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง

โดยวิธีพิเศษ 
หมายถึง มี List of valuesรหัสและชื่อคนที่เปนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัด

จางโดยวิธีพิเศษประกอบไปดวยประธานกรรมการ,กรรมการ 
41. เจาหนาที่หรือคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ 
หมายถึง มี List of valuesรหัสและชื่อคนที่เปนคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ คือเจาหนาที่หรือประธานกรรมการ,กรรมการ 
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6.2.2 KK-PO-DT-02 : หนาจอบันทึก-ยกเลิกขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง 

บันทึก-ยกเลิกรายงานขอซื้อ/ขอจาง

กองทุน

 หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ

ขอมูลรายละเอียด

วันที่เอกสาร

ประเภทรายงานขอซื้อ/ขอจาง แหลงเงิน เงินงบประมาณ เงินรายได

วิธีซ้ือ/จาง รายละเอียดเพ่ิมเติม
จํานวนเงินท้ังหมด บาทวัตถุประสงคท่ีขอซื้อขอจาง

ผูยกเลิก

เลขที่รายงาน
ขอซื้อ/ขอจาง

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

วันที่ยกเลิก

ยกเลิก

ตั้งแตเลขที่
ตั้งแตวันท่ี

ถึงเลขที่
ถึงวันที่

สาเหตุท่ียกเลิก

������
������
������
������
������
������
������

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคาลําดับ

ประเภทสิ่งท่ีขอซื้อขอจาง

ชุดประกอบดวย

รายชื่อคณะกรรมการ

อนุมัติ ราคาซื้อคร้ังลาสุด

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ชื่อสินคา

บันทึก-ยกเลิกรายงานขอซื้อ/ขอจาง

กองทุน

 หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ

ขอมูลรายละเอียด

วันที่เอกสาร

ประเภทรายงานขอซื้อ/ขอจาง แหลงเงิน เงินงบประมาณ

วิธีซ้ือ/จาง รายละเอียดเพ่ิมเติม
จํานวนเงินท้ังหมด บาทวัตถุประสงคท่ีขอซื้อขอจาง

ผูยกเลิก

เลขที่รายงาน
ขอซื้อ/ขอจาง

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

วันที่ยกเลิก

ยกเลิก

ตั้งแตเลขที่
ตั้งแตวันท่ี

ถึงเลขที่
ถึงวันที่

สาเหตุท่ียกเลิก

������
������
������
������
������
������
������

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวย

รายชื่อคณะกรรมการ

อนุมัติ ราคาซื้อคร้ังลาสุด

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ชื่อสินคา

กลุม

ปงบประมาณ

ประเภท

ปงบประมาณ
เงินรายได

ประเภทสิ่งท่ีขอซื้อขอจาง กลุม ประเภทชุดประกอบดวย

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคา ราคาซื้อคร้ังลาสุด ������
������
������
������
������

ชื่อสินคา
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บันทึก-ยกเลิกรายงานขอซื้อ/ขอจาง

กองทุน

 หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ

ขอมูลรายละเอียด

วันที่เอกสาร

ประเภทรายงานขอซื้อ/ขอจาง แหลงเงิน เงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง รายละเอียดเพ่ิมเติม

จํานวนเงินทั้งหมด บาทวัตถุประสงคที่ขอซื้อขอจาง

ผูยกเลิก วันที่ปรับปรุง

เลขท่ีรายงาน
ขอซ้ือ/ขอจาง

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

วันที่ยกเลิก

ยกเลิก

ตั้งแตเลขที่
ตั้งแตวันท่ี

ถึงเลขท่ี
ถึงวันที่

สาเหตุท่ียกเลิก

������
������
������
������
������
������

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคาลําดับ

ประเภทสิ่งท่ีขอซื้อขอจาง ครุภัณฑ/งานจาง

ชุดประกอบดวย

รายชื่อคณะกรรมการ

วัสดุ งานจางท่ัวไป

อนุมัติ ราคาซ้ือคร้ังลาสุด

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ชื่อสินคา

วันที่เอกสาร

ประเภทรายงานขอซื้อ/ขอจาง แหลงเงิน

วิธีซื้อ/จาง

วัตถุประสงคที่ขอซื้อขอจาง

ผูอนุมัติ

หนวยนับจํานวน

วัสดุ ครุภัณฑ/งานจาง

ชื่อสินคา

ตั้งแตเลขที่
ตั้งแตวันท่ี

ถึงเลขท่ี
ถึงวันที่

สาเหตูท่ียกเลิก

งานจางท่ัวไป

รายชื่อคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการรับและเปดซอง

กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ

เจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางโดยวิธีพิเศษ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ยกเลิกรายงานขอซื้อ/ขอจาง ที่ไดทําการขอซื้อ/ขอจาง 
 
สวนขอมูลหลัก   
1. ต้ังแตเลขที่ หมายถึง เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจางเริ่มตนที่ตองการแสดงขอมูล 
2. ถึงเลขที่ หมายถึง เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจางสิ้นสุดที่ตองการแสดงขอมูล 
3. ต้ังแตวันที่ หมายถึง วันที่รายงานขอซื้อ/ขอจางเริ่มตนที่ตองการแสดงขอมูล 
4. ถึงวันที่ หมายถึง วันที่รายงานขอซื้อ/ขอจางสิ้นสุดที่ตองการแสดงขอมูล 
5. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจางในชวงเลขที่หรือวันที่ที่เลือก 
6. ยกเลิก หมายถึง ใชเลือกเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจางที่ตองการยกเลิก 
7. วันที่เอกสาร หมายถึง แสดงวันที่บันทึกของรายงานขอซื้อ/ขอจาง 
8. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แสดงรหัสและชื่อวารายงานขอซื้อ/ขอจางจากแผนงาน/โครง

การใด 
9. หนวยงาน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อวารายงานขอซื้อ/ขอจางจากหนวยงานใด 
10. กองทุน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อวารายงานขอซื้อ/ขอจางจากกองทุนใด 
11. ประเภทรายงานขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงเปนการขอซอ/ขอจางแบบใด เชน คณะ/หนวยงานใด 

สั่งซื้อ/จางแบบมาจากการคํานวณความตองการ,ฝากใหคณะ
หนวยงานอื่นจัดซอ/จาง 

12. แหลงเงิน หมายถึง แสดงแหลงเงินที่ใช เชน เงินงบประมาณ,เงินรายได 
13. ปงบประมาณ หมายถึง แสดงปงบประมาณที่ขอซื้อ/ขอจาง 
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14. เลขที่คุมยอดหลักการ หมายถึง แสดงเลขที่คุมยอดหลักการที่ผานการคุมยอดหลักการ 
15. วันที่คุมยอดหลักการ หมายถึง แสดงวันที่คุมยอดหลักการที่ผานการคุมยอดหลักการ 
16. สถานะ หมายถึง แสดงสถานะของการคุมยอดหลักการวา รออนุมัติ,อนุมัติ,ไม

อนุมัติ 
17. วิธีซื้อ/จาง หมายถึง  แสดงวิธีที่ซื้อจาง 5 วิธี เชน ตกลงราคา,ประกวดราคา,สอบ

ราคา,วิธีพิเศษ,วิธีกรณีพิเศษ 
18. วัตถุประสงคที่ขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงเรื่องที่ขอซื้อ/ขอจาง เพื่ออะไร 
19. ปุมรายละเอียด หมายถึง เมื่อคลิกจะมีหนาจอ Pop up แสดงขอมูลที่ใสเพิ่มเติม 
20. ประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงวาเปนวัสดุ, ครุภัณฑ/งานจาง, งานจางทั่วไป เพื่อแบง

กลุมและดึงขอมูลสินคาที่จะซื้อ/จาง 
21. กลุม หมายถึง แสดงกลุมวัสดุที่ขอซื้อขอจาง เชน ผานบัญชี, ประจํา 
22. ประเภท หมายถึง แสดงประเภทที่ ขอซื้อ/ขอจาง เชน อาคารและสถานที่ 

เปนตน 
23. จํานวนเงินทั้งหมด หมายถึง แสดงจํานวนเงินทั้งหมด คํานวณมาจากมูลคารวม 
24. สาเหตุที่ยกเลิก หมายถึง ใหใสสาเหตุของการยกเลิกรายงานขอซื้อ/ขอจางแตละฉบับ 
25. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงชื่อผูเขามาปรับปรุงการยกเลิกรายงานขอซื้อ/ขอจาง 
26. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่ที่เขามาปรับปรุงยกเลิกรายงานขอซื้อ/ขอจาง 
สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   
27. อนุมัติ หมายถึง แสดงวาสินคาขอซื้อ/จางใด ผานการอนุมัติ 
28. ลําดับ หมายถึง แสดงลําดับที่สิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง 
29. รหัสสินคา หมายถึง มี List of valuesแสดงรหัสและชื่อสินคาหรือบริการที่ขอซื้อ/

ขอจาง 
30. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่ขอซื้อ/จาง 
31. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับที่ขอซื้อจาง 
32. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคาตอหนวย 
33. มูลคา หมายถึง แสดงมูลคาคํานวณจาก จํานวน คูณ ราคาตอหนวย 
34. ราคาซื้อครั้งลาสุด หมายถึง แสดงราคาซื้อ/จางสินคา/บริการนั้นครั้งลาสุด 
35. ชุดประกอบดวย หมายถึง เมื่อคลิกจะมีหนาจอ Pop up แสดงขอมูลชุด 
36. รายช่ือคณะกรรมการ หมายถึง เมื่อคลิกจะมีหนาจอ Pop up แสดงขอมูลคณะกรรมการ 
สวนขอมูลชุดประกอบดวย   
37. รหัสสินคา หมายถึง มี List of valuesแสดงรหัสและชื่อสินคาหรือบริการที่ขอซื้อ/

ขอจาง 
38. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่ขอซื้อ/จาง 
39. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับที่ขอซื้อจาง 
40. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคาตอหนวย 
41. มูลคา หมายถึง แสดงคํานวณจาก จํานวน คูณ ราคาตอหนวย 
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42. ราคาซื้อครั้งลาสุด หมายถึง แสดงราคาซื้อ/จางสินคา/บริการนั้นครั้งลาสุด 
สวนขอมูลรายชื่อคณะกรรมการ   
43. คณะกรรมการรับและเปดซอง หมายถึง แสดงรหัสและชื่อคนที่เปนคณะกรรมการรับและเปดซอง

ประกอบไปดวย ประธานกรรมการ,กรรมการ 
   
44. คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคา 
หมายถึง แสดงรหัสและชื่อคนที่เปนคณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาไปดวย ประธานกรรมการ,กรรมการ 
45. คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง

โดยวิธีพิเศษ 
หมายถึง แสดงรหัสและชื่อคนที่เปนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางโดย

วิธีพิเศษประกอบไปดวยประธานกรรมการ,กรรมการ 
46. เจาหนาที่หรือคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ 
หมายถึง แสดงรหัสและชื่อคนที่เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ

เจาหนาที่หรือประธานกรรมการ,กรรมการ 
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6.2.3 KK-PO-DT-03 : หนาจอบันทึก-อนุมัติรายงานขอซื้อ/ขอจาง 

ประเภทสิ่งที่ขอซ้ือขอจาง กลุม ประเภท

บันทึก-อนุมัติรายงานขอซื้อ/ขอจาง

กองทุน

 หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ

ขอมูลรายละเอียด

วันท่ีเอกสาร

ประเภทรายงานขอซื้อ/ขอจาง แหลงเงิน เงินงบประมาณ เงินรายได

วิธีซื้อ/จาง รายละเอียดเพ่ิมเติม

รอการอนุมัติไมอนุมัติ

จํานวนเงินท้ังหมด บาทวัตถุประสงคท่ีขอซ้ือขอจาง

ผูอนุมัติ

อนุมัติ
การอนุมัติ

เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

วันท่ีอนุมัติ

ตั้งแตวันท่ี ถึงวันที่
ชวงเวลา

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวย

รายชื่อคณะกรรมการ

อนุมัติ ราคาซ้ือคร้ังลาสุด

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ชื่อสินคา

บันทึก-อนุมัติรายงานขอซื้อ/ขอจาง

กองทุน

 หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ

ขอมูลรายละเอียด

วันท่ีเอกสาร

ประเภทรายงานขอซื้อ/ขอจาง แหลงเงิน เงินงบประมาณ

วิธีซื้อ/จาง รายละเอียดเพ่ิมเติม

รอการอนุมัติไมอนุมัติ

จํานวนเงินท้ังหมด บาทวัตถุประสงคท่ีขอซ้ือขอจาง

ผูอนุมัติ

อนุมัติ
การอนุมัติ

เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

วันท่ีอนุมัติ

ตั้งแตวันท่ี ถึงวันที่
ชวงเวลา

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวย

รายชื่อคณะกรรมการ

อนุมัติ ราคาซ้ือคร้ังลาสุด

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ชื่อสินคา

ปงบประมาณ

เงินรายได

ประเภทสิ่งที่ขอซ้ือขอจาง กลุม ประเภท

ชุดประกอบดวย

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคา ราคาซ้ือคร้ังลาสุด
�������
�������
�������
�������
�������
�������

ชื่อสินคา
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บันทึก-อนุมัติรายงานขอซื้อ/ขอจาง

กองทุน

 หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ

ขอมูลรายละเอียด

วันท่ีเอกสาร

ประเภทรายงานขอซื้อ/ขอจาง แหลงเงิน เงินงบประมาณ เงินรายได

วิธีซื้อ/จาง รายละเอียดเพ่ิมเติม

รอการอนุมัติไมอนุมัติ

จํานวนเงินท้ังหมด บาทวัตถุประสงคที่ขอซื้อขอจาง

ผูอนุมัติ วันท่ีปรับปรุง

อนุมัติ
การอนุมัติ

เลขท่ีรายงานขอซื้อ/ขอจาง

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

วันท่ีอนุมัติ

ต้ังแตวันที่ ถึงวันท่ีชวงเวลา

������
������
������
������
������
������
������

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคาลําดับ

ประเภทสิ่งท่ีขอซ้ือขอจาง ครุภัณฑ/งานจาง

ชุดประกอบดวย

รายชื่อคณะกรรมการ

วัสดุ งานจางทั่วไป

อนุมัติ ราคาซ้ือคร้ังลาสุด

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ชื่อสินคา

วันท่ีเอกสาร

ประเภทรายงานขอซื้อ/ขอจาง แหลงเงิน

วิธีซื้อ/จาง

วัตถุประสงคที่ขอซื้อขอจาง

ผูอนุมัติ

หนวยนับจํานวน

วัสดุ ครุภัณฑ/งานจาง

ชื่อสินคา

ต้ังแตเลขที่
ต้ังแตวันที่

ถึงเลขท่ี
ถึงวันท่ี

สาเหตูท่ียกเลิก

งานจางทั่วไป

รายชื่อคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการรับและเปดซอง

กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ

เจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางโดยวิธีพิเศษ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ

 
วัตถุประสงค : เพื่อบันทึก-อนุมัติรายงานขอซื้อ/ขอจาง ซึ่งบุคคลที่มีอํานาจในการอนุมัติเทานั้นที่สามารถเขา

มาทําการอนุมัติ หรือเรียกดูขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจางตาง ๆ 
สวนขอมูลหลัก   
1. ชวงเวลาตั้งแตวันที่ หมายถึง วันที่รายงานขอซื้อ/ขอจางเริ่มตนที่ตองการแสดงขอมูล 
2. ชวงเวลาถึงวันที่ หมายถึง วันที่รายงานขอซื้อ/ขอจางสิ้นสุดที่ตองการแสดงขอมูล 
3. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง ระบุเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง 
4. การอนุมัติ หมายถึง แสดงและปรับปรุงสถานะของรายงานขอซื้อ/ขอจาง วาอยู 

ระหวาง รอการอนุมัติ ,อนุมัติ, ไมอนุมัติ 
5. วันที่เอกสาร หมายถึง แสดงวันที่บันทึกของรายงานขอซื้อ/ขอจาง 
6. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แสดงรหัสและชื่อวารายงานขอซื้อ/ขอจางจากแผนงาน/โครง

การใด 
7. หนวยงาน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อวารายงานขอซื้อ/ขอจางจากหนวยงานใด 
8. กองทุน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อวารายงานขอซื้อ/ขอจางจากกองทุนใด 
9. ประเภทรายงานขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงเปนการขอซอ/ขอจางแบบใด เชน คณะ/หนวยงานใด 

สั่งซื้อ/จางแบบมาจากการคํานวณความตองการ,ฝากใหคณะ
หนวยงานอื่นจัดซอ/จาง 

10. แหลงเงิน หมายถึง แสดงแหลงเงินที่ใช เชน เงินงบประมาณ,เงินรายได 
11. ปงบประมาณ หมายถึง แสดงปงบปรมาณที่ขอซื้อ/ขอจาง 
12. วิธีซื้อ/จาง หมายถึง แสดงวิธีที่ซื้อจาง 5 วิธี เชน ตกลงราคา,ประกวดราคา,สอบ

ราคา,วิธีพิเศษ,วิธีกรณีพิเศษ 
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13. วัตถุประสงคที่ขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงเรื่องที่ขอซื้อ/ขอจาง เพื่ออะไร 
14. ปุมรายละเอียด หมายถึง เมื่อคลิกจะมีหนาจอ Pop up แสดงขอมูลที่ใสเพิ่มเติม 
15. ประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงวาเปนวัสดุ, ครุภัณฑ/งานจาง, งานจางทั่วไป เพื่อแบง

กลุมและดึงขอมูลสินคาที่จะซื้อ/จาง 
16. กลุม หมายถึง แสดงกลุมวัสดุที่ขอซื้อขอจาง เชน ผานบัญชี, ประจํา 
17. ประเภท หมายถึง แสดงประเภทที่ ขอซื้อ/ขอจาง เชน อาคารและสถานที่ 

เปนตน 
18. จํานวนเงินทั้งหมด หมายถึง แสดงจํานวนเงินทั้งหมด คํานวณมาจากมูลคารวม 
19. ผูอนุมัติ หมายถึง แสดงชื่อผูเขามาปรับปรุงการอนุมัติรายงานขอซื้อ/ขอจาง 
20. วันที่อนุมัติ หมายถึง แสดงวันที่ที่เขามาปรับปรุงอนุมัติรายงานขอซื้อ/ขอจาง 
สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   
21. อนุมัติ หมายถึง ระบุสถานะสินคา/บริการที่อนุมัติ 
22. ลําดับ หมายถึง แสดงลําดับที่สิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง 
23. รหัสสินคา หมายถึง มี List of valuesแสดงรหัสและชื่อสินคาหรือบริการที่ขอซื้อ/

ขอจาง 
24. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่ขอซื้อ/จาง 
25. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับที่ขอซื้อจาง 
26. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคาตอหนวย 
27. มูลคา หมายถึง แสดงมูลคาคํานวณจาก จํานวน คูณ ราคาตอหนวย 
28. ราคาซื้อครั้งลาสุด หมายถึง แสดงราคาซื้อ/จางสินคา/บริการนั้นครั้งลาสุด 
29. ชุดประกอบดวย หมายถึง เมื่อคลิกจะมีหนาจอ Pop up แสดงขอมูลชุด 
30. รายช่ือคณะกรรมการ หมายถึง เมื่อคลิกจะมีหนาจอ Pop up แสดงขอมูลคณะกรรมการ 
สวนขอมูลชุดประกอบดวย   
31. รหัสสินคา หมายถึง มี List of valuesแสดงรหัสและชื่อสินคาหรือบริการที่ขอซื้อ/

ขอจาง 
32. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่ขอซื้อ/จาง 
33. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับที่ขอซื้อจาง 
34. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคาตอหนวย 
35. มูลคา หมายถึง แสดงคํานวณจาก จํานวน คูณ ราคาตอหนวย 
36. ราคาซื้อครั้งลาสุด หมายถึง แสดงราคาซื้อ/จางสินคา/บริการนั้นครั้งลาสุด 
สวนขอมูลรายชื่อคณะกรรมการ   
37. คณะกรรมการรับและเปดซอง หมายถึง แสดงรหัสและชื่อคนที่เปนคณะกรรมการรับและเปดซอง

ประกอบไปดวย ประธานกรรมการ,กรรมการ 
38. คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคา 
หมายถึง แสดงรหัสและชื่อคนที่เปนคณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาไปดวย ประธานกรรมการ,กรรมการ 
39. คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง หมายถึง แสดงรหัสและชื่อคนที่เปนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางโดย
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โดยวิธีพิเศษ วิธีพิเศษประกอบไปดวยประธานกรรมการ,กรรมการ 
40. เจาหนาที่หรือคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ 
หมายถึง แสดงรหัสและชื่อคนที่เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ

เจาหนาที่หรือประธานกรรมการ,กรรมการ 
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6.2.4 KK-PO-DT-04 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงใบขอมูลการเสนอราคา 
บันทึก-ปรับปรุง ใบขอมูลการเสนอราคา

ขอมูลหลัก รายละเอียด

เลขที่ใบขอใหเสนอราคา วันที่บันทึก

กองทุน
 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ
วันที่ปด

AUTO
*เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง วิธีซื้อ/จาง

การมีผลบังคับใชของการเสนอราคา วัน

วันที่ปรับปรุงผูปรับปรุง

ขอมูลหลัก

กรณีประกวดราคา

กรณีสอบราคา

วันที่ช้ีแจงรายละเอียด ตั้งแตเวลา ถึง สถานที่

กําหนดวันที่ยื่นซอง
ตั้งแตเวลา ถึง สถานที่

กําหนดวันที่เปดซอง
ตั้งแตเวลา ถึง สถานที่

ราคา บาท

ตั้งแตเวลา ถึง สถานที่
สถานที่ติดตอสอถาม โทร

วันที่ช้ีแจงรายละเอียด ตั้งแตเวลา ถึง สถานที่

กําหนดวันที่ยื่นซอง
ตั้งแตเวลา ถึง สถานที่

กําหนดวันที่เปดซอง
ตั้งแตเวลา ถึง สถานที่

วันที่ใหเอกสาร

ตั้งแตเวลา ถึง สถานที่
สถานที่ติดตอสอถาม โทร

ขอมูลหลัก

บันทึก-ปรับปรุง ใบขอมูลการเสนอราคา

รายละเอียด

รายละเอียดสินคา

รายละเอียดผูขาย/ผูรับจาง

วันที่ปรับปรุงผูปรับปรุง

������
������
������
������
������
������
������
������

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวยราคาซื้อครั้งลาสุด

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ช่ือสินคา

������
������
������
������
������
������

*รหัสผูขาย/ผูรับจางลําดับ ผูติดตอช่ือผูขาย/ผูรับจาง

ชุดประกอบดวย

เงื่อนไขการพิจารณา ราคา/หนวย,ราคา/รายงาน,.

เงื่อนไขการพิจารณา ราคา/หนวย,ราคา/รายงาน,.

กําหนดวันทีขายเอกสาร
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ขอมูลหลัก

บันทึก-ปรับปรุง ใบขอมูลการเสนอราคา

รายละเอียด

รายละเอียดสินคา

รายละเอียดผูขาย/ผูรับจาง

วันที่ปรับปรุงผูปรับปรุง

������
������
������
������
������
������
������

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวยราคาซื้อครั้งลาสุด

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ช่ือสินคา

������
������
������
������
������
������

*รหัสผูขาย/ผูรับจางลําดับ ผูติดตอช่ือผูขาย/ผูรับจาง

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคา ราคาซื้อครั้งลาสุด ������
������
������
������
������

ช่ือสินคา

 
วัตถุประสงค : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงขอมูลการเสนอราคา เปนการกําหนดวันเวลาและสถานที่ รวมถึงขอมูล

ตางๆที่ผูขาย/ผูรับจางควรทราบ ซึ่งตองอางถึงเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง   
 
สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่ใบขอใหเสนอราคา หมายถึง เลขที่ใบขอมูลการเสนอราคา Run Auto 
2. วันที่บันทึก หมายถึง วันที่บันทึกเอกสารใบขอมูลการเสนอราคา 
3. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง ระบุเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจางที่เกี่ยวของ 

 
4. วิธีซื้อ/จาง หมายถึง แสดงวิธีซื้อ/จาง เชน วิธีตกลงราคา,ประกวดราคา ฯลฯ 
5. การมีผลบังคับใชของการ

เสนอราคา 
หมายถึง ระบุจํานวนวันที่สามารถใหผูขาย/รับจางสามารถเสนอราคา

ใบขอมูลการเสนอราคามีผลตอผูขาย/ผูรับจาง ตองมาเสนอ
ราคาภายในเวลาที่กําหนด 

6. วันที่ปด หมายถึง แสดงวันที่การเสนอราคาที่มีผลตอผูขาย/ผูรับจาง ตองมา
เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด 

7. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แสดงรหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
8. หนวยงาน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อหนวยงาน 
9. กองทุน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อกองทุน 
สวนขอมูลหลักกรณีประกวดราคา   
10. วันที่ช้ีแจงรายละเอียด หมายถึง ระบุวันที่ช้ีแจงรายละเอียด 
11. ต้ังแตเวลา หมายถึง ระบุเวลาที่เริ่มการชี้แจงรายละเอียด 
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12. ถึง หมายถึง ระบุเวลาที่สิ้นสุดการชี้แจงรายละเอียด 
13. สถานที่ หมายถึง ระบุสถานที่ช้ีแจงรายละเอียด 
14. กําหนดวันที่ขายเอกสาร หมายถึง ระบุวันที่ขายเอกสารประกวดราคา 
15. ต้ังแตเวลา หมายถึง ระบุเวลาที่เริ่มการขายเอกสาร 
16. ถึง หมายถึง ระบุเวลาที่สิ้นสุดการขายเอกสาร 
17. สถานที่ หมายถึง ระบุสถานที่ขายเอกสาร 
18. ราคาเอกสารประกวดราคา หมายถึง ระบุราคาที่ขายเอกสารประกวดราคา 
19. กําหนดวันที่ยื่นซอง หมายถึง ระบุวันที่กําหนดยื่นซอง 
20. ต้ังแตเวลา หมายถึง ระบุเวลาที่เริ่มยื่นซอง 
21. ถึง หมายถึง ระบุเวลาที่สิ้นสุดยื่นซอง 
22. สถานที่ หมายถึง ระบุสถานที่ยื่นซองประกวดราคา 
23. กําหนดวันที่เปดซอง หมายถึง ระบุวันที่กําหนดเปดซอง 
24. ต้ังแตเวลา หมายถึง ระบุเวลาที่เริ่มเปดซอง 
25. ถึง หมายถึง ระบุเวลาที่สิ้นสุดเปดซอง 
26. สถานที่ หมายถึง ระบุสถานที่เปดซองประกวดราคา 
27. เงื่อนไขการพิจารณา หมายถึง ระบุเงื่อนไขการพิจารณาการเสนอราคาในคราวนั้น เชน 

พิจารณาเปน ราคาตอหนวย , ราคาตอรายงาน, ราคารวม 
28. สถานที่ติดตอสอบถาม หมายถึง ระบุสถานที่ติดตอสอบถาม 
29. โทร หมายถึง ระบุเบอรโทรศัพท ที่ผูขายรับจางสามารถติดตอสอบถาม 
สวนขอมูลหลักกรณีสอบราคา   
30. วันที่ช้ีแจงรายละเอียด หมายถึง ระบุวันที่ช้ีแจงรายละเอียด 
31. ต้ังแตเวลา หมายถึง ระบุเวลาที่เริ่มการชี้แจงรายละเอียด 
32. ถึง หมายถึง ระบุเวลาที่สิ้นสุดการชี้แจงรายละเอียด 
33. สถานที่ หมายถึง ระบุสถานที่ช้ีแจงรายละเอียด 
34. วันที่ใหเอกสารสอบราคา หมายถึง ระบุวันที่ใหเอกสารสอบราคา 
35. ต้ังแตเวลา หมายถึง ระบุเวลาที่เริ่มการใหเอกสาร 
36. ถึง หมายถึง ระบุเวลาที่สิ้นสุดการใหเอกสาร 
37. สถานที่ หมายถึง ระบุสถานที่ใหเอกสาร 
38. กําหนดวันที่ยื่นซอง หมายถึง ระบุวันที่กําหนดยื่นซอง 
39. ต้ังแตเวลา หมายถึง ระบุเวลาที่เริ่มยื่นซอง 
40. ถึง หมายถึง ระบุเวลาที่สิ้นสุดยื่นซอง 
41. สถานที่ หมายถึง ระบุสถานที่ยื่นซองสอบราคา 
42. กําหนดวันที่เปดซอง หมายถึง ระบุวันที่กําหนดเปดซองสอบราคา 
43. ต้ังแตเวลา หมายถึง ระบุเวลาที่เริ่มเปดซองสอบราคา 
44. ถึง หมายถึง ระบุเวลาที่สิ้นสุดเปดซองสอบราคา 
45. สถานที่ หมายถึง ระบุสถานที่เปดซองสอบราคา 
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46. เงื่อนไขการพิจารณา หมายถึง ระบุเงื่อนไขการพิจารณาการเสนอราคาในคราวนั้น เชน 
พิจารณาเปน ราคาตอหนวย , ราคาตอรายงาน, ราคารวม 

47. สถานที่ติดตอสอบถาม หมายถึง ระบุสถานที่ติดตอสอบถาม 
48. โทร หมายถึง ระบุเบอรโทรศัพท ที่ผูขายรับจางสามารถติดตอสอบถาม 
49. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูเขามาปรับปรุง 
50. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่ที่เขามาปรับปรุง 
สวนขอมูลรายละเอียดสินคา   
51. ลําดับ หมายถึง แสดงลําดับสินคาที่ผานการอนุมัติใหจัดซื้อ/จัดจาง 
52. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่จัดซื้อ/จัดจาง 
53. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่จัดซื้อ/จัดจาง 
54. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับที่จัดซื้อ/จัดจาง 
55. มูลคา หมายถึง แสดงมูลคาที่จัดซื้อ/จัดจาง 
56. ราคาซื้อครั้งลาสุด หมายถึง แสดงราคาซื้อครั้งลาสุดของสินคา/บริการนั้น 
57. ชุดประกอบดวย หมายถึง เมื่อคลิก จะมี Pop up  แสดงขอมูลรายละอียดชุด 
สวนรายละเอียดผูขาย/ผูรับจาง    
58. ลําดับ หมายถึง แสดงลําดับผูขาย/รับจาง 
59. รหัสผูขาย/ผูรับจาง หมายถึง มี List of values ระบุรหัสและชื่อผูขาย/ผูรับจางที่จะติดตอ

ดวยในกรณี วิธีตกลงราคา,วิธีพิเศษ และ วิธีกรณีพิเศษ 
60. ผูติดตอ หมายถึง แสดงผูที่ติดตอเดิม 
61. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูเขามาปรับปรุง 
62. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่ที่เขามาปรับปรุง 
สวนขอมูลชุดประกอบดวย   
63. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่จัดซื้อ/จัดจาง 
64. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่จัดซื้อ/จัดจาง 
65. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับที่จัดซื้อ/จัดจาง 
66. มูลคา หมายถึง แสดงมูลคาที่จัดซื้อ/จัดจาง 
67. ราคาซื้อครั้งลาสุด หมายถึง แสดงราคาซื้อครั้งลาสุดของสินคา/บริการนั้น 
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6.2.5 KK-PO-DT-05 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบเสนอราคา 

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

เลือก

บันทึก-ปรับปรุง ขอมูลใบเสนอราคา

เลขท่ีใบเสนอราคาที่อางอิง

วันที่บันทึก

กองทุน

 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

เลขท่ีใบขอใหเสนอราคา*เลขท่ีรายงานขอซื้อ/ขอจาง วิธีซื้อ/จาง

กําหนดยืนราคา

วันที่ตอบรับ

กําหนดสงมอบ

รวมทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติมใบเสนอราคา

ขอมูลรายละเอียด

ระยะเวลารับประกัน ป

*รหัสผูขาย/ผูรับจาง ผูติดตอ

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

ผูขาย/ผูรับจาง

������
������
������
������
������
������
������

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวยราคาซื้อคร้ังลาสุด

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

วัน เดือน

บาท

บันทึก-ปรับปรุง ขอมูลใบเสนอราคา

เลขท่ีใบเสนอราคาที่อางอิง

วันที่บันทึก

กองทุน

 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

เลขท่ีใบขอใหเสนอราคา*เลขท่ีรายงานขอซื้อ/ขอจาง วิธีซื้อ/จาง

กําหนดยืนราคา

วันที่ตอบรับ

กําหนดสงมอบ

รวมทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติมใบเสนอราคา

ขอมูลรายละเอียด

ระยะเวลารับประกัน ป

*รหัสผูขาย/ผูรับจาง
ผูติดตอ

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

ผูขาย/ผูรับจาง
AUTO

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคาลําดับ ราคาซื้อคร้ังลาสุด

วัน เดือน

บาท

ช่ือสินคา

ชุดประกอบดวย

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคา ราคาซื้อคร้ังลาสุด ������
������
������
������
������
������

เลือก

 
 
 
 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            PO_6- 19  

 
วัตถุประสงค : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบเสนอราคา ของผูขาย/ผูรับจางแตละราย  ซึ่งสามารถทําการคัด

เลือกไดวาจะซื้อหรือจาง กับผูขายรายใดและ สินคา/บริการใด  
 
สวนขอมูลหลัก   
1. วันที่บันทึก หมายถึง แสดงวันที่เขามาบันทึก 
2. วันที่ตอบรับ หมายถึง ระบุวันที่ตอบรับ ซึ่งตองไมเกินวันปดการมีผลบังคับใชของ

การเสนอราคาในบันทึก-ปรับปรุงใบขอมูลการเสนอราคา 
3. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง ระบุเลขที่รายงานขอซื้อขอจาง 
4. วิธีซื้อ/จาง หมายถึง แสดงวิธีซื้อ/จาง 
5. เลขที่ใบขอใหเสนอราคา หมายถึง แสดงเลขที่ใบขอใหเสนอราคา 
6. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แสดงรหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
7. หนวยงาน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อหนวยงาน 
8. กองทุน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อกองทุน 
สวนขอมูลผูขาย/ผูรับจาง   
9. รหัสผูขาย/ผูรับจาง หมายถึง มี List of valuesระบุรหัสและชื่อ ผูขาย/ผูรับจางที่เสนอราคา

ในใบเสนอราคา 
10. ผูติดตอ หมายถึง ระบุผูที่ติดตอดวยของผูขาย/ผูรับจาง 
11. เลขที่ใบเสนอราคา หมายถึง ระบุเลขที่ใบเสนอราคาที่อางถึง 
12. รวมทั้งหมด หมายถึง แสดงจํานวนเงินทั้งหมดของใบเสนอราคาใบนั้น 
สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   
13. ลําดับ หมายถึง แสดงลําดับที่ของสินคา/บริการที่ผูขาย/ผูรับจางเสนอราคา 
14. รหัสสินคา หมายถึง มี List of Values ระบุรหัสและชื่อสินคาที่ผูขาย/ผูรับจางเสนอ

ราคา 
15. จํานวน หมายถึง ระบุจํานวนสินคาที่ผูขาย/ผูรับจางเสนอราคา 
16. หนวยนับ หมายถึง ระบุหนวยนับที่ผูขาย/ผูรับจางเสนอราคา 
17. ราคาตอหนวย หมายถึง ระบุราคาตอหนวยที่ผูขาย/ผูรับจางเสนอราคา 
18. มูลคา หมายถึง แสดงมูลคาที่คํานวณจาก ราคาตอหนวย คูณ จํานวน 
19. ราคาซื้อครั้งลาสุด หมายถึง แสดงราคาซื้อครั้งลาสุดของสินคานั้น 
20. ชุดประกอบดวย หมายถึง เมื่อคลิก จะมี Pop up เพื่อใหระบุขอมูลชุดประกอบดวย 
21. เลือก หมายถึง เลือกสถานะ สินคาที่ไดคัดเลือกใหจัดซื้อ/จัดจางในแตละผู

ขาย 
22. กําหนดยืนราคา หมายถึง ระบุกําหนดยืนราคา ที่มีผลตอการเสนอราคาของใบเสนอ

ราคาใบนั้น 
23. กําหนดสงมอบ หมายถึง ระบุกําหนดสงมอบ สินคา/บริการ 
24. ระยะเวลารับประกัน หมายถึง ระบุระยะเวลารับประกัน เปน ป เดือน 
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25. รายละเอียดเพิ่มเติมใบเสนอ

ราคา 
หมายถึง ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของใบเสนอราคาใบนั้น 

26. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูปรับปรุง 
27. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่ปรับปรุง 
สวนขอมูลชุดประกอบดวย   
28. รหัสสินคา หมายถึง มี List of Values ระบุรหัสและชื่อสินคาที่ผูขาย/ผูรับจางเสนอ

ราคา 
29. จํานวน หมายถึง ระบุจํานวนสินคาที่ผูขาย/ผูรับจางเสนอราคา 
30. หนวยนับ หมายถึง ระบุหนวยนับที่ผูขาย/ผูรับจางเสนอราคา 
31. ราคาตอหนวย หมายถึง ระบุราคาตอหนวยที่ผูขาย/ผูรับจางเสนอราคา 
32. มูลคา หมายถึง แสดงมูลคาที่คํานวณจาก ราคาตอหนวย คูณ จํานวน 
33. ราคาซื้อครั้งลาสุด หมายถึง แสดงราคาซื้อครั้งลาสุดของสินคานั้น 
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6.2.6 KK-PO-DT-06 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลหลักประกัน 
บันทึก-ปรับปรุง ขอมูลหลักประกัน

เลขที่หลักประกัน

*ชนิดการค้ําประกัน

วันที่รับ

*รหัสผูขาย/ผูรับจาง
*รหัสสัญญาซ้ือ/จาง *รหัสรายงานขอซื้อ/ขอจาง

(กรณีเปนการค้ําประกันสัญญา) (กรณีเปนการค้ําประกันซอง)
จํานวนเงินค้ําประกัน บาท

วันที่ครบกําหนดระยะเวลา

วันที่ทําเรื่องคืนหลักประกัน วันที่คืนหลักประกัน

อยูระหวางประกัน รอการคืน คืนแลว

หมายเหตุ

สถานะหลักประกัน

รายละเอียดหลักประกัน ������
������
������
������
������
������
������

วันที่ปรับปรุงผูปรับปรุง

เลขที่หนังสือ
ค้ําประกัน

วันที่ออก
หนังสือค้ําประกัน

ธนาคาร/
สถาบันการเงิน

ประเภท
หลักประกันลําดับ มูลคา

วันที่เริ่มตนการค้ําประกัน ป เดือน

วันที่ส้ินสุดสัญญา

สาขาธนาคาร เลขทะเบียน
พันธบัตร

ช่ือ
พันธบัตร พันธบัตรที่

บันทึก-ปรับปรุง ขอมูลหลักประกัน

เลขที่หลักประกัน

ชนิดการค้ําประกัน

วันที่รับ

*รหัสสัญญาซ้ือ/จาง *รหัสรายงานขอซื้อ/ขอจาง
(กรณีเปนการค้ําประกันสัญญา) (กรณีเปนการค้ําประกันซอง)
บาท

วันที่ครบกําหนดระยะเวลา

วันที่ทําเรื่องคืนหลักประกัน วันที่คืนหลักประกัน

อยูระหวางประกัน รอการคืน คืนแลว

หมายเหตุ

สถานะหลักประกัน

รายละเอียดหลักประกัน ������
������
������
������
������
������
������
������

วันที่ปรับปรุงผูปรับปรุง

เลขที่หนังสือ
ค้ําประกัน

วันที่ออก
หนังสือค้ําประกัน

ธนาคาร/
สถาบันการเงิน

ประเภท
หลักประกันลําดับ มูลคา

วันที่เริ่มตนการค้ําประกัน ป เดือน

วันที่ส้ินสุดสัญญา

สาขาธนาคาร วันที่หมดอายุ
พันธบัตร

เลมที่เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน

วันที่
ใบเสร็จรับเงิน

*รหัสผูขาย/ผูรับจาง

จํานวนเงินค้ําประกัน

Auto

Auto
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วัตถุประสงค : เพื่อบันทึก-ปรับปรุง-ขอมูลหลักประกัน ซึ่งเปนการเก็บทั้งขอมูลหลักประกันซองและหลัก
ประกันสัญญา รวมทั้งแสดงสถานะของหลักประกัน 

สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่หลักประกัน หมายถึง เลขที่หลักประกัน Run Auto และมี List of values ระบุเลขที่

หลักประกัน กรณีมีการปรับปรุงขอมูลหลักประกัน 
2. วันที่รับ หมายถึง ระบุวันที่รับหลักประกัน 
3. รหัสผูขาย/ผูรับจาง หมายถึง มี List of values ระบุรหัสและชื่อผูขาย/ผูรับจางที่วาง 

หลักประกัน 
4. ชนิดการค้ําประกัน หมายถึง มี List of values ระบุชนิดการค้ําประกัน เชน ค้ําประกันซอง, 

ค้ําประกันสัญญา 
5. รหัสสัญญาซื้อ/จาง หมายถึง มี List of valuesระบุรหัสสัญญาซื้อ/จางที่เกี่ยวของกับ 

หลักประกัน 
6. รหัสรายงานขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง มี List of values ระบุรหัสรายงานขอซื้อ/ขอจางที่เกี่ยวของกับ

หลักประกัน 
7. จํานวนเงินค้ําประกัน หมายถึง ระบุจํานวนเงินค้ําประกันที่ตองนํามาค้ําประกันในการจัดซื้อ/

จัดจาง 
8. สิ้นสุดสัญญา หมายถึง แสดงวันที่สิ้นสุดของสัญญาที่เกี่ยวของ 
9. วันที่เริ่มตนการค้ําประกัน หมายถึง ระบุวันที่เริ่มตนในการค้ําประกันของหลักประกัน 
10. ระยะเวลา หมายถึง ระบุระยะเวลาในการค้ําประกัน เปน ป เดือน 
11. วันที่ครบกําหนด หมายถึง วันที่ครบกําหนดในการค้ําประกันของหลักประกัน 
12. วันที่ทําเรื่องคืนหลักประกัน หมายถึง ระบุวันที่ทําเรื่องคืนหลักประกัน 
13. สถานะหลักประกัน หมายถึง ระบุสถานะของหลักประกัน เชน อยูระหวางประกัน, รอการ

คืน, คืนแลว 
สวนขอมูลรายละเอียดหลักประกัน   
14. ลําดับ หมายถึง แสดงลําดับที่หลักประกัน 
15. ประเภทหลักประกัน หมายถึง มี List of valuesระบุประเภทหลักประกัน เชน เงินสด, เช็ค, 

หนังสือค้ําประกันของธนาคาร, หนังสือค้ําประกันของ
สถาบันการเงิน, พันธบัตรรัฐบาล 

16. เลขที่หนังสือค้ําประกัน หมายถึง ระบุเลขที่หนังสือค้ําประกัน 
17. วันที่ออกหนังสือหลักประกัน หมายถึง ระบุวันที่หนังสือหลักประกัน 
18. ธนาคาร/สถาบันการเงิน หมายถึง ระบุขอมูลธนาคาร/สถาบันการเงินที่เกี่ยวของ 
19. สาขาธนาคาร หมายถึง ระบุขอมูลสาขาธนาคาร/สถาบันการเงินที่เกี่ยวของ 
20. เลขทะเบียนพันธบัตร หมายถึง ระบุขอมูลเลขทะเบียนพันธบัตร 
21. ช่ือพันธบัตร หมายถึง ระบุขอมูลช่ือพันธบัตร 
22. พันธบัตรที่ หมายถึง ระบุขอมูลพันธบัตรที่ 
23. วันที่หมดอายุพันธบัตร หมายถึง ระบุวันที่หมดอายุพันธบัตร 
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24. เลมที่เลขที่ใบเสร็จรับเงิน หมายถึง ระบุเลมที่เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
25. วันที่ใบเสร็จรับเงิน หมายถึง ระบุวันที่ใบเสร็จรับเงิน 
26. มูลคา หมายถึง ระบุมูลคาของหลักประกัน 
27. หมายเหตุ หมายถึง ระบุหมายเหตุเพิ่มเติม 
28. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูที่ปรับปรุง 
29. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่ปรับปรุง 
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6.2.7 KK-PO-DT-07 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จาง 

รายละเอียดขอมูลหลัก

บันทึก-ปรับปรุงขอมูลขอตกลงซ้ือขาย/จาง

กองทุน
 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

เลขท่ีใบขอตกลงซ้ือขาย/จาง

*เลขท่ีรายงานขอซ้ือ/ขอจาง

วันที่คุมยอดหลักการ แหลงเงิน

คําอธิบายเพ่ิมเติม
/เอกสารเพ่ิมเติม

บันทึก-ปรับปรุงขอมูลขอตกลงซ้ือ/จาง

AUTO

เลขท่ีคุมยอดหลักการ

วันที่ทําขอตกลง

สถานะ รอการอนุมัติ ไมผานผาน ปด

จํานวนเงินท้ังหมด บาท

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

ระยะเวลาสงมอบ

วันที่กําหนดสง

สถานท่ีรับวัน

วิธีขอซ้ือ/ขอจาง

*รหัสผูขาย/ผูรับจางที่อางถึง

เลขท่ีใบเสนอราคาที่อางถึง

ยกเลิก

อัตราคาปรับ หนวยคาปรับ
ระยะเวลาการรับประกัน วัน เง่ือนไขการรับประกัน

เงินรายไดเงินงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงผูปรับปรุง

รายละเอียดขอมูลหลัก

มูลคาท่ีตกลง*รหัสสินคางวด ช่ือสินคา
������
������
������
������
������
������

จํานวน

ประเภทสิ่งที่ขอซ้ือขอจาง

ผูส่ังซ้ือ อํานาจ/ตําแหนง

หนวยนับ
ราคาตอหนวย มูลคา

จํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวย
มูลคาท่ีตกลง

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ช่ือสินคา รวม

อัตราคาปรับ ตอ

ตอ

ราคาตอหนวย
ตามใบเสนอราคา ตามที่ตกลง

รวม

วันที่สงมอบ หนวยคาปรับ

กลุม ประเภท

ปงบประมาณ

ราคาตอหนวย
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บันทึก-ปรับปรุงขอมูลขอตกลงซื้อ/จาง

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

ระยะเวลาสงมอบ

วันที่กําหนดสง

สถานที่รับวัน

อัตราคาปรับ หนวยคาปรับ
ระยะเวลาการรับประกัน วัน เง่ือนไขการรับประกัน

รายละเอียดขอมูลหลัก

มูลคาท่ีตกลง*รหัสสินคางวด ช่ือสินคา

������
������
������
������
������
������

จํานวน

หนวยนับ
ราคาตอหนวย มูลคา

จํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวย
มูลคาท่ีตกลง

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ช่ือสินคา รวม

อัตราคาปรับ ตอ

ตอ

ราคาตอหนวย
ตามใบเสนอราคา ตามที่ตกลง

รวม

วันที่สงมอบราคาตอหนวย หนวยคาปรับ

บันทึก-ปรับปรุงขอมูลขอตกลงซื้อ/จาง

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

ระยะเวลาสงมอบ

วันที่กําหนดสง

สถานที่รับวัน

อัตราคาปรับ หนวยคาปรับ
ระยะเวลาการรับประกัน วัน เง่ือนไขการรับประกัน

รายละเอียดขอมูลหลัก

มูลคาท่ีตกลง*รหัสสินคางวด ช่ือสินคา

������
������
������
������
������
������

จํานวน

หนวยนับ
ราคาตอหนวย มูลคา

จํานวน*รหัสสินคา ชุดประกอบดวย
มูลคาท่ีตกลง

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ช่ือสินคา รวม

อัตราคาปรับ ตอ

ตอ

ราคาตอหนวย
ตามใบเสนอราคา ตามที่ตกลง

รวม

วันที่สงมอบราคาตอหนวย หนวยคาปรับ

เง่ือนไขการรับประกัน

ชุดประกอบดวย

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคา มูลคาท่ีตกลง
������
������
������
������
������
������

ช่ือสินคา

ลําดับ
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วัตถุประสงค : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จาง เปนการบันทึกขอมูลรายเอียดในขอตกลงกับผู
ขาย/ผูรับจางรายนั้น ถึงขอกําหนดและรายเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการซื้อขาย/จาง 

 
สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่ใบขอตกลงซื้อขาย/จาง หมายถึง เลขที่ใบขอตกลงซื้อ/จาง Run Auto 
2. วันที่ทําขอตกลง หมายถึง ระบุวันที่ทําขอตกลงซื้อขาย/จาง 
3. ผูสั่งซื้อ หมายถึง มี List of values ระบุรหัสและชื่อผูสั่งซื้อ/จาง 
4. อํานาจ/ตําแหนง หมายถึง ระบุอํานาจ/ตําแหนงของผูสั่งซื้อ 
5. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง มี List of values ระบุเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง 
6. วิธีขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงวิธีที่ขอซื้อ/ขอจาง เชน วิธีตกลงราคา,ประกวดราคา,

สอบราคา, วิธีพิเศษ, วิธีกรณีพิเศษ 
7. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แสดงรหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
8. หนวยงาน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อหนวยงาน 
9. กองทุน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อกองทุน 
10. ประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง ใหเลือกวาเปนวัสดุ, ครุภัณฑ/งานจาง, งานจางทั่วไป เพื่อแบง

กลุมและดึงขอมูลสินคาที่จะซื้อ/จาง 
11. กลุม หมายถึง ระบุกลุมวัสดุที่ขอซื้อขอจาง เชน ผานบัญชี, ประจํา 
12. ประเภท หมายถึง ระบุประเภทที่ ขอซื้อ/ขอจาง เชน อาคารและสถานที่ เปนตน 
13. แหลงเงิน หมายถึง แสดงแหลงเงิน ไดแก เงินงบประมาณ, เงินรายได 
14. ปงบประมาณ หมายถึง แสดงปงบประมาณ 
15. เลขที่คุมยอดหลักการ หมายถึง แสดงเลขที่คุมยอดหลักการ 
16. วันที่คุมยอดหลักการ หมายถึง แสดงวันที่คุมยอดหลักการ 
17. รหัสผูขาย/ผูรับจาง หมายถึง มี  List of values ระบุรหัสและชื่อผูขาย/ผูรับจางที่ไดรับเลือก 
18. เลขที่ใบเสนอราคาที่อางถึง หมายถึง แสดงเลขที่ใบเสนอราคาของผูขาย/ผูรับจางที่ไดอางถึง 
19. จํานวนเงินทั้งหมด หมายถึง แสดงจํานวนเงินทั้งหมด คํานวณมาจาก รวมมูลคาที่ตกลง 
20. คําอธิบายเพิ่มเติม/เอกสารเพิ่ม

เติม 
หมายถึง ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวของ 

21. สถานะ หมายถึง แสดงสถานะของใบขอตกลงซื้อขายจาง ไดแก รอการอนุมัติ, 
ผาน, ไมผาน, ปด , ยกเลิก 

22. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูเขามาทําการปรับปรุง 
23. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่ทําการปรับปรุง 
สวนขอมูลรายละเอียด   
24. ลําดับ หมายถึง ลําดับที่สินคาที่จะทําการสั่งซื้อ/จาง 
25. รหัสสินคา หมายถึง มี List of values ระบุรหัสและชื่อสินคาที่ไดรับการคัดเลือก

ของผูขาย/รับจางรายนั้น ๆ 
26. จํานวน หมายถึง ระบุจํานวนที่จะทําการสั่งซื้อ/จาง 
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27. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคานั้น ๆ ตามใบเสนอราคา 
   
   
28. ตามใบเสนอราคา หมายถึง มี 2 สวน คือ 

1. ราคาตอหนวย แสดง ราคาตอหนวยตามใบเสนอ
ราคาของผูขาย/ผูรับจางรายนั้น 

2. มูลคา แสดง มูลคาที่ไดจากการคํานวณตามใบเสนอ
ราคาของผูขาย/ผูรับจางรายนั้น 

29. รวมมูลคาตามใบเสนอราคา หมายถึง รวมมูลคาที่ไดจากการคํานวณตามใบเสนอราคาของผูขาย/ผู
รับจางรายนั้น 

30. ตามที่ตกลง หมายถึง มี 2 สวน คือ 
1. ราคาตอหนวย แสดง ราคาตอหนวย  ที่ไดจากการ

คํานวณ โดย นํา มูลคาที่ตกลง หาร จํานวน 
2. มูลคาที่ตกลง ระบุมูลคาที่ทําการตกลงสินคา/

บริการนั้น 
31. รวมมูลคาที่ตกลงตามที่ตกลง หมายถึง แสดงรวมมูลคาที่ตกลงตามที่ตกลง 
32. ชุดประกอบดวย หมายถึง เมื่อคลิกมี Pop up ใหระบุรายละเอียดของชุดประกอบดวย  
33. ระยะเวลาสงมอบ หมายถึง ระบุระยะเวลาสงมอบ 
34. สถานที่รับ หมายถึง แสดงสถานที่รับพัสดุ 
35. วันที่กําหนดสงมอบ หมายถึง ระบุวันที่กําหนดสงมอบ 
36. อัตราคาปรับ หมายถึง ระบุอัตราคาปรับ 
37. หนวยคาปรับ หมายถึง มี List of values ระบุหนวยคาปรับ ไดแก บาท หรือ 

เปอรเซ็นต 
38. ตอ หมายถึง ระบุระยะเวลาที่ปรับ ไดแก ตอวัน, ตอสัปดาห, ตอเดือน,ตอป 
39. ระยะเวลาการรับประกัน หมายถึง ระบุระยะเวลาการรับประกัน 
40. เงื่อนไขการรับประกัน หมายถึง เมื่อคลิก มี Pop up ระบุรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน 
สวนขอมูลรายละเอียดในการสง
มอบสินคา 

  

41. งวด หมายถึง ระบุงวดที่ตองสงมอบ 
42. รหัสสินคา หมายถึง ระบุรหัสและชื่อสินคาที่ทําขอตกลงซื้อจางที่ตองสงมอบใน

งวดนั้น 
43. จํานวน หมายถึง ระบุจํานวนที่ตองสงมอบในงวดนั้น 
44. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคาตอหนวยจากที่คํานวณตามที่ตกลง 
45. มูลคาที่ตกลง หมายถึง แสดงมูลคาที่ตกลง 
46. วันที่สงมอบ หมายถึง ระบุวันที่สงมอบของสินคานั้น ๆในงวดนั้น 
47. อัตราคาปรับ หมายถึง ระบุอัตราคาปรับของสินคานั้น ๆในงวดนั้น 
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48. หนวยคาปรับ หมายถึง มี List of values ระบุหนวยคาปรับ ไดแก บาท หรือ  
เปอรเซ็นต 

49. ตอ หมายถึง ระบุระยะเวลาที่ปรับ ไดแก ตอวัน, ตอสัปดาห, ตอเดือน,ตอป 
   
สวนขอมูลชุดประกอบดวย   
50. รหัสสินคา หมายถึง มี List of values ระบุรหัสและชื่อสินคาที่ไดรับการคัดเลือก

ของผูขาย/รับจางรายนั้น ๆ 
51. จํานวน หมายถึง ระบุจํานวนที่จะทําการสั่งซื้อ/จาง 
52. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคานั้น ๆ ตามใบเสนอราคา 
53. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคาตอหนวยตามใบเสนอราคา 
54. มูลคา หมายถึง แสดงมูลคา จากการคํานวณโดย จํานวน คูณ ราคาตอหนวย 
55. มูลคาที่ตกลง หมายถึง ระบุมูลคาที่ตกลง 
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6.2.8 KK-PO-DT-08 : หนาจอบันทึก-ยกเลิกขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จาง 

รายละเอียดขอม ูลหลัก

บันท ึก-ยกเลิกขอม ูลขอตกลงซ ื้อขาย/จาง

กองท ุน

 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

เลขท ี่รายงานขอซ ื้อ/ขอจาง

วันท ี่ค ุมยอดหลักการ

แหลงเง ิน

ค ําอธิบายเพ่ิมเต ิม
/เอกสารเพ่ิมเต ิม

เลขท ี่ค ุมยอดหลักการ

ผูส่ังซ ื้อ

จํานวนเง ินท ั้งหมด

วิธีขอซ ื้อ/ขอจาง

รห ัสผูขาย/ผูร ับจาง

ใบเสนอราคาท ี่อางถึง

เง ินรายได เง ินงบประมาณ

วันท ี่อนุม ัต ิผูอนุม ัต ิ

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

เลขท ี่ใบขอตกลง
ซ ื้อขาย/จาง ยกเลิก

ต ั้งแต เลขท ี่
ต ั้งแต วันท ี่

ถึงเลขท ี่
ถึงวันท ี่

บาท

ประเภทส่ิงท ี่ขอซ ื้อขอจาง

อํานาจ/ตําแหนง

สาเหต ุการยกเลิก

บ ันท ึก-ยกเลิกขอม ูลขอตกลงซ ื้อ/จาง

������
������
������
������
������
������
������
������

ระยะเวลาสงมอบ

วันท ี่กําหนดสง

สถานท ี่ร ับวัน

อัตราค าปรับ หนวยค าปรับ
ระยะเวลาการรับประกัน วัน เง ื่อนไขการรับประกัน

รายละเอียดขอม ูลหลัก

มูลค าท ี่ตกลง*รห ัสสินค างวด ช่ือสินค า
������
������
������
������
������
������

จํานวน

หนวยนับ
ราคาต อหนวย ม ูลค า

จํานวน*รห ัสสินค าลําด ับ ชุดประกอบด วย
ม ูลค าท ี่ตกลง

ชุดประกอบด วย

ชุดประกอบด วย
ชุดประกอบด วย
ชุดประกอบด วย

ช่ือสินค า รวม

อัตราค าปรับ ต อ

ต อ

ราคาต อหนวย
ตามใบเสนอราคา ตามท ี่ตกลง

รวม

วันท ี่สงมอบราคาตอหนวย หนวยค าปรับ

ป งบประมาณ

กลุม ประเภท
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บันท ึก-ยกเลิกขอม ูลขอตกลงซ ื้อ/จาง

������
������
������
������
������
������
������

ระยะเวลาสงมอบ

วันท ี่กําหนดสง

สถานท ี่ร ับวัน

อัตราค าปรับ หนวยค าปรับ
ระยะเวลาการรับประกัน วัน เง ื่อนไขการรับประกัน

รายละเอียดขอม ูลหลัก

มูลค าท ี่ตกลง*รห ัสสินค างวด ช่ือสินค า

�������
�������
�������
�������
�������
�������

จํานวน

หนวยนับ
ราคาต อหนวย ม ูลค า

จํานวน*รห ัสสินค าลําด ับ ชุดประกอบด วย
ม ูลค าท ี่ตกลง

ชุดประกอบด วย
ชุดประกอบด วย
ชุดประกอบด วย
ชุดประกอบด วย

ช่ือสินค า รวม

อัตราค าปรับ ต อ

ต อ

ราคาต อหนวย
ตามใบเสนอราคา ตามท ี่ตกลง

รวม

วันท ี่สงมอบ หนวยค าปรับ

บ ันท ึก-ยกเลิกขอม ูลขอตกลงซ ื้อ/จาง

������
������
������
������
������
������
������

ระยะเวลาสงมอบ

วันท ี่กําหนดสง

สถานท ี่ร ับวัน

อัตราค าปรับ หนวยค าปรับ
ระยะเวลาการรับประกัน วัน เง ื่อนไขการรับประกัน

รายละเอียดขอม ูลหลัก

มูลค าท ี่ตกลง*รห ัสสินค างวด ช่ือสินค า

�������
�������
�������
�������
�������
�������

จํานวน

หนวยนับ
ราคาต อหนวย ม ูลค า

จํานวน*รห ัสสินค าลําด ับ ชุดประกอบด วย
ม ูลค าท ี่ตกลง

ชุดประกอบด วย
ชุดประกอบด วย
ชุดประกอบด วย
ชุดประกอบด วย

ช่ือสินค า รวม

อัตราค าปรับ ต อ

ต อ

ราคาต อหนวย
ตามใบเสนอราคา ตามท ี่ตกลง

รวม

วันท ี่สงมอบ หนวยค าปรับ

เง ื่อนไขการรับประกัน

ชุดประกอบด วย

หนวยนับ ราคาต อหนวย ม ูลค าจํานวน*รห ัสสินค า ม ูลค าท ี่ตกลง ������
������
������
������
������

ช่ือสินค า

ราคาต อหนวย
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วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ยกเลิกขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จาง  
 
สวนขอมูลหลัก   
1. ต้ังแตเลขที่ หมายถึง ระบุชวงเลขที่ขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จางเริ่มตนที่ตองการดูขอ

มูล 
2. ถึงเลขที่ หมายถึง ระบุชวงเลขที่ขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จางสิ้นสุดที่ตองการดูขอ

มูล 
3. ต้ังแตวันที่ หมายถึง ระบุชวงวันที่ขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จางเริ่มตนที่ตองการดูขอ

มูล 
4. ถึงวันที่ หมายถึง ระบุชวงวันที่ขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จางเริ่มตนที่ตองการดูขอ

มูล 
5. เลขที่ใบขอตกลงซื้อขาย/จาง หมายถึง แสดงเลขที่ใบขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จางในชวงที่กําหนด 
6. ยกเลิก หมายถึง ระบุยกเลิกขอตกลงซื้อ/จาง 
7. ผูสั่งซื้อ หมายถึง แสดงรหัสและชื่อผูสั่งซื้อ/จาง 
8. อํานาจ/ตําแหนง หมายถึง แสดงอํานาจ/ตําแหนงของผูสั่งซื้อ 
9. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง 
10. วิธีขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงวิธีที่ขอซื้อ/ขอจาง เชน วิธีตกลงราคา,ประกวดราคา,

สอบราคา, วิธีพิเศษ, วิธีกรณีพิเศษ 
11. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แสดงรหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
12. หนวยงาน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อหนวยงาน 
13. กองทุน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อกองทุน 
14. ประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงวาเปนวัสดุ, ครุภัณฑ/งานจาง, งานจางทั่วไป เพื่อแบง

กลุมและดึงขอมูลสินคาที่จะซื้อ/จาง 
15. กลุม หมายถึง แสดงกลุมวัสดุที่ขอซื้อขอจาง เชน ผานบัญชี, ประจํา 
16. ประเภท หมายถึง แสดงประเภทที่ ขอซื้อ/ขอจาง เชน อาคารและสถานที่ 

เปนตน 
17. แหลงเงิน หมายถึง แสดงแหลงเงิน ไดแก เงินงบประมาณ, เงินรายได 
18. ปงบประมาณ หมายถึง แสดงปงบประมาณ 
19. เลขที่คุมยอดหลักการ หมายถึง แสดงเลขที่คุมยอดหลักการ 
20. วันที่คุมยอดหลักการ หมายถึง แสดงวันที่คุมยอดหลักการ 
21. รหัสผูขาย/ผูรับจาง หมายถึง แสดงรหัสและชื่อผูขาย/ผูรับจางที่ทําขอตกลงซื้อขาย/จาง 
22. เลขที่ใบเสนอราคาที่อางถึง หมายถึง แสดงเลขที่ใบเสนอราคาของผูขาย/ผูรับจางที่ไดอางถึง 
23. จํานวนเงินทั้งหมด หมายถึง แสดงจํานวนเงินทั้งหมด คํานวณมาจาก รวมมูลคาที่ตกลง 
24. คําอธิบายเพิ่มเติม/เอกสารเพิ่ม

เติม 
หมายถึง แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวของ 

25. สาเหตุการยกเลิก หมายถึง ระบุสาเหตุของการยกเลิกขอตกลงซื้อขาย/จางใบนั้น 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            PO_6- 32  

26. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูเขามาทําการปรับปรุง 
27. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่ทําการปรับปรุง 
สวนขอมูลรายละเอียด   
28. ลําดับ หมายถึง แสดงลําดับที่สินคาที่จะทําการสั่งซื้อ/จาง 
29. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่ไดรับการคัดเลือกของผูขาย/รับจาง

รายนั้น ๆ 
30. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่จะทําการสั่งซื้อ/จาง 
31. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคานั้น ๆ  
32. ตามใบเสนอราคา หมายถึง มี 2 สวน คือ 

1.ราคาตอหนวย แสดง ราคาตอหนวยตามขอมูลขอตกลงซื้อ
ขาย/จางของผูขาย/ผูรับจางรายนั้น 
2.มูลคา แสดง มูลคาที่ไดจากการคํานวณตามขอมูลขอตกลง
ซื้อขาย/จางของผูขาย/ผูรับจางรายนั้น 

33. รวมมูลคาตามใบเสนอราคา หมายถึง แสดงรวมมูลคาที่ไดจากการคํานวณตามตามขอมูลขอตกลง
ซื้อขาย/จางของผูขาย/ผูรับจางรายนั้น 

34. ตามที่ตกลง หมายถึง มี 2 สวน คือ 
1.ราคาตอหนวย แสดง ราคาตอหนวย  ตามขอมูลขอตกลงซื้อ
ขาย/จาง 
2.มูลคาที่ตกลง แสดงมูลคาที่ทําการตกลงสินคา/บริการนั้น
ตามขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จาง 

35. รวมมูลคาที่ตกลงตามที่ตกลง หมายถึง แสดงรวมมูลคาที่ตกลงตามที่ตกลง 
36. ชุดประกอบดวย หมายถึง เมื่อคลิกมี Pop up ใหแสดงรายละเอียดของชุดประกอบดวย  
37. ระยะเวลาสงมอบ หมายถึง แสดงระยะเวลาสงมอบ 
38. สถานที่รับ หมายถึง แสดงสถานที่รับพัสดุ 
39. วันที่กําหนดสงมอบ หมายถึง แสดงวันที่กําหนดสงมอบ 
40. อัตราคาปรับ หมายถึง แสดงอัตราคาปรับ 
41. หนวยคาปรับ หมายถึง แสดงหนวยคาปรับ ไดแก บาท หรือ  

เปอรเซ็นต 
42. ตอ หมายถึง แสดงระยะเวลาที่ปรับ ไดแก ตอวัน, ตอสัปดาห, ตอเดือน,ตอ

ป 
43. ระยะเวลาการรับประกัน หมายถึง แสดงระยะเวลาการรับประกัน 
44. เงื่อนไขการรับประกัน หมายถึง เมื่อคลิก มี Pop up แสดงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน 
สวนขอมูลรายละเอียดในการสง
มอบสินคา 

  

45. งวด หมายถึง แสดงงวดที่ตองสงมอบ 
46. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่ทําขอตกลงซื้อจางที่ตองสงมอบใน
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งวดนั้น 
47. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่ตองสงมอบในงวดนั้น 
48. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคาตอหนวยจากที่คํานวณตามที่ตกลง 
49. มูลคาที่ตกลง หมายถึง แสดงมูลคาที่ตกลง 
50. วันที่สงมอบ หมายถึง แสดงวันที่สงมอบของสินคานั้น ๆในงวดนั้น 
51. อัตราคาปรับ หมายถึง แสดงอัตราคาปรับของสินคานั้น ๆในงวดนั้น 
52. หนวยคาปรับ หมายถึง แสดงหนวยคาปรับ ไดแก บาท หรือ เปอรเซ็นต 
53. ตอ หมายถึง แสดงระยะเวลาที่ปรับ ไดแก ตอวัน, ตอสัปดาห, ตอเดือน, 

ตอป 
สวนขอมูลชุดประกอบดวย   
54. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่ไดรับการคัดเลือกของผูขาย/รับจาง

รายนั้น ๆ 
55. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่จะทําการสั่งซื้อ/จาง 
56. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคานั้น ๆ ตามใบเสนอราคา 
57. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคาตอหนวยตามใบเสนอราคา 
58. มูลคา หมายถึง แสดงมูลคา จากการคํานวณโดย จํานวน คูณ ราคาตอหนวย 
59. มูลคาที่ตกลง หมายถึง แสดงมูลคาที่ตกลง 
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6.2.9 KK-PO-DT-09 : หนาจอบันทึก-อนุมัติขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จาง  

รายละเอียดขอมูลหลัก

บันทึก-อนุมัติขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จาง

กองทุน

 หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ

เลขท่ีรายงานขอซื้อ/ขอจาง

วันที่คุมยอดหลักการ

แหลงเงิน

คําอธิบายเพิ่มเติม
/เอกสารเพิ่มเติม

เลขท่ีคุมยอดหลักการ

ผูส่ังซื้อ

จํานวนเงินทั้งหมด

วิธีขอซื้อ/ขอจาง

รหัสผูขาย/ผูรับจาง
ใบเสนอราคาที่อางถึง

เงินรายไดเงินงบประมาณ

วันที่อนุมัติผูอนุมัติ

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

เลขท่ีใบขอตกลง
ซ้ือขาย/จาง

ต้ังแตเลขที่
ต้ังแตวันท่ี

ถึงเลขที่
ถึงวันท่ี

บาท

ประเภทส่ิงท่ีขอซื้อขอจาง

อํานาจ/ตําแหนง

รอการอนุมัติไมอนุมัติอนุมัติ
การอนุมัติ

บันทึก-อนุมัติขอมูลขอตกลงซื้อ/จาง

������
������
������
������
������
������
������
������

ระยะเวลาสงมอบ

วันที่กําหนดสง

สถานท่ีรับวัน

อัตราคาปรับ หนวยคาปรับ
ระยะเวลาการรับประกัน วัน เง่ือนไขการรับประกัน

รายละเอียดขอมูลหลัก

มูลคาท่ีตกลง*รหัสสินคางวด ช่ือสินคา
������
������
������
������
������
������

จํานวน

หนวยนับ
ราคาตอหนวย มูลคา

จํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวย
มูลคาท่ีตกลง

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ช่ือสินคา รวม

อัตราคาปรับ ตอ

ตอ

ราคาตอหนวย
ตามใบเสนอราคา ตามท่ีตกลง

รวม

วันที่สงมอบ หนวยคาปรับราคาตอหนวย

ปงบประมาณ

กลุม ประเภท
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บันทึก-อนุมัติขอมูลขอตกลงซื้อ/จาง

������
������
������
������
������
������
������

ระยะเวลาสงมอบ

วันที่กําหนดสง

สถานท่ีรับวัน

อัตราคาปรับ หนวยคาปรับ
ระยะเวลาการรับประกัน วัน เง่ือนไขการรับประกัน

รายละเอียดขอมูลหลัก

มูลคาท่ีตกลง*รหัสสินคางวด ช่ือสินคา

������
������
������
������
������
������

จํานวน

หนวยนับ
ราคาตอหนวย มูลคา

จํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวย
มูลคาท่ีตกลง

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ช่ือสินคา รวม

อัตราคาปรับ ตอ

ตอ

ราคาตอหนวย
ตามใบเสนอราคา ตามท่ีตกลง

รวม

วันที่สงมอบ หนวยคาปรับราคาตอหนวย

บันทึก-อนุมัติขอมูลขอตกลงซื้อ/จาง

������
������
������
������
������
������
������

ระยะเวลาสงมอบ

วันที่กําหนดสง

สถานท่ีรับวัน

อัตราคาปรับ หนวยคาปรับ
ระยะเวลาการรับประกัน วัน เง่ือนไขการรับประกัน

รายละเอียดขอมูลหลัก

มูลคาท่ีตกลง*รหัสสินคางวด ช่ือสินคา

������
������
������
������
������
������
������

จํานวน

หนวยนับ
ราคาตอหนวย มูลคา

จํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวย
มูลคาท่ีตกลง

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ช่ือสินคา รวม

อัตราคาปรับ ตอ

ตอ

ราคาตอหนวย
ตามใบเสนอราคา ตามท่ีตกลง

รวม

วันที่สงมอบ หนวยคาปรับราคาตอหนวย

เง่ือนไขการรับประกัน

ชุดประกอบดวย

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคา มูลคาท่ีตกลง ������
������
������
������
������

ช่ือสินคา
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วัตถุประสงค : เพื่อบันทึก-อนุมัติขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จาง ซึ่งตองกําหนดผูที่สามารถเขามาทําการเรียกดู

และบันทึกอนุมัติดวย 
สวนขอมูลหลัก   
1. ต้ังแตเลขที่ หมายถึง ระบุชวงเลขที่ขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จางเริ่มตนที่ตองการดูขอ

มูล 
2. ถึงเลขที่ หมายถึง ระบุชวงเลขที่ขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จางสิ้นสุดที่ตองการดูขอ

มูล 
3. ต้ังแตวันที่ หมายถึง ระบุชวงวันที่ขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จางเริ่มตนที่ตองการดูขอ

มูล 
4. ถึงวันที่ หมายถึง ระบุชวงวันที่ขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จางเริ่มตนที่ตองการดูขอ

มูล 
5. เลขที่ใบขอตกลงซื้อขาย/จาง หมายถึง แสดงเลขที่ใบขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จางในชวงที่กําหนด 
6. สถานะ หมายถึง ระบุสถานะของขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จางใบนั้นไดแก 

อนุมัติ, ไมอนุมัติ และ รอการอนุมัติ 
7. ผูสั่งซื้อ หมายถึง แสดงรหัสและชื่อผูสั่งซื้อ/จาง 
8. อํานาจ/ตําแหนง หมายถึง แสดงอํานาจ/ตําแหนงของผูสั่งซื้อ 
9. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง 
10. วิธีขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงวิธีที่ขอซื้อ/ขอจาง เชน วิธีตกลงราคา,ประกวดราคา,

สอบราคา, วิธีพิเศษ, วิธีกรณีพิเศษ 
11. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แสดงรหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
12. หนวยงาน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อหนวยงาน 
13. กองทุน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อกองทุน 
14. ประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงวาเปนวัสดุ, ครุภัณฑ/งานจาง, งานจางทั่วไป เพื่อแบง

กลุมและดึงขอมูลสินคาที่จะซื้อ/จาง 
15. กลุม หมายถึง แสดงกลุมวัสดุที่ขอซื้อขอจาง เชน ผานบัญชี, ประจํา 
16. ประเภท หมายถึง แสดงประเภทที่ ขอซื้อ/ขอจาง เชน อาคารและสถานที่ 

เปนตน 
17. แหลงเงิน หมายถึง แสดงแหลงเงิน ไดแก เงินงบประมาณ, เงินรายได 
18. ปงบประมาณ หมายถึง แสดงปงบประมาณ 
19. เลขที่คุมยอดหลักการ หมายถึง แสดงเลขที่คุมยอดหลักการ 
20. วันที่คุมยอดหลักการ หมายถึง แสดงวันที่คุมยอดหลักการ 
21. รหัสผูขาย/ผูรับจาง หมายถึง แสดงรหัสและชื่อผูขาย/ผูรับจางที่ทําขอตกลงซื้อขาย/จาง 
22. เลขที่ใบเสนอราคาที่อางถึง หมายถึง แสดงเลขที่ใบเสนอราคาของผูขาย/ผูรับจางที่ไดอางถึง 
23. จํานวนเงินทั้งหมด หมายถึง แสดงจํานวนเงินทั้งหมด คํานวณมาจาก รวมมูลคาที่ตกลง 
24. คําอธิบายเพิ่มเติม/เอกสารเพิ่ม หมายถึง แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวของ 
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เติม 
25. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูเขามาทําการปรับปรุง 
26. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่ทําการปรับปรุง 
สวนขอมูลรายละเอียด   
27. ลําดับ หมายถึง แสดงลําดับที่สินคาที่จะทําการสั่งซื้อ/จาง 
28. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่ไดรับการคัดเลือกของผูขาย/รับจาง

รายนั้น ๆ 
29. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่จะทําการสั่งซื้อ/จาง 
30. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคานั้น ๆ  
31. ตามใบเสนอราคา หมายถึง มี 2 สวน คือ 

1.ราคาตอหนวย แสดง ราคาตอหนวยตามขอมูลขอตกลงซื้อ
ขาย/จางของผูขาย/ผูรับจางรายนั้น 
2.มูลคา แสดง มูลคาที่ไดจากการคํานวณตามขอมูลขอตกลง
ซื้อขาย/จางของผูขาย/ผูรับจางรายนั้น 

32. รวมมูลคาตามใบเสนอราคา หมายถึง แสดงรวมมูลคาที่ไดจากการคํานวณตามตามขอมูลขอตกลง
ซื้อขาย/จางของผูขาย/ผูรับจางรายนั้น 

33. ตามที่ตกลง หมายถึง มี 2 สวน คือ 
1.ราคาตอหนวย แสดง ราคาตอหนวย  ตามขอมูลขอตกลงซื้อ
ขาย/จาง 
2.มูลคาที่ตกลง แสดงมูลคาที่ทําการตกลงสินคา/บริการนั้น
ตามขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จาง 

34. รวมมูลคาที่ตกลงตามที่ตกลง หมายถึง แสดงรวมมูลคาที่ตกลงตามที่ตกลง 
35. ชุดประกอบดวย หมายถึง เมื่อคลิกมี Pop up ใหแสดงรายละเอียดของชุดประกอบดวย  
36. ระยะเวลาสงมอบ หมายถึง แสดงระยะเวลาสงมอบ 
37. สถานที่รับ หมายถึง แสดงสถานที่รับพัสดุ 
38. วันที่กําหนดสงมอบ หมายถึง แสดงวันที่กําหนดสงมอบ 
39. อัตราคาปรับ หมายถึง แสดงอัตราคาปรับ 
40. หนวยคาปรับ หมายถึง แสดงหนวยคาปรับ ไดแก บาท หรือ  

เปอรเซ็นต 
41. ตอ หมายถึง แสดงระยะเวลาที่ปรับ ไดแก ตอวัน, ตอสัปดาห, ตอเดือน,ตอ

ป 
42. ระยะเวลาการรับประกัน หมายถึง แสดงระยะเวลาการรับประกัน 
43. เงื่อนไขการรับประกัน หมายถึง เมื่อคลิก มี Pop up แสดงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน 
สวนขอมูลรายละเอียดในการสง
มอบสินคา 

  

44. งวด หมายถึง แสดงงวดที่ตองสงมอบ 
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45. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่ทําขอตกลงซื้อจางที่ตองสงมอบใน
งวดนั้น 

46. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่ตองสงมอบในงวดนั้น 
47. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคาตอหนวยจากที่คํานวณตามที่ตกลง 
48. มูลคาที่ตกลง หมายถึง แสดงมูลคาที่ตกลง 
49. วันที่สงมอบ หมายถึง แสดงวันที่สงมอบของสินคานั้น ๆในงวดนั้น 
50. อัตราคาปรับ หมายถึง แสดงอัตราคาปรับของสินคานั้น ๆในงวดนั้น 
51. หนวยคาปรับ หมายถึง แสดงหนวยคาปรับ ไดแก บาท หรือ เปอรเซ็นต 
52. ตอ หมายถึง แสดงระยะเวลาที่ปรับ ไดแก ตอวัน, ตอสัปดาห, ตอเดือน,ตอ

ป 
สวนขอมูลชุดประกอบดวย   
53. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่ไดรับการคัดเลือกของผูขาย/รับจาง

รายนั้น ๆ 
54. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่จะทําการสั่งซื้อ/จาง 
55. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคานั้น ๆ ตามใบเสนอราคา 
56. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคาตอหนวยตามใบเสนอราคา 
57. มูลคา หมายถึง แสดงมูลคา จากการคํานวณโดย จํานวน คูณ ราคาตอหนวย 
58. มูลคาที่ตกลง หมายถึง แสดงมูลคาที่ตกลง 
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6.2.10 KK-PO-DT-10 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลสัญญา 

รายละเอียดขอมูลหลัก

บันทึก-ปรับปรุงขอมูลสัญญา

กองทุน

 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

ประเภทสัญญา

*เลขท่ีใบเสนอราคา

วันทีคุมยอดหลักการ

แหลงเงิน

เลขท่ีคุมยอดหลัการ

สัญญาซ้ือขาย/จะซ้ือ/

*รหัสผูขาย/ผูรับจาง

เงินรายไดเงินงบประมาณ

วันท่ีปรับปรุงผูปรับปรุง

เลขท่ีสัญญา วันท่ีบันทึก

ผูลงนามในสัญญา

จํานวนเงินรวม รายละเอียดสัญญา

สถานะ รอการอนุมัติ ไมผานผาน ปด ยกเลิก

วันท่ีเร่ิมตนสัญญา วันท่ีส้ินสุดสัญญา

สถานท่ีสงมอบ
กําหนดเวลาแลวเสร็จ วันท่ีเร่ิมงาน วันท่ีแลวเสร็จ

เอกสารแนบสัญญา

วัน

ขยายสัญญา

*เลขท่ีรายงานขอซ้ือ/ขอจาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจาง

บาท

ผูส่ังซ้ือ อํานาจ/ตําแหนง

รายละเอียดหลักประกัน

ปงบประมาณ

รายละเอียดขอมูลหลัก

บันทึก-ปรับปรุงขอมูลสัญญา

กองทุน

 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

ประเภทสัญญา

*เลขท่ีใบเสนอราคา

วันทีคุมยอดหลักการ
แหลงเงิน

เลขท่ีคุมยอดหลัการ

สัญญาซ้ือขาย/จะซ้ือ/

*รหัสผูขาย/ผูรับจาง

เงินรายไดเงินงบประมาณ

วันท่ีปรับปรุงผูปรับปรุง

เลขท่ีสัญญา วันท่ีบันทึก

ผูลงนามในสัญญา

จํานวนเงินรวม รายละเอียดสัญญา

สถานะ รอการอนุมัติ ไมผานผาน ปด ยกเลิก

วันท่ีเร่ิมตนสัญญา วันท่ีส้ินสุดสัญญา

สถานท่ีสงมอบ

กําหนดเวลาแลวเสร็จ วันท่ีเร่ิมงาน วันท่ีแลวเสร็จ

เอกสารแนบสัญญา

วัน

ขยายสัญญา

*เลขท่ีรายงานขอซ้ือ/ขอจาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจาง

บาท

ผูส่ังซ้ือ อํานาจ/ตําแหนง

รายละเอียดหลักประกัน

ปงบประมาณ

รายละเอียดสัญญา
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บันทึก-ปรับปรุงขอมูลสัญญา

������
������
������
������
������
������
������
������

ระยะเวลาสงมอบ

วันท่ีกําหนดสง

สถานท่ีร ับวัน

อัตราคาปรับ หนวยคาปรับ
ระยะเวลาการรับประกัน วัน เง่ือนไขการรับประกัน

รายละเอียดขอมูลหลัก

มูลคาท่ีตกลง*รหัสสินคางวด ช่ือสินคา
������
������
������
������
������
������

จํานวน

หนวยนับ
ราคาตอหนวย มูลคา

จํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวย
มูลคาท่ีตกลง

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ช่ือสินคา รวม

อัตราคาปรับ ตอ

ตอ

ราคาตอหนวย
ตามใบเสนอราคา ตามท่ีตกลง

รวม

วันท่ีสงมอบ หนวยคาปรับ

ขยายสัญญา

รายละเอียดขอมูลหลัก

บันทึก-ปรับปรุงขอมูลสัญญา

กองทุน

 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

ประเภทสัญญา

*เลขท่ีใบเสนอราคา

วันทีคุมยอดหลักการ
แหลงเงิน

เลขท่ีคุมยอดหลัการ

สัญญาซ้ือขาย/จะซ้ือ/

*รหัสผูขาย/ผูร ับจาง

เงินรายไดเงินงบประมาณ

วันท่ีปรับปร ุงผูปรับปรุง

เลขท่ีสัญญา วันท่ีบันทึก

ผูลงนามในสัญญา

จํานวนเงินรวม รายละเอียดสัญญา

สถานะ รอการอนุมัติ ไมผานผาน ปด ยกเลิก

วันท่ีเร ิ่มตนสัญญา วันท่ีส้ินสุดสัญญา

สถานท่ีสงมอบ

กําหนดเวลาแลวเสร็จ วันท่ีเร ิ่มงาน วันท่ีแลวเสร็จ

เอกสารแนบสัญญา

วัน

ขยายสัญญา

*เลขท่ีรายงานขอซ้ือ/ขอจาง วิธีจัดซ้ือ/จัดจาง

บาท

ผูส่ังซ้ือ อํานาจ/ตําแหนง

รายละเอียดหลักประกัน

ปงบประมาณ

เอกสารแนบสัญญา

ราคาตอหนวย
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บันทึก-ปรับปรุงขอมูลสัญญา

������
������
������
������
������
������
������

ระยะเวลาสงมอบ

วันท่ีกําหนดสง

สถานท่ีรับวัน

อัตราคาปรับ หนวยคาปรับ
ระยะเวลาการรับประกัน วัน เง่ือนไขการรับประกัน

รายละเอียดขอมูลหลัก

ม
 ู
ล
ค
 
า
ท
 ี่
ต
ก
ล
ง

*รหัสสินคางวด ช่ือสินคา
�������
�������
�������
�������
�������
�������

จํานวน

หนวยนับ
ราคาตอหนวย มูลคา

จํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวย
มูลคาท่ีตกลง

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ช่ือสินคา รวม

อัตราคาปรับ ตอ

ตอ

ราคาตอหนวย
ตามใบเสนอราคา ตามท่ีตกลง

รวม

วันท่ีสงมอบ หนวยคาปรับ

ขยายสัญญา

บันทึก-ปรับปรุงขอมูลสัญญา

������
������
������
������
������
������
������

ระยะเวลาสงมอบ

วันท่ีกําหนดสง

สถานท่ีรับวัน

อัตราคาปรับ หนวยคาปรับ
ระยะเวลาการรับประกัน วัน เง่ือนไขการรับประกัน

รายละเอียดขอมูลหลัก

มูลคาท่ีตกลง*รหัสสินคางวด ช่ือสินคา

�������
�������
�������
�������
�������
�������

จํานวน

หนวยนับ
ราคาตอหนวย มูลคา

จํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวย
มูลคาท่ีตกลง

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ช่ือสินคา รวม

อัตราคาปรับ ตอ

ตอ

ราคาตอหนวย
ตามใบเสนอราคา ตามท่ีตกลง

รวม

วันท่ีสงมอบ หนวยคาปรับ

ขยายสัญญา

ชุดประกอบดวย

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคา มูลคาท่ีตกลง ������
������
������
������
������

ช่ือสินคา

ราคาตอหนวย

เง่ือนไขการรับประกัน

ราคาตอหนวย
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บันทึก-ปรับปรุงขอมูลสัญญา

รายละเอียดขอมูลหลัก ขยายสัญญา

คร้ังท่ีขยายสัญญา สาเหตุท่ีขยายสัญญา ผูขาย/ซ้ือ/ท้ังคู

มูลคาท่ีตกลง*รหัสสินคางวด

������
������
������
������
������
������
������

จํานวน วันท่ีสงมอบเดิม วันท่ีขยายสงมอบ

ช่ือสินคา

เหตุผล

วันท่ีปรับปรุงผูปรับปรุง

อัตราคาปรับ ตอหนวยคาปรับ

 

วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงขอมูลสัญญา บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาที่จัดทํากับผูขาย/ผูรับจาง 
 

สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่สัญญา หมายถึง ระบุเลขที่สัญญา 
2. วันที่บันทึก หมายถึง ระบุวันที่บันทึก 
3. วันที่เริ่มตนสัญญา หมายถึง ระบุวันที่เริ่มตนสัญญา 
4. วันที่สิ้นสุดสัญญา หมายถึง ระบุวันที่สิ้นสุดสัญญา 
5. ประเภทสัญญา หมายถึง มี List of values ใหระบุประเภทสัญญา ไดแก สัญญาซื้อขาย, 

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 
6. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง มี List of values ระบุเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจางที่เกี่ยวของ 
7. วิธีจัดซื้อ/จัดจาง หมายถึง แสดงวิธีจัดซื้อ/จัดจาง 
8. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แสดงรหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
9. หนวยงาน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อหนวยงาน 
10. กองทุน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อกองทุน 
11. เลขที่คุมยอดหลักการ หมายถึง แสดงเลขที่คุมยอดหลักการ 
12. วันที่คุมยอดหลักการ หมายถึง แสดงวันที่คุมยอดหลักการ 
13. แหลงเงิน หมายถึง แสดงแหลงเงิน ไดแก เงินงบประมาณ, เงินรายได 
14. ปงบประมาณ หมายถึง แสดงปงบประมาณที่ขอซื้อ/ขอจาง 
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15. ผูสั่งซื้อ หมายถึง ระบุรหัสและชื่อผูสั่งซื้อ 
16. อํานาจ/ตําแหนง หมายถึง ระบุอํานาจ/ตําแหนงของผูสั่งซื้อ 
17. รหัสผูขาย/ผูรับจาง หมายถึง มี List of values ระบุรหัสและชื่อผูขาย/ผูรับจาง 
18. ผูลงนามในสัญญา หมายถึง ระบุผูลงนามในสัญญาฝายผูขาย/ผูรับจาง 
19. เลขที่ใบเสนอราคา หมายถึง แสดงเลขที่ใบเสนอราคาของผูขายผูรับจางรายนั้น 
20. จํานวนเงินรวม หมายถึง แสดงจํานวนเงินรวม คํานวณ จาก รวม มูลคาที่ตกลง  
21. รายละเอียดสัญญา หมายถึง เมื่อคลิก จะมี Pop up ระบุรายละเอียดสัญญา 
22. กําหนดเวลาแลวเสร็จ หมายถึง ระบุกําหนดเวลาแลวเสร็จหรือจํานวนวันที่ตองสงมอบ 
23. วันที่เริ่มงาน หมายถึง ระบุวันที่เริ่มงาน 
24. วันที่แลวเสร็จ หมายถึง ระบุวันที่แลวเสร็จ คํานวณจาก วันที่เริ่มงาน บวก จํานวนวัน

ที่แลวเสร็จ 
25. สถานที่สงมอบ หมายถึง ระบุสถานที่สงมอบ 
26. สถานะ หมายถึง แสดงสถานะ ไดแก รออนุมัติ, ผาน, ไมผาน, ปด, ยกเลิก 
27. รายละเอียดหลักประกัน หมายถึง เมื่อคลิกจะมี Pop up ระบุรายละเอียดหลักประกัน 
28. เอกสารแนบสัญญา หมายถึง เมื่อคลิกจะมี Pop up ระบุเอกสารแนบสัญญาที่เกี่ยวของ 
29. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูเขามาปรับปรุง 
30. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่เขามาปรับปรุง 
สวนขอมูลรายละเอียด   
31. ลําดับ หมายถึง แสดงลําดับที่สินคาที่จะทําการสั่งซื้อ/จาง 
32. รหัสสินคา หมายถึง มี List of values ระบุรหัสและชื่อสินคาที่ไดรับการคัดเลือก

ของผูขาย/รับจางรายนั้น ๆ 
33. จํานวน หมายถึง ระบุจํานวนที่จะทําการสั่งซื้อ/จาง 
34. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคานั้น ๆ ตามใบเสนอราคา 
35. ตามใบเสนอราคา หมายถึง มี 2 สวน คือ 

1. ราคาตอหนวย แสดง ราคาตอหนวยตามใบเสนอ
ราคาของผูขาย/ผูรับจางรายนั้น 

2. มูลคา แสดง มูลคาที่ไดจากการคํานวณตามใบเสนอ
ราคาของผูขาย/ผูรับจางรายนั้น 

36. รวมมูลคาตามใบเสนอราคา หมายถึง รวมมูลคาที่ไดจากการคํานวณตามใบเสนอราคาของผูขาย/ผู
รับจางรายนั้น 

37. ตามที่ตกลง หมายถึง มี 2 สวน คือ 
1. ราคาตอหนวย แสดง ราคาตอหนวย  ที่ไดจากการ

คํานวณ โดย นํา มูลคาที่ตกลง หาร จํานวน 
2. มูลคาที่ตกลงระบุมูลคาที่ทําการตกลงสินคา/บริการ

นั้น 
38. รวมมูลคาที่ตกลงตามที่ตกลง หมายถึง แสดงรวมมูลคาที่ตกลงตามที่ตกลง 
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39. ชุดประกอบดวย หมายถึง เมื่อคลิกมี Pop up ใหระบุรายละเอียดของชุดประกอบดวย  
40. ระยะเวลาสงมอบ หมายถึง ระบุระยะเวลาสงมอบ 
41. สถานที่รับ หมายถึง แสดงสถานที่รับพัสดุ 
42. วันที่กําหนดสงมอบ หมายถึง ระบุวันที่กําหนดสงมอบ 
43. อัตราคาปรับ หมายถึง ระบุอัตราคาปรับ 
44. หนวยคาปรับ หมายถึง มี List of values ระบุหนวยคาปรับ ไดแก บาท หรือ 

เปอรเซ็นต 
45. ตอ หมายถึง ระบุระยะเวลาที่ปรับ ไดแก ตอวัน, ตอสัปดาห, ตอเดือน,ตอป 
46. ระยะเวลาการรับประกัน หมายถึง ระบุระยะเวลาการรับประกัน 
47. เงื่อนไขการรับประกัน หมายถึง เมื่อคลิก มี Pop up ระ
สวนขอมูลรายละเอียดในการสง
มอบสินคา 

  

48. งวด หมายถึง ระบุงวดที่ตองสงมอบ 
49. รหัสสินคา หมายถึง ระบุรหัสและชื่อสินคาที่ทําขอตกลงซื้อจางที่ตองสงมอบใน

งวดนั้น 
50. จํานวน หมายถึง ระบุจํานวนที่ตองสงมอบในงวดนั้น 
51. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคาตอหนวยจากที่คํานวณตามที่ตกลง 
52. มูลคาที่ตกลง หมายถึง แสดงมูลคาที่ตกลง 
53. วันที่สงมอบ หมายถึง ระบุวันที่สงมอบของสินคานั้น ๆในงวดนั้น 
54. อัตราคาปรับ หมายถึง ระบุอัตราคาปรับของสินคานั้น ๆในงวดนั้น 
55. หนวยคาปรับ หมายถึง มี List of values ระบุหนวยคาปรับ ไดแก บาท หรือ  

เปอรเซ็นต 
56. ตอ หมายถึง ระบุระยะเวลาที่ปรับ ไดแก ตอวัน, ตอสัปดาห, ตอเดือน,ตอป 
สวนขอมูลชุดประกอบดวย   
57. รหัสสินคา หมายถึง มี List of values ระบุรหัสและชื่อสินคาที่ไดรับการคัดเลือก

ของผูขาย/รับจางรายนั้น ๆ 
58. จํานวน หมายถึง ระบุจํานวนที่จะทําการสั่งซื้อ/จาง 
59. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคานั้น ๆ ตามใบเสนอราคา 
60. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคาตอหนวยตามใบเสนอราคา 
61. มูลคา หมายถึง แสดงมูลคา จากการคํานวณโดย จํานวน คูณ ราคาตอหนวย 
62. มูลคาที่ตกลง หมายถึง ระบุมูลคาที่ตกลง 
สวนขอมูลขยายสัญญา   
63. ครั้งที่ขยายสัญญา หมายถึง ระบุครั้งที่ขยายสัญญา 
64. สาเหตุที่ขยายสัญญา หมายถึง ระบุสาเหตุของการขยายสัญญาวามาจาก ผูขาย/ผูรับจาง หรือ 

มาจาก ผูขอซื้อ/ขอจาง หรือ ทั้งคู 
65. เหตุผล หมายถึง ระบุเหตุผลการขยายสัญญา 
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66. งวด หมายถึง ระบุงวดของการขยายสัญญาวาขยายที่งวดใด 
67. รหัสสินคา หมายถึง ระบุรหัสและชื่อสินคาที่จะทําการขยายสัญญาในงวดนั้น 
68. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่สั่งซื้อ/สั่งจาง 
69. มูลคาที่ตกลง หมายถึง แสดงมูลคาที่ตกลง 
70. วันที่สงมอบเดิม หมายถึง แสดงวันที่สงมอบเดิม 
71. วันที่ขยายสงมอบ หมายถึง ระบุวันที่ที่ ตองสงมอบใหม 
72. อัตราคาปรับ หมายถึง ระบุอัตราคาปรับของสินคานั้น ๆในงวดนั้น 
73. หนวยคาปรับ หมายถึง มี List of values ระบุหนวยคาปรับ ไดแก บาท หรือ  

เปอรเซ็นต 
74. ตอ หมายถึง ระบุระยะเวลาที่ปรับ ไดแก ตอวัน, ตอสัปดาห, ตอเดือน,ตอป 
75. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูเขามาปรับปรุง 
76. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่ปรับปรุง 
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6.2.11 KK-PO-DT-11 : หนาจอบันทึก-ยกเลิกขอมูลสัญญา 

รายละเอียดขอมูลหลัก

บันทึก-ยกเลิกขอมูลสัญญา

กองทุน
 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

ประเภทสัญญา

เลขที่รายงานขอซื้อ/จาง

วันที่คุมยอดหลักการ
แหลงเงิน

เลขที่คุมยอดหลัการ

วิธีขอซื้อ/ขอจาง

รหัสผูขาย/ผูรับจาง

เงินรายไดเงินงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงผูปรับปรุง

วันที่บันทึกเลขที่สัญญา

บาท

ผูลงนามในสัญญา
จํานวนเงินรวม

รายละเอียดสัญญา

วันที่เริ่มตนสัญญา วันที่ส้ินสุดสัญญา

สถานที่สงมอบ กําหนดเวลาแลวเสร็จ
วันที่เริ่มงาน วันที่แลวเสร็จ

เอกสารแนบสัญญา
วัน

เลขที่สัญญา ยกเลิก
ตั้งแตเลขที่
ตั้งแตวันที่

ถึงเลขที่
ถึงวันที่

รายละเอียดหลักประกัน

ผูสั่งซื้อ อํานาจ/ตําแหนง

เลขที่ใบเสนอราคา

ขยายสัญญา

สาเหตุการยกเลิก ปงบประมาณ

รายละเอียดขอมูลหลัก

บันทึก-ยกเลิกขอมูลสัญญา

กองทุน
 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

ประเภทสัญญา

เลขที่รายงานขอซื้อ/จาง

วันที่คุมยอดหลักการ
แหลงเงิน

เลขที่คุมยอดหลัการ

วิธีขอซื้อ/ขอจาง

รหัสผูขาย/ผูรับจาง

เงินรายไดเงินงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงผูปรับปรุง

วันที่บันทึกเลขที่สัญญา

บาท

ผูลงนามในสัญญา
จํานวนเงินรวม

รายละเอียดสัญญา

วันที่เริ่มตนสัญญา วันที่ส้ินสุดสัญญา

สถานที่สงมอบ กําหนดเวลาแลวเสร็จ
วันที่เริ่มงาน วันที่แลวเสร็จ

เอกสารแนบสัญญา
วัน

เลขที่สัญญา ยกเลิก
ตั้งแตเลขที่
ตั้งแตวันที่

ถึงเลขที่
ถึงวันที่

รายละเอียดหลักประกัน

ผูสั่งซื้อ อํานาจ/ตําแหนง

เลขที่ใบเสนอราคา

ขยายสัญญา

สาเหตุการยกเลิก ปงบประมาณ

รายละเอียดสัญญา
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บันทึก-ยกเลิกขอมูลสัญญา

ขยายสัญญา

������
������
������
������
������
������
������
������

ระยะเวลาสงมอบ

วันที่กําหนดสง

สถานที่รับวัน

อัตราคาปรับ หนวยคาปรับ
ระยะเวลาการรับประกัน วัน เง่ือนไขการรับประกัน

รายละเอียดขอมูลหลัก

มูลคาที่ตกลง*รหัสสินคางวด ชื่อสินคา
�������
�������
�������
�������
�������
�������

จํานวน

หนวยนับ
ราคาตอหนวย มูลคา

จํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวย
มูลคาที่ตกลง

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

รวม

อัตราคาปรับ ตอ

ตอ

ราคาตอหนวย
ตามใบเสนอราคา ตามที่ตกลง

รวม

วันที่สงมอบราคาตอหนวย หนวยคาปรับ

รายละเอียดขอมูลหลัก

บันทึก-ยกเลิกขอมูลสัญญา

กองทุน
 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

ประเภทสัญญา

เลขที่รายงานขอซื้อ/จาง

วันที่คุมยอดหลักการ
แหลงเงิน

เลขที่คุมยอดหลัการ

วิธีขอซื้อ/ขอจาง

รหัสผูขาย/ผูรับจาง

เงินรายไดเงินงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงผูปรับปรุง

วันที่บันทึกเลขที่สัญญา

บาท

ผูลงนามในสัญญา
จํานวนเงินรวม

รายละเอียดสัญญา

วันที่เริ่มตนสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา

สถานที่สงมอบ กําหนดเวลาแลวเสร็จ
วันที่เริ่มงาน วันที่แลวเสร็จ

เอกสารแนบสัญญา
วัน

เลขที่สัญญา ยกเลิก
ตั้งแตเลขที่
ตั้งแตวันที่

ถึงเลขที่
ถึงวันที่

รายละเอียดหลักประกัน

ผูส่ังซื้อ อํานาจ/ตําแหนง

เลขที่ใบเสนอราคา

ขยายสัญญา

สาเหตุการยกเลิก ปงบประมาณ

เอกสารแนบสัญญา
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บันทึก-ยกเลิกขอมูลสัญญา

ขยายสัญญา
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�������
�������
�������

ระยะเวลาสงมอบ

วันที่กําหนดสง

สถานที่รับวัน

อัตราคาปรับ หนวยคาปรับ
ระยะเวลาการรับประกัน วัน เง่ือนไขการรับประกัน

รายละเอียดขอมูลหลัก

มูลคาที่ตกลง*รหัสสินคางวด ชื่อสินคา

�������
�������
�������
�������
�������
�������

จํานวน

หนวยนับ
ราคาตอหนวย มูลคา

จํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวย
มูลคาที่ตกลง

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

รวม

อัตราคาปรับ ตอ

ตอ

ราคาตอหนวย
ตามใบเสนอราคา ตามที่ตกลง

รวม

วันที่สงมอบราคาตอหนวย หนวยคาปรับ

บันทึก-ยกเลิกขอมูลสัญญา

ขยายสัญญา

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

ระยะเวลาสงมอบ

วันที่กําหนดสง

สถานที่รับวัน

อัตราคาปรับ หนวยคาปรับ
ระยะเวลาการรับประกัน วัน เง่ือนไขการรับประกัน

รายละเอียดขอมูลหลัก

มูลคาที่ตกลง*รหัสสินคางวด ชื่อสินคา
�������
�������
�������
�������
�������
�������

จํานวน

หนวยนับ
ราคาตอหนวย มูลคา

จํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวย
มูลคาที่ตกลง

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

รวม

อัตราคาปรับ ตอ

ตอ

ราคาตอหนวย
ตามใบเสนอราคา ตามที่ตกลง

รวม

วันที่สงมอบราคาตอหนวย หนวยคาปรับ

ชุดประกอบดวย

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคา มูลคาที่ตกลง ������
������
������
������
������

ชื่อสินคา

เง่ือนไขการรับประกัน
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บันทึก-ยกเลิกขอมูลสัญญา

รายละเอียดขอมูลหลัก ขยายสัญญา

คร้ังที่ขยายสัญญา สาเหตุท่ีขยายสัญญา ผูขาย/ซื้อ/ทั้งคู

มูลคาท่ีตกลง*รหัสสินคางวด
�������
�������
�������
�������
�������
�������

จํานวน วันที่สงมอบเดิม วันที่ขยายสงมอบ

ช่ือสินคา

เหตุผล

วันที่ปรับปรุงผูปรับปรุง

อัตราคาปรับ ตอหนวยคาปรับ

 

วัตถุประสงค : เพื่อบันทึก-ยกเลิกสัญญา ซึ่งจําเปนตองทําการยกเลิก เชน เปลี่ยน ผูขาย/ผูรับจาง หรือ ผูขาย/ผู
รับจางที่ทําสัญญานั้น ๆ ทิ้งงาน 

 
สวนขอมูลหลัก   
1. ต้ังแตเลขที่ หมายถึง ชวงเริ่มตนเลขที่ขอมูลสัญญาที่ตองการทราบ 
2. ถึงเลขที่ หมายถึง ชวงสิ้นสุดเลขที่ขอมูลสัญญาที่ตองการทราบ 
3. ต้ังแตวันที่ หมายถึง ชวงเริ่มตนวันที่ขอมูลสัญญาที่ตองการทราบ 
4. ถึงวันที่ หมายถึง ชวงเริ่มตนวันที่ขอมูลสัญญาที่ตองการทราบ 
5. เลขที่สัญญา หมายถึง แสดงเลขที่สัญญาในชวงที่กําหนด 
6. ยกเลิก หมายถึง ระบุยกเลิกสัญญาที่ตองการยกเลิก 
7. สาเหตุการยกเลิก หมายถึง ระบุสาเหตุการยกเลิกสัญญา 
8. เลขที่สัญญา หมายถึง แสดงเลขที่สัญญานั้น 
9. วันที่บันทึก หมายถึง แสดงวันที่บันทึกสัญญา 
10. วันที่เริ่มตนสัญญา หมายถึง แสดงวันที่เริ่มตนสัญญา 
11. วันที่สิ้นสุดสัญญา หมายถึง แสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา 
12. ประเภทสัญญา หมายถึง แสดงประเภทสัญญา ไดแก สัญญาซื้อขาย, สัญญาจะซื้อจะ

ขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 
13. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจางที่เกี่ยวของ 
14. วิธีจัดซื้อ/จัดจาง หมายถึง แสดงวิธีจัดซื้อ/จัดจาง 
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15. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แสดงรหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
16. หนวยงาน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อหนวยงาน 
17. กองทุน  แสดงรหัสและชื่อกองทุน 
18. เลขที่คุมยอดหลักการ หมายถึง แสดงเลขที่คุมยอดหลักการ 
19. วันที่คุมยอดหลักการ หมายถึง แสดงวันที่คุมยอดหลักการ 
20. แหลงเงิน หมายถึง แสดงแหลงเงิน ไดแก เงินงบประมาณ, เงินรายได 
21. ปงบประมาณ หมายถึง แสดงปงบประมาณ 
22. ผูสั่งซื้อ หมายถึง แสดงรหัสและชื่อผูสั่งซื้อ 
23. อํานาจ/ตําแหนง หมายถึง แสดงอํานาจ/ตําแหนงของผูสั่งซื้อ 
24. รหัสผูขาย/ผูรับจาง หมายถึง แสดงรหัสและชื่อผูขาย/ผูรับจาง 
25. ผูลงนามในสัญญา หมายถึง แสดงผูลงนามในสัญญาฝายผูขาย/ผูรับจาง 
26. เลขที่ใบเสนอราคา หมายถึง แสดงเลขที่ใบเสนอราคาของผูขายผูรับจางรายนั้น 
27. จํานวนเงินรวม หมายถึง แสดงจํานวนเงินรวม คํานวณ จาก รวม มูลคาที่ตกลง  
28. รายละเอียดสัญญา หมายถึง เมื่อคลิก จะมี Pop up แสดงรายละเอียดสัญญา 
29. กําหนดเวลาแลวเสร็จ หมายถึง แสดงกําหนดเวลาแลวเสร็จหรือจํานวนวันที่ตองสงมอบ 
30. วันที่เริ่มงาน หมายถึง แสดงวันที่เริ่มงาน 
31. วันที่แลวเสร็จ หมายถึง แสดงวันที่แลวเสร็จ คํานวณจาก วันที่เริ่มงาน บวก จํานวน

วันที่แลวเสร็จ 
32. สถานที่สงมอบ หมายถึง แสดงสถานที่สงมอบ 
33. สถานะ หมายถึง แสดงสถานะ ไดแก รออนุมัติ, ผาน, ไมผาน, ปด, ยกเลิก 
34. รายละเอียดหลักประกัน หมายถึง เมื่อคลิกจะมี Pop up แสดงรายละเอียดหลักประกัน 
35. เอกสารแนบสัญญา หมายถึง เมื่อคลิกจะมี Pop up แสดงเอกสารแนบสัญญาที่เกี่ยวของ 
36. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูเขามาปรับปรุง 
37. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่เขามาปรับปรุง 
สวนขอมูลรายละเอียด   
38. ลําดับ หมายถึง แสดงลําดับที่สินคาที่จะทําการสั่งซื้อ/จาง 
39. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่ไดรับการคัดเลือกของผูขาย/รับจาง

รายนั้น ๆ 
40. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่จะทําการสั่งซื้อ/จาง 
41. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคานั้น ๆ ตามใบเสนอราคา 
42. ตามใบเสนอราคา หมายถึง มี 2 สวน คือ 

1. ราคาตอหนวย แสดง ราคาตอหนวยตามใบเสนอ
ราคาของผูขาย/ผูรับจางรายนั้น 

2. มูลคา แสดง มูลคาที่ไดจากการคํานวณตามใบเสนอ
ราคาของผูขาย/ผูรับจางรายนั้น 

43. รวมมูลคาตามใบเสนอราคา หมายถึง แสดงรวมมูลคาที่ไดจากการคํานวณตามใบเสนอราคาของผู

 PO_ระบบจัดซ้ือ/จัดจาง  แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547   



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             PO_6-51  
 

ขาย/ผูรับจางรายนั้น 
44. ตามที่ตกลง หมายถึง มี 2 สวน คือ 

1. ราคาตอหนวย แสดง ราคาตอหนวย  ที่ไดจากการ
คํานวณ โดย นํา มูลคาที่ตกลง หาร จํานวน 

2. มูลคาที่ตกลง แสดงมูลคาที่ทําการตกลงสินคา/
บริการนั้น 

45. รวมมูลคาที่ตกลงตามที่ตกลง หมายถึง แสดงรวมมูลคาที่ตกลงตามที่ตกลง 
46. ชุดประกอบดวย หมายถึง เมื่อคลิกมี Pop up ใหแสดงรายละเอียดของชุดประกอบดวย  
47. ระยะเวลาสงมอบ หมายถึง แสดงระยะเวลาสงมอบ 
48. สถานที่รับ หมายถึง แสดงสถานที่รับพัสดุ 
49. วันที่กําหนดสงมอบ หมายถึง แสดงวันที่กําหนดสงมอบ 
50. อัตราคาปรับ หมายถึง แสดงอัตราคาปรับ 
51. หนวยคาปรับ หมายถึง แสดงหนวยคาปรับ ไดแก บาท หรือ เปอรเซ็นต 
52. ตอ หมายถึง แสดงระยะเวลาที่ปรับ ไดแก ตอวัน, ตอสัปดาห, ตอเดือน,ตอ

ป 
53. ระยะเวลาการรับประกัน หมายถึง แสดงระยะเวลาการรับประกัน 
54. เงื่อนไขการรับประกัน หมายถึง เมื่อคลิก มี Pop up ระบุรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน 
สวนขอมูลรายละเอียดในการสง
มอบสินคา 

  

55. งวด หมายถึง แสดงงวดที่ตองสงมอบ 
56. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่ทําขอตกลงซื้อจางที่ตองสงมอบใน

งวดนั้น 
57. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่ตองสงมอบในงวดนั้น 
58. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคาตอหนวยจากที่คํานวณตามที่ตกลง 
59. มูลคาที่ตกลง หมายถึง แสดงมูลคาที่ตกลง 
60. วันที่สงมอบ หมายถึง แสดงวันที่สงมอบของสินคานั้น ๆในงวดนั้น 
61. อัตราคาปรับ หมายถึง แสดงอัตราคาปรับของสินคานั้น ๆในงวดนั้น 
62. หนวยคาปรับ หมายถึง แสดงหนวยคาปรับ ไดแก บาท หรือ  

เปอรเซ็นต 
63. ตอ หมายถึง แสดงระยะเวลาที่ปรับ ไดแก ตอวัน, ตอสัปดาห, ตอเดือน,ตอ

ป 
สวนขอมูลชุดประกอบดวย   
64. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่ไดรับการคัดเลือกของผูขาย/รับจาง

รายนั้น ๆ 
65. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่จะทําการสั่งซื้อ/จาง 
66. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคานั้น ๆ ตามใบเสนอราคา 
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67. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคาตอหนวยตามใบเสนอราคา 
68. มูลคา หมายถึง แสดงมูลคา จากการคํานวณโดย จํานวน คูณ ราคาตอหนวย 
69. มูลคาที่ตกลง หมายถึง แสดงมูลคาที่ตกลง 
สวนขอมูลขยายสัญญา   
70. ครั้งที่ขยายสัญญา หมายถึง แสดงครั้งที่ขยายสัญญา 
71. สาเหตุที่ขยายสัญญา หมายถึง แสดงสาเหตุของการขยายสัญญาวามาจาก ผูขาย/ผูรับจาง 

หรือ มาจาก ผูขอซื้อ/ขอจาง หรือ ทั้งคู 
72. เหตุผล หมายถึง แสดงเหตุผลการขยายสัญญา 
73. งวด หมายถึง แสดงงวดของการขยายสัญญาวาขยายที่งวดใด 
74. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่จะทําการขยายสัญญาในงวดนั้น 
75. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่สั่งซื้อ/สั่งจาง 
76. มูลคาที่ตกลง หมายถึง แสดงมูลคาที่ตกลง 
77. วันที่สงมอบเดิม หมายถึง แสดงวันที่สงมอบเดิม 
78. วันที่ขยายสงมอบ หมายถึง แสดงวันที่ที่ ตองสงมอบใหม 
79. อัตราคาปรับ หมายถึง แสดงอัตราคาปรับของสินคานั้น ๆในงวดนั้น 
80. หนวยคาปรับ หมายถึง แสดงหนวยคาปรับ ไดแก บาท หรือ  

เปอรเซ็นต 
81. ตอ หมายถึง แสดงระยะเวลาที่ปรับ ไดแก ตอวัน, ตอสัปดาห, ตอเดือน,ตอ

ป 
82. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูเขามาปรับปรุง 
83. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่ปรับปรุง 
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6.2.12 KK-PO-DT-12 : หนาจอบันทึก-อนุมัติขอมูลสัญญา 

รายละเอียดขอมูลหลัก

บันทึก-อนุมัติขอมูลสัญญา

กองทุน
 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

ประเภทสัญญา

เลขที่รายงานขอซื้อ/จาง

วันที่คุมยอดหลักการ
แหลงเงิน

เลขที่คุมยอดหลัการ

วิธีขอซื้อ/ขอจาง

รหัสผูขาย/ผูรับจาง

เงินรายไดเงินงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงผูปรับปรุง

วันที่บันทึกเลขที่สัญญา

บาทจํานวนเงินรวม

รายละเอียดสัญญา

วันที่เริ่มตนสัญญา วันที่ส้ินสุดสัญญา

สถานที่สงมอบ กําหนดเวลาแลวเสร็จ
วันที่เริ่มงาน วันที่แลวเสร็จ

เอกสารแนบสัญญา

วัน

เลขที่สัญญา
ตั้งแตเลขที่
ตั้งแตวันที่

ถึงเลขที่
ถึงวันที่

รายละเอียดหลักประกัน

ผูส่ังซื้อ อํานาจ/ตําแหนง

เลขที่ใบเสนอราคา

ขยายสัญญา

รอการอนุมัติ
ไมอนุมัติ

อนุมัติ
การอนุมัติ

ผูลงนามในสัญญา

ปงบประมาณ

รายละเอียดขอมูลหลัก

บันทึก-อนุมัติขอมูลสัญญา

กองทุน
 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

ประเภทสัญญา

เลขที่รายงานขอซื้อ/จาง

วันที่คุมยอดหลักการ
แหลงเงิน

เลขที่คุมยอดหลัการ

วิธีขอซื้อ/ขอจาง

รหัสผูขาย/ผูรับจาง

เงินรายไดเงินงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงผูปรับปรุง

วันที่บันทึกเลขที่สัญญา

บาทจํานวนเงินรวม

รายละเอียดสัญญา

วันที่เริ่มตนสัญญา วันที่ส้ินสุดสัญญา

สถานที่สงมอบ กําหนดเวลาแลวเสร็จ
วันที่เริ่มงาน วันที่แลวเสร็จ

เอกสารแนบสัญญา

วัน

เลขที่สัญญา
ตั้งแตเลขที่
ตั้งแตวันที่

ถึงเลขที่
ถึงวันที่

รายละเอียดหลักประกัน

ผูส่ังซื้อ อํานาจ/ตําแหนง

เลขที่ใบเสนอราคา

ขยายสัญญา

รอการอนุมัติ
ไมอนุมัติ

อนุมัติ
การอนุมัติ

ผูลงนามในสัญญา

ปงบประมาณ

รายละเอียดสัญญา
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บันทึก-อนุมัติขอมูลสัญญา
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������

ระยะเวลาสงมอบ

วันที่กําหนดสง

สถานที่รับวัน

อัตราคาปรับ หนวยคาปรับ
ระยะเวลาการรับประกัน วัน เง่ือนไขการรับประกัน

รายละเอียดขอมูลหลัก

วันที่สงมอบมูลคาที่ตกลง*รหัสสินคางวด ชื่อสินคา

������
������
������
������
������
������

จํานวน

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวยมูลคาที่ตกลง

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ชื่อสินคา รวม

อัตราคาปรับ หนวยคาปรับ

ขยายสัญญา

รายละเอียดขอมูลหลัก

บันทึก-อนุมัติขอมูลสัญญา

กองทุน
 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

ประเภทสัญญา

เลขที่รายงานขอซื้อ/จาง

วันที่คุมยอดหลักการ
แหลงเงิน

เลขที่คุมยอดหลัการ

วิธีขอซื้อ/ขอจาง

รหัสผูขาย/ผูรับจาง

เงินรายไดเงินงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงผูปรับปรุง

วันที่บันทึกเลขที่สัญญา

บาทจํานวนเงินรวม

รายละเอียดสัญญา

วันที่เริ่มตนสัญญา วันที่ส้ินสุดสัญญา

สถานที่สงมอบ กําหนดเวลาแลวเสร็จ
วันที่เริ่มงาน วันที่แลวเสร็จ

เอกสารแนบสัญญา

วัน

เลขที่สัญญา
ตั้งแตเลขที่
ตั้งแตวันที่

ถึงเลขที่
ถึงวันที่

รายละเอียดหลักประกัน

ผูส่ังซ้ือ อํานาจ/ตําแหนง

เลขที่ใบเสนอราคา

ขยายสัญญา

รอการอนุมัติ
ไมอนุมัติ

อนุมัติ
การอนุมัติ

ผูลงนามในสัญญา

ปงบประมาณ

เอกสารแนบสัญญา
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บันทึก-อนุมัติขอมูลสัญญา

ขยายสัญญา
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ระยะเวลาสงมอบ

วันท่ีกําหนดสง

สถานที่รับวัน

อัตราคาปรับ หนวยคาปรับ
ระยะเวลาการรับประกัน วัน เง่ือนไขการรับประกัน

รายละเอียดขอมูลหลัก

มูลคาที่ตกลง*รหัสสินคางวด ช่ือสินคา

������
������
������
������
������
������

จํานวน

หนวยนับ
ราคาตอหนวย มูลคา

จํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวย
มูลคาที่ตกลง

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

รวม

อัตราคาปรับ ตอ

ตอ

ราคาตอหนวย
ตามใบเสนอราคา ตามที่ตกลง

รวม

วันท่ีสงมอบราคาตอหนวย หนวยคาปรับ

บันทึก-อนุมัติขอมูลสัญญา

ขยายสัญญา
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ระยะเวลาสงมอบ

วันท่ีกําหนดสง

สถานที่รับวัน

อัตราคาปรับ หนวยคาปรับ
ระยะเวลาการรับประกัน วัน เง่ือนไขการรับประกัน

รายละเอียดขอมูลหลัก

มูลคาที่ตกลง*รหัสสินคางวด ช่ือสินคา

������
������
������
������
������
������
������

จํานวน

หนวยนับ
ราคาตอหนวย มูลคา

จํานวน*รหัสสินคาลําดับ ชุดประกอบดวย
มูลคาที่ตกลง

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

รวม

อัตราคาปรับ ตอ

ตอ

ราคาตอหนวย
ตามใบเสนอราคา ตามที่ตกลง

รวม

วันท่ีสงมอบราคาตอหนวย หนวยคาปรับ

ชุดประกอบดวย

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคา มูลคาที่ตกลง ������
������
������
������
������

ช่ือสินคา

เง่ือนไขการรับประกัน

ช่ือสินคา

ช่ือสินคา
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บันทึก-อนุมัติขอมูลสัญญา

รายละเอียดขอมูลหลัก ขยายสัญญา

คร้ังที่ขยายสัญญา สาเหตุท่ีขยายสัญญา ผูขาย/ซื้อ/ทั้งคู

มูลคาท่ีตกลง*รหัสสินคางวด
�������
�������
�������
�������
�������
�������

จํานวน วันที่สงมอบเดิม วันที่ขยายสงมอบ

ช่ือสินคา

เหตุผล

วันที่ปรับปรุงผูปรับปรุง

อัตราคาปรับ ตอหนวยคาปรับ

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-อนุมัติสัญญา ซึ่งตองกําหนดผูเขาเรียกดูหรือผูมีสิทธิในการอนุมัติสัญญา 

 
สวนขอมูลหลัก   
1. ต้ังแตเลขที่ หมายถึง ชวงเริ่มตนเลขที่ขอมูลสัญญาที่ตองการทราบ 
2. ถึงเลขที่ หมายถึง ชวงสิ้นสุดเลขที่ขอมูลสัญญาที่ตองการทราบ 
3. ต้ังแตวันที่ หมายถึง ชวงเริ่มตนวันที่ขอมูลสัญญาที่ตองการทราบ 
4. ถึงวันที่ หมายถึง ชวงเริ่มตนวันที่ขอมูลสัญญาที่ตองการทราบ 
5. เลขที่สัญญา หมายถึง แสดงเลขที่สัญญาในชวงที่กําหนด 
6. การอนุมัติ หมายถึง ระบุสถานการณอนุมัติสัญญา ไดแก อนุมัติ, ไมอนุมัติ, และ 

รอการอนุมัติ 
7. เลขที่สัญญา หมายถึง แสดงเลขที่สัญญานั้น 
8. วันที่บันทึก หมายถึง แสดงวันที่บันทึกสัญญา 
9. วันที่เริ่มตนสัญญา หมายถึง แสดงวันที่เริ่มตนสัญญา 
10. วันที่สิ้นสุดสัญญา หมายถึง แสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา 
11. ประเภทสัญญา หมายถึง แสดงประเภทสัญญา ไดแก สัญญาซื้อขาย, สัญญาจะซื้อจะ

ขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 
12. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจางที่เกี่ยวของ 
13. วิธีจัดซื้อ/จัดจาง หมายถึง แสดงวิธีจัดซื้อ/จัดจาง 
14. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แสดงรหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
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15. หนวยงาน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อหนวยงาน 
16. กองทุน  แสดงรหัสและชื่อกองทุน 
17. เลขที่คุมยอดหลักการ หมายถึง แสดงเลขที่คุมยอดหลักการ 
18. วันที่คุมยอดหลักการ หมายถึง แสดงวันที่คุมยอดหลักการ 
19. แหลงเงิน หมายถึง แสดงแหลงเงิน ไดแก เงินงบประมาณ, เงินรายได 
20. ปงบประมาณ หมายถึง แสดงปงบประมาณ 
21. ผูสั่งซื้อ หมายถึง แสดงรหัสและชื่อผูสั่งซื้อ 
22. อํานาจ/ตําแหนง หมายถึง แสดงอํานาจ/ตําแหนงของผูสั่งซื้อ 
23. รหัสผูขาย/ผูรับจาง หมายถึง แสดงรหัสและชื่อผูขาย/ผูรับจาง 
24. ผูลงนามในสัญญา หมายถึง แสดงผูลงนามในสัญญาฝายผูขาย/ผูรับจาง 
25. เลขที่ใบเสนอราคา หมายถึง แสดงเลขที่ใบเสนอราคาของผูขายผูรับจางรายนั้น 
26. จํานวนเงินรวม หมายถึง แสดงจํานวนเงินรวม คํานวณ จาก รวม มูลคาที่ตกลง  
27. รายละเอียดสัญญา หมายถึง เมื่อคลิก จะมี Pop up แสดงรายละเอียดสัญญา 
28. กําหนดเวลาแลวเสร็จ หมายถึง แสดงกําหนดเวลาแลวเสร็จหรือจํานวนวันที่ตองสงมอบ 
29. วันที่เริ่มงาน หมายถึง แสดงวันที่เริ่มงาน 
30. วันที่แลวเสร็จ หมายถึง แสดงวันที่แลวเสร็จ คํานวณจาก วันที่เริ่มงาน บวก จํานวน

วันที่แลวเสร็จ 
31. สถานที่สงมอบ หมายถึง แสดงสถานที่สงมอบ 
32. สถานะ หมายถึง แสดงสถานะ ไดแก รออนุมัติ, ผาน, ไมผาน, ปด, ยกเลิก 
33. รายละเอียดหลักประกัน หมายถึง เมื่อคลิกจะมี Pop up แสดงรายละเอียดหลักประกัน 
34. เอกสารแนบสัญญา หมายถึง เมื่อคลิกจะมี Pop up แสดงเอกสารแนบสัญญาที่เกี่ยวของ 
35. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูเขามาปรับปรุง 
36. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่เขามาปรับปรุง 
สวนขอมูลรายละเอียด   
37. ลําดับ หมายถึง แสดงลําดับที่สินคาที่จะทําการสั่งซื้อ/จาง 
38. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่ไดรับการคัดเลือกของผูขาย/รับจาง

รายนั้น ๆ 
39. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่จะทําการสั่งซื้อ/จาง 
40. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคานั้น ๆ ตามใบเสนอราคา 
41. ตามใบเสนอราคา หมายถึง มี 2 สวน คือ 

1. ราคาตอหนวย แสดง ราคาตอหนวยตามใบเสนอ
ราคาของผูขาย/ผูรับจางรายนั้น 

2. มูลคา แสดง มูลคาที่ไดจากการคํานวณตามใบเสนอ
ราคาของผูขาย/ผูรับจางรายนั้น 

42. รวมมูลคาตามใบเสนอราคา หมายถึง แสดงรวมมูลคาที่ไดจากการคํานวณตามใบเสนอราคาของผู
ขาย/ผูรับจางรายนั้น 
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43. ตามที่ตกลง หมายถึง มี 2 สวน คือ 
1. ราคาตอหนวย แสดง ราคาตอหนวย  ที่ไดจากการ

คํานวณ โดย นํา มูลคาที่ตกลง หาร จํานวน 
2. มูลคาที่ตกลง แสดงมูลคาที่ทําการตกลงสินคา/

บริการนั้น 
44. รวมมูลคาที่ตกลงตามที่ตกลง หมายถึง แสดงรวมมูลคาที่ตกลงตามที่ตกลง 
45. ชุดประกอบดวย หมายถึง เมื่อคลิกมี Pop up ใหแสดงรายละเอียดของชุดประกอบดวย  
46. ระยะเวลาสงมอบ หมายถึง แสดงระยะเวลาสงมอบ 
47. สถานที่รับ หมายถึง แสดงสถานที่รับพัสดุ 
48. วันที่กําหนดสงมอบ หมายถึง แสดงวันที่กําหนดสงมอบ 
49. อัตราคาปรับ หมายถึง แสดงอัตราคาปรับ 
50. หนวยคาปรับ หมายถึง แสดงหนวยคาปรับ ไดแก บาท หรือ เปอรเซ็นต 
51. ตอ หมายถึง แสดงระยะเวลาที่ปรับ ไดแก ตอวัน, ตอสัปดาห, ตอเดือน,ตอ

ป 
52. ระยะเวลาการรับประกัน หมายถึง แสดงระยะเวลาการรับประกัน 
53. เงื่อนไขการรับประกัน หมายถึง เมื่อคลิก มี Pop up ระบุรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน 
สวนขอมูลรายละเอียดในการสง
มอบสินคา 

  

54. งวด หมายถึง แสดงงวดที่ตองสงมอบ 
55. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่ทําขอตกลงซื้อจางที่ตองสงมอบใน

งวดนั้น 
56. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่ตองสงมอบในงวดนั้น 
57. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคาตอหนวยจากที่คํานวณตามที่ตกลง 
58. มูลคาที่ตกลง หมายถึง แสดงมูลคาที่ตกลง 
59. วันที่สงมอบ หมายถึง แสดงวันที่สงมอบของสินคานั้น ๆในงวดนั้น 
60. อัตราคาปรับ หมายถึง แสดงอัตราคาปรับของสินคานั้น ๆในงวดนั้น 
61. หนวยคาปรับ หมายถึง แสดงหนวยคาปรับ ไดแก บาท หรือ  

เปอรเซ็นต 
62. ตอ หมายถึง แสดงระยะเวลาที่ปรับ ไดแก ตอวัน, ตอสัปดาห, ตอเดือน,ตอ

ป 
สวนขอมูลชุดประกอบดวย   
63. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่ไดรับการคัดเลือกของผูขาย/รับจาง

รายนั้น ๆ 
64. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่จะทําการสั่งซื้อ/จาง 
65. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคานั้น ๆ ตามใบเสนอราคา 
66. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคาตอหนวยตามใบเสนอราคา 
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67. มูลคา หมายถึง แสดงมูลคา จากการคํานวณโดย จํานวน คูณ ราคาตอหนวย 
68. มูลคาที่ตกลง หมายถึง แสดงมูลคาที่ตกลง 
สวนขอมูลขยายสัญญา   
69. ครั้งที่ขยายสัญญา หมายถึง แสดงครั้งที่ขยายสัญญา 
70. สาเหตุที่ขยายสัญญา หมายถึง แสดงสาเหตุของการขยายสัญญาวามาจาก ผูขาย/ผูรับจาง 

หรือ มาจาก ผูขอซื้อ/ขอจาง หรือ ทั้งคู 
71. เหตุผล หมายถึง แสดงเหตุผลการขยายสัญญา 
72. งวด หมายถึง แสดงงวดของการขยายสัญญาวาขยายที่งวดใด 
73. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่จะทําการขยายสัญญาในงวดนั้น 
74. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่สั่งซื้อ/สั่งจาง 
75. มูลคาที่ตกลง หมายถึง แสดงมูลคาที่ตกลง 
76. วันที่สงมอบเดิม หมายถึง แสดงวันที่สงมอบเดิม 
77. วันที่ขยายสงมอบ หมายถึง แสดงวันที่ที่ ตองสงมอบใหม 
78. อัตราคาปรับ หมายถึง แสดงอัตราคาปรับของสินคานั้น ๆในงวดนั้น 
79. หนวยคาปรับ หมายถึง แสดงหนวยคาปรับ ไดแก บาท หรือ  

เปอรเซ็นต 
80. ตอ หมายถึง แสดงระยะเวลาที่ปรับ ไดแก ตอวัน, ตอสัปดาห, ตอเดือน,ตอ

ป 
81. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูเขามาปรับปรุง 
82. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่ปรับปรุง 
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6.2.13 KK-PO-DT-13 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคา
คงที่ไมจํากัดประมาณ 

บันทึก-ปรับปรุง ขอมูลใบส่ังซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ

บาท

จํานวนงินทั้งหมด

������
������
������
������
������
������
������
������
������

หนวยนับ*รหัสสินคาลําดับ ชื่อสินคา/คําอธิบายสินคา

ขอมูลรายละเอียด

จํานวนเงินราคา/หนวย

*รหัสผูขาย/ผูรับจาง

เลขที่ใบสั่งซื้อ

*รหัสหรือเลขที่สัญญา

คําอธิบายเพิ่มเติมจํานวนเงินทั้งหมด
สถานะ รอการอนุมัติ ไมผานผาน ปด ยกเลิก

ปริมาณท่ีส่ัง

ระยะเวลาสงมอบ
สถานที่สงมอบ

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

วัน วันท่ีครบกําหนด

วันท่ีบันทึก

แหลงเงิน เงินรายไดเงินงบประมาณ

*รหัสผูส่ังซื้อ/ส่ังจาง อํานาจ/ตําแหนง

ยอดคงเหลือ

บาท

อัตราคาปรับ หนวยคาปรับ
วันท่ีอนุมัติ

Auto

ตอ

ปงบประมาณ
กองทุน

 หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ

 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 
 
สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่ใบสั่งซื้อ หมายถึง เลขที่ใบสั่งซื้อฯซึ่ง Run Auto มี List of values เพื่อเลือกใน

กรณีตองการเรียกดูหรือปรับปรุง 
2. วันที่บันทึก หมายถึง แสดงวันที่เขามาทําใบสั่งฯ 
3. รหัสผูสั่งซื้อ/สั่งจาง หมายถึง มี List of values ระบุรหัสและชื่อผูสั่งซื้อ/สั่งจาง 
4. อํานาจ/ตําแหนง หมายถึง ระบุอํานาจ/ตําแหนงของผูสั่งซื้อ/สั่งจาง 
5. รหัสหรือเลขที่สัญญา หมายถึง มี List of values เลือกรหัสสัญญาและวัตถุประสงคที่ขอซื้อ/

ขอจางจากรายงานขอซื้อขอจางที่เกี่ยวของ 
6. รหัสผูขาย/ผูรับจาง หมายถึง มี List of values แสดงหรือระบุรหัสและชื่อผูขาย/ผูรับจางที่

ไดทําสัญญา 
7. แผนงาน/โครงการ หมายถึง มี List of values ระบุรหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
8. หนวยงาน หมายถึง มี List of values ระบุรหัสและชื่อหนวยงาน 
9. กองทุน หมายถึง มี List of values ระบุรหัสและชื่อกองทุน 
10. คําอธิบายเพิ่มเติม หมายถึง ระบุคําอธิบายเพิ่มเติม 
11. แหลงเงิน หมายถึง แสดงแหลงเงินที่ใช ไดแก เงินงบประมาณ,เงินรายได 
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12. ปงบประมาณ หมายถึง ระบุปงบประมาณ 
13. จํานวนเงินทั้งหมด หมายถึง แสดงจํานวนเงินทั้งหมด คํานวณจากรวมจํานวนเงินทั้งหมด 
14. สถานะ หมายถึง แสดงสถานะของใบสั่งฯ ไดแก รอการอนุมัติ, ผาน,ไมผาน, 

ปด(กรณีสิ้นสุดสัญญาหรือสั่งครบจํานวนที่ไดทําสัญญาไว), 
ยกเลิก 

สวนขอมูลรายละเอียด   
15. ลําดับ หมายถึง แสดงลําดับสินคาที่ทําการขอซื้อ/จาง 
16. รหัสสินคา หมายถึง มี List of values ระบุรหัสและชื่อสินคามีจะทําการสามารถขอ

ซื้อตามสัญญาที่ไดทําไว 
17. ยอดคงเหลือ หมายถึง แสดงยอดคงเหลือที่เหลือที่สามารถสั่งซื้อไดจากการทํา

สัญญา 
18. ปริมาณที่สั่ง หมายถึง ระบุปริมาณที่จะสั่งซื้อ ซึ่งไมเกินจํานวนของยอดคงเหลือ แต

สามารถสั่งซื้อเกินจํานวนได (กรณีติดตอผูขาย/ผูรับจางแลว
ยินยอม ซึ่งจะเปนการสิ้นสุดสัญญา กรณีอนุมัติ) 

19. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคา/บริการที่ไดทําสัญญาไว 
20. ราคา/หนวย หมายถึง แสดงราคา/หนวยของสินคา/บริการที่ไดทําสัญญาไว 
21. จํานวนเงิน หมายถึง แสดงจํานวนเงิน คํานวณจาก ปริมาณที่สั่ง คูณราคา/หนวย 
22. จํานวนเงินทั้งหมด หมายถึง แสดงจํานวนเงินทั้งหมด คํานวณจาก รวม จํานวนเงินของทุก

รายการ 
23. สถานที่สงมอบ หมายถึง ระบุสถานที่สงมอบ 
24. ระยะเวลาที่สงมอบ หมายถึง ระบุระยะเวลาที่ตองสงมอบเปนวัน 
25. วันที่อนุมัติ หมายถึง แสดงวันที่อนุมัติ 
26. วันที่ครบกําหนด หมายถึง แสดงวันที่ครบกําหนดสงมอบ คํานวณจาก วันที่อนุมัติ บวก 

ระยะเวลาที่สงมอบ 
27. อัตราคาปรับ หมายถึง มี List of values ระบุอัตราคาปรับ  
28. หนวยคาปรับ หมายถึง มี List of values ระบุหนวยคาปรับ ไดแก บาท ,เปอรเซ็นต 
29. ตอ หมายถึง มี List of values ระบุตอคาปรับไดแก ตอวัน, ตอสัปดาห,ตอ

เดือน, ตอป 
30. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูเขามาปรับปรุง 
31. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่ที่เขามาปรับปรุง 
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6.2.14 KK-FA-DT-14:  หนาจอบันทึก-ยกเลิก ขอมูลใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม
จํากัดปริมาณ 

บันทึก-ยกเลิก ขอมูลใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ

กองทุน

 หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ

บาท

������
������
������
������
������

ขอมูลรายละเอียด

รหัสหรือเลขที่สัญญา
รหัสผูขาย/ผูรับจาง

คําอธิบายเพิ่มเติม

จํานวนเงินทั้งหมด

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

วันที่บันทึก

แหลงเงิน เงินรายไดเงินงบประมาณ

เลขทีเอกสาร ยกเลิก
ตั้งแตเลขที่
ตั้งแตวันที่

ถึงเลขที่
ถึงวันที่

จํานวนงินทั้งหมด
ระยะเวลาสงมอบ
สถานที่สงมอบ

วัน วันที่ครบกําหนด

อํานาจ/ตําแหนง

บาท

อัตราคาปรับ หนวยคาปรับ
วันที่อนุมัติ

รหัสผูสั่งซื้อ/สั่งจาง

หนวยนับ*รหัสสินคาลําดับ ชื่อสินคา/คําอธิบายสินคา จํานวนเงินราคา/หนวยปริมาณที่สั่งยอดคงเหลือ

สาเหตุการยกเลิก

ตอ

ปงบประมาณ

 
 
วัตถุประสงค : เพื่อบันทึก-ยกเลิกใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ ที่ตองการ

ยกเลิก 
สวนขอมูลหลัก   
1. ต้ังแตเลขที่ หมายถึง ระบุเลขที่ใบสั่งฯเริ่มตนที่ตองการดูขอมูล 
2. ถึงเลขที่ หมายถึง ระบุเลขที่ใบสั่งฯสิ้นสุดที่ตองการดูขอมูล 
3. ต้ังแตวันที่ หมายถึง ระบุวันที่เริ่มตนของวันที่บันทึกใบสั่งฯที่ตองการดูขอมูล 
4. ถึงวันที่ หมายถึง ระบุวันที่สิ้นสุดของวันที่บันทึกใบสั่งฯที่ตองการดูขอมูล 
5. เลขที่เอกสาร หมายถึง ระบุเลขที่ใบสั่งฯที่อยูในชวงที่กําหนด เพื่อเรียกดูขอมูลของ

แตละใบสั่งฯ 
6. ยกเลิก หมายถึง ระบุยกเลิกใบสั่งในแตละใบที่ตองการยกเลิก 
7. สาเหตุการยกเลิก หมายถึง ระบุสาเหตุการยกเลิกใบสั่งฯ 
8. วันที่บันทึก หมายถึง แสดงวันที่บันทึกใบสั่งฯ 
9. รหัสผูสั่งซื้อ/สั่งจาง หมายถึง แสดงรหัสและชื่อผูสั่งซื้อ/สั่งจาง 
10. อํานาจ/ตําแหนง หมายถึง แสดงอํานาจ/ตําแหนงของผูสั่งซื้อ/สั่งจาง 
11. รหัสหรือเลขที่สัญญา หมายถึง แสดงรหัสสัญญาและวัตถุประสงคที่ขอซื้อ/ขอจางจากราย

งานขอซื้อขอจางที่เกี่ยวของ 
12. รหัสผูขาย/ผูรับจาง หมายถึง แสดงรหัสและชื่อผูขาย/ผูรับจางที่ไดทําสัญญา 
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13. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แสดงรหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
14. หนวยงาน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อหนวยงาน 
15. กองทุน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อกองทุน 
16. คําอธิบายเพิ่มเติม หมายถึง แสดงคําอธิบายเพิ่มเติม 
17. แหลงเงิน หมายถึง แสดงแหลงเงินที่ใช ไดแก เงินงบประมาณ,เงินรายได 
18. ปงบประมาณ หมายถึง แสดงปงบประมาณ 
19. จํานวนเงินทั้งหมด หมายถึง แสดงจํานวนเงินทั้งหมด คํานวณจากรวมจํานวนเงินทั้งหมด 
สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   
20. ลําดับ หมายถึง แสดงลําดับสินคาที่ทําการขอซื้อ/จาง 
21. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคามีจะทําการสามารถขอซื้อตามสัญญา

ที่ไดทําไว 
22. ยอดคงเหลือ หมายถึง แสดงยอดคงเหลือที่เหลือที่สามารถสั่งซื้อไดจากการทํา

สัญญา 
23. ปริมาณที่สั่ง หมายถึง แสดงปริมาณที่จะสั่งซื้อ  
24. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคา/บริการที่ไดทําสัญญาไว 
25. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคา/หนวยของสินคา/บริการที่ไดทําสัญญาไว 
26. จํานวนเงิน หมายถึง แสดงจํานวนเงิน คํานวณจาก ปริมาณที่สั่ง คูณราคา/หนวย 
27. จํานวนเงินทั้งหมด หมายถึง แสดงจํานวนเงินทั้งหมด คํานวณจาก รวม จํานวนเงินของทุก

รายการ 
28. สถานที่สงมอบ หมายถึง แสดงสถานที่สงมอบ 
29. ระยะเวลาสงมอบ หมายถึง แสดงระยะเวลาที่ตองสงมอบเปนวัน 
30. วันที่อนุมัติ หมายถึง แสดงวันที่อนุมัติ 
31. วันที่ครบกําหนด หมายถึง แสดงวันที่ครบกําหนดสงมอบ คํานวณจาก วันที่อนุมัติ บวก 

ระยะเวลาที่สงมอบ 
32. อัตราคาปรับ หมายถึง แสดงอัตราคาปรับ  
33. หนวยคาปรับ หมายถึง แสดงหนวยคาปรับ ไดแก บาท ,เปอรเซ็นต 
34. ตอ หมายถึง แสดงตอคาปรับไดแก ตอวัน, ตอสัปดาห,ตอเดือน, ตอป 
35. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูเขามาปรับปรุง 
36. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่ที่เขามาปรับปรุง 
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6.2.15 KK-PO-DT-15 : หนาจอบันทึก-อนุมัติขอมูลใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัด

ปริมาณ 

รอการอนุมัติ
ไมอนุมัติ
อนุมัติ

การอนุมัติ

บันทึก-อนุมัติ ขอมูลใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ

กองทุน

 หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ

������
������
������
������
������
������

ขอมูลรายละเอียด

รหัสหรือเลขที่สัญญา
รหัสผูขาย/ผูรับจาง

ผูอนุมัติ วันที่อนุมัติ

วันที่บันทึก

เลขทีเอกสาร
ตั้งแตเลขที่
ตั้งแตวันที่

ถึงเลขที่
ถึงวันที่

จํานวนงินทั้งหมด
ระยะเวลาสงมอบ
สถานที่สงมอบ

วัน วันที่ครบกําหนด

อํานาจ/ตําแหนง

บาท

อัตราคาปรับ หนวยคาปรับ
วันที่อนุมัติ

รหัสผูส่ังซ้ือ/ส่ังจาง

หนวยนับ*รหัสสินคาลําดับ ชื่อสินคา/คําอธิบายสินคา จํานวนเงินราคา/หนวยปริมาณที่ส่ังยอดคงเหลือ

ตอ

บาท
คําอธิบายเพิ่มเติม
จํานวนเงินทั้งหมด

แหลงเงิน เงินรายไดเงินงบประมาณ ปงบประมาณ

 
 
 
วัตถุประสงค : เพื่อบันทึก-อนุมัติใบสั่งซื้อตามสัญญาตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ ซึ่ง

ตองกําหนดผูที่สามารถเรียกดูหรือบันทึกอนุมัติ 
 

สวนขอมูลหลัก   
1. ต้ังแตเลขที่ หมายถึง ระบุเลขที่ใบสั่งฯเริ่มตนที่ตองการดูขอมูล 
2. ถึงเลขที่ หมายถึง ระบุเลขที่ใบสั่งฯสิ้นสุดที่ตองการดูขอมูล 
3. ต้ังแตวันที่ หมายถึง ระบุวันที่เริ่มตนของวันที่บันทึกใบสั่งฯที่ตองการดูขอมูล 
4. ถึงวันที่ หมายถึง ระบุวันที่สิ้นสุดของวันที่บันทึกใบสั่งฯที่ตองการดูขอมูล 
5. เลขที่เอกสาร หมายถึง ระบุเลขที่ใบสั่งฯที่อยูในชวงที่กําหนด เพื่อเรียกดูขอมูลของ

แตละใบสั่งฯ 
6. การอนุมัติ หมายถึง ระบุสถานะของใบสั่ง ไดแก อนุมัติ, ไมอนุมัติ, รอการอนุมัติ 
7. วันที่บันทึก หมายถึง แสดงวันที่บันทึกใบสั่งฯ 
8. รหัสผูสั่งซื้อ/สั่งจาง หมายถึง แสดงรหัสและชื่อผูสั่งซื้อ/สั่งจาง 
9. อํานาจ/ตําแหนง หมายถึง แสดงอํานาจ/ตําแหนงของผูสั่งซื้อ/สั่งจาง 
10. รหัสหรือเลขที่สัญญา หมายถึง แสดงรหัสสัญญาและวัตถุประสงคที่ขอซื้อ/ขอจางจากราย
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งานขอซื้อขอจางที่เกี่ยวของ 
11. รหัสผูขาย/ผูรับจาง หมายถึง แสดงรหัสและชื่อผูขาย/ผูรับจางที่ไดทําสัญญา 
12. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แสดงรหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
13. หนวยงาน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อหนวยงาน 
14. กองทุน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อกองทุน 
15. คําอธิบายเพิ่มเติม หมายถึง แสดงคําอธิบายเพิ่มเติม 
16. แหลงเงิน หมายถึง แสดงแหลงเงินที่ใช ไดแก เงินงบประมาณ,เงินรายได 
17. ปงบประมาณ หมายถึง แสดงปงบประมาณ 
18. จํานวนเงินทั้งหมด หมายถึง แสดงจํานวนเงินทั้งหมด คํานวณจากรวมจํานวนเงินทั้งหมด 
สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   
19. ลําดับ หมายถึง แสดงลําดับสินคาที่ทําการขอซื้อ/จาง 
20. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคามีจะทําการสามารถขอซื้อตามสัญญา

ที่ไดทําไว 
21. ยอดคงเหลือ หมายถึง แสดงยอดคงเหลือที่เหลือที่สามารถสั่งซื้อไดจากการทํา

สัญญา 
22. ปริมาณที่สั่ง หมายถึง แสดงปริมาณที่จะสั่งซื้อ  
23. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคา/บริการที่ไดทําสัญญาไว 
24. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคา/หนวยของสินคา/บริการที่ไดทําสัญญาไว 
25. จํานวนเงิน หมายถึง แสดงจํานวนเงิน คํานวณจาก ปริมาณที่สั่ง คูณราคา/หนวย 
26. จํานวนเงินทั้งหมด หมายถึง แสดงจํานวนเงินทั้งหมด คํานวณจาก รวม จํานวนเงินของทุก

รายการ 
27. สถานที่สงมอบ หมายถึง แสดงสถานที่สงมอบ 
28. ระยะเวลาสงมอบ หมายถึง แสดงระยะเวลาที่ตองสงมอบเปนวัน 
29. วันที่อนุมัติ หมายถึง แสดงวันที่อนุมัติ 
30. วันที่ครบกําหนด หมายถึง แสดงวันที่ครบกําหนดสงมอบ คํานวณจาก วันที่อนุมัติ บวก 

ระยะเวลาที่สงมอบ 
31. อัตราคาปรับ หมายถึง แสดงอัตราคาปรับ  
32. หนวยคาปรับ หมายถึง แสดงหนวยคาปรับ ไดแก บาท ,เปอรเซ็นต 
33. ตอ หมายถึง แสดงตอคาปรับไดแก ตอวัน, ตอสัปดาห,ตอเดือน, ตอป 
34. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูเขามาปรับปรุง 
35. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่ที่เขามาปรับปรุง 
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6.2.16 KK-PO-DT-16 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลการตรวจรับ 

รายละเอียดขอมูลหลัก

บันทึก-ปรับปรุงขอมูลการตรวจรับ

กองทุน

 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

วันที่ปรับปรุงผูปรับปรุง

เลขที่ใบตรวจรับ AUTO

*งวดที่สงมอบ

วันที่รับ วันที่ตรวจรับ

แหลงเงิน เงินรายไดเงินงบประมาณ

ใบขอตกลงซื้อขาย/สัญญา/ใบสั่งตามฯประเภทใบPO

วันที่เอกสารอางอิงเลขที่เอกสารอางอิง

รหัสผูขาย/รับจาง

รหัสผูรับ

วันกําหนดสงสินคา

คําอธิบายเพิ่มเติม
รายชื่อคณะกรรมการฯ

รายละเอียดขอมูลหลัก

บันทึก-ปรับปรุงขอมูลการตรวจรับ

กองทุน

 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

วันที่ปรับปรุงผูปรับปรุง

เลขที่ใบตรวจรับ AUTO

*งวดที่สงมอบ

วันที่รับ วันที่ตรวจรับ

แหลงเงิน เงินรายไดเงินงบประมาณ
วันที่เอกสารอางอิงเลขที่เอกสารอางอิง

รหัสผูขาย/รับจาง

รหัสผูรับ

วันกําหนดสงสินคา

คําอธิบายเพิ่มเติม
รายชื่อคณะกรรมการฯ

เลขที่รายงานขอซื้อ/จาง เลขที่

ใบขอตกลงซื้อขาย/สัญญา/ใบสั่งตามฯประเภทใบPOเลขที่รายงานขอซื้อ/จาง

ปงบประมาณ

ปงบประมาณ

วันที่เอกสาร

ประเภทรายงานขอซื้อ/ขอจาง แหลงเงิน

วิธีซื้อ/จาง

วัตถุประสงคที่ขอซื้อขอจาง

ผูอนุมัติ

หนวยนับจํานวน

วัสดุ ครุภัณฑ/งานจาง

ชื่อสินคา

ตั้งแตเลขที่
ตั้งแตวันที่

ถึงเลขที่
ถึงวันที่

สาเหตูที่ยกเลิก

งานจางทั่วไป

รายชื่อคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการรับและเปดซอง

กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ

เจาหนาที่หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางโดยวิธีพิเศษ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ

ประเภทสิ่งที่ขอซื้อ / ขอจาง
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รายละเอียดขอมูลหลัก

บันทึก-ปรับปรุงขอมูลการตรวจรับ

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

หนวยนับ ราคาตอหนวยจํานวนที่สั่ง*รหัสสินคาลําดับ

ชื่อสินคา รวม

สถานท่ีรับ

จํานวนที่รับ

คาปรับ จํานวนเงินคงเหลือ

จํานวนที่คางรับ

วันท่ีครบกําหนดสงมอบ อัตราคาปรับ
หนวยคาปรับ

บาท

บาทบาท

ประจํางวดท่ี

วันท่ีปรับปรุงผูปรับปรุง

มูลคาท่ีตรวจรับ

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

รายละเอียดขอมูลหลัก

บันทึก-ปรับปรุงขอมูลการตรวจรับ

������
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������
������
������
������
������
������

หนวยนับ ราคาตอหนวย*รหัสสินคาลําดับ

ชื่อสินคา รวม

สถานท่ีรับ

จํานวนที่รับจํานวนที่คางรับ

วันท่ีครบกําหนดสงมอบ อัตราคาปรับ
หนวยคาปรับ

บาท

ประจํางวดท่ี

วันท่ีปรับปรุงผูปรับปรุง

มูลคาท่ีตรวจรับ

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

จํานวนที่สั่งชุดประกอบดวย

หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคาจํานวน*รหัสสินคา มูลคาท่ีตกลง
������
������
������
������
������
������

ช่ือสินคา

ตอ

คาปรับ จํานวนเงินคงเหลือ บาทบาท

ตอ
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วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงขอมูลการตรวจรับ ระบุรายละเอียดเกี่ยวการสินคาที่ทําการตรวจรับ  
 

สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่ใบตรวจรับ หมายถึง แสดงเลขที่ใบตรวจรับ Run Auto และมี list of  values 

สําหรับเลือกเลขที่ใบตรวจรับที่ตองการปรับปรุง 
2. วันที่รับ หมายถึง ระบุวันที่ทําการตรวจนับสินคา 
3. วันที่ตรวจรับ หมายถึง ระบุวันที่ที่ทําการตรวจรับสินคา 
4. เลขที่ หมายถึง ระบุเลขที่ใบ PO ซื่งมี List of  values เลือกวาเปนใบ PO ชนิด

ใด เชน ใบขอมูลขอตกลงซื้อขาย/จาง , สัญญา, ใบสั่งซื้อตาม
สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 

5. เลขที่รายงานขอซื้อ/จาง หมายถึง แสดงเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจางที่เกี่ยวของ 
6. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แสดงรหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
7. หนวยงาน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อหนวยงาน 
8. กองทุน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อกองทุน 
9. งวดที่สงมอบ หมายถึง ระบุงวดที่สงมอบ เปนการสงมอบของงวดใด 
10. แหลงเงิน หมายถึง แสดงแหลงเงินที่ใช เชน เงินงบประมาณ, งเนรายได 
11. ปงบประมาณ หมายถึง แสดงปงบประมาณ 
12. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง ระบุเลขที่เอกสารอางอิง เชน เลขที่ใบตรวจนับ 
13. วันที่เอกสารอางอิง หมายถึง ระบุวันที่เอกสารอางอิง เชน วันที่ตรวจนับจากใบตรวจนับ 
14. ประเภทสิ่งที่ขอซื้อ / ขอจาง หมายถึง แสดงประเภทของรายการที่ตรวจรับวาเปนประเภทใด เชน 

วัสดุ, ครุภัณฑ, งานจางทั่วไป โดยขอมูลดังกลาวจะถูกอางอิง
มาจากเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง 

15. วันกําหนดสงสินคา หมายถึง แสดงวันที่กําหนดสงสินคาของงวดนั้น 
16. รหัสผูขาย/รับจาง หมายถึง แสดงรหัสและชื่อผูขาย/รับจาง 
17. รหัสผูรับ หมายถึง ระบุรหัสและชื่อผูทําการตรวจรับ 
18. คําอธิบายเพิ่มเติม หมายถึง ระบุคําอธิบายเพิ่มเติมของการตรวจรับ 
19. รายช่ือคณะกรรมการ หมายถึง เมื่อคลิกจะมี Pop up แสดงรายชื่อคณะกรรมการ 
20. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูปรับปรุง 
21. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่ปรับปรุง 
สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   
22. ประจํางวดที่ หมายถึง แสดงงวดที่ระบุในสวนของขอมูลหลักเกี่ยวกับการตรวจรับ

ครั้งนี้ เพื่อดึงขอมูลของ งวดนั้น 
23. ลําดับ หมายถึง แสดงลําดับที่สินคา 
24. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาประจํางวดนั้นที่ตองสงมอบ 
25. จํานวนที่สั่ง หมายถึง แสดงจํานวนที่ตองสงมอบในงวดนั้น 
26. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคา 
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27. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคาตอหนวยของสินคาตามที่ตกลงในใบ PO 
28. จํานวนที่คางรับ หมายถึง แสดงจํานวนที่คางรับในงวดนั้น 
29. จํานวนที่รับ หมายถึง ระบุจํานวนที่รับสินคา 
30. มูลคาที่ตรวจรับ หมายถึง แสดงมูลคาที่ตรวจรับ คํานวณจาก จํานวนที่รับ คูน ราคาตอ

หนวย 
31. รวม หมายถึง แสดงมูลคารวมทั้งหมด 
32. ชุดประกอบดวย หมายถึง เมื่อคลิกจะมี Pop up แสดงขอมูลชุดประกอบดวย 
33. สถานที่รับ หมายถึง แสดงสถานที่รับ 
34. วันที่ครบกําหนดสงมอบ หมายถึง แสดงวันที่ครบกําหนดสงมอบ ในงวดนั้น 
35. อัตราคาปรับ หมายถึง แสดงอัตราคาปรับ 
36. หนวยคาปรับ หมายถึง แสดงหนวยคาปรับ ไดแก บาท,เปอรเซ็นต 
37. ตอ หมายถึง แสดงระยะเวลาที่ปรับ ไดแก ตอวัน, ตอสัปดาห, ตอเดือน,ตอ

ป 
38. คาปรับ หมายถึง แสดงคาปรับที่ไดจากการคํานวณ อัตราคาปรับ,หนวยคาปรับ

,ตอ แลวแตกรณี เชน 5 บาทตอวัน, 5% ของมูลคาสั่งซื้อตอ
วัน, 5 บาทตอสัปดาห, 5%ของมูลคาสั่งซื้อตอสัปดาห เปนตน 

39. จํานวนเงินคงเหลือ หมายถึง แสดงจํานวนเงินคงเหลือ  ไดจากการ คํานวณ รวมมูลคาทั้ง
หมด ลบ คาปรับ 

40. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูปรับปรุง 
41. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่ปรับปรุง 
สวนขอมูลชุดประกอบดวย   
42. รหัสสินคา หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่สั่งซื้อในชุดประกอบตามใบ PO 
43. จํานวนที่สั่ง หมายถึง แสดงจํานวนที่ตองสงมอบที่สั่งซื้อในชุดประกอบตามใบ PO 
44. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคาที่สั่งซื้อในชุดประกอบตามใบ PO 
45. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคาตอหนวยของสินคาที่สั่งซื้อในชุดประกอบตามใบ 

PO 
46. มูลคา หมายถึง แสดงมูลคาของสินคาที่สั่งซื้อในชุดประกอบตามใบ PO 
47. มูลคาที่ตกลง หมายถึง แสดงมูลคาที่ตกลงที่สั่งซื้อในชุดประกอบตามใบ PO 
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6.2.17 KK-PO-DT-17 : หนาจอบันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง 
บันทึก-ปรับปรุง ขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง

กองทุน
 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

ขอมูลรายละเอียด

เลขที่ใบขอใหจัดหา/จัดจาง วันที่เอกสาร
วัตถุประสงคท่ีขอซ้ือขอจาง

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

������
������
������
������
������
������
������

หนวยนับประเภทสิ่งที่ขอซ้ือ/ขอจางลําดับ ชุดประกอบดวยราคาตอหนวย

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ชื่อสินคา

ผูขอซ้ือ/ขอจาง

จํานวนรหัส มูลคา หมายเหตุ

รวม บาท

คณะกรรมการตรวจรับ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บันทึก-ปรับปรุง ขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง

กองทุน
 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

ขอมูลรายละเอียด

เลขที่ใบขอใหจัดหา/จัดจาง วันที่เอกสาร
วัตถุประสงคท่ีขอซ้ือขอจาง

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

������
������
������
������
������
������
������

หนวยนับ ชุดประกอบดวยราคาตอหนวย

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ชื่อสินคา

ผูขอซ้ือ/ขอจาง

จํานวนรหัส มูลคา หมายเหตุ

รวม บาท

คณะกรรมการตรวจรับ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อนุมัติ

ประเภทสิ่งที่ขอซ้ือ/ขอจางลําดับอนุมัติ

ชุดประกอบดวย

ชื่อสินคา

������
������
������
������
������
������
������

หนวยนับ ราคาตอหนวยจํานวนรหัส มูลคา หมายเหตุ

รวม บาท

ประเภทสิ่งที่ขอซ้ือ/ขอจาง
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วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง  
 
สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่ใบขอใหจัดหา/จัดจาง หมายถึง เลขที่ใบขอใหจัดหา/จัดจางซึ่ง  มี List of values เพื่อเลือกใน

กรณีตองการเรียกดูหรือปรับปรุง 
2. วันที่เอกสาร หมายถึง ระบุวันที่เอกสาร 
3. วัตถุประสงคที่ขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง ระบุวัตถุประสงคที่ขอซื้อ/ขอจาง 
4. แผนงาน/โครงการ หมายถึง มี List of values ระบุรหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
5. หนวยงาน หมายถึง มี List of values ระบุรหัสและชื่อหนวยงาน 
6. กองทุน หมายถึง มี List of values ระบุรหัสและชื่อกองทุน 
7. ผูขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง มี List of values แสดงหรือระบุรหัสและชื่อผูขอซื้อ/ขอจาง 
8. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูเขามาปรับปรุง 
9. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่ที่เขามาปรับปรุง 
สวนขอมูลรายละเอียด   
10. อนุมัติ หมายถึง แสดงสถานะ การอนุมัติ 
11. ลําดับ หมายถึง แสดงลําดับรายการที่ขอซื้อ/ขอจาง 
12. ประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง มี List of values ระบุประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง ไดแก วัสดุ, 

ครุภัณฑ/งานจาง, งานจางทั่วไป เปนตน 
13. รหัส หมายถึง มี List of values ระบุรหัสและชื่อสินคาที่ตองการขอซื้อ/ขอ

จาง 
14. จํานวน หมายถึง ระบุจํานวนที่ขอซื้อ/ขอจาง 
15. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคา/บริการ 
16. ราคาตอหนวย หมายถึง ระบุราคา/หนวยของสินคา/บริการ 
17. มูลคา หมายถึง แสดงจํานวนเงิน คํานวณจาก ปริมาณที่สั่ง คูณราคา/หนวย 
18. รวม  แสดงจํานวนเงินทั้งหมด คํานวณจาก รวม จํานวนเงินของทุก

รายการ 
19. หมายเหตุ หมายถึง ระบุหมายเหตุ 
20. ชุดประกอบดวย หมายถึง แสดงรายระเอียดชุดประกอบดวย 
สวนคณะกรรมการตรวจรับ   
21. ประธานกรรมการ หมายถึง มี List of values ระบุประธานกรรมการ  
22. กรรมการ หมายถึง มี List of values ระบุกรรมการ 
สวนชุดประกอบดวย   
23. ประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง มี List of values ระบุประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง ไดแก วัสดุ, 

ครุภัณฑ/งานจาง, งานจางทั่วไป เปนตน 
24. รหัส หมายถึง มี List of values ระบุรหัสและชื่อสินคาที่ตองการขอซื้อ/ขอ

จาง 
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25. จํานวน หมายถึง ระบุจํานวนที่ขอซื้อ/ขอจาง 
26. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคา/บริการ 
27. ราคาตอหนวย หมายถึง ระบุราคา/หนวยของสินคา/บริการ 
28. มูลคา หมายถึง แสดงจํานวนเงิน คํานวณจาก ปริมาณที่สั่ง คูณราคา/หนวย 
29. รวม  แสดงจํานวนเงินทั้งหมด คํานวณจาก รวม จํานวนเงินของทุก

รายการ 
30. หมายเหตุ หมายถึง ระบุหมายเหตุ 
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6.2.18 KK-PO-DT-18:  หนาจอบันทึก-อนุมัติขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง 

บันทึก-อนุมัติ ขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง

กองทุน
 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

ขอมูลรายละเอียด

วันที่เอกสารวัตถุประสงคท่ีขอซ้ือขอจาง

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

������
������
������
������
������
������
������

หนวยนับลําดับ ชุดประกอบดวยราคาตอหนวย

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ชื่อสินคา

ผูขอซ้ือ/ขอจาง

จํานวนรหัส มูลคา หมายเหตุ

รวม บาท
คณะกรรมการตรวจรับ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เลขที่ใบขอใหจัดหา/จัดจาง
ตั้งแตเลขที่
ตั้งแตวันที่

ถึงเลขที่
ถึงวันที่

อนุมัติ

บันทึก-อนุมัติ ขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง

กองทุน
 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

ขอมูลรายละเอียด

วันที่เอกสารวัตถุประสงคท่ีขอซ้ือขอจาง

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

������
������
������
������
������
������
������

หนวยนับ ชุดประกอบดวยราคาตอหนวย

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ชื่อสินคา

ผูขอซ้ือ/ขอจาง

จํานวน มูลคา หมายเหตุ

รวม บาท
คณะกรรมการตรวจรับ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เลขที่ใบขอใหจัดหา/จัดจาง
ตั้งแตเลขที่
ตั้งแตวันที่

ถึงเลขที่
ถึงวันที่

ประเภทสิ่งที่ขอซ้ือ/ขอจาง

ลําดับ รหัสอนุมัติ ประเภทสิ่งที่ขอซ้ือ/ขอจาง

ชุดประกอบดวย

ชื่อสินคา

������
������
������
������
������
������

หนวยนับ ราคาตอหนวยจํานวนรหัส มูลคา หมายเหตุ

รวม บาท

ประเภทสิ่งที่ขอซ้ือ/ขอจาง
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วัตถุประสงค : เพื่อบันทึก-อนุมัติขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง ในชวงเวลาที่กําหนด 
สวนขอมูลหลัก   
1. ต้ังแตเลขที่ หมายถึง ระบุเลขที่ใบขอใหจัดหา/จัดจางเริ่มตนที่ตองการดูขอมูล 
2. ถึงเลขที่ หมายถึง ระบุเลขที่ใบขอใหจัดหา/จัดจางสิ้นสุดที่ตองการดูขอมูล 
3. ต้ังแตวันที่ หมายถึง ระบุวันที่เริ่มตนของวันที่บันทึกใบขอใหจัดหา/จัดจางที่

ตองการดูขอมูล 
4. ถึงวันที่ หมายถึง ระบุวันที่สิ้นสุดของวันที่บันทึกใบขอใหจัดหา/จัดจางที่

ตองการดูขอมูล 
5. เลขที่ใบขอใหจัดหา/จัดจาง หมายถึง แสดงเลขที่ใบขอใหจัดหา/จัดจางที่อยูในชวงที่กําหนด 
6. วันที่เอกสาร หมายถึง แสดงวันที่เอกสาร 
7. วัตถุประสงคที่ขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงวัตถุประสงคที่ขอซื้อ/ขอจาง 
8. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แสดงรหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
9. หนวยงาน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อหนวยงาน 
10. กองทุน หมายถึง แสดงรหัสและชื่อกองทุน 
11. ผูขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงรหัสและชื่อผูขอซื้อ/ขอจาง 
สวนขอมูลรายละเอียด   
12. อนุมัติ หมายถึง ระบุสถานะ การอนุมัติ 
13. ลําดับ หมายถึง แสดงลําดับรายการที่ขอซื้อ/ขอจาง 
14. ประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง ไดแก วัสดุ, ครุภัณฑ/งาน

จาง, งานจางทั่วไป เปนตน 
15. รหัส หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่ตองการขอซื้อ/ขอจาง 
16. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่ขอซื้อ/ขอจาง 
17. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคา/บริการ 
18. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคา/หนวยของสินคา/บริการ 
19. มูลคา หมายถึง แสดงจํานวนเงิน คํานวณจาก ปริมาณที่สั่ง คูณราคา/หนวย 
20. รวม  แสดงจํานวนเงินทั้งหมด คํานวณจาก รวม จํานวนเงินของทุก

รายการ 
21. หมายเหตุ หมายถึง แสดงหมายเหตุ 
22. ชุดประกอบดวย หมายถึง แสดงรายระเอียดชุดประกอบดวย 
สวนคณะกรรมการตรวจรับ   
23. ประธานกรรมการ หมายถึง แสดงประธานกรรมการ  
24. กรรมการ หมายถึง แสดงกรรมการ 
25. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูเขามาปรับปรุง 
26. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่ที่เขามาปรับปรุง 
สวนชุดประกอบดวย   
27. ประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง ไดแก วัสดุ, ครุภัณฑ/งาน
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จาง, งานจางทั่วไป เปนตน 
28. รหัส หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่ตองการขอซื้อ/ขอจาง 
29. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่ขอซื้อ/ขอจาง 
30. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคา/บริการ 
31. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคา/หนวยของสินคา/บริการ 
32. มูลคา หมายถึง แสดงจํานวนเงิน คํานวณจาก ปริมาณที่สั่ง คูณราคา/หนวย 
33. รวม  แสดงจํานวนเงินทั้งหมด คํานวณจาก รวม จํานวนเงินของทุก

รายการ 
34. หมายเหตุ หมายถึง แสดงหมายเหตุ 
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6.2.19 KK-PO-DT-19 : หนาจอประมวลผล-ขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง 

ประมวลผล ขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง

ขอมูลประมวลผล

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

������
������
������
������
������
������

หนวยนับลําดับ ชุดประกอบดวยราคาตอหนวย

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย
จํานวนรหัส มูลคา

รวม บาท

ขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง
เลขที่ใบขอใหจัดหา/จัดจาง รายละเอียด

������
������
������
������
������

หนวยนับ

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

จํานวนรหัส ราคาตอหนวย มูลคา ชุดประกอบดวย

รวม บาทชื่อสินคา

รายละเอียดเลขที่สรุปใบขอใหจัดหา/จัดจาง

AUTO
AUTO

ชวงประมวลผล

ตั้งแตเลขท่ี
ตั้งแตวันที่

ถึงเลขท่ี
ถึงวันที่

ประมวลผล

AUTO
AUTO
AUTO
AUTO

ชุดประกอบดวย

ประมวลผล ขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง

ขอมูลประมวลผล

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

������
������
������
������
������

หนวยนับลําดับ ชุดประกอบดวยราคาตอหนวย

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ชื่อสินคา

จํานวนแผนงาน กองทุน รหัส มูลคา

รวม บาท

ขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง
เลขที่ใบขอใหจัดหา/จัดจาง รายละเอียด

������
������
������
������
������

หนวยนับ

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย
ชุดประกอบดวย

จํานวน ราคาตอหนวย มูลคา ชุดประกอบดวย

รวม บาทชื่อสินคา

รายละเอียดเลขที่สรุปใบขอใหจัดหา/จัดจาง

AUTO
AUTO

ชวงประมวลผล

ตั้งแตเลขท่ี
ตั้งแตวันที่

ถึงเลขท่ี
ถึงวันที่

ประมวลผล

AUTO
AUTO
AUTO
AUTO

ชุดประกอบดวย

ชุดประกอบดวย

ประเภทสิ่งที่ขอซ้ือ/ขอจาง

แผนงาน กองทุน

ชื่อสินคา

รหัสประเภทสิ่งที่ขอซ้ือ/ขอจาง

ชุดประกอบดวย

ชื่อสินคา

�����
�����
�����
�����
�����
�����

หนวยนับ ราคาตอหนวยจํานวนรหัส มูลคา หมายเหตุ

รวม บาท

ประเภทสิ่งที่ขอซ้ือ/ขอจาง

ประเภทพัสดุ
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วัตถุประสงค : ทําการสรุป ขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง ในชวงเวลาที่กําหนด เพื่อ ทําการสรุปสินคา/บริการที่
ไดมีการขอใหจัดหา/จัดจางเขามา และเขาขั้นตอนการทํารายงานขอซื้อ/ขอจางตอไป 

 
สวนขอมูลหลัก   

1. ต้ังแตเลขที่ หมายถึง ระบุเลขที่ใบขอใหจัดหา/จัดจางเริ่มตนที่ตองการดูขอมูล 
2. ถึงเลขที่ หมายถึง ระบุเลขที่ใบขอใหจัดหา/จัดจางสิ้นสุดที่ตองการดูขอมูล 
3. ต้ังแตวันที่ หมายถึง ระบุวันที่เริ่มตนของวันที่บันทึกใบขอใหจัดหา/จัดจางที่

ตองการดูขอมูล 
4. ถึงวันที่ หมายถึง ระบุวันที่สิ้นสุดของวันที่บันทึกใบขอใหจัดหา/จัดจางที่

ตองการดูขอมูล 
5. ประมวลผล หมายถึง คลิกทําการประมวลผลใบขอใหจัดหา/จัดจางในชวงเวลาที่

กําหนดทั้งหมด สรุปใบขอใหจัดหาจัดจางเปนการรวมราย
การสินคาจากแตละใบขอใหจัดหา/จัดจาง 

6. ผูปรับปรุง หมายถึง แสดงผูเขามาปรับปรุง 
7. วันที่ปรับปรุง หมายถึง แสดงวันที่ที่เขามาปรับปรุง 
สวนขอมูลประมวลผล   
8. เลขที่สรุปใบขอใหจัดหา/จัด

จาง 
หมายถึง แสดงเลขที่สรุปใบขอใหจัดหา/จัดจาง ซึ่ง Run Auto 

9. แผนงาน หมายถึง แสดงแผนงาน/โครงการ 
10. กองทุน หมายถึง แสดงกองทุน 
11. ประเภทพัสดุ หมายถึง แสดงประเภทพัสดุ เชน วัสดุสํานักงาน, อาคารและกอสราง 

เปนตน 
12. ลําดับ หมายถึง แสดงลําดับรายการที่ขอซื้อ/ขอจาง 
13. รหัส หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่ตองการขอซื้อ/ขอจาง ซึ่งรวมมา

จากใบขอใหขอซื้อ/ขอจาง ที่มาจากแผนงาน/โครงการ, กอง
ทุน ,ประเภทพัสดุ และเปนสินคาเดียวกัน 

14. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่ขอซื้อ/ขอจาง 
15. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคา/บริการ 
16. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคา/หนวยของสินคา/บริการ 
17. มูลคา หมายถึง แสดงจํานวนเงิน คํานวณจาก ปริมาณที่สั่ง คูณราคา/หนวย 
18. รวม  แสดงจํานวนเงินทั้งหมด คํานวณจาก รวม จํานวนเงินของทุก

รายการ 
19. หมายเหตุ หมายถึง แสดงหมายเหตุ 
20. ชุดประกอบดวย หมายถึง แสดงรายระเอียดชุดประกอบดวย 
สวนขอมูลใบขอใหจัดหา/จัดจาง   
21. เลขที่ใบขอใหจัดหา/จัดจาง หมายถึง แสดงเลขที่ใบขอใหจัดหา/จัดจาง ที่เกี่ยวของกับเลขที่สรุปใบ
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ขอใหจัดหา/จัดจางนั้น ๆ 
22. ประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง ไดแก วัสดุ, ครุภัณฑ/งาน

จาง, งานจางทั่วไป เปนตน 
23. รหัส หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่ตองการขอซื้อ/ขอจาง 
24. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่ขอซื้อ/ขอจาง 
25. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคา/บริการ 
26. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคา/หนวยของสินคา/บริการ 
27. มูลคา หมายถึง แสดงจํานวนเงิน คํานวณจาก ปริมาณที่สั่ง คูณราคา/หนวย 
28. รวม  แสดงจํานวนเงินทั้งหมด คํานวณจาก รวม จํานวนเงินของทุก

รายการ 
29. หมายเหตุ หมายถึง แสดงหมายเหตุ 
30. ชุดประกอบดวย หมายถึง แสดงรายละเอียดชุดประกอบดวย 
สวนชุดประกอบดวย   
31. ประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง ไดแก วัสดุ, ครุภัณฑ/งาน

จาง, งานจางทั่วไป เปนตน 
32. รหัส หมายถึง แสดงรหัสและชื่อสินคาที่ตองการขอซื้อ/ขอจาง 
33. จํานวน หมายถึง แสดงจํานวนที่ขอซื้อ/ขอจาง 
34. หนวยนับ หมายถึง แสดงหนวยนับของสินคา/บริการ 
35. ราคาตอหนวย หมายถึง แสดงราคา/หนวยของสินคา/บริการ 
36. มูลคา หมายถึง แสดงจํานวนเงิน คํานวณจาก ปริมาณที่สั่ง คูณราคา/หนวย 
37. รวม  แสดงจํานวนเงินทั้งหมด คํานวณจาก รวม จํานวนเงินของทุก

รายการ 
38. หมายเหตุ หมายถึง แสดงหมายเหตุ 
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6.3 การสอบถาม 
6.3.1 KK-PO-QY-01 : การสอบถาม-ติดตามเรื่องการจัดซื้อจัดจาง 

ข้ันตอนการเรียกทําขอตกลงสัญญา

การสอบถาม-ติดตามเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง

ดําเนินการคิดเลือกผูขาย/ผูรับจาง

ดําเนินการ สืบราคา,   สอบราคา,ประกวดราคา

คณะ/หนวยงานที่ขอซ้ือ/ขอจาง

เลขท่ีรายงานขอซ้ือ/ขอจาง
เร่ืองขอซ้ือ/ขอจาง

วันที่ทําสัญญา

สถานะ รอการอนุมัติ ไมผานผาน ยกเลิก

ผูสอบถาม วันที่สอบถาม

วันที่บันทึก

วันที่ทําขอตกลง

เงินรายไดเงินงบประมาณ

วิธีขอซ้ือ/ขอจาง

ปงบประมาณ
ข้ันตอนของรายงายขอซื้อ/ขอจาง

แหลงเงิน

รอสงมอบ

ดําเนินการตรวจรับ

สงเร่ืองรับพัสดุเขาคลัง

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

ช่ือหนวยงานที่รับเร่ือง

ช่ือหนวยงานที่รับเร่ือง

ช่ือหนวยงานที่รับเร่ือง

ช่ือหนวยงานที่รับเร่ือง

ช่ือหนวยงานที่รับเร่ือง

ช่ือหนวยงานที่รับเร่ือง

ช่ือหนวยงานที่รับเร่ือง

ช่ือหนวยงานที่รับเร่ือง

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อสอบถามติดตามเร่ืองการจัดซื้อ/จัดจาง วาอยูท่ีขั้นตอนไหนและ หนวยงานใด 

 
สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง ระบุเลขที่รายงานขอซื้อขอจางที่ตองการสอบถามโดยจะมี 

List Of Value ใหเลือก 
2. วันที่บันทึก หมายถึง แสดงวันที่บันทึกของรายงานขอซื้อ/ขอจาง 
3. เรื่องขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงเรื่องที่ขอซื้อ/ขอจาง 
4. วิธีขอซื้อ/ขอจาง หมายถึง แสดงวิธีที่ขอซื้อ/ขอจาง 
5. คณะหนวยงานที่ขอซื้อ/ขอ

จาง 
หมายถึง แสดงคณะ/หนวยงานที่ขอซื้อ/ขอจาง 

6. แหลงเงิน หมายถึง แสดงแหลงเงินที่ขอซื้อ/ขอจาง 
7. ปงบประมาณ หมายถึง แสดงปงบประมาณที่ขอซื้อ/ขอจาง 
สวนขั้นตอนรายงานขอซื้อ/ขอ
จาง 

  

8. สถานะ หมายถึง แสดงสถานะของรายงานขอซื้อ/ขอจาง ไดแก รอการอนุมัติ, 
ผาน, ไมผาน, ยกเลิก เปนตน 

9. ดําเนินการสืบราคา,สอบราคา หมายถึง แสดงวันที่ ดําเนินการสืบราคา,สอบราคา,ประกวดราคา 
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,ประกวดราคา 
10. ดําเนินการคัดเลือกผูขาย/ผูรับ

จาง 
หมายถึง แสดงวันที่ ดําเนินการคัดเลือกผูขาย/ผูรับจาง 

11. ขั้นตอนการเรียกทําขอตกลง,
สัญญา 

หมายถึง แสดงวันที่ขั้นตอนการเรียกทําขอตกลง,สัญญา 

12. วันที่ทําขอตกลง หมายถึง แสดงวันที่ทําขอตกลง 
13. วันที่ทําสัญญา หมายถึง แสดงวันที่ทําสัญญา 
14. รอสงมอบ หมายถึง แสดงวันที่รอสงมอบ (วันที่ครบกําหนดสง) 
15. ดําเนินการตรวจรับ หมายถึง แสดงวันที่ดําเนินการตรวจรับ 
16. สงเรื่องรับพัสดุเขาคลัง หมายถึง แสดงวันที่ สงเรื่องรับพัสดุเขาคลัง 
17. ช่ือหนวยงานที่รับเรื่อง หมายถึง แสดงชื่อหนวยงานที่รับเรื่องในแตละขั้นตอน 
18. ผูสอบถาม หมายถึง แสดงผูสอบถาม 
19. วันที่สอบถาม หมายถึง แสดงวันที่สอบถาม 
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7.  การออกแบบรูปแบบ Output 
7.1 เอกสาร 

7.1.1 KK-PO-OD-01 : เอกสารขอซื้อ/ขอจาง 
วัตถุประสงค : เพื่อเปนหลักฐานแสดงรายการสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง 
ผูใช : คณะ/หนวยงาน,หนวยคลังพัสดุ, หนวยบัญชี, หนวยการเงิน,

หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : คณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. วิธีซื้อ/จาง แสดงวิธีที่ขอซื้อ/ขอจาง ไดแก วิธีตกลงราคา, วิธีสอบราคา, วิธี

พิเศษ, วิธีประกวดราคา, วิธีกรณีพิเศษ 
2. ประเภทขอซื้อ/ขอจาง แสดงประเภทขอซื้อ/ขอจาง วามาจากความตองการของคณะ/

หนวยงาน หรือมาจากการคํานวณความตองการวัสดุคงคลังของ
ระบบคลังวัสดุ 

3. วันที่คุมยอดหลักการ แสดงวันที่คุมยอดหลักการ 
4. เลขที่คุมยอดหลักการ แสดงเลขที่คุมยอดหลักการ 
5. เลขที่ใบขอซื้อ/ขอจาง แสดงเลขที่ใบขอซื้อ/ขอจาง 
6. วันที่เอกสาร แสดงวันที่ทําการบันทึกรายงานขอซื้อ/ขอจาง 
7. แผนงาน/โครงการ แสดงแผนงาน/โครงการที่ขอซื้อ/ขอจาง 
8. หนวยงาน แสดงหนวยงานที่ขอซื้อ/ขอจาง 
9. กองทุน แสดงกองทุนที่ขอซื้อ/ขอจาง 
10. แหลงเงิน แสดงแหลงเงินที่ใชในการขอซื้อขอจาง ไดแก เงินงบประมาณ, 

เงินรายได 
สวนขอมูลรายละเอียด  
11. รายการที่ แสดงลําดับที่รายการที่ขอซื้อขอจาง 
12. ช่ือและรายละเอียดของวัสดุ แสดงชื่อและรายละเอียดของวัสดุที่ขอซื้อ/ขอจาง ซึ่ง ถามีการซื้อ

เปนชุด จะแสดงรายละเอียดสินคาที่เปนชุดดวย 
13. จํานวน(หนวยนับ) แสดงจํานวนที่ขอซื้อ/ขอจาง และหนวยนับ 
14. ราคาในทองตลาดที่สืบทราบหรือ

โดยประมาณ 
แสดงราคาตอหนวยที่ประมาณ และจํานวนเงินที่ไดจากการ
คํานวณ จํานวน คูณ ปริมาณ 

15. ราคาซื้อครั้งลาสุดตอหนวย(ถามี) แสดงราคาซื้อครั้งวาสุดตอหนวยของ สินคานั้น ๆ 
16. ขอเสนออื่นๆ (ถามี) แสดงขอมูลในรายละเอียดเพิ่มเติม 
17. รวม แสดงจํานวนรายการที่มีการขอซื้อ/ขอจาง 
18. ภายในวงเงิน แสดงจํานวนเงินรวมทั้งหมด 
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ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลผูอนุมัติ  
19. คณะกรรมการการรับและเปดซอง แสดงรายชื่อคณะกรรมการซึ่ง ประกอบไปดวย ประธานกรรมการ,

กรรมการ 
20. คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางโดยวิธี

พิเศษ 
แสดงรายชื่อคณะกรรมการซึ่ง ประกอบไปดวย ประธานกรรมการ,
กรรมการ 

21. คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา 

แสดงรายชื่อคณะกรรมการซึ่ง ประกอบไปดวย ประธานกรรมการ,
กรรมการ 

22. เจาหนาที่หรือคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 

แสดงรายชื่อคณะกรรมการซึ่ง ประกอบไปดวย เจาหนาที่หรือ
ประธานกรรมการ,กรรมการ 
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7.1.2 KK-PO-OD-02 : ใบขอมูลการเสนอราคา 
วัตถุประสงค : เพื่อเปนเอกสารในการแจงรายละเอียดตาง ๆที่ผูขาย/ผูรับจางควร

จะตองการเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจางคราวนั้น ๆ   
ผูใช : คณะ/หนวยงาน, ผูขาย/ผูรับจาง หรือผุที่เกี่ยวของ 
ผูจัดทํา : หนวยจัดหา 

 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. เลขที่ใบขอมูลการเสนอราคา แสดงเลขที่ใบขอมูลการเสนอการเสนอราคา 
2. วันที่ แสดงวันที่บันทึก 
3. หนวยงาน แสดงหนวยงานที่บันทึก 
4. วันที่ปดการเสนอราคา แสดงกําหนดวันที่ที่ผูขาย/ผูรับจางสามารถมาเสนอราคา 
5. เรื่อง แสดงจุดประสงคที่ขอซื้อ/ขอจางจากรายงานขอซื้อ/ขอจาง 
6. วิธีซื้อ/จาง วันที่.. เวลา 
7. วันที่ช้ีแจงรายละเอียด  วันที่... ต้ังแตเวลา....ถึงเวลา ...สถานที่......... 
8. กําหนดวันที่ยื่นซอง วันที่... ต้ังแตเวลา....ถึงเวลา ...สถานที่......... 
9. กําหนดวันที่เปดซอง วันที่... ต้ังแตเวลา....ถึงเวลา ...สถานที่......... 
10. วันที่ขาย/ใหเอกสาร วันที่... ต้ังแตเวลา....ถึงเวลา ...สถานที่......... 
11. ราคา แสดงราคาขายเอกสารกรณี 
12. สถานที่ติดตอสอบถาม แสดงสถานที่ติดตอสอบถาม....... โทร 
13. เงื่อนไขการพิจารณา แสดงเงื่อนไขการพิจารณาในการจัดซื้อ/จัดจางนั้น 

• พิจารณาราคาตอหนวย 
• พิจารณาตอรายการ 
� พิจารณาตอราคารวม 

สวนขอมูลรายละเอียด  
14. ลําดับที่ ลําดับที่สินคาที่ขอซื้อ/ขอจาง 
15. รหัสสินคา/บริการ แสดงรหัสสินคา/บริการ 
16. ช่ือสินคา/บริการ แสดงชื่อสินคา/บริการ 
17. จํานวน แสดงจํานวนที่ขอซื้อ/ขอจาง 
18. หนวยนับ แสดงหนวยนับ 
19. ราคาตอหนวย แสดงราคาตอหนวยที่ประมาณ 
20. มูลคา แสดงมูลคาที่ไดจากการคํานวณ ราคาตอหนวย คูณ จํานวน 
21. ราคาซื้อครั้งลาสุด แสดงราคาซื้อครั้งลาสุดของสินคาตัวนั้น 
22. รวมมูลคาทั้งเอกสาร แสดงมูลคารวมทั้งเอกสาร 
23. หมายเหตุ หมายเหตุคําอธิบายเพิ่มเติม 
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7.1.3 KK-PO-OD-04 : ขอตกลงซื้อขาย/จาง 
วัตถุประสงค : เปนเอกสารตกลงระหวางผูซื้อและผูขาย/ผูรับจาง 
ผูใช : คณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยจัดหา, คณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ขอตกลงเลขที่ เลขที่สัญญาในการซื้อขาย/วาจาง 
2. วันที่ตกลงทําสัญญา วันที่ทําสัญญาซื้อขาย/วาจาง 
3. รายละเอียด รายละเอียดของการซื้อขาย/วาจาง 
4. รายละเอียดผูขาย/ผูรับจาง รายละเอียดผูขาย/ผูรับจางประกอบดวย 

- ช่ือผูขาย/ช่ือผูรับจาง 
- ใบประกอบการของผูขาย/ผูรับจาง ลงวันที่  
- สถานที่ต้ังของผูขาย/ผูรับจาง 

5. ขอตกลงในการซื้อขาย/วาจาง ขอตกลงที่ระหวางผูซื้อ/ผูวาจาง กับผูขาย/ผูรับจาง 
6. วันที่เริ่มซื้อขาย/วาจาง วันที่เริ่มซื้อขายหรือลงมือปฏิบัติงานวาจาง 
7. วันที่สิ้นสุดการซื้อขาย/วาจาง วันที่เสร็จสิ้นการซื้อขายหรือลงมือปฏิบัติงานวาจาง 
8. เงื่อนไขในการเมื่อผิดขอตกลงการ

ซื้อขาย/วาจาง 
เงื่อนไขในการเมื่อผิดขอตกลง เชน มูลคาในการเสียคาปรับ 

9. จํานวนเงินรวม จํานวนเงินทั้งสิ้นในการซื้อขาย/วาจาง 
สวนขอมูลรายละเอียด  
10. ลําดับที่ ลําดับรายการในการซื้อขาย/วาจาง 
11. รายการ คําอธิบายรายการซื้อขาย/วาจาง 
12. จํานวน จํานวนในการซื้อขาย/วาจาง 
13. หนวยนับ หนวยของจํานวน  
14. ราคาตอหนวย ราคาตอหนวย 
15. ราคารวม ราคารวมของแตละรายการ ไดจากผลคูณระหวางจํานวนและราคา

ตอหนวย 
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7.1.4 KK-PO-OD-16 : ใบรับหลักประกัน 
วัตถุประสงค : เพื่อเปนหลักฐานแสดงการรับหลักประกันซึ่งระบุถึงรายละเอียด

หลักประกัน 
ผูใช : คณะ/หนวยงาน,หนวยคลังพัสดุ, หนวยบัญชี, หนวยการเงิน,ผูขาย

/ผูรับจาง 
ผูจัดทํา : หนวยจัดหาหรือหนวยการเงิน 

 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. หนวยงาน หนวยงานที่รับหลักประกัน 
2. วันที่รับหลักประกัน แสดงวันที่รับหลักประกัน 
3. ไดรับหลักประกัน แสดงวาเปนหลักประกัน ซอง หรือ หลักประกันสัญญา 
4. เรื่อง แสดงจุดประสงคที่ขอซื้อ/ขอจางจากรายงานขอซื้อ/ขอจาง 
5. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง แสดงเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจางที่เกี่ยวของ 
6. วันที่บันทึกรายงานขอซื้อ/ขอจาง แสดงวันที่บันทึกรายงานขอซื้อ/ขอจาง 
7. เลขที่สัญญา แสดงเลขที่สัญญาที่เกี่ยวของ 
8. วันที่บันทึกสัญญา แสดงวันที่บันทึกสัญญา 
9. จาก แสดงชื่อผูขาย/ผูรับจางที่ทําการค้ําประกัน 
10. จํานวนเงินค้ําประกัน แสดงจํานวนวงเงินค้ําประกัน 
11. วันที่เริ่มค้ําประกัน แสดงวันที่เริ่มการค้ําประกัน 
12. วันที่ครบกําหนด แสดงวันที่ครบกําหนดการค้ําประกัน 
13. ประเภทหลักประกัน แสดงประเภทหลักประกัน เชน เงินสด/เช็ด, พันธบัตรรัฐบาล,

หนังสือค้ําประกัน เปนตน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
14. เลขที่หนังสือค้ําประกัน แสดงเลขที่หนังสือค้ําประกัน 
15. วันที่ออก แสดงวันที่ออกหนังสือค้ําประกัน 
16. มูลคา แสดงมูลคาหนังสือค้ําประกัน 
17. ธนาคาร แสดงธนาคารที่ออกหนังสือค้ําประกัน 
18. สาขา แสดงสาขาธนาคารที่ออกหนังสือค้ําประกัน 
19. เลขทะเบียนพันธบัตร แสดงเลขทะเบียนพันธบัตร 
20. ช่ือพันธบัตร แสดงชื่อพันธบัตร 
21. มูลคา แสดงมูลคา 
22. พันธบัตรที่ แสดงพันธบัตรที่ 
23. วันที่หมดอายุพันธบัตร แสดงวันที่หมดอายุพันธบัตร 
24. เลมที่เลขที่ใบเสร็จรับเงิน แสดงเลมที่เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
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ขอมูล คําอธิบาย 
25. วันที่ใบเสร็จรับเงิน แสดงวันที่ใบเสร็จรับเงิน 
26. มูลคา แสดงมูลคา 
สวนขอมูลผลการตรวจสอบ  
27. ถูกตอง ระบุเพิ่มเติมในการตรวจสอบหลักประกันวาถูกตอง 
28. ไมถูกตอง ระบุเพิ่มเติมในการตรวจสอบหลักประกันวาไมถูกตอง เนื่องจาก.. 
29. หมายเหตุ เพิ่มเติมรายละเอียด 
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7.1.5 KK-PO-OD-44 : เอกสารขอซื้อ/ขอจาง 
วัตถุประสงค : เพื่อเปนหลักฐานแสดงรายการสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง 
ผูใช : คณะ/หนวยงาน,หนวยคลังพัสดุ, หนวยบัญชี, หนวยการเงิน,

หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : คณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
23. วิธีซื้อ/จาง แสดงวิธีที่ขอซื้อ/ขอจาง ไดแก วิธีตกลงราคา, วิธีสอบราคา, วิธี

พิเศษ, วิธีประกวดราคา, วิธีกรณีพิเศษ 
24. ประเภทขอซื้อ/ขอจาง แสดงประเภทขอซื้อ/ขอจาง วามาจากความตองการของคณะ/

หนวยงาน หรือมาจากการคํานวณความตองการวัสดุคงคลังของ
ระบบคลังวัสดุ 

25. วันที่คุมยอดหลักการ แสดงวันที่คุมยอดหลักการ 
26. เลขที่คุมยอดหลักการ แสดงเลขที่คุมยอดหลักการ 
27. เลขที่ใบขอซื้อ/ขอจาง แสดงเลขที่ใบขอซื้อ/ขอจาง 
28. วันที่เอกสาร แสดงวันที่ทําการบันทึกรายงานขอซื้อ/ขอจาง 
29. แผนงาน/โครงการ แสดงแผนงาน/โครงการที่ขอซื้อ/ขอจาง 
30. หนวยงาน แสดงหนวยงานที่ขอซื้อ/ขอจาง 
31. กองทุน แสดงกองทุนที่ขอซื้อ/ขอจาง 
32. แหลงเงิน แสดงแหลงเงินที่ใชในการขอซื้อขอจาง ไดแก เงินงบประมาณ, 

เงินรายได 
สวนขอมูลรายละเอียด  
33. รายการที่ แสดงลําดับที่รายการที่ขอซื้อขอจาง 
34. ช่ือและรายละเอียดของวัสดุ แสดงชื่อและรายละเอียดของวัสดุที่ขอซื้อ/ขอจาง ซึ่ง ถามีการซื้อ

เปนชุด จะแสดงรายละเอียดสินคาที่เปนชุดดวย 
35. จํานวน(หนวยนับ) แสดงจํานวนที่ขอซื้อ/ขอจาง และหนวยนับ 
36. ราคาในทองตลาดที่สืบทราบหรือ

โดยประมาณ 
แสดงราคาตอหนวยที่ประมาณ และจํานวนเงินที่ไดจากการ
คํานวณ จํานวน คูณ ปริมาณ 

37. ราคาซื้อครั้งลาสุดตอหนวย(ถามี) แสดงราคาซื้อครั้งวาสุดตอหนวยของ สินคานั้น ๆ 
38. ขอเสนออื่นๆ (ถามี) แสดงขอมูลในรายละเอียดเพิ่มเติม 
39. รวม แสดงจํานวนรายการที่มีการขอซื้อ/ขอจาง 
40. ภายในวงเงิน แสดงจํานวนเงินรวมทั้งหมด 
สวนขอมูลผูอนุมัติ  
41. คณะกรรมการการรับและเปดซอง แสดงรายชื่อคณะกรรมการซึ่ง ประกอบไปดวย ประธานกรรมการ,
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ขอมูล คําอธิบาย 
กรรมการ 

42. คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางโดยวิธี
พิเศษ 

แสดงรายชื่อคณะกรรมการซึ่ง ประกอบไปดวย ประธานกรรมการ,
กรรมการ 

43. คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา 

แสดงรายชื่อคณะกรรมการซึ่ง ประกอบไปดวย ประธานกรรมการ,
กรรมการ 

44. เจาหนาที่หรือคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 

แสดงรายชื่อคณะกรรมการซึ่ง ประกอบไปดวย เจาหนาที่หรือ
ประธานกรรมการ,กรรมการ 
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7.2 รายงาน 
7.2.1 KK-PO-OR-01 : รายงานหลักประกัน แยกตามประเภทหลักประกันในชวงเวลาที่

กําหนด 
วัตถุประสงค : เพื่อตรวจสอบหลักประกันวาในชวงเวลาที่กําหนดมีประกันกันใด

บาง,เปนหลักประกันซองหรือสัญญา,ประเภทหลักประกันเปน
อะไร หรือเรียกดูสถานะของหลักประกันที่ตองการ 

ผูใช : หนวยจัดหาหรือหนวยงานอื่นเชน หนวยการเงิน 
ผูจัดทํา : หนวยจัดหาหรือหนวยงานอื่นเชน หนวยการเงิน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ต้ังแตวันที่ ...ถึง ... ระบุชวงเวลาที่ตองการมีการทําหลักประกัน 
2. คณะหนวยงาน ระบุคณะ/หนวยงานที่ตองการตรวจสอบขอมูล 
3. ชนิดการค้ําประกัน ระบุชนิดการค้ําประกัน เชน  ซองหรือสัญญา 
4. ประเภทหลักประกัน ระบุประเภทหลักประกันที่ตองการตรวจสอบ ไดแก เงินสด/เช็ค,

พันธบัตร,หนังสือค้ําประกันตางๆ  
5. สถานะ ระบุสถานะขอหลักประกันที่ตองการทราบ ไดแก อยูระหวาง

ประกัน,รอการคืน,คืนแลว 
สวนขอมูลรายละเอียด  
6. วันที่ แสดงวันที่ทําหลักประกัน ในชวงที่กําหนด 
7. เลขที่หลักประกัน แสดงเลขที่หลักประกันที่ตรงกับชวงที่กําหนด 
8. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง แสดงรายงานขอซื้อ/ขอจางที่เกี่ยวของ 
9. เลขที่สัญญา แสดงเลขที่สัญญาที่เกี่ยวของ 
10. เลขที่หนังสือค้ําประกัน แสดงเลขที่หนังสือค้ําประกันที่เกี่ยวของ 
11. เลขทะเบียนพันธบัตร แสดงเลขทะเบียนพันธบัตรที่เกี่ยวของ 
12. เลมที่เลขที่ใบเสร็จรับเงิน แสดงเลมที่เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวของ 
13. วันที่ใบเสร็จรับเงิน แสดงวันที่ใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวของ 
14. มูลคาหลักประกัน แสดงมูลคาหลักประกันที่เกี่ยวของ 
15. กําหนดวันคืนหลักประกัน แสดงกําหนดวันคืนหลักประกัน 
16. วันที่คืนหลักประกัน แสดงกําหนดวันคืนหลักประกัน 
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7.2.2 KK-PO-OR-02 : รายงานหลักประกันที่ถึงกําหนดคืน 
วัตถุประสงค : เพื่อตรวจสอบหลักประกันวาในชวงเวลาที่ตองการมีหลักประกัน

ใดที่ตองทําการคืนหลักประกัน และเปนหลักประกันใด 
ผูใช : หนวยจัดหาหรือหนวยงานอื่น 
ผูจัดทํา : หนวยจัดหาหรือหนวยงานอื่น 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. กําหนดการคืน...ถึง... ระบุชวงเวลาที่ตองการตรวจสอบวามีหลักประกันใดที่ตองทําการ

คืนหลักประกัน  
2. เลขที่หลักประกัน...ถึง... ระบุชวงเลขที่หลักประกันที่ตองการตรวจสอบ 
3. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง ระบุชวงเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจางที่ตองการตรวจสอบวามีหลัก

ประกันที่เกี่ยวของถึงกําหนดคืนหรือไม 
4. หลักประกัน ระบุหลักประกันที่ตองการตรวจสอบ ไดแก หลักประกันซอง , 

หลักประกันสัญญา หรือทั้ง 2 หลักประกัน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. หลักประกัน แสดงหลักประกันที่เลือก 
6. กําหนดการคืน แสดงวันที่ที่ตองมีการคืนหลักประกัน 
7. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง แสดงเลขที่รายงานขอซอขอจางที่ตองมีการคืนหลักประกันในวัน

นั้น ตามลําดับ 
8. เลขที่สัญญา แสดงเลขที่สัญญาที่เกี่ยวของ 
9. รหัสผูขาย/รับจาง แสดงรหัสและชื่อผูขายที่ทําการวางหลักประกัน 
10. เลขที่หลักประกัน แสดงเลขที่หลักประกันที่ถึงกําหนดคืนที่อยูในวันที่เลือก 
11. ลําดับที่หลักประกัน แสดงลําดับที่หลักประกันในรายงานขอซื้อ/ขอจางนั้นในกรณีทีมี

การวางหลักประกันเพิ่ม 
12. ประเภทหลักประกัน แสดงประเภทหลักประกันวาเปนชนิดใด เชน เงินสด หรือหนังสือ

ค้ําประกัน เปนตน 
13. เลขที่หนังสือค้ําประกัน แสดงเลขที่หนังสือค้ําประกัน 
14. สถาบันการเงิน แสดงธนาคาร/สถาบันการเงินที่ค้ําประกันในหนังสือค้ําประกัน 
15. สาขา แสดงสาขาธนาคาร/สถาบันการเงินที่ค้ําประกันในหนังสือค้ํา

ประกัน 
16. เลขทะเบียนพันธบัตร แสดงเลขทะเบียนพันธบัตร 
17. มูลคาหลักประกัน แสดงมูลคาหลักประกันนั้น ๆ  
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7.2.3 KK-PO-OR-03 : รายงานทะเบียนขอซื้อ/ขอจาง ประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อตรวจสอบวาในชวงเวลาที่ระบุมีรายงานขอซื้อ/ขอจางใดบาง

และแสดงรายละเอียดสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง 
ผูใช : หนวยจัดหา 
ผูจัดทํา : หนวยจัดหา 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. วันที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง...ถึง... ระบุชวงวันที่ที่ตองการตรวจสอบวามีรายงานขอซื้อ/ขอจางใดบาง 
2. ประเภทการขอซื้อขอจาง ระบุประเภทการขอซื้อขอจางวามาจากความตองการของคณะ/

หนวยงาน หรือมาจากการคํานวณความตองการวัสดุคงคลังของ
ระบบคลังวัสดุ 

3. แผนงาน ระบุแผนงานที่ตองการทราบ 
4. หนวยงาน ระบุหนวยงานที่ตองการทราบ 
5. กองทุน ระบุกองทุนที่ตองการทราบ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
6. วันที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง แสดงวันที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง 
7. ประเภทการขอซื้อ/ขอจาง แสดงประเภทการขอซื้อ/ขอจางวามาจากความตองการของคณะ/

หนวยงาน หรือมาจากการคํานวณความตองการวัสดุคงคลังของ
ระบบคลังวัสดุ 

8. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง แสดงเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง ตามลําดับ 
9. เรื่อง แสดงเรื่องที่ขอซื้อ/ขอจางของใบรายงานขอซื้อ/ขอจางดังกลาว 
10. วิธีขอซื้อขอจาง แสดงวิธีซื้อ/จาง 
11. แหลงเงิน แสดงแหลงเงิน 
12. สถานะ แสดงสถานะของรายงานขอซื้อ/ขอจาง 
13. จํานวนเงินรวม แสดงจํานวนเงินรวม 
14. ลําดับที่รายการ แสดงลําดับที่รายการสินคาที่ขอซื้อ/ขอจาง 
15. รหัสสินคา แสดงรหัสสินคาที่ขอซื้อ/ขอจาง 
16. ช่ือสินคา แสดงชื่อสินคาที่ของซื้อ/ขอจาง 
17. ปริมาณ แสดงปริมาณที่ขอซื้อ/ขอจางของสินคานั้น 
18. หนวยนับ แสดงหนวยนับ 
19. ราคาตอหนวย แสดงราคาตอหนวย 
20. จํานวนเงิน แสดงมูลคาที่ไดจากการคํานวณ ราคาตอหนวย คูณ ปริมาณ 
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ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลสรุป  
21. รวมตามเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง แสดงการรวมจํานวนเงินทั้งหมดของเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง 
22. รวมตามประเภทการขอซื้อ/ขอจาง แสดงการรวมจํานวนเงินทั้งหมดของประเภทการขอซื้อ/ขอจาง 
23. รวมตามวันที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง แสดงการรวมจํานวนเงินทั้งหมดของวันที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง 
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7.2.4 KK-PO-OR-04 : รายงานทะเบียนขอซื้อ/ขอจางประจําเดือน 
วัตถุประสงค : เพื่อตรวจสอบวาในชวงเดือนที่กําหนดมีรายงานขอซื้อ/ขอจางใด

บาง ตามแหลงเงิน, ประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง และ ตามแผนงาน,
หนวยงาน,กองทุนใด 

ผูใช : หนวยจัดหา 
ผูจัดทํา : หนวยจัดหา 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แหลงเงิน ระบุแหลงเงินที่ตองการทราบ ไดแก เงินงบประมาณ, เงินรายได 
2. ป/เดือน...ถึง... ระบุชวงเดือนที่ตองการทราบ 
3. ประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง ระบุประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง ไดแก วัสดุ, ครุภัณฑ/งานจาง, งาน

ทั่วไป  
4. แผนงาน ระบุแผนงาน 
5. หนวยงาน ระบุหนวยงาน 
6. กองทุน ระบุกองทุน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. แหลงเงิน แสดงขอมูลตามแหลงเงิน ตามลําดับ 
8. ป/เดือน แสดงเดือน ที่มีการทํารายงานขอซื้อ/ขอจาง ตามลําดับ 
9. ประเภทการขอซื้อ/ขอจาง แสดง ประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจาง ไดแก วัสดุ, ครุภัณฑ/งานจาง, 

งานทั่วไป ตามลําดับ 
10. วันที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง แสดงวันที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง 
11. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง แสดงเลขทีรายงานขอซื้อ/ขอจาง 
12. วิธีซื้อ/ขอจาง แสดงวิธีซื้อ/จาง 
13. เรื่อง แสดงเรืองที่ขอซื้อ/ขอจาง 
14. สถานะ แสดงสถานะ 
15. จํานวนเงิน แสดงจํานวนเงินของเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจางนั้น 
สวนขอมูลสรุป  
16. รวมตามวันที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง แสดงจํานวนเงินรวม ตามวันที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง 
17. รวมตามประเภทการขอซื้อ/ขอจาง แสดงจํานวนเงินรวม ตามประเภทการขอซื้อ/ขอจาง 
18. รวมตามเดือน แสดงจํานวนเงินรวม ตามเดือน 
19. รวมตามแหลงเงิน แสดงจํานวนเงินรวม ตามแหลงเงิน 
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7.2.5 KK-PO-OR-05 : รายงานขอตกลงซื้อ/จางประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อตรวจสอบชวงเวลาที่กําหนดมีการทําขอตกลงซื้อ/จางใดบาง 

และรายละเอียดของขอตกลงซื้อจาง 
ผูใช : หนวยจัดหาหรือคณะ/หนวยงานอื่นๆ 
ผูจัดทํา : หนวยจัดหาหรือคณะ/หนวยงานอื่นๆ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. วันที่...ถึง... ระบุชวงวันที่ที่ตองการตรวจสอบ 
2. แหลงเงิน...ถึง... ระบุแหลงเงินที่ตองการตรวจสอบ ไดแก เงินงบประมาณ, เงินราย

ได 
3. วิธีจัดซื้อ/จัดจาง ระบุวิธีจัดซื้อ/จัดจาง ไดแก 

• วิธีตกลงราคา 
• วิธีสอบราคา 
• วิธีประกวดราคา 
• วิธีกรณีพิเศษ 
• วิธีพิเศษ 

4. สถานะ...ถึง... ระบุสถานะของขอตกลงซื้อ/จาง ไดแก 
• รอการอนุมัติ 
• ผาน 
• ไมผาน 
• ปด 
• ยกเลิก 

5. แผนงาน ระบุแผนงานที่ตองการตรวจสอบ 
6. หนวยงาน ระบุหนวยงาน 
7. กองทุน ระบุกองทุน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
8. แหลงเงิน แสดง แหลงเงิน ตามลําดับ 
9. วิธีจัดซื้อ/จัดจาง แสดงวิธีซื้อ/จาง ตามลําดับ 
10. สถานะ แสดงสถานะ ตามลําดับ 
11. วันที่ขอตกลงซื้อ/จาง แสดงวันที่ที่ทําขอตกลงซื้อ/จาง 
12. เลขที่ขอตกลงซื้อขาย/จาง แสดงเลขที่ขอตกลงซื้อขาย/จาง 
13. วันที่ครบกําหนด แสดงวันที่ครบกําหนด 
14. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง แสดงเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง 
15. รหัสผูขาย/ผูรับจาง แสดงรหัสผูขาย/ผูรับจาง 
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ขอมูล คําอธิบาย 
16. ช่ือผูขาย/ผูรับจาง แสดงชื่อผูขาย/ผูรับจาง 
17. รหัสสินคา แสดงรหัสสินคา ตามลําดับ 
18. ช่ือสินคา แสดงชื่อสินคา 
19. ปริมาณ แสดงปริมาณที่ทําขอตกลงซื้อ/จาง 
20. จํานวนเงิน แสดงจํานวนเงินที่ตกลงทําขอตกลงซื้อ/จาง 
สวนขอมูลสรุป  
21. รวมตามเลขที่ใบขอตกลงซื้อ/จาง แสดงจํานวนเงินรวม ตามเลขที่ใบขอตกลงซื้อ/จาง 
22. รวมตามเลขที่ใบขอตกลงซื้อ/จาง แสดงจํานวนเงินรวมตามเลขที่ใบขอตกลงซื้อ/จาง 
23. รวมตามวันที่ขอตกลงซื้อ/จาง แสดงจํานวนเงินรวมตามวันที่ขอตกลงซื้อ/จาง 
24. รวมตามสถานะ แสดงจํานวนเงินรวมตามสถานะ 
25. รวมสถานะ แสดงจํานวนเงินรวมสถานะ 
26. รวมตามแหลงเงิน แสดงจํานวนเงินรวมตามแหลงเงิน 
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7.2.6 KK-PO-OR-06 : รายงานทะเบียนขอตกลงซื้อ/จางประจําเดือน 
วัตถุประสงค : เพื่อตรวจสอบวาในชวงเดือนที่ตองการมีการทําขอตกลงซื้อ/จาง

ใดบางและกับผูขาย/ผูรับจางรายใด ตาม แผนงาน,หนวยงาน, กอง
ทุน 

ผูใช : หนวยจัดหาหรือคณะ/หนวยงานอื่นหรือหัวหนาสวนราชการ 
ผูจัดทํา : หนวยจัดหา 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ป/เดือน...ถึง... ระบุชวงเดือนที่ตองการตรวจสอบในรายงาน 
2. แหลงเงิน...ถึง... ระบุแหลงเงิน ที่ตองการตรวจสอบ เชน เงินงบประมาณ, เงินราย

ได 
3. ประเภทใบขอตกลงซื้อ/จาง...ถึง... ระบุประเภทใบขอตกลงซื้อจาง ไดแก ขอซื้อ/จางวัสดุ, ครุภัณฑ/

งานจาง, งานจางทั่วไป  
4. วิธีซื้อ/จาง ระบุวิธีซื้อจาง 
5. แผนงาน ระบุแผนงาน 
6. หนวยงาน ระบุหนวยงาน 
7. กองทุน ระบุกองทุน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
8. ป/เดือน แสดงปและเดือน ตามลําดับ 
9. แหลงเงิน แสดงแหลงเงิน ตามลําดับ 
10. ประเภทใบขอตกลงซื้อขาย/จาง แสดงประเภทใบขอตกลงซื้อจาง ตามลําดับ 
11. วิธีซื้อ/จาง แสดงวิธีซื้อ/จาง ตามลําดับ 
12. วันที่ออกขอตกลง แสดงวันที่บันทึกทําขอตกลง 
13. เลขที่ขอตกลงซื้อขาย/จาง แสดงเลขที่ขอตกลงซื้อขาย/จาง 
14. เลขที่รายงานขอซื้อขอจาง แสดงเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจางที่เกี่ยวของ 
15. ผูขาย/ผูรับจาง แสดงชื่อผูขาย/ผูรับจาง 
16. คําอธิบาย แสดงคําอธิบายเพิ่มเติม 
17. สถานะ แสดงสถานะของใบขอตกลงซอขาย/จางใบนั้น 
18. จํานวนเงิน แสดงจํานวนเงินรวมของใบขอตกลงซื้อจางใบนั้น 
สวนขอมูลสรุป  
19. รวมตามวันที่ออกขอตกลงซื้อขาย/

จาง 
แสดงจํานวนเงินรวมตามวันที่ออกขอตกลงซื้อขาย/จาง 

20. รวมตามวิธีซื้อ/จาง แสดงจํานวนเงินรวมตามวิธีซื้อ/จาง 
21. รวมตามประเภทใบขอตกลงซื้อขาย/ แสดงจํานวนเงินรวมตามประเภทใบขอตกลงซื้อขาย/จาง 
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ขอมูล คําอธิบาย 
จาง 

22. รวมตามแหลงเงิน แสดงจํานวนเงินรวมตามแหลงเงิน 
23. รวมตามเดือน แสดงจํานวนเงินรวมตามเดือน 
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7.2.7 KK-PO-OR-07 : รายงานทะเบียนขอตกลงซื้อ/จางประจําป 
วัตถุประสงค : ตรวจสอบขอตกลงซื้อจางที่ไดจัดทําในชวงป ที่ตองการทราบ 
ผูใช : หนวยจัดหาพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยจัดหาพัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประจําป...ถึง... ชวงปที่ตองการแสดงขอมูลในรายงาน 
2. แหลงเงิน ช่ือแหลงเงินที่ตองการแสดงขอมูลในรายงาน เชน เงินงบประมาณ 

และเงินรายได  
3. ประเภทขอตกลงซื้อขาย/จาง ระบุประเภทขอตกลงซื้อขาย/จาง แบงเปน 

• วัสดุ 
• ครุภัณฑ/งานจาง 
� งานจางทั่วไป 

4. แผนงาน ระบุแผนงานที่ตองการทราบ 
5. หนวยงาน ระบุหนวยงานที่ตองการทราบ 
6. กองทุน ระบุกองทุนที่ตองการทราบ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. เดือน แสดงเดือนที่มีการทําขอตกลงซื้อขาย/จางในชวงปที่เลือก 
8. วิธีจัดซื้อ/จัดจาง แสดงวิธีซื้อจางที่มีการทําขอตกลงในชวงเดือนนั้น 

• วิธีตกลงราคา 
• วิธีสอบราคา 
• วิธีประกวดราคา 
• วิธีกรณีพิเศษ 
• วิธีพิเศษ 

9. กลุม/ประเภท แสดงกลุม/ประเภทสิ่งที่ทําขอตกลง ไดแก 
• วัสดุ 
•  ครุภัณฑ/งานจาง 
� งานจางทั่วไป 

10. ประเภท/ชนิด • แสดงประเภท/ชนิด ในกลุม/ประเภทที่เลือก เชน วัสดุ
สํานักงาน, วัสดุสิ้นเปลือง 

11. จํานวนเงิน แสดงจํานวนเงินรวมในประเภท/ชนิด นั้นของทุกขอตกลงซื้อขาย
/จาง 
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ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลสรุป  
12. รวมตามประเภท/ชนิด แสดงรวมตามประเภท/ชนิดของทุกใบขอตกลงซื้อขาย/จาง 
13. รวมตามกลุม/ประเภท แสดงรวมตามกลุม/ประเภทของทุกใบขอตกลงซื้อขาย/จาง 
14. รวมตามวิธีจัดซื้อ/จัดจาง แสดงรวมตามวิธีจัดซื้อ/จัดจางของทุกใบขอตกลงซื้อขาย/จาง 
15. รวมตามเดือน แสดงรวมตามเดือนของทุกใบขอตกลงซื้อขาย/จางในเดือนนั้น 
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7.2.8 KK-PO-OR-08 : รายงานทะเบียนสัญญาซื้อ/จางประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อตรวจสอบสัญญาที่ไดทําไวในชวงวันที่ตองการทราบในราย

งานวามีการทําสัญญาใดกับใครและเปนจํานวนเงินเทาใดแยกตาม
สวนของขอมูลหลักที่ตองการทราบ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของ
สินคา/บริการที่ทําสัญญาดวย 

ผูใช : หนวยจัดหาหรือหนวยงานอื่น ๆ 
ผูจัดทํา : หนวยจัดหาหรือหนวยงานอื่น ๆ 

 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. วันที่....ถึง... ชวงวันที่ตองการแสดงในรายงาน 
2. ประเภทสัญญา....ถึง.... ประเภทสัญญาที่ตองการทราบในรายงาน 
3. วิธีซื้อ/จาง วิธีซื้อจางที่ตองการทราบในรายงาน 5 วิธี ไดแก 

• วิธีตกลงราคา 
• วิธีสอบราคา 
• วิธีประกวดราคา 
• วิธีกรณีพิเศษ 
� วิธีพิเศษ 

4. สถานะ...ถึง.... ระบุสถานะของสัญญาที่ตองการทราบ ไดแก 
• รอการอนุมัติ 
• ผาน 
• ไมผาน 
• ปด 
� ยกเลิก 

5. แผนงาน ระบุแผนงานที่ตองการทราบ 
6. หนวยงาน ระบุหนวยงานที่ตองการทราบ0 
7. กองทุน ระบุกองทุนที่ตองการทราบ 
8. แหลงเงิน ระบุแหลงเงินที่ตองการทราบเชน เงินงบประมาณ และเงินรายได 
สวนขอมูลรายละเอียด  
9. เลขที่สัญญา แสดงเลขที่สัญญาในชวงเวลาที่ตองการ 
10. เลขที่รายงานขอซื้อขอจาง แสดงเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจางที่เกี่ยวของกับสัญญานั้น 
11. ผูขาย/ผูรับจาง แสดงผูขาย/รับจางที่ทําสัญญา 
12. ผูลงนามในสัญญา แสดงผูลงนามในสัญญานั้น 
13. วันที่เริ่มตน แสดงวันที่เริ่มตนสัญญา 
14. วันที่สิ้นสุด แสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา 

PO_ระบบจัดซื้อ/จัดจาง แกไขเม่ือ : 23 มี.ค.  2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                   PO_7- 21 

ขอมูล คําอธิบาย 
15. เลขที่หลักประกัน แสดงเลขที่หลักประกันที่เกี่ยวของ 
16. ช่ือสินคา แสดงชื่อสินคาที่ไดทําในสัญญาตามลําดับ 
17. ปริมาณ แสดงปริมาณของสินคาที่ทําสัญญา 
18. หนวยนับ แสดงหนวยนับของสินคาที่ทําสัญญา 
19. จํานวนเงิน แสดงมูลคารวมที่ตกลงที่ไดทําในสัญญาของสินคานั้น 
สวนขอมูลสรุป  
20. รวมตามเลขที่สัญญา แสดงจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดทําในสัญญานั้น 
21. รวมตามสถานะ แสดงจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดทําในสัญญาตามสถานะของสัญญาที่

เลือก 
22. รวมตามวิธีจัดซื้อ/จัดจาง แสดงจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดทําในสัญญาตามวิธีจัดซื้อ/จัดจาง 
23. รวมตามประเภทสัญญา แสดงจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดทําในสัญญาตามประเภทสัญญา 
24. รวมตามแหลงเงิน แสดงจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดทําในสัญญาตามแหลงเงิน 
25. รวมตามวันที่ แสดงจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดทําในสัญญาตามวันที่ 
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7.2.9 KK-PO-OR-09 : รายงานทะเบียนสัญญาซื้อ/จางประจําเดือน 
วัตถุประสงค : เพื่อตรวจสอบสัญญาซื้อ/จางประจําเดือนที่ตองการทราบวามีการ

ทําสัญญาใดเปนจํานวนเงินเทาไร 
ผูใช : หนวยจัดหาและหนวยงานอื่นๆ 
ผูจัดทํา : หนวยจัดหาและหนวยงานอื่นๆ 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. ประจําป...ถึง... ชวงปที่ตองการแสดงขอมูลในรายงาน 
2. แหลงเงิน ช่ือแหลงเงินที่ตองการแสดงขอมูลในรายงาน เชน เงินงบประมาณ 

และเงินรายได  
3. ประเภทสัญญา....ถึง... ประเภทสัญญาที่ตองการทราบในรายงานเชน สัญญาซื้อขาย, 

สัญญาจาง, สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ  
4. วิธีซื้อ/จาง ระบุวิธีซื้อจางที่ตองการทรายในรายงาน 
5. แผนงาน ระบุแผนงานที่ตองการทราบ 
6. หนวยงาน ระบุหนวยงานที่ตองการทราบ 
7. กองทุน ระบุกองทุนที่ตองการทราบ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
8. วันที่ แสดงวันที่ที่ทําการบันทึกสัญญา 
9. เลขที่สัญญา แสดงเลขที่สัญญาที่อยูในชวงที่กําหนด 
10. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง แสดงเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจางที่เกี่ยวของกับสัญญานั้น 
11. ผูขาย/ผูรับจาง แสดงผูขาย/รับจางที่ทําสัญญา 
12. ผูลงนามในสัญญา แสดงผูลงนามในสัญญานั้น 
13. วันที่เริ่มตน แสดงวันที่เริ่มตนสัญญา 
14. วันที่สิ้นสุด แสดงวันที่สิ้นสุดสัญญา 
15. เลขที่หลักประกัน แสดงเลขที่หลักประกันที่เกี่ยวของ 
16. สถานะ แสดงสถานะของสัญญา 
17. มูลคาสัญญา แสดงมูลคาของสัญญา 
สวนขอมูลสรุป  
18. รวมตามวันที่ รวมจํานวนเงินของทุกสัญญาที่ไดทําในวันที่นั้น 
19. รวมตามวิธีซื้อ/จัดจาง รวมจํานวนเงินของทุกสัญญาตามวิธีซื้อ/จาง 
20. รวมตามประเภทสัญญา รวมจํานวนเงินของทุกสัญญาตามประเภทสัญญา 
21. รวมตามแหลงเงิน รวมจํานวนเงินของทุกสัญญาตามแหลงเงิน 
22. รวมตามเดือน รวมจํานวนเงินของทุกสัญญาตามเดือน 
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7.2.10 KK-PO-OR-10 : รายงานสัญญาประจําป 
วัตถุประสงค : เพื่อตรวจสอบวาในชวงปที่ตองการทราบวามีการทําสัญญาจาก

แหลงเงินใด ,ประเภทสัญญา,และวิธีซื้อจางใด 
ผูใช : หนวยจัดหาหรือหนวยงานอื่น ๆ 
ผูจัดทํา : หนวยจัดหาหรือหนวยงานอื่น ๆ 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงาน ระบุแผนงานที่ตองการตรวจสอบ 
2. หนวยงาน ระบุหนวยงานที่ตองการตรวจสอบ 
3. กองทุน ระบุกองทุนที่ตองการตรวจสอบ 
4. ประจําป...ถึง... ชวงปที่ตองการแสดงขอมูลในรายงาน 
5. แหลงเงิน ช่ือแหลงเงินที่ตองการแสดงขอมูลในรายงาน เชน เงินงบประมาณ 

และเงินรายได  
6. ประเภทสัญญา....ถึง... ประเภทสัญญาที่ตองการแสดงในรายงาน เชน สัญญาจาง, สัญญา

ซื้อขาย, สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 
7. วิธีซื้อ/จาง ระบุวิธีซื้อจางที่ตองการทราบ  
สวนขอมูลรายละเอียด  
8. ป แสดงปที่อยูในชวงปที่เลือก 
9. แหลงเงิน แสดงแหลงเงิน ในปนั้นวามีการมีสัญญาจากแหลงเงินใด ไดแก 

เงินงบประมาณ หรือเงินรายได 
10. ประเภทสัญญา แสดงประเภทสัญญาที่เลือกและอยูในแหลงเงินดังกลาว 
11. วิธีซื้อ/จาง แสดงวิธีซื้อ/จางที่เลือกและอยูในประเภทและแหลงเงินดังกลาว 
12. เดือน แสดงเดือนที่มรการทําสัญญา 
13. มูลคาสัญญา แสดงมูลคารวมของสัญญาที่อยูในสวนที่กําหนด 
สวนขอมูลสรุป  
14. รวมตามวิธีซื้อ/จัดจาง รวมมูลคาสัญญาตามวิธีซื้อจาง 
15. รวมตามประเภทสัญญา รวมมูลคาสัญญาตามประเภทสัญญา 
16. รวมตามแหลงเงิน รวมมูลคาสัญญาตามแหลงเงิน 
17. รวมตามป รวมมูลคาสัญญาตามป 
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7.2.11 KK-PO-OR-11 : รายงานรายละเอียดการตรวจรับพัสดุ/งานจางประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการตรวจรับพัสดุ/งานจางในชวงวันที่

ตองการทราบวามีสินคาจากใบPO ใด จํานวนเทาไร 
ผูใช : หนวยจัดหาหรือหนวยคลังพัสดุรวมมูลคาสัญญา 
ผูจัดทํา : หนวยจัดหาหรือหนวยคลังพัสดุรวมมูลคาสัญญา 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. แหลงเงิน...ถึง... ระบุแหลงเงินที่ตองการทราบ เชน เงินงบประมาณ,เงินรายได 
2. วันที่บันทึกใบตรวจรับ...ถึง... ระบุวันที่ชวงวันที่บันทึกการตรวจรับที่ตองการทราบ 
3. เลขที่ใบตรวจรับ ระบุชวงเลขที่ใบตรวจรับที่ตองการทราบ 
4. แผนงาน ระบุแผนงานที่ตองการตรวจสอบ 
5. หนวยงาน ระบุหนวยงานที่ตองการทราบ 
6. กองทุน ระบุกองทุนที่ตองการทราบ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. วันที่ตรวจรับ แสดงวันที่มีการบันทึกตรวจรับ 
8. เลขที่ใบตรวจรับ แสดงเลขที่ใบตรวจรับในแตละวัน 
9. งวดที่ แสดงงวดที่ตรวจรับของใบตรวจรับนั้น 
10. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง แสดงเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจางที่เกี่ยวของกับใบตรวจรับ 
11. เลขที่ใบสั่งซื้อ/จาง แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อจางที่เกี่ยวของ 
12. เลขที่สัญญา แสดงเลขที่สัญญาที่เกี่ยวของ 
13. รหัสผูขาย แสดงรหัสผูขายที่เกี่ยวของ 
14. ช่ือผูขาย แสดงชื่อผูขาย 
15. รหัสผูสั่ง แสดงรหัสผูสั่ง 
16. ช่ือผูสั่งซื้อ/จาง แสดงชื่อผูสั่ง 
17. คาปรับ แสดงคาปรับที่เกินขึ้นในงวดนั้น 
18. รหัสสินคา แสดงรหัสสินคาที่ทําการตรวจรับตามลําดับ 
19. ช่ือสินคา แสดงชื่อสินคาที่ทําการตรวจรับตามลําดับ 
20. จํานวนเงิน แสดงมูลคาที่ตกลงของสินคานั้นตามลําดับ 
สวนขอมูลสรุป  
21. รวมตามเลขที่ใบตรวจรับ แสดงจํานวนเงินรวมตามใบตรวจรับนั้น 
22. รวมตามวันที่ตรวจรับ แสดงจํานวนเงินรวมทุกใบตรวจรับที่เกินในวันนั้น 
23. รวมตามแหลงเงิน แสดงจํานวนเงินรวมตามแหลงเงิน 
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7.2.12 KK-PO-OR-12 : รายงานสถิติสินคาที่ขอซื้อ/ขอจาง 
วัตถุประสงค : เพื่อตรวจสอบสถิติสินคาที่ตองการตรวจสอบวามีการขอซื้อ/ขอ

จางอยางไร และไดทําการสั่งซื้อ/สั่งจางการผูขาย/ผูรับจางรายใด
บอยแคไหน 

ผูใช : หนวยจัดหาและหนวยงานอื่นๆหรือหัวหนาสวนราชการ 
ผูจัดทํา : หนวยจัดหาและหนวยงานอื่นๆ 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. ต้ังแตวันที่...ถึง... ระบุชวงวันที่ที่ตองการตรวจสอบ 
2. ประเภทสินคา ระบุประเภทสินคาที่ตองการตรวจสอบ ไดแก วัสดุ, ครุภัณฑ/งาน

จาง, งานจางทั่วไป 
3. ต้ังแตรหัสสินคา...ถึง... ระบุชวงรหัสสินคาที่ตองการตรวจสอบ 
4. แผนงาน ระบุแผนงานที่ตองการตรวจสอบ 
5. หนวยงาน ระบุหนวยงานที่ตองการตรวจสอบ 
6. กองทุน ระบุกองทุนที่ตองการตรวจสอบ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. รหัสสินคา แสดงรหัสสินคาที่อยูในชวงที่กําหนด 
8. ช่ือสินคา แสดงชื่อรหัสสินคาที่อยูในชวงที่กําหนด 
9. เลขที่ใบตรวจรับ แสดงเลขที่ใบตรวจรับที่ทําการตรวจรับสินคานั้น 
10. วันที่ตรวจรับ แสดงวันที่ของใบตรวจรับ 
11. รหัสผูขาย แสดงรหัสผูขายของใบตรวจรับ 
12. ช่ือผูขาย แสดงชื่อผูขาย 
13. รหัสผูสั่ง แสดงรหัสผูสั่งของใบตรวจรับ 
14. ช่ือผูสั่งซื้อ/จาง แสดงชื่อผูสั่งซื้อ/สั่งจาง 
15. จํานวน แสดงจํานวนที่ทําการตรวจรับจากใบตรวจรับ 
16. ราคาตอหนวย แสดงราคาตอหนวยของสินคานั้นตามใบตรวจรับ 
17. จํานวนเงิน แสดงรวมมูลคาของสินคาตามใบตรวจรับ 
สวนขอมูลสรุป  
18. รวมตามรหัสสินคา แสดงรวมจํานวนเงินทุกใบตรวจรับตามรหัสสินคา 
19. รวมตามประเภทสินคา แสดงรวมจํานวนเงินทุกใบตรวจรับตามประเภทสินคา 
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7.2.13 KK-PO-OR-13 : รายงานเปรียบเทียบราคาผูขาย/รับจาง 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานเปรียบเทียบราคาผูขาย/ผูรับจางของรายงานขอ

ซื้อ/ขอจางตามใบเสนอราคาที่ผูขาย/ผูรับจางเสนอราคามา 
ผูใช : หนวยจัดหาและคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
ผูจัดทํา : หนวยจัดหา 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง ระบุรายงานขอซื้อ/ขอจางที่ตองการทํารายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. วิธีซื้อ/จาง แสดงวิธีซื้อ/จางของรายงานขอซื้อ/ขอจางนั้น 
3. ประจําวันที่ แสดงวันที่ของรายงานขอซื้อ/ขอจาง 
4. แผนงาน แสดงแผนงานที่ขอซื้อ/ขอจาง 
5. หนวยงาน แสดงหนวยงานที่ขอซื้อ/ขอจาง 
6. กองทุน แดงกองทุนขอซื้อ/ขอจาง 
7. ลําดับที่ แสดงลําดับที่สินคา 
8. รหัสสินคา แสดงรหัสสินคาของรายงานขอซื้อ/ขอจาง 
9. ช่ือสินคา แสดงชื่อสินคาของรายงงานขอซื้อ/ขอจาง 
10. จํานวน แสดงจํานวนที่ขอซื้อ/ขอจาง 
11. หนวยนับ แสดงหนวยนับขอซื้อ/ขอจาง 
12. ช่ือผูขาย • ราคาตอหนวย 

• มูลคา 
• กําหนดยืนราคา(วัน) 
• กําหนดสงมอบ(วัน) 
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7.2.14 KK-PO-OR-14 : รายงานภาระผูกผันของหนวยงาน 
วัตถุประสงค : ตรวจสอบภาระผูกผันของหนวยงานที่ตองการทราบวามีภาระผูก

ผันแยกตามประเภท และ ระยะเวลา อยางไรบาง 
ผูใช : ฝายบัญชี 
ผูจัดทํา : ฝายบัญชี, หนวยจัดหาพัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประจําป ชวงปที่ตองการแสดงขอมูลในรายงาน 
2. แผนงาน ระบุแผนงานที่ตองการทราบ 
3. หนวยงาน ระบุหนวยงานที่ตองการทราบ 
4. กองทุน ระบุกองทุนที่ตองการทราบ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. 25x2 แสดงขอมูลในปที่ตองการทราบ 
6. 25x1 แสดงขอมูลในกอนปที่ตองการทราบ 
7. ภาระผูกผันแบงตามประเภท แสดงภาระผูกผันตามประเภทแบงเปน ภาระผูกผันรายจายประเภท

ทุน และภาระผูกผันอื่น 
8. ภาระผูกผันแบงตามระยะเวลา แสดงภาระผูกผันตามระยะเวลาแบงเปน ภาระผูกผันรายจาย

ประเภททุน และภาระผูกผันอื่น 

สวนขอมูลภาระผูกผันแบงตามประเภท  
9. ภาระผูกผันรายจายประเภททุน แสดงภาระผูกผันในสวนของ ที่ดิน, อาคาร, อุปกรณ, สินทรัพย

โครงสรางพื้นฐาน,  อื่น ๆ ตามปที่ตองการทราบ และ ปกอนหนาที่
ตองการทราบ 

10. ภาระผูกผันอื่น แสดงภาระผูกผันในสวนของ สัญญาจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการ 
,สัญญาเชา, อื่น ๆ ตามปที่ตองการทราบ และ ปกอนหนาที่ตองการ
ทราบ 

สวนขอมูลภาระผูกผันแบงตามระยะเวลา  
11. ภาระผูกผันรายจายประเภททุน แสดงภาระผูกผันในสวนของเวลา ภายใน 1ป, มากกวา 1 ป ถึง 5 ป

,มากกวา 5 ป ขึ้นไป ตามปที่ตองการทราบ และ ปกอนหนาที่
ตองการทราบ 

12. ภาระผูกผันอื่น แสดงภาระผูกผันในสวนของเวลา ภายใน 1ป, มากกวา 1 ป ถึง 5 ป
,มากกวา 5 ป ขึ้นไป ตามปที่ตองการทราบ และ ปกอนหนาที่
ตองการทราบ 

สวนขอมูลสรุป  
13. รวมภาระผูกผันรายจายประเภททุน แสดงขอมูลรวมภาระผูกผันแบงตามประเภททุน ในแตละป 
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ขอมูล คําอธิบาย 
14. รวมภาระผูกผันอื่น แสดงขอมูลรวมภาระผูกผันอื่น ในแตละป 
15. รวมภาระผูกผันแบงตามประเภท แสดงขอมูลรวมภาระผูกผันแบงตามประเภท ในแตละป 
16. รวมภาระผูกผันแบงตามระยะเวลา แสดงขอมูลรวมภาระผูกผันแบงตามระยะเวลา ในแตละป 
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ทะเบียนเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน 
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ระบบจัดซื้อ/จัดจาง 

8. ทะเบียนเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน  
 

8.1 ทะเบียนเอกสารรับเขา 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-FN-OD-01 ใบเสร็จรับเงิน หนวยการเงิน เมื่อมีการรับจายเงิน  CF-PO-04
KK-IN-ID-02 เอกสารใบเบิก หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ  CF-PO-04

CF-PO-02 
KK-PO-ID-01 แบบฟอรมขอซื้อ/ขอจาง หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-01

CF-PO-02 
KK-PO-ID-02 ใบเสนอราคา หนวยจัดหา เมื่อมีการเสนอราคา  CF-PO-01
KK-PO-OD-45 ใบขอใหจัดหา/จัดจาง หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-01

CF-PO-02 
 
 
 
 
 
 

ID = Input Document , IR = Input Report, OD = Output Document , OR = Output Report 
 

 ก.พ. 
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8.2 ทะเบียนเอกสารสงออก 

ID = Input Document , IR = Input Report, OD = Output Document , OR = Output Report 
 

 ก.พ. 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-AP-ID-01 แบบฟอรมขอขึ้นทะเบียนเจาหนี้ งานบัญชีเจาหนี้ เมื่อตองการ  CF-PO-01
CF-PO-02 
CF-PO-03 

KK-IN-ID-01 ใบแจงขอขึ้นทะเบียน หนวยคลังวัสดุ เมื่อตองการ  CF-PO-01
CF-PO-02 

KK-FA-ID-01 ใบแจงขอกําหนดรหัส หนวยทะเบียนและคลัง
พัสดุ 

เมื่อตองการ  CF-PO-01
CF-PO-02 

KK-PO-ID-03 ซองเสนอราคา หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-03
KK-PO-ID-04 ใบสงของ/ใบกํากับภาษี หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-11

CF-PO-12 
KK-PO-ID-05 ใบสงมอบงาน หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-11
KK-PO-OD-01 รายงานขอซื้อ/ขอจาง หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-01

CF-PO-02 
KK-PO-OD-02 ใบขอใหเสนอราคา หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-01

CF-PO-02 
KK-PO-OD-03 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจาง หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-01

CF-PO-02 
CF-PO-12 



 
รายงานการออกแบบ

PO_ระบบจัดซ

ID = Input Document , IR = Input Report, OD = Output Document , OR = Output Report 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-PO-OD-04 ขอตกลงซื้อ/จาง หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-06
   CF-PO-07 

KK-PO-OD-05 แบบฟอรมรางสัญญา หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-08
KK-PO-OD-06 บันทึกปะหนารายงานขอซื้อ/ขอจาง หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-01

   CF-PO-02 
KK-PO-OD-07 ใบตรวจรับพัสดุ/งานจาง หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-11

CF-PO-12 
KK-PO-OD-08 บันทึกการลงนามในสัญญา หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-08
KK-PO-OD-09 บันทึกขอสงสําเนาสัญญา(ถึงสรรพากร และ ส.ต.ง.) หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-08
KK-PO-OD-10 หนังสือนําสงสําเนาสัญญา หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-08
KK- PO-OD-11 ประกาศสอบราคา หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-02
KK-PO-OD-12 เอกสารสอบราคา หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-02
KK-PO-OD-13 ประกาศประกวดราคา หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-02
KK-PO-OD-14 เอกสารประกวดราคา หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-02
KK-PO-OD-15 หนังสืออนุมัติถอนหลักประกัน(พรอมเอกสารประกอบ เชน สําเนาใบตรวจรับ,เอกสาร

บันทึกตาง ๆ ที่เกี่ยวของ) 
หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-05

CF-PO-13 
KK-PO-OD-16 แบบฟอรมใบวางหลักประกัน หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-08
KK-PO-OD-18 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบราคา/ประกวดราคา หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-02



 
รายงานการออกแบบ

PO_ระบบจัดซ

ID = Input Document , IR = Input Report, OD = Output Document , OR = Output Report 
 

 ก.พ. 
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แกไขเม่ือ   23 มี.ค. 2547
ื้อ/จัดจาง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-PO-OD-19 ใบกําหนดวันที่ขายแบบและเปดซอง หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-02
KK-PO-OD-20 ประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือก หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-03
KK-PO-OD-21 บันทึกผลการสอบ/ประกวดราคาซื้อ/จาง หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-03
KK-PO-OD-22 บัญชีเปรียบเทียบราคาผูยื่นซองสอบ/ประกวดราคาและบัญชีเปรียบเทียบราคาคากอสราง หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-03
KK-PO-OD-23 ใบรับหลักประกันซอง หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-04
KK-PO-OD-24 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการโดยวิธีพิเศษ (กรณีพิเศษ) หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-02

 KK-PO-OD-26 บันทึกแจงกรรมการตรวจรับ/จาง หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-08

KK-PO-OD-27 
หนังสือแจงผูขาย/ผูรับจาง หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-06

CF-PO-08 
CF-PO-10 

KK-PO-OD-28 บันทึกเพื่อสงราง หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-02
KK-PO-OD-29 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-02
KK-PO-OD-30 หนังสือเชิญประชุมกําหนดราคากลาง หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-02
KK-PO-OD-31 บันทึกรายงานของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-02
KK-PO-OD-36 บันทึกเรื่องขอทําการเบิกเงิน หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-12
KK-PO-OD-38 ใบแจงคาขายเอกสาร หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-03

 KK-PO-OD-39 บันทึกผลการตรวจรับ/การใชงานพัสดุ/งานจาง(บันทึกขอทราบผลการตรวจรับพัสดุ/งาน
จาง) 

หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-13

KK-PO-OD-40 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ/งานจาง หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-13



 
รายงานการออกแบบ
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แกไขเม่ือ   23 มี.ค. 2547
ื้อ/จัดจาง 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-PO-OD-41 รายงานขึ้นบัญชีเปนผูทิ้งงาน หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-11
KK-PO-OD-42 หนังสือสงวนสิทธิ์การปรับ หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-11
KK-PO-OD-44 ใบสั่งซื้อ/จางแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-07

 KK-PO-OD-63 ใบแกไขรายการขอกันเงิน(พรอมเอกสารประกอบ เชน สําเนาสัญญา/ขอตกลงซื้อขาย/จาง,
สําเนาหลักประกัน,สําเนารายงานผลการจัดซื้อจัดจาง,สําเนาภาษีมูลคาเพิ่ม(ถามี) 

หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID = Input Document , IR = Input Report, OD = Output Document , OR = Output Report 
 

 ก.พ. 
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แกไขเม่ือ   23 มี.ค. 2547
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง 

 
8.3 ทะเบียนรายงานรับเขา 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-IN-OR-02 รายงานความตองการวัสดุเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ  CF-PO-01
CF-PO-02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID = Input Document , IR = Input Report, OD = Output Document , OR = Output Report 
 

 ก.พ. 
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แกไขเม่ือ   23 มี.ค. 2547
ระบบจัดซื้อ/จัดจาง 

 
 

8.4 ทะเบียนรายงานสงออก 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-PO-OR-01 รายงานหลักประกันแยกตามประเภทหลักประกัน หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-05
KK-PO-OR-02 รายงานหลักประกันที่ถึงกําหนดคืน หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-05
KK-PO-OR-03 รายงานหลักประกันสัญญาที่ถึงกําหนดคืน หนวยจัดหา เมื่อตองการ  CF-PO-13

 

ID = Input Document , IR = Input Report, OD = Output Document , OR = Output Report 
 

 ก.พ. 



 

 

 

 

การใหรหัสขอมูล 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                              PO_9- 1    

9. การใหรหัสขอมูล 
 

9.1 รูปแบบวันที่  ประกอบดวย 3 กลุม คือ วัน เดือน ป  
 
DD / MM / YYYY  

                    ป พ.ศ. เชน 2547   
   
     เดือน  เชน 01 หมายถึง มกราคม  
        02 หมายถึง กุมภาพันธ ฯ  
     วันที่ เชน 01 -31 
 
 
 

9.2 รหัสเอกสาร  (ประเด็นคงคาง) 
9.2.1 เลขที่เอกสารขอซื้อ/ขอจาง 
9.2.2 เลขที่ขอตกลงขอซื้อ/ขอจาง 
9.2.3 เลขที่สัญญา 
9.2.4 เลขที่ใบส่ังซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 
 
 
 

 PO_ระบบจัดซ้ือ/จัดจาง  แกไขเม่ือ :  23มี.ค. 2547 
 



 

 

 

 

 

เอกสารอางอิง 
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10. เอกสารอางอิง 
10.1  ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตัวอยางการปฏิบัติตามตนแบบ ระบบงบประมาณ พัสดุ 

การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักาณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/
สถาบันรัฐ. สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศีกษา, สวนวิเคราะห
งบประมาณ.   

10.2  ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตนแบบ ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักาณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ เลมที่(1). สํานัก
งานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศีกษา, สวนวิเคราะหงบประมาณ. 

10.3 ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544).คูมือการบัญชี ลักษณะ 3 มิติ สําหรับผูบริหาร ใน
มหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ. สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศีกษา, 
สวนวิเคราะหงบประมาณ. 

10.4 สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย  ประมวลระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 รวมถึงปรับปรุงแกไข 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 
  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 
  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 

    (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 
 
 

 
 

 
 

 

PO_ระบบจัดซ้ือ/จัดจาง  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 



 

 

 

 

 

อภิธานศัพท 
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11. อภิธานศัพท 
คําศัพท ความหมาย 

1. KPI Key Performance Indicator   ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
2. Lot Number Lot ของวัสดุที่รับเขาคลังพัสดุ  
3. กบข. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
4. กลุมวัสดุ กลุมที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  
5. กสจ. เงินที่สมาชิกจายสะสมเขากองทุนฯใหสําหรับสมาชิกที่สะสมเงิน ขณะนี้

อยูในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน 
6. กองทุน กลุมของเงินทุนที่แบงเพื่อใหมีความชัดเจนในการใชทรัพยากรสําหรับแต

ละ พันธกิจในการดําเนินงาน 

7. กันเงิน เงินงบประมาณที่ไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณนั้นๆ จําเปน
ตองกันเงินงบประมาณนั้นไวเบิกจายในปงบประมาณถัดไป 

8. การจาง ใหความหมายรวมถึงการจางทําของและการรับขนตามประมวลกฏหมาย
แพงและพาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของ
สวนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทาง
ไปราชการตามกฏหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การ
จางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงานและการจางแรงงานตาม
ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย 

9. การจางที่ปรึกษา การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจางออกแบบและควบคุม
งานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมณ 

10. การจางออกแบบและควบคุม
งาน 

การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการ
ดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

11. การซื้อ การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ 
แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

12. กิจกรรม การกระทําที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการ ใหเปนผลได หรือผลลัพธ(
Output) หรือสิ่งที่ตองการคิดตนทุน เนื่องจาก กิจการไดใชทรัพยากร
หลายประเภทลงไปในกิจกรรมตางๆ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ไดเกิดขึ้นเพื่อให
ไดตัวผลิตภัณฑ จึงตองคํานวณตนทุนของกิจกรรมเขาไปในตัวผลิตภัณฑ 
ตามสัดสวนของการใชกิจกรรมเหลานั้น 

 PO_ระบบจัดซ้ือ/จัดจาง                                              แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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คําศัพท ความหมาย 
13. เกณฑเงินสด (Cash Basis) วิธีการบัญชีที่บันทึกรายไดและคาใชจายเมื่อไดรับเงินหรือจายเงินไปจริง 

ทั้งนี้โดยไมคํานึงถึงงวดเวลาที่เกี่ยวของของเงินที่ไดรับมาหรือจายไปนั้น 
14. เกณฑพึงรับพึงจาย/เกณฑสิทธิ(

Accrual Basis) 
วิธีการบัญชีที่ใชเปนหลักในการพิจารณาบันทึกรายไดและคาใชจายใหอยู
ในงวดเวลาตางๆ โดยคํานึงถึงรายไดที่พึงรับและคาใชจายที่พึงจาย เพื่อให
แสดงผลการดําเนินงานของแตละงวดเวลานั้นอยางเหมาะสม ทั้งนี้โดยไม
คํานึงถึงรายรับและรายจายเปนเงินสดวา ไดมีเงินมาแลวหรือจายเงินไป
แลวหรือไมตามเกณฑเงินสด 

15. คาจางชั่วคราว เงินที่จายเปนคาแรงงานสําหรับการทํางานปกติแกลูกจางชั่วคราว 
16. คาจางประจํา เงินที่จายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของสวนราชการโดยมีอัตรา

กําหนดไวแนนอนในบัญชีถือจายคาจางประจํางวดรวมทั้งเงินที่กระทรวง
การคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจางประจําเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จาย
ควบกับคาจางประจํา เชน คาจางการสอน คาจางพนักงาน 

17. คาใชจาย จํานวนเงินหรือสินทรัพยที่ไดจาย หรือจะจาย เพื่อชําระคาบริการหรือสิน
ทรัพย 

18. คาใชจายตัดบัญชี มูลคาสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่ตัดเปนคาใชจายในงวดบัญชีหนึ่งๆตามหลัก
การบัญชี เชน การตัดบัญชีคาใชจายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

19. คาใชจายอื่น รายจายซึ่งไมเขาลักษณะรายจายหมวดหนึ่งหมวดใดดังกลาวขางตน 
20. คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) รวม

ทั้งรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ คาธรรมเนียม คาซอมแซม และ
คาบํารุงรักษา 

21. คาตอบแทน เงินที่จายตอบแทนสําหรับผูที่ปฏิบัติงานให นอกจากเงินเดือน คาจางและ
เงินสวัสดิการ 

22. คาวัสดุ รายจายเพื่อซื้อหรือจางทําสิ่งของซึ่งโดยสภาพยอมสิ้นเปลือง เปลี่ยนหรือ
สลายตัวในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งสิ่งของที่ซื้อมาเพื่อการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน 

23. คาสาธารณูปโภค รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสาธารณูปโภค 

24. คาเสื่อมราคา มูลคาของสินทรัพยถาวรที่ตัดเปนคาใชจายในงวดบัญชี 

25. คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยถาวรที่มีตัวตนที่สะสมมา จนถึงงวด
บัญชีปจจุบัน 

26. โครงการ/หลักสูตร กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตามวัตถุ
ประสงคที่วางไว โดยมีแผนงานและขั้นตอนดําเนินงานที่ชัดเจนรวมทั้งมี
ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดที่แนนอน 

27. งบกระแสเงินสด รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงการไดมาและการใชไปของเงินสดและราย
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การเทียบเทาเงินสดในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยแบงเปนกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมการดําเนินงาน การลงทุนและการจัดหาเงิน 

28. งบจัดสรร ยอดเงินที่ไดมาจากการจัดตั้งงบประมาณประจําปและผานการอนุมัติจาก
ทางมหาวิทยาลัยฯ 

29. งบดุล รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งหลัง
จากปดบัญชีตามหลักการบัญชีแลว ทั้งดานสินทรัพย หนี้สิน และสวน
ของเจาของ 

30. งบทดลอง รายงานที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปทุกบัญชีของกิจ
การ ณ วันใดวันหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อแสดงวา การบันทึกรายการบัญชีดานเดบิต
และเครดิตของบัญชีตางๆ เปนไปตามระบบบัญชีคู ซึ่งจะเปนการชวยใน
การทํางบการเงินของแตละงวด 

31. งบประมาณ แผนงานประจําปที่จัดทําเปนตัวเลขและตัวเงิน โดยครอบคลุมถึงการ
ดําเนินงานทุกดานของคณะฯ และแสดงทั้งดานประมาณการรับและดาน
ประมาณการจาย 

32. งบรายได-คาใชจาย รายงานแสดงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับงวดเวลาหนึ่ง เพื่อสรุป
ใหเห็นวาเมื่อเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจายของงวดเวลานั้นแลวจะมีผล
กําไรหรือขาดทุนสุทธิเทาใด 

33. งาน กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตามวัตถุ
ประสงคที่วางไว โดยปกติจะมีลักษณะการดําเนินงานที่ตอเนื่องและไม
ไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว 

34. งานบัญชีเจาหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีเจาหนี้ 

35. งานบัญชีลูกหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้ 

36. งานบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

37. งานระหวางกอสราง งานที่ทําหรือสรางสําเร็จบางสวน และตองทําหรือสรางเพิ่มเติมกอนที่จะ
ใชงานได 

38. เงินงบกลาง งบประมาณแผนดินที่หนวยงานราชการมิไดมีการจัดทําคําของบประมาณ
ไว และสํานักงบประมาณมิไดจัดสรรเงินมาให  หนวยราชการใดตองการ
ใชก็สามารถตั้งฎีกาเบิกได  โดยทั่วไปจะเปนการเบิกในหมวดคาสวัสดิ
การ (คาเลาเรียนบุตร, คารักษาพยาบาล, คาชวยเหลือบุตร), เงินสมทบ
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กองทุน กบข., เงินสมทบกองทุน กสจ. เปนตน 

39. เงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณที่หนวยงานราชการไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
เปนรายป โดยจะตองมีการจัดทําคําของบประมาณเสนอสํานักงบ
ประมาณลวงหนา 

40. เงินชดเชย เงินที่รัฐบาลจายใหสมาชิกในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือนเปนประจําทุก
เดือนโดยเงินชดเชยจะจายใหแกสมาชิกที่ออกจากราชการ ซึ่งมีสิทธิรับ
และเลือกรับบํานาญเทานั้น 

41. เงินเดือน เงินเดือนอัตราปกติตามที่กําหนดจาย สําหรับการปฏิบัติงานในระยะเวลา
ปกติ 

42. เงินบํานาญ บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และหมายความ
รวมถึงเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมดวย 

43. เงินประกัน เงินสดหรือเช็ค ที่ใชเปนหลักประกันครุภัณฑ หรือ งานจางที่ระบุไวตาม
สัญญา โดยจะตองคืนเงินนี้ใหกับผูที่นําเงินมาประกันเมื่อเสร็จสิ้นสัญญา
งานจางนั้นๆ 

44. เงินประจํางวด เปนเงินที่ไดรับจากการขออนุมัติเงินประจํางวดโดยมีการแบงจายจากงบ
จัดสรรเปนงวด ๆ  

45. เงินประจําตําแหนง เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
รายจายเพื่อปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจํา โดยไมมีกําหนดเวลาตามอัตรา 

46. เงินรายได เงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มาจากการดําเนินงาน 

47. เงินลงทุนระยะยาว หลักทรัพยหรือสินทรัพยที่ซื้อโดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาประโยชนจาก
การลงทุนนั้น ซึ่งมีระยะเวลาเกินกวา 1 ป และไมมีความตั้งใจจะขาย เชน 
เงินรวมลงทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย 

48. เงินสมทบ เงินที่รัฐบาลจายสมทบเขากองทุนฯ ใหสําหรับสําหรับสมาชิกที่สะสมเงิน 
ขณะนี้อยูในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน 

49. เงินสะสม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจําในสวนของราชการ 

50. เงินโอนระหวางกองทุน เงินที่โอนจากกองทุนหนึ่งไปอีกกองทุนหนึ่ง 

51. เจาหนี้ บุคคลผูมีสิทธิเรียกรองใหคณะฯ ชําระหนี้คืนแกตน 

52. ชนิดทรัพยสินถาวร ชนิดทรัพยสินถาวรที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 

53. ชนิดทรัพยสินถาวรยอย ชนิดทรัพยสินถาวรยอยที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 
54. ชนิดวัสดุ ชนิดวัสดุที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  

55. ดอกเบี้ยรับและรายไดจากการ รายไดจากการนําเงินฝากสถาบันการเงินหรือรายไดจากการนําเงินไปลง
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ลงทุน ทุนในโครงการตางๆ 

56. ตัวผลักดันตนทุน/ตัวแปร ปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม และตนทุนของกิจกรรม ดัง
นั้นการระบุตัวผลักดันตนทุน จึงพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่กําหนด
ปริมาณงาน(Work load) และความพยายาม(Efforts) ที่เกิดขึ้น เพื่อ
ประกอบกิจกรรมนั้น ใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ ในทางทฤษฎีจะแบงตัว
ผลักดันตนทุนเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

• ตัวผลักดันทรัพยากร หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปนตัว
กําหนดสัดสวนการใชทรัพยากรตางๆเขาไปในหนวยงานที่
ประกอบกิจกรรมตางๆ  

• ตัวผลักดันกิจกรรม หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปนตัว
กําหนดสัดสวนการใชกิจกรรมตางๆเขาไปกับผลิตภัณฑ หรือสิ่ง
ที่ตองการคิดตนทุน ปกติจะพิจารณาความสัมพันธที่เปนเหตุ
เปนผล(Casual Relationship) ระหวางกิจการที่ใชไปกับสิ่งที่
ตองการคิดตนทุน 

57. ที่ดิน ที่ดินในสวนที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์ 
58. บัญชีถือจาย บัญชีเลขที่อัตราทั้งหมดของคณะฯ (เลขที่อัตราที่มีคนครอง, อัตราวางไมมี

เงิน, อัตราวางมีเงิน) , อัตราเงินเดือนของปกอน ปปจจุบัน และป ถัดไป, 
ระดับ, ตําแหนง 

59. ประจํางวด รอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเปนวัน เดือน ไตรมาส หรือ ป
ก็ได 

60. ประเภททรัพยสินถาวร ประเภทที่ใชในการจัดแบงทรัพยสินถาวร 
61. ประเภทวัสดุ ประเภทที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  

62. ผลผลิต เปนหัวขอระบุรายละเอียดของแตละตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด วาดําเนินงานกิจ
กรรมนั้นๆ จะไดอะไรบาง 

63. ผลลัพธ คือ สิ่งที่ไดจากการผลิตผลิตภัณฑ เชน นักศึกษา คนไข 

64. ผลิตภัณฑ สิ่งที่ไดจากการทํากิจกรรม ซึ่งจะตองสอดคลองกับพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย 

65. ผูกพัน เปนการยอมใหความเห็นชอบใหดําเนินการและขอทราบวงเงินที่สามารถ
ใชไดผลของการผูกพันจะไดเปนยอดจองเงินงบประมาณ โดยการผูกพัน 
มี 2 แบบ คือ  
• การผูกพันทั่วไป  
• การผูกพันเพิ่มเติม 

66. ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของราช
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รวมกัน การ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุหรือเขาเสนองานเพื่อรับจาง

เปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงานใหแกสวนราชการ  

67. แผนงาน/โครงการ กลุมของงาน โครงการที่มีวัตถุประสงคเดียวกันหรือสัมพันธกัน ซึ่งจะ
เปนสวนชวยใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและนโยบาย
ที่กําหนดไว 

68. พัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวในหนังสือสมาคมนัก
บริหารพัสดุแหงประเทศไทย การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกู
จากตางประเทศ 

69. ภาระผูกพันคงคาง ยอดเงินของการอนุมัติในปงบประมาณทั้งหมด หัก ยอดเงินการวางฎีกา
ในปงบประมาณทั้งหมด 

70. รหัสกองทุน รหัสที่ระบุถึงกองทุนเพื่อนําเงินทุนของกองทุนนั้นไปใชในการดําเนิน
งานแตละกิจกรรม 

71. รหัสประจําทรัพยสิน รหัสที่ใชประจําทรัพยสิน  ซึ่งประกอบดวย  รหัสประเภททรัพยสินถาวร, 
รหัสชนิดทรัพยสินถาวร, รหัสชนิดทรัพยสินถาวรยอย 

72. รหัสแผนงาน รหัสที่ระบุถึงแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมที่ดําเนินการในแตละ
รายการ 

73. รหัสหนวยงาน รหัสที่ระบุถึงหนวยงานที่รับผิดชอบรายการที่เกิดขึ้น 

74. ระบบตนทุนรายกิจกรรม  การวัดคาตนทุน และผลการปฏิบัติงาน อันเกิดจากการใชทรัพยากรไปใน
กิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุเปาหมาย คือพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย ในรูปของสิ่งที่ตองการคิดตนทุน(Cost object) 

75. รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนและงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล 

76. รายไดเงินอุดหนุนจากแหลงอื่น เงินและสินทรัพยที่ไดรับอุดหนุนจากแหลงอื่น 

77. รายไดจากการจัดการศึกษา รายไดจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตางๆของคณะ 

78. รายไดจากการบริหารสินทรัพย รายไดที่เกิดขึ้นจากการนําสินทรัพยของมหาวิทยาลัยไปหาผลประโยชน 
เชนรายไดจากการใหใชสถานที่ในมหาวิทยาลัย 

79. รายไดจากการรับบริจาค รายไดจากการที่มีผูนําเงินมาบริจาคใหแกสถาบันอุดมศึกษา 

80. รายไดจากการใหบริการวิชา
การ 

รายไดจากการใหบริการทางวิชาการ เชน การฝกอบรม การทําวิจัยและ
การใหคําปรึกษา เปนตน 

81. รายไดอื่น รายไดนอกเหนือจากที่กลาวไวขางตน 
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คําศัพท ความหมาย 

82. ลูกหนี้ บุคคลผูเปนหนี้ และมีหนาที่ตองชําระหนี้คืนมหาวิทยาลัยฯ เชน ลูกหนี้
นักศึกษา ลูกหนี้คาเชา คาน้ํา คาประปา เปนตน 

83. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง บุคคลผูเปนหนี้ และมีหนาที่ตองชําระหนี้คืนมหาวิทยาลัยฯ ในสวนของ
เงินยืมทดรอง 

84. สินทรัพยถาวร ที่ดิน อาคารและสิ่งกอสราง อุปกรณหรือสินทรัพยอันมีลักษณะคงทนที่
ใชในการดําเนินกิจการและใชไดนานกวา 1 ป โดยมิไดมีไวเพื่อขาย 

85. สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดหรือสินทรัพยอื่นที่มีเหตุผลหรือคาดหมายไดวาจะเปลี่ยนเปนเงิน
สดหรือขายหรือใชหมดไประหวางรอบระยะเวลาการดําเนินงานปกติ 

86. สินทรัพยอื่น สินทรัพยที่ไมอาจจัดเขาเปนสินทรัพยหมุนเวียนหรือสินทรัพยถาวรได 

87. หนวยงาน กลุมของผูปฏิบัติงานที่แบงเพื่อแยกหนาที่และความรับผิดชอบในแตละ
ดาน 

88. หนวยงานปฏิบัติการ หนวยงานที่ปฏิบัติงานหลัก ที่ใหผลผลิตโดยตรงของ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน 

89. หนี้สินระยะยาว หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาชําระคืนเกินกวา 1 ป (รอบระยะเวลาบัญชี) 

90. หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชําระคืนภายใน 1 ป (รอบระยะเวลาบัญชี) 

91. หนี้สินอื่น หนี้สินที่ไมอาจจัดเขาเปนหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินระยะยาวดังกลาว
ขางตนได 

92. หมวดรายจาย กลุมคาใชจายตางๆที่มีนําคาใชจายที่คลายคลึงมาจัดกลุม  ซึ่งการจัดกลุม
นี้กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบ แบงออกเปน หมวดเงินเดือน, หมวด
คาจางประจํา, หมวดคาจางชั่วคราว, หมวดคาตอบแทน, หมวดคาใชสอย, 
หมวดคาวัสดุ, หมวดคาสาธารณูปโภค, หมวดคาครุภัณฑ, หมวดที่ดิน สิ่ง
กอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่นๆ 

93. หมวดรายจาย-รายการจาย รายจายตางๆ ที่อยูภายใตหมวดรายจาย 

94. หมวดรายรับ/รายจาย กลุมรายได/คาใชจายตางๆที่มีนํารายได/คาใชจายที่คลายคลึงมาจัดกลุม  
ซึ่งการจัดกลุมนี้กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบ แบงออกเปน หมวด
เงินเดือน, หมวดคาจางประจํา, หมวดคาจางชั่วคราว, หมวดคาตอบแทน, 
หมวดคาใชสอย, หมวดคาวัสดุ, หมวดคาสาธารณูปโภค, หมวดคาครุ
ภัณฑ, หมวดที่ดิน สิ่งกอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่นๆ 

95. แหลงเงินทุน ในการใชงบประมาณจะตองมีแหลงเงินทุน เชน 
•  เงินงบประมาณแผนดิน 
• เงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
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•เงินอุดหนุนอื่น  ๆ 

96. อนุมัติเงินงบประมาณ การอนุมัติตัดยอดงบประมาณเพื่อสามารถนําไปดําเนินการเบิกจายและ
จัดซื้อจางตอไป 

97. อนุมัติหลักการ เปนการยอมใหความเห็นชอบใหดําเนินการและขอทราบวงเงินที่สามารถ
ใชไดผลของการอนุมัติหลักการจะไดเปนยอดจองเงินงบประมาณ โดย
การอนุมัติหลักการ มี 2 แบบ คือ  
• การอนุมัติหลักการจากการจัดทําแผน  
• การอนุมัติหลักการเพิ่มเติมในรายละเอียด 

98. อาคารและสิ่งปลูกสราง อาคารและสิ่งปลูกสรางที่นํามาใชประโยชนในการดําเนินการ  ทั้งใน
สวนที่มีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์ 
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รูปแบบเอกสาร 



KK-PO-OD-01,KK-PO-OD44

วิธีซ้ือ/จาง ………………………………… ประเภทขอซื้อ/ขอจาง ..............................
วันที่คุมยอดหลักการ …………………….. เลขที่ใบขอซ้ือ/ขอจาง ..............................
เลขที่คุมยอดหลักการ ……………………. วันที่เอกสาร ..............................

แผนงาน/โครงการ ……………………………………………… กองทุน .................................................................................
หนวยงาน ……………………………………………………… แหลงเงิน .................................................................................

วัตถุประสงคที่ขอซ้ือ/ขอจาง
1. ....................................................................................................................................................................................................

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

รายละเอียดรายการขอซื้อขอจางประเภท..............................................................

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รวม................................รายการ ภายในวงเงิน บาท

(........................................................................................................)
................................................................................
(..............................................................................)
                   ตําแหนง  เจาหนาที่พัสดุ

1. คณะกรรมการการรับและเปดซอง    3. คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางโดยวิธีพิเศษ
1.1 ...................................................... (ประธานกรรมกา               3.1 ...................................................... (ประธานกรรมการ)
1.2 ...................................................... (กรรมการ)               3.2 ...................................................... (กรรมการ)
1.3 ...................................................... (กรรมการ)               3.3 ...................................................... (กรรมการ)

2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา    4. เจาหนาที่หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.1 ...................................................... (ประธานกรรมกา               4.1 ...................................................... (ประธานกรรมการ)
1.2 ...................................................... (กรรมการ)               4.2 ...................................................... (กรรมการ)
1.3 ...................................................... (กรรมการ)               4.3 ...................................................... (กรรมการ)

เอกสารขอซื้อ/ขอจาง

ราคาซ้ือครั้ง
ลาสุดตอ

หนวย (ถามี)

ขอเสนออื่นๆ 
(ถามี)ราย

กา
รท

ี่

จํานวน
(หนวยนับ)

ช่ือและรายละเอียดของวัสดุ
ราคาในทองตลาดที่สืบทราบ

หรือโดยประมาณ
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                                                          ใบขอมูลการเสนอราคา
เลขท่ีใบขอมูลการเสนอราคา : xxxxxxxxxxxxxxx วันท่ี : DD/MM/YYYY
หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxx วันท่ีปดการเสนอราคา    : DD/MM/YYYY
เรื่อง : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx วิธีซื้อจาง : xxxxxxxxxxxxxxxxxx

วันท่ีช้ีแจงรายละเอียด : DD/MM/YYYY ตั้งแตเวลา : 99.99 ถึง :99.99
สถานที่ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กําหนดวันท่ีย่ืนซอง    : DD/MM/YYYY ตั้งแตเวลา : 99.99 ถึง :99.99
สถานที่ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กําหนดวันท่ีเปดซอง   : DD/MM/YYYY ตั้งแตเวลา : 99.99 ถึง :99.99
สถานที่ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
วันท่ีขาย/ใหเอกสาร     : DD/MM/YYYY ตั้งแตเวลา : 99.99 ถึง :99.99
สถานที่ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ราคา: 99,999.99 บาท
สถานที่ติดตอสอบถาม :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx โทร : xxxxxxxxx

เงื่อนไขการพิจารณา :xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ลําดับ รหัสสินคา/บริการ ช่ือสินคา/บริการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย มูลคา ราคาซื้อครั้ง
ท่ี  ลาสุด
1 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.99    xxxxxxxxx 99,999.00            99,999.00         99,999.00         
2 99-99-99-10000 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.99    xxxxxxxxx 99,999.00            99,999.00         99,999.00         
3 99-99-99-10001 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.99    xxxxxxxxx 99,999.00            99,999.00         99,999.00         
4 99-99-99-10002 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.99    xxxxxxxxx 99,999.00            99,999.00         99,999.00         
5 99-99-99-10003 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.99    xxxxxxxxx 99,999.00            99,999.00         99,999.00         
6 99-99-99-10004 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.99    xxxxxxxxx 99,999.00            99,999.00         99,999.00         
7 99-99-99-10005 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.99    xxxxxxxxx 99,999.00            99,999.00         99,999.00         
8 99-99-99-10006 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.99    xxxxxxxxx 99,999.00            99,999.00         99,999.00         
9 99-99-99-10007 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.99    xxxxxxxxx 99,999.00            99,999.00         99,999.00         
10 99-99-99-10008 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.99    xxxxxxxxx 99,999.00            99,999.00         99,999.00         
11 99-99-99-10009 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.99    xxxxxxxxx 99,999.00            99,999.00         99,999.00         
12 99-99-99-10010 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.99    xxxxxxxxx 99,999.00            99,999.00         99,999.00         

หมายเหตุ : รวมมูลคาท้ังเอกสาร : 999,999.00

หนาที่   :  1/N
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งานเงินรายได หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxx วันท่ีรับหลักประกัน :  DD/MM/YYYY
ไดรับหลักประกัน: xxxxxx เรื่อง : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เลขท่ีรายงานขอซื้อ/ขอจาง :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxวันท่ีบันทึกรายงานขอซื้อ/ขอจาง :  DD/MM/YYYY
เลขท่ีสัญญา : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx วันท่ีบันทึกสัญญา :  DD/MM/YYYY

จาก : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
จํานวนเงินคํ้าประกัน : 99,999.99 บาท วันท่ีเริ่มคํ้าประกัน :  DD/MM/YYYY วันท่ีครบกําหนด:  DD/MM/YYYY

ประเภทหลักประกัน : xxxxxxxxxxx
เลขท่ีหนังสือคํ้าประกัน :xxxxxxxxxx วันท่ีออก :   DD/MM/YYYY มูลคา :99,999.99  บาท
ธนาคาร : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx สาขา :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เลขทะเบียนพันธบัตร :xxxxxxxxxxxx ช่ือพัธบัตร : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx มูลคา :99,999.99  บาท
พันธบัตรท่ี :xxxxxxxxxxxxxxxx วันท่ีหมดอายุพันธบัตร :  DD/MM/YYYY

เลมท่ี เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน :xxxxxxxxxxxxxxxxxx วันท่ีใบเสร็จรับเงิน :   DD/MM/YYYY มูลคา :99,999.99  บาท

ผลการตรวจสอบ
 (      )  ถูกตอง

(      )  ไมถูกตอง เนื่องจาก ......................................................................................................................................................................
           .......................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ :

                                         ใบรับหลักประกัน

                                                                               
                                                                                   (ลงชื่อ) : ...................................……...... (เจาหนาที่การ
เงิน)                                                                                                                                       (…………………………………………)
                                                                                                                                          



 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปแบบรายงาน 

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-PO-OR-01  รายงานหลักประกัน แยกตามประเภทหลักประกันในชวงเวลาที่กําหนด หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ           :                    วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY
ตั้งแตวันที่ : ถึง : คณะ/หนวยงาน :
ชนิดการค้ําประกัน : ซอง,สัญญา,ทั้งหมด ประเภทหลักประกัน : เงินสด,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาล,หนังสือค้ําประกันของธนาคาร,หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน,ทั้งหมด
สถานะ                   : อยูระหวางประกัน,รอการคืน,คืนแลว,ทั้งหมด

วันที่ เลขที่หลักประกัน
  เลขที่รายงาน  
ขอซื้อ/ขอจาง

เลขที่สัญญา
    เลขที่หนังสือ   

ค้ําประกัน
เลขทะเบียนพันธ

บัตร
เลมที่เลขที่ใบ
เสร็จรับเงิน

  วันที่    ใบเสร็จ
รับเงิน

     มูลคา     
หลักประกัน

กําหนดวันคืนหลัก
ประกัน

  วันที่คืน   หลัก
ประกัน

DD/MM/YYYY xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 99,999.99 99,999.99 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 99,999.99 99,999.99 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 99,999.99 99,999.99 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 99,999.99 99,999.99 DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-PO-OR-02  รายงานหลักประกันที่ถึงกําหนดคืน หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ           : วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY
กําหนดการคืน:DD/MM/YYYY ถึง:DD/MM/YYYY เลขที่หลักประกัน :xxxxxxx ถึง:xxxxxxxxxxx
เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง :xxxxxxx ถึง:xxxxxxxxxxx หลักประกัน : ซอง, สัญญา,ทั้งหมด

หลักประกัน : ซอง, สัญญา

กําหนดการคืน
  เลขที่ราย

งาน ขอซื้อ/ขอ
    เลขที่   
สัญญา

       
รหัส        ผู

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง
       เลข
ที่      หลัก

  ลําดับที่ 
หลักประกัน

     
ประเภท     

    เลขที่
หนังสือ  ค้ํา

สถาบันการเงิน สาขา
  เลข

ทะเบียน 
       มูลคา     
หลักประกัน

DD/MM/YYYY xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 99 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999.99
99 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999.99

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 99 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999.99
99 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999.99

DD/MM/YYYY xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 99 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999.99
99 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999.99

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 99 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999.99
99 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 99,999.99



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม                   : KK-PO-OR-03  รายงานทะเบียนขอซื้อ/ขอจางประจําวัน                                   หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ                             :                    วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY
วันที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง  : ถึง : ประเภทการขอซื้อ/จาง       :

แผนงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                     หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx กองทุน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
วันที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง :
ประเภทการขอซื้อ/จาง       :
เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เรื่อง       : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx วิธีซื้อ/จาง : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx แหลงเงิน :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
สถานะ   : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx จํานวนเงินรวม :xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ลําดับที่รายการ รหัสสินคา ชื่อสินคา ปริมาณ หนวยนับ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
999 xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 999 999
999 xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 999 999
999 xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 999 999
999 xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 999 999

รวมตามเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง : 
รวมตามประเภทการขอซื้อ/ขอจาง : 
รวมตามวันที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง : 



             มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม                   : KK-PO-OR-04   รายงานทะเบียนขอซื้อ/ขอจางประจําเดือน                                   หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ                             :                    วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY
แหลงเงิน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ป/เดือน                           : YYYY/MM ถึง : YYYY/MM ประเภทการขอซื้อ/จาง      : ขอซื้อวัสดุ,ขอซื้อครุภัณฑ/งานจาง,งานจางทั่วไป,ทั้งหมด

แผนงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                   หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx กองทุน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ป/เดือน                      : YYYY/MM
ประเภทการขอซื้อ/จาง      : ขอซื้อวัสดุ,ขอซื้อครุภัณฑ/งานจาง,งานจางทั่วไป,ทั้งหมด

วันที่รายงานขอซื้อ/ขอจางเลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง วิธีซื้อ/จาง เรื่อง สถานะ จํานวนเงิน
DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx 999

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx 999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx 999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx 999

รวมตามวันที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง : 
รวมตามประเภทการขอซื้อ/ขอจาง

รวมตามเดือน: 
รวมตามแหลงเงิน: 



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-PO-OR-05  รายงานขอตกลงซื้อ/จางประจําวัน หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ           :                    วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY
วันที่   : DD/MM/YYYY ถึง : DD/MM/YYYY
แหลงเงิน :xxxxxxxxxxxxxxxx ถึง :xxxxxxxxxxxxxxxxxx
วิธีจัดซื้อ/จัดจาง  : ตกลงราคา,สอบราคา,ประกวดราคา,พิเศษ,กรณีพิเศษ,ทั้งหมด
สถานะ   :xxxxxxxxxxxxxxxx ถึง :xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
แผนงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxกองทุน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน :xxxxxxxxxxxxxxxxxx วิธีจัดซื้อ/จัดจาง :xxxxxxxxxxxxxxxxxx สถานะ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

         วน
ที่          ขอตก
ลงซื้อ/จาง

            วน
ที่            ครบ

กําหนด

        เลขที่      ขอตก
ลงซื้อขาย/จาง

            เลขที่        
รายงานขอซื้อขอจาง

        
รหัส        ผู
ขาย/ผรับจาง

            ชื่อ              ผู
ขาย/ผูรับจาง

        รหัส       
สินคา

                   
ชื่อ                   สินคา

ปริมาณ จํานวนเงิน

DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 999 999999
xxxxxx xxxxxx 999 999999

รวมตามเลขที่ใบขอตกลงซื้อ/จาง : 999999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 999 999999

xxxxxx xxxxxx 999 999999
รวมตามเลขที่ใบขอตกลงซื้อ/จาง : 999999

รวมตามวันที่ขอตกลงซื้อ/จาง : 999999
รวมตามสถานะ : 999999

รวมตามวิธีขอตกลงซื้อ/จาง: 999999
รวมตามแหลงเงิน: 999999999



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-PO-OR-06  รายงานทะเบียนขอตกลงซื้อ/จางประจําเดือน หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ           : วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY
ป/เดือน :YYYY/MM ถึง : YYYY/MM
แหลงเงิน :xxxxxxxxxxxxxxxx ถึง :xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประเภทใบขอตกลงซื้อ/จาง : xxxxxxxxxxxxxxx ถึง :xxxxxxxxxxxxxxxxxx
วิธีซื้อ/จาง  :xxxxxxxxxxxxxxxx

แผนงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                      หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx กองทุน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ป/เดือน:   YYYY/MM
แหลงเงิน: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ประเภทใบขอตกลงซื้อขาย/จาง :xxxxxxxxxxxxxxxxxx วิธีซื้อ/จาง :xxxxxxxxxxxxxxxxxx

วันที่ออกขอตกลง  เลขที่ขอตกลงซื้อขาย/จาง เลขที่รายงานขอซื้อขอจาง ผูขาย/ผูรับจาง คําอธิบาย สถานะ จํานวนเงิน
DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 999999

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 999999
รวมตามวันที่ออกขอตกลงซื้อขาย/จาง : 99999

DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 99999

99999
รวมตามวิธีซื้อ/จาง: 99999

รวมตามประเภทใบขอตกลงซื้อขาย/จาง: 99999
รวมตามแหลงเงิน: 99999

รวมตามเดือน: 999999999



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-PO-OR-07  รายงานทะเบียนขอตกลงซื้อ/จางประจําป หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ           : วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY
ประจําป       :YYYY ถึง      :YYYY แหลงเงิน   :xxxxxxx
ประเภทขอตกลงซื้อขาย/จาง : วัสดุ, ครุถัณฑ/งานจาง, งานจางทั่วไป

แผนงาน : xxxxxxxxxxxxxx                                      หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxx กองทุน : xxxxxxxxxxxxxxx
ประจําป       :YYYY แหลงเงิน   :xxxxxxx ประเภทขอตกลงซื้อขาย/จาง : xxxxxxxxxxxxxx

เดือน วิธีจัดซ้ือ/จัดจาง กลุม/ประเภท ประเภท/ชนิด จํานวนเงิน
 YYYY xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 99,999.99

xxxxxxxxxxxx 99,999.99
                        รวมตามประเภท/ชนิด: 99,999.99

xxxxx xxxxxxxxxxxx 99,999.99
xxxxxxxxxxxx 99,999.99

                        รวมตามประเภท/ชนิด: 99,999.99
       รวมตามกลุม/ประเภท: 99,999.99

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 99,999.99
xxxxxxxxxxxx 99,999.99

                        รวมตามประเภท/ชนิด: 99,999.99
xxxxx xxxxxxxxxxxx 99,999.99

xxxxxxxxxxxx 99,999.99
                        รวมตามประเภท/ชนิด: 99,999.99

       รวมตามกลุม/ประเภท: 99,999.99
       รวมตามวิธีจัดซ้ือ/จัดจาง : 99,999.99

       รวมตามเดือน : 99,999.99



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-PO-OR-08  รายงานทะเบียนสัญญาซื้อ/จางประจําวัน หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ           : วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY
วันที่ :DD/MM/YYYY ถึง : DD/MM/YYYY
แหลงเงิน : xxxxxxxxx ถึง  : xxxxxxxx ประเภทสัญญา : xxxxxxx ถึง  : xxxxxxxx
วิธีซื้อ/จาง : xxxxxxxxxxxxxxxx สถานะ :xxxxxxxxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxx

แผนงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                      หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx กองทุน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
วันที่ :DD/MM/YYYY

แหลงเงิน : xxxxxxxxx ประเภทสัญญา : xxxxxxx  วิธีซื้อ/จาง : xxxxxxxxxxxxxxxx สถานะ :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     เลข

ที่     สัญญา
      เลขที่รายงาน  
ขอซื้อขอจาง ผูขาย/ผูรับจาง

    ผูลงนาม    
ในสัญญา

วันที่เริ่มตน วันที่สิ้นสุด เลขที่หลักประกัน ชื่อสินคา ปริมาณ หนวยนับ จํานวนงิน

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxx xxxxx 999 xxxxxxx 999
xxxxx 999 xxxxxxx 999
xxxxx 999 xxxxxxx 999

รวมตามเลขที่สัญญา : 
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxx xxxxx 999 xxxxxxx 999

xxxxx 999 xxxxxxx 999
xxxxx 999 xxxxxxx 999

รวมตามเลขที่สัญญา : 
รวมตามสถานะ : 

รวมตามวิธีซื้อ/จาง: 
รวมตามประเภทสัญญา :

รวมตามแหลงเงิน:  
รวมตามวันที่ :



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-PO-OR-09  รายงานทะเบียนสัญญาซื้อ/จางประจําเดือน หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ           : วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY
ป/เดือน :YYYY/MM ถึง : YYYY/MM
แหลงเงิน : xxxxxxxxx ถึง  : xxxxxxxx ประเภทสัญญา : xxxxxxx ถึง  : xxxxxxxx  วิธีซื้อ/จาง : xxxxxxxxxxxxxxxx

แผนงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                        หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx กองทุน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ป/เดือน :YYYY/MM
แหลงเงิน : xxxxxxxxx ประเภทสัญญา : xxxxxxx  วิธีซื้อ/จาง : xxxxxxxxxxxxxxxx

วันที่ เลขที่สัญญา
       เลขที่ราย

งาน        ขอซื้อ/ขอ
ผูขาย/ผูรับจาง

          ผูลงนาม        
ในสัญญา

วันที่เริ่มตน วันที่สิ้นสุด เลขที่หลักประกัน สถานะ มูลคาสัญญา

DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.99
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.99

รวมตามวันที่ : 
DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.99

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99,999.99
รวมตามวันที่ : 99,999.99

รวมตามวิธีซื้อ/จาง: 99,999.99
รวมตามประเภทสัญญา : 99,999.99

รวมตามแหลงเงิน:  99,999.99
รวมตามเดือน : 99,999.99



                 มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-PO-OR-10                 รายงานสัญญาประจําป หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ           : วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

แผนงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx กองทุน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ป :YYYY ถึง : YYYY
แหลงเงิน : xxxxxxxxx ถึง  : xxxxxxxx ประเภทสัญญา : xxxxxxx ถึง  : xxxxxxxx  วิธีซื้อ/จาง : xxxxxxxxxxxxxถึง : xxxxxxxx

ป :YYYY
แหลงเงิน : xxxxxxxxx ประเภทสัญญา : xxxxxxx  วิธีซื้อ/จาง : xxxxxxxxxxxxxxxx

ป แหลงเงิน ประเภทสัญญา วิธีซื้อ/จาง เดือน มูลคาสัญญา
YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx MM 99,999.99

MM 99,999.99
รวมตามวิธีซื้อ/จาง: 

YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx MM 99,999.99
MM 99,999.99
รวมตามประเภทสัญญา : 99,999.99
รวมตามประเภทสัญญา : 99,999.99

            รวมตามแหลงเงิน:  99,999.99
รวมตามป : 99,999.99



             มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-PO-OR-11                    รายงานรายละเอียดการตรวจรับพัสดุ/งานจางประจําวัน หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ           : วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY
แหลงเงิน : ถึง :
วันที่บันทึกใบตรวจรับ : DD/MM/YYYY ถึง : DD/MM/YYYY
เลขที่ใบตรวจรับ : ถึง : 

แผนงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                     หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx กองทุน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน : xxxxxx

เลขที่รายงาน เลขที่ เลขที่
ขอซื้อ/ขอจาง ใบสั่งซื้อ/จาง สัญญา

DD/MM/YYYY xxx 99 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 999 999 xxx xxxxx 999
xxx xxxxx 999
รวมตามเลขที่ใบตรวจรับ :

xxx 99 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 999 999 xxx xxxxx 999
xxx xxxxx 999
รวมตามเลขที่ใบตรวจรับ :
รวมตามวันที่ตรวจรับ :
รวมตามแหลงเงิน :

เลขที่ใบตรวจรับ งวดที่วันที่ตรวจรับ รหัสผูขาย รหัสสินคา ชื่อสินคา จํานวนเงินชื่อผูขาย รหัสผูสั่ง ชื่อผูสั่งซื้อ/จาง คาปรับ



             มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-PO-OR-12                    รายงานสถิติสินคาที่ขอซื้อ/ขอจาง หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ           : วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY
ตั้งแตวันที่ :DD/MM/YYYY ถึง : DD/MM/YYYY
ประเภทสินคา :วัสดุ, ครุภัณฑ/งานจาง, งานจางทั่วไป
ตั้งแตรหัสสินคา :xxxxxxxxx ถึง : xxxxxxxxx

แผนงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                               หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx กองทุน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประเภทสินคา :วัสดุ, ครุภัณฑ/งานจาง, งานจางทั่วไป
รหัสสินคา ชื่อสินคา เลขที่ใบตรวจรับ วันที่ตรวจรับ รหัสผูขาย ชื่อผูขาย รหัสผูสั่ง ชื่อผูสั่งซื้อ/จาง จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 9999 99,999.99 99,999.99
xxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 9999 99,999.99 99,999.99
xxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 9999 99,999.99 99,999.99

รวมตามรหัสสินคา : 99,999.99
DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 9999 99,999.99 99,999.99

xxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 9999 99,999.99 99,999.99
xxxxxxxxx DD/MM/YYYY xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 9999 99,999.99 99,999.99

รวมตามรหัสสินคา : 99,999.99
รวมตามประเภทสินคา : 99,999.99



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-PO-OR-13  รายงานเปรียบเทียบราคาผูขาย/รับจาง หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ           : วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY
เลขที่รายงานขอซื้อ/ขอจาง : xxxxxxxxx วิธีซื้อ/จาง : xxxxxxxxxxxxxxxx ประจําวันที่:DD/MM/YYYY
จุดประสงคที่ขอซื้อ/ขอจาง :xxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                      หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx กองทุน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

     ราคา    
ตอหนวย

มูลคา
กําหนด
ยืนราคา

(วัน)

กําหนด
สงมอบ

(วัน)

     ราคา    
ตอหนวย

มูลคา
กําหนด
ยืนราคา

(วัน)

กําหนด
สงมอบ

(วัน)

     ราคา    
ตอหนวย

มูลคา
กําหนด
ยืนราคา

(วัน)

กําหนด
สงมอบ

(วัน)
1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 99 xxx 99,999.99 99,999.99 99 99 99,999.99 99,999.99 99 99 99,999.99 99,999.99 99 99
2 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 99 xxx 99,999.99 99,999.99 99 99 99,999.99 99,999.99 99 99 99,999.99 99,999.99 99 99
3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 99 xxx 99,999.99 99,999.99 99 99 99,999.99 99,999.99 99 99 99,999.99 99,999.99 99 99
4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 99 xxx 99,999.99 99,999.99 99 99 99,999.99 99,999.99 99 99 99,999.99 99,999.99 99 99
5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 99 xxx 99,999.99 99,999.99 99 99 99,999.99 99,999.99 99 99 99,999.99 99,999.99 99 99
6 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 99 xxx 99,999.99 99,999.99 99 99 99,999.99 99,999.99 99 99 99,999.99 99,999.99 99 99
7 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 99 xxx 99,999.99 99,999.99 99 99 99,999.99 99,999.99 99 99 99,999.99 99,999.99 99 99

ลําดับที่
      

รหัส      
สินคา

บริษัทX บริษัทY บริษัทZ
ชื่อสินคา จํานวน หนวยนับ



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม :  KK-PO-OR-14  รายงานภาระผูกผันของหนวยงาน หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ           : วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

แผนงาน : xxxxxxxxxxxxxx                                      หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxx กองทุน : xxxxxxxxxxxxxxx
ประจําป :YYYY

25x2 25x1
ภาระผูกผันแบงตามประเภท
ภาระผูกผันรายจายประเภททุน

ที่ดิน x x
อาคาร x x
อุปกรณ x x
สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน x x
อ่ืนๆ x x

x x
ภาระผูกผันอ่ืน

สัญญาจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการ x x
สัญญาเชา x x
อ่ืนๆ x x

x x
x x

ภาระผูกผันแบงตามรายะเวลา
ภาระผูกผันรายจายประเภททุน

ภายใน 1 ป x x
มากกวา 1 ป ถึง 5 ป x x
มากกวา 5 ป ขึ้นไป x x

x x
ภาระผูกผันอ่ืน

ภายใน 1 ป x x
มากกวา 1 ป ถึง 5 ป x x
มากกวา 5 ป ขึ้นไป x x

x x
x x

รวมภาระผูกผันรายจายประเภททุน :

รวมภาระผูกผันรายจายประเภททุน :

รวมภาระผูกผันอ่ืน ;
รวมภาระผูกผันแบงตามระยะเวลา:

รวมภาระผูกผันแบงตามประเภท:
รวมภาระผูกผันอ่ืน ;



 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รหัสที่ใชในรายงานการออกแบบ 

 

 

 

 

 



รหัสท่ีใชในรายงานการออกแบบ 
 
1. รหัสระบบงาน 

รหัส ความหมาย 
PL ระบบวางแผนงบประมาณ (PLANING) 
AE ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  (ASSESSMENT AND EVALUATION) 
BG ระบบงบประมาณ (BUDGETING) 
PO ระบบจัดซื้อจัดจาง (PURCHASE ORDER) 
IN ระบบคลังพัสดุ (INVENTORY) 
FA ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร (FIX ASSET) 
AR ระบบลูกหนี้ (ACCOUNT RECEIVABLE) 
AP ระบบเจาหนี้ (ACCOUNT PAYABLE) 
PY ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน (PAYROLL) 
FN ระบบงานรับ/จายเงิน (FINANCE) 
AV ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง (ADVANCE ACCOUNT RECEIVABLE) 
GL ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคงคาง (GENERAL LEDGER) 
CT ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม (ACTIVITY BASED COSTING) 

 
2. รหัสเอกสาร 

รหัส ความหมาย 
OD เอกสารสงออก (Output Document) 
ID เอกสารรับเขา (Input Document) 
OR รายงานสงออก  (Output Report) 
IR รายงานรับเขา (Input Report) 

 
 
3. รหัสหนาจอการการทํางาน 

รหัส ความหมาย 
KK มหาวิทยาลัยขอนแกน 
RT หนาจอการบันทึกขอมูลหลัก (Master File) 
DT หนาจอการบันทึกรายการประจําวัน (Transaction) 
QY หนาจอการประมวลผล (Query) 
PC หนาจอประมวลผล (Process) 
CF ขั้นตอนการทํางาน (Conceptual Flow) 

 



4. รหัสที่ใชในการ Control Point 
รหัส ความหมาย 
M Manual หมายถึง ตรวจสอบโดยผูปฏิบัติงาน 
S System หมายถึง ตรวจสอบโดยผานระบบคอมพิวเตอร 

M,S Manual and System หมายถึง ตรวจสอบโดยผูปฏิบัติงานและตรวจสอบโดยผานระบบ
คอมพิวเตอร 
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