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บทท่ี 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ปญหาของการปฏิบัติงานพัสดุ กองคลัง สํา นักงานอัยการสูงสุด  คือ ปญหาการที่

ผูปฏิบัติงานขาดประสบการณ ขาดความชํานาญ ไมมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขาดสารสนเทศ 

เอกสาร ขอมูล ผูปฏิบัติงานพัสดุไมมีความรูโดยตรง การโยกยายขาราชการเพื่อปรับเปลี่ยนตําแหนง

ที่มีทุกป ผูคนควาไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาโดยใชทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน ( Learning 

in Action) โดยใชงานที่จําเปนตองทําอยูแลวเปนโอกาสในการฝกหัดพัฒนาทักษะในการเรียนรูของ

องคกร และอาศัยระบบ สารสนเทศในการจัดการขอมูล โดยสรางระบบการจัดการความรู 

(Knowledg Management System:KMS) เพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหองคกร

บรรลุวิสัยทัศนในสังคมฐานความรู ( Knowledge Based Socitety) ที่ตองการความรู ความจริง การ

เรียนรูการสรางนวัตกรรมคิดและใชเหตุผลในการตัดสินใจ โดยแบงเปนหัวขอตางๆ ดังน้ี 

 

2.1 ทฤษฎีการจัดการองคความรู (ดานธุรกิจ ดานบุคคล ดานเทคโนโลยี) 

ความรู ( Knowledge) หมายถึง การเรียนรูที่เนนถึงการจําและการระลึกไดถึง

ความคิด วัตถุ และปรากฏการณตาง ๆ ซึ่งเปนความจําที่เร่ิมจากสิ่งงายๆ ที่เปนอิสระแกกัน  ไปจนถงึ

ความจําในสิ่งที่ยุงยากซับซอนและมีความสัมพันธระหวางกัน 

1.ความรูแบบไมชัดแจงหรือความรูในตัวบุคคล ( Tacit Knowledge) เปนความรูท่ี

ไดจากประสบการณเฉพาะตัว พรสวรรค หรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจ

ในสิ่งตางๆ เปนความเชื่อ เปนทักษะ ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรได

โดยงาย ตองการการฝกฝนเพื่อใหเกิดความชํานาญ เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิด

เชิงวิเคราะห บางคร้ังอาจเรียกกวาความรูแบบนามธรรม 

ประเภทของความรู 

2.ความรูแบบชัดแจง ( Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม 

ถายทอดไดโดยผานวิธีที่แตกตางกัน เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร อาจอยูในรูปของเอกสาร 

แผนภาพ ทฤษฎี คูมือตางๆ บางคร้ังอาจเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

การเรียนรู ( Learning) หมายถึง กระบวนการในการหา ( Acquiring) และสั่งสม

ความรู ทักษะ ( Skill) ความถนัด ( Aptitude) เชื่อกันวามนุษยเทาน้ันที่เปนสิ่งมีชีวิตที่มีปญญา 

(Intelligence) สามารถเรียนรู ทําใหเกิดความรูทักษะ และความถนัด สามารถใชเหตุผลตางๆ หรือ
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แสดงถงึขอมูลท่ีผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหเปนสารสนเทศ 

Specialized People (Drucker,1953) 
Know-how and How-why (Argyris,1973) 

Believe and Commitment, Related to Action. Social Values (Nonaka,1995) 

รูปท่ี 2.1 กระบวนการพัฒนาความรูในองคกร 

ความรูตางๆ รวมกับสารสนเทศและสรางความรูใหมได ในขณะที่สิ่งมีชีวิตอยางอ่ืนไมสามารถมี

ความรู ซึ่งเปนความแตกตางระหวางมนุษยกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน 

การจัดการ ( Management) หมายถึง ขบวนการที่ทําใหงานกิจกรรมตางๆ  สําเร็จ

ลงไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดวยคนและทรัพยากรขององคกร  ซึ่งตามความหมายน้ี

องคประกอบที่เกี่ยวของกับการจัดการ ไดแก ขบวนการ ( process) ประสิทธิภาพ ( efficiency) และ

ประสิทธิผล ( effectiveness) ขบวนการ ( process) ในความหมายของการจัดการนี้หมายถึงหนาที่

ตางๆดานการจัดการ ไดแก การวางแผน  การจัดองคการ การโนมนําองคการ และการควบคุม  

เพื่อใหเกิดการเพิ่มผลผลิต (Productivity) 

การจัดการความรู ( Knowledge Management) หมายถึง การรวบรวม สราง จัด

ระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกตใชความรูในองคกร โดยพัฒนาระบบจาก ขอมูล  (Data) ไปสู 0

สารสนเทศ (Information) เพื่อใหเกิด 0 ความรู (Knowledge) และ 0 ปญญา (Wisdom)  0

 

 
 

 

 

อาจกลาวไดวา การจัดการความรู หมายถึง การบริหารองคกรเพื่อใหเกิดการเพิ่ม

ผลผลิต (Productivity) โดยเนนการใชความรูซึ่งเปนความเชื่อที่พิสูจนแลวโดยการทดลองทําแลววา

ใชไดจริงและประสบการณจริงของคนทํางาน รวมทั้งสารสนเทศอันเกิดจากกระบวนการเก็บ

รวบรวมและเรียบเรียงขอมูลใหเปนแหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอผูใช จนกลายเปนสารสนเทศใน

การทํางาน ( Information for Action) ซึ่งกระบวนการพัฒนาและใชความรูเร่ิมจากการดําเนินงาน

โดยระบบสารสนเทศตางๆ ขององคกรจะประมวลผลขอมูลทั้งที่อยูในรูปตัวเลขและตัวอักษรให

เปนสารสนเทศ ( Information) เชน  ระบบการประมวลผลขอมูล ระบบสารสนเทสเพื่อการจัดการ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผูเชี่ยวชาญ เปนตน  และผูปฏิบัติงานจะนําสารสนเทศที่ไดไป

Data Process Information

Data Information Knowledge wisdom

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2�
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ทําทุกคร้ังเมื่อเปลี่ยน 
กลยุทธ ยุทธศาสตร 

รูปท่ี 2.2 กระบวนการจัดการความรูใน

 

Model+Methods 

โดยวิธวีศิวกรรมความรู 

เชน เชื่อมโยงกับ MS SharePoint 

 

การนําระบบไปใชจริงในการทํางาน 

ตัวชี้วัดตางๆ 

ใชโดยผานกระบวนการการเรียนรูคร้ังแลวคร้ังเลาจนทําใหทราบวาสารสนเทศอะไรที่จําเปนในการ

ทํางาน ( Working Information) ในการปฏิบัติงานในหลากหลายสถานกรณน้ีเองจะทําให

ผูปฏิบัติงานสามารถเลือกใชวิธีการตามสถานการณที่แตกตางกันแตเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 

(Best Practice) จนทําใหองคกรพัฒนาความรูระดับสูงคือความชาญฉลาด ( Wisdom) โดยที่ผูบริหาร    

จะเปนผูอํานวยการในการจัดสรรบุคลากรที่มีประสบการณตรงมาทํางานรวมกันในการแกปญหา

ให งานสัมฤทธิ์ผลอยางรวดเร็วและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ในการเปลี่ยนแปลงดาน

เทคโนโลยี และสภาพแวดลอมทางศก.และสังคมอันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในการ

แขงขัน เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง สามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลง  

วิธีการสรางระบบการจัดการความรูสําหรับองคกร  

 

 
 

  

การจัดทําระบบการจัดการความรู มีขั้นตอน ดังนี้ 

 1.การตรวจสอบและระบุหัวขอความรู  (Knowledge Audit) เปนการตรวจสอบขอมูล 

สารสนเทศตางๆ ที่มีอยูในองคกรวามีความรูใดบางที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการบรรลุวิสัยทัศน

ขององคกร สามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ชวยแกปญหาในการทํางานไดเปนอยางดี และ

ควรทําทุกคร้ังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธและยุทศาสตรขององคกร เนื่ององคกรอาจตองการ

ความรูที่แตกตางกันในแตละชวงเวลา 

1.การตรวจสอบ

และระบุหัวขอคามรู

2.การสรางกรอบแนวคดิ

ในการบริหาร

3.การวิเคราะห

และสังเคราะหความรู

4.การสรางระบบสารสนเทศ

ในการจัดการความรู

5.การจัดกิจกรรม

ในการจัดการความรู

6.การวัดประเมนิผล

การจัดการความรู
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2.การสรางกรอบแนวคดิในการบริหาร  (Create Business Framework) เปนการกาํหนด

กรอบธุรกิจในการจัดการความรูในหัวขอนั้นๆ โดยอาศัยแบบจําลองตางๆ ( Model) และขั้นตอน

ตางๆ ( Method) ในการจัดการความรู ที่เห็นวาเหมาะสมกับองคกรของตน เพื่อนําไปใชงานให

เกิดผล เชน ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) โดย David Garvin  

3.การวเิคราะหและสงัเคราะหความรู  (Knowledge Analysis and Structuring) ซึ่งเปน

ขั้นตอนที่ดําเนินการตามวิธีการวิศวกรรมความรู ( Knowledge Engineering) ต้ังแตการรวบรวม

วิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ( Capture) การสังเกตพฤติกรรมการทํางาน นํามา

วิเคราะห ( Analysis)ใหไดหลักการและวิธีทํางานที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ ใหไดสารสนเทศ ขอมูล 

ความรูท่ีใชในการทํางานที่ไดจากชุมชนนักปฏิบัติ แลวนําไปตรวจสอบความเขาใจ ( Validation) 

ความถูกตองและความครบถวนกับผูเชี่ยวชาญ แลวทําการสังเคราะห ( Modeling) เปนชุดความรู 

(Knowledge Pack) เหมาะสมกับการใชงานตามแตละวัตถุประสงค 

4.การสรางระบบสารสนเทศในการจดัการความรู (IT-Base Knowledge Management)  

 ระบบสารสนเทศจัดการความรูท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีลักษณะ คือ มีการจัดเก็บความรูเปน

ระบบ (Organization) สามารถคนหาและเรียกใชความรูได ( Retrieval) และมีการใชความรูรวมกัน

และกระจายความรู ( Share&Dissemination) ซึ่งระบบสารสนเทศในองคกร ประกอบดวย 2 สวน

หลัก คือ Operations Support Systems และ Management Support Systems เคร่ืองมือที่สําคัญในการ

จัดการความรูดวยระบบสารสนเทศ ไดแก ระบบเอกสารวิศวกรรมความรู เชน CommonKADS, 

ระบบเคร่ืองมือการสัมภาษณ, ระบบการสรางแบบจําลองความรู เชน K-MAP, ระบบเชื่อมโยงกับ

ซอฟตแวรอ่ืนๆ ที่ใชอยูแลวในองคกร เชน Outlook, MS SharePoint เปนตน   

 โดยการรวบรวมความรูท่ีเปน Contents: Repository Knowledge เชน จากเอกสาร, ขอมูล

ตางๆ ทั้งที่เปน Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge  

ความรูท่ีไดในระบบ contents ไดแก ความรูเชิงบรรยาย, ความรูเชิงกระบวนการ, ความรู

เชิงเปนเหตุเปนผล และความรูเชิงประสบการจริง จากน้ันนําความรูที่ไดนํามาประยุกตใชกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการความรู ( MS SharePoint) ซึ่งมีองคประกอบที่

สนับสนุนการจัดการความรู คือ 

• แผนที่ความรู (Knowledge Map) 

• ระบบจัดการเอกสาร (Document Management System) 

• ระบบสนทนาปญหาตอเนื่อง (Forum Discussion System) 

• ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญความสามารถในการแกไขปญหาขององคกร 

(Capacity management System) 
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รูปท่ี 2.3 วิธีการสรางระบบจัดการความรูสําหรับองคกร  

(ขั้นตอนที่ 1-4) 

• ตัวอยางการแกปญหา (Lesson Learned Knowledge Base) 

• เทคโนโลยีประสานงานชวยกันติดชวยกันทํา (Collaborative 

Technology) 

  
 

 

5.การจัดกิจกรรมในการจัดการความรู  (Foster Application) เปนการนําระบบการจัดการ

ความรูไปใชงานจริงในองคกรเพื่อใชในการแกปญหาและตัดสินใจหรือลดความเสียงในการ

ปฏิบัติงาน เร่ิมต้ังแต   การฝกอบรมในการใชระบบการจัดการความรู การฝกอบรมซักซอมความ

เขาใจในการใชงานกับชุมชนนักปฏิบัติ รวมทั้งการกําหนดบทบาทของผูบริหารและผูมีสวนรวม

ตางๆใหชัดเจนในกระบวนการทํางานขององคกร  

6.การวัดประเมินผลการจัดการความรู  (Performance Measurement) อาจดูจากตัวชี้วัด

ตางๆ เชน ความคุมคาการใชจาย การพัฒนากระบวนการ เชน รอยละของการตัดสินใจของผูบริหาร

เชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ การวัดประเมินผลโดยใชกรอบดุลดัชนี เปนตน 

 

ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) 

ทฤษฎีการเรียนรูขณะปฏิบัติงาน ( Learning in Action) เปนการการเรียนรูระหวาง

การปฏิบัติงานทํางาน ของ David Garvin โดยเปลี่ยนงานที่ตองทําอยูแลวในแตละวันเปนโอกาสใน

การฝกฝนการเรียนรูทั้งในระดับตัวบุคคล และระดับหนวยงาน ทําใหสามารถปรับตัวเมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทุกโอกาส เพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ( Learning Organization) ซึ่งวิธีการ

เรียนรู มี 4 วิธี คือ 
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1) การเรียนรูโดยการสืบความลับ ( Intelligence Learning) เปนการเรียนรูโดยการ

สืบคามลับจากองคกรคูแขงขันหรือองคกรลักษณะเดียวกัน โดยหาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของจาก

แหลงตางๆ เนื่องจากไมสามารถสอบถามไดโดยตรง โดยการคนหา ( Search) การสอบถาม 

(Inquiry) และการเฝาสังเกตติดตาม (Observation) 

2) การเรียนรูจากประสบการณ ( Experiential Learning) โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ประสบการณของตนเอง ดําเนินการแลวเปนอยางไร มีผลตามมาอยางไร โดยวิธีการศึกษาผล

สะทอน (Reflect) และทบทวนเหตุการณ (Review) 

3) การเรียนรูโดยการทดลอง (Experimental Learning) เปนการลองผิดลองถูก เพื่อ

หาความรูใหมในงานที่ไมมีใครเคยทํามากอน หรืองคกรยังไมมีประสบการณมากอน โดยการ

สาํรวจ (Exploration) และพิสูจนสมมติฐาน (Hypothesis and Test) 

4) การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู ( Leading Learning) เปนการฝกบริหารหัวหนางาน

ในองคกร ใหทําหนาที่เปนผูนําการเรียนรู สรางเคร่ืองมือในการนําการเรียนรูตางๆ โดยเรียนรูใน

การฝกเปนผูนําในการเรียนรู ( Leadership) และการฝกสอน  (Coaching) บุคลากรภายใตการบังคับ

บัญชาใหเรียนรู 
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จากปญหาของ ฝายพัสดุ กองคลัง สํานักงานอัยการสูงสุด ดังที่ไดกลาวไปแลว

เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติงาน/การแกปญหาเดิมน้ัน ผูปฏิบัติงานไดใชแนวทางการเรียนรูหนา

งานอยูแลว จึงไดเลือกนําทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน ( Learning in Acton) มาใชในการแกปญหา

การจัดการความรู และเน่ืองจากไมสามารถสงเจาหนาที่ไปอบรมหรือเรียนรูจากที่อ่ืนได สาเหตุจาก

งานแตละงานมีวงจรในการปฏิบัติคอนขางนาน โดยใชงานที่จําเปนตองทําอยูแลวเปนโอกาสใน

การฝกหัดพัฒนาทักษะในการเรียนรูใหกับคนในองคกรและตัวองคกรเอง ชวยลดความเสี่ยงในการ

รับผิดชอบงานสําคัญๆ ของผูเชี่ยวชาญอีกดวย 

วิศวกรรมความรู  (Knowledge Engineer) เปนการหาความตองการ การออกแบบ การควบคุมงาน

เขียนโปรแกรม การทดสอบ และการติดต้ังการใชงานระบบความรูหรือปญญาประดิษฐ ประกอบ

ไปดวยเทคนิคและเคร่ืองมือในการนําความรูไปสรางเปนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

พฤติกรรมในการแกปญหา หรือตัดสินใจคลายมนุษยหรือกลุมมนุษย ซึ่งจะไดผลลัพธในรูปของ

ระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบชวยตัดสินใจ ระบบจัดการความรู และเอกสารความรู โดยมีกิจกรรม

รูปท่ี 2.4 แผนภาพการเรียนรู ตามทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน 
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KMS = Resulting Hub of Data, Information and Knowledge 

รูปท่ี 2.5 CommonKADS Models 

วิศวกรรมความรู ไดแก การหาและจับความรู การแสดงหรือแทนความรู การตรวจสอบความ

ถูกตองของความรู และการนําความรูไปใชในการแกปญหา และการหาเหตุผล  

การสรางแบบจําลองความรู KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring 

เปนวิธีทางวิศวกรรมความรูอยางหนึ่ง มีกระบวนการดังนี้ 

1) การจับความรู (Knowledge Capture) 

2) การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) 

3) การสังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis) 

4) การนําความรูไปใช (Knowledge Utilization) 

โดยการใชแผนภาพสรางแผนที่ความรู ( Knowledge Map) แสดงกระบวนการต้ังหลกัการ 

(Conceptualization) และแบบจําลองความรู (Knowledge Model) ที่มนุษยใช ในการ ทํางาน 

แกปญหา หรือตัดสนิใจ ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 

1) แบบจําลองความรูภารกิจ (Task Knowledge) 

2) แบบจําลองความรูวิธีการคิด (Inference Knowledge) 

3) แบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา (Domain Knowledge) 

เมื่อไดดําเนินการตามวิธีการวิศวกรรมความรู CommonKADS ในการสรางแบบจําลองตางๆ ในการ

เรียนรูขณะปฏิบัติงาน ก็จะทําใหเกิดการพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและระดับหนวยงานตอไป  
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รูปท่ี 2.6 CommonKADS Models 

 
 

 

2.2 ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของ  (Domain Knowledge ) ที่ไมเกี่ยวของกับการจัดการความรู หมายรวมถึง 

กฎเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติ) 

ระเบียบหลักที่ใชในการปฏิบัติงานพัสดุ คือ ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวย

การพัสดุ พ.ศ.2554 ซึ่งไดใหคํานิยาม ดังน้ี 

“พสัดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณโดยอนุโลม 

“การพสัดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจาง

ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการ

อ่ืนๆ ที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 

“การจาง” หมายความวา การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพง

และพานิชยและการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของ

กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการ การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน  การจางแรงงานตามประมวล

กฎหมายแพงและพานิชย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดทางอเล็ก

ทรอกนิกส ของสํานักงานอัยการสูงสุด จนถึงการทําสัญญากับผูรับจาง มีดังน้ี 

1.แตงต้ังคณะกรรมการการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขต

ของงาน ( Term of Reference:TOR) และรางเอกสารประกวดราคา คณะกรรมการประกวดราคา 

คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงาน 
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เพื่อเปนการประหยัดเวลา ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เมื่อไดรับแจงให

ดําเนินการจากสํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตร และงบประมาณ จะแตงต้ังคณะกรรมการดังกลาวใน

คําสั่งฉบับเดียวกัน  

2.การกําหนดราคากลาง  เปนหนาที่ของคณะกรรมการการกําหนดราคากลาง จาก

สํานกงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคาร และที่ดิน ซึ่งฝายพัสดุทําหนาที่เปนเลขานุการ 

3.การกําหนดรางขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR) และรางเอกสาร

ประกวดราคา  ประกอบดวยการรางขอบเขตของงาน ( Term of Reference:TOR) และรางเอกสาร

ประกวดราคา การรางประกาศเชิญชวน และการปรับปรุงรางขอบเขตงานฯ ใหมีความเหมาะสม 

4.การประกวดราคาโดยวิธีทางอิเล็กทรอกนิกส ประกอบดวยการเผยแพรเอกสาร

เชิญชวน รับซองขอเสนอดานเทคนิค พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน (ผูมีสิทธิเสนอราคา) 

พิจารณารับขอเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคาหลังจากกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง  

รายละเอียดขัน้ตอนการดําเนินการ 

ข้ันตอนการจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

1. การจัดทํา TOR และรางเอกสารประกวดราคา  

- หน.หนวยงาน แตงต้ัง คกก.  

- คกก.จัดทํารางTOR / รางเอกสารประกวดราคาเสนอ หน.หนวยงาน ใหความเห็นชอบ  

- นําสาระสําคัญเผยแพรทาง website เพื่อรับฟงความคิดเห็น 3 วัน  

- คกก.พิจารณา ปรับ/ไมปรับ ใหเสนอ หน.หนวยงาน เห็นชอบ  

- เผยแพร ทาง website อีก 3 วัน 

- การเผยแพรทําตามคูมือการจัดทําประกาศราง TOR ในเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง  

สาระสําคัญ 

• ความเปนมา 

• วัตถุประสงค 

• คุณสมบัติผูเสนอราคา 

• แบบรูปรายการ /คุณลักษณะเฉพาะ 

• ระยะเวลาดําเนินการ 

• ระยะเวลาสงมอบของ / งาน 

• วงเงนิในการจัดหา 
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2. การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 

หน.หนวยงาน ขอใหกรมบัญชีกลางแตงต้ัง คกก.ประกวดราคา  

องคประกอบคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ 

1.ประธานกรรมการ (บุคลากรในหนวยงาน)  

 2.กรรมการอ่ืน ไมนอยกวา 3 คนไมมากกวา 5 คน ใหแตงต้ังจากบุคคลซึ่งมิไดเปน

พนักงานซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา อยางนอย 1 คน  

 3.หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ หรือที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงาน เปนกรรมการและ

เลขานุการ    

 4.เจาหนาที่พัสดุในหนวยงานน้ันเปนผูชวยเลานุการ  

คุณสมบัติของคนนอกในคณะกรรมการประกวดราคา 

 บรรลุนิติภาวะและสัญชาติไทย 

 ไมเปนผูมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนใด ๆ หรือ  มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ

กับผูประสงคจะเสนอราคาตอหนวยงานที่จะจัดหาไมวาทางตรงหรือทางออม 

 ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออก จากหนวยงาน 

 ไมเปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่จัดหาพัสดุ 

แนวทางปฏิบัติการแจงขอใหแตงต้ังคณะกรรมการ 

 หนวยงานแจงรายชื่อผูที่จะแตงต้ังพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน  

 ยื่นตามแบบ บก.001 -1 ที่สํานักงานคลังจังหวัด  

 การตอบ ใช 

–  แบบ บก.001 – 2  

–  แนบคําสั่งแตงต้ัง (ใชตามรูปแบบที่กําหนด) 

3. การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ีเสนอ

ราคา 

 หนวยงาน เปนผูคัดเลือกตลาดกลาง 

 วิธีการคัดเลือก 

1.  จากรายชื่อท่ีกระทรวงการคลังไดข้ึนทะเบียนไว  

2.  ผานคุณสมบัติตามท่ี กวพ.อ.กําหนด 

3.  กรมบัญชีกลางประกาศ 
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 รายชื่อผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 

1 บริษัท พันธวณิช จํากัด โทร 0 2654 1499   

2 บริษัท บีส ไดเมนชั่น จํากัด โทร 0 2298 0345   

3 บริษัท ดาตาแมท จํากัด (มหาชน) โทร 0 2310 5211   

4 บริษัท ซอฟแวรลิ้งค จํากัด โทร 0 2612 3517-21   

5 บริษัท ฟรีอินเตอรเน็ท จํากัด โทร 0 2665 9111   

6 บริษัท ปอป เนทเวอรค จํากัด โทร 0 2630 1700   

7 บริษัท อินเทลลิเจนทโซลูชั่นแอนดเซอรวิส จํากัด โทร  0 2831 

7299  

8 บริษัท นิวตรอน การประมูล จํากัด โทร 0 2635 5200-4   

9 บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จํากัด โทร 0 2944 6860-3 

10 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

 คุณสมบัติของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 

มาตรฐานของสถานท่ีท่ีเสนอราคา 

• สถานที่สําหรับผูเสนอราคา 

- จัดไวเปนสดัสวน  

- ไมสามารถติดตอสื่อสารกันได 

- มีที่สําหรับบุคคล 4 คน 

- มีเคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบัติการที่สามารถเสนอราคาได  

• สถานที่สําหรับคณะกรรมการ 

- จัดไวเปนสัดสวน ซึ่งไมสามารถติดตอสื่อสารกันได 

- มีที่สําหรับบุคคลไมนอยกวา 8 คน  

- มีเคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบัติการที่สามารถแสดงผลการเสนอ

ราคาของทุกราย  

- มีอุปกรณแสดงผลในระหวางการเสนอราคาใหเห็นอยางชัดเจน 

- มีเคร่ืองพิมพที่พิมพรายการที่เสนอราคาไดทันที 

โปรแกรมระบบงาน 

• ใชแบบ Sealed bid Auction  

• ระยะเวลา 30 - 60นาที   

• เสนอราคาไดหลายคร้ัง 
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• กอนเวลา 3 – 5 นาทีสุดทาย ฆอนอยูที่ราคาตํ่าสุด              

• ในเวลา3 – 5 นาทีสุดทาย ระบบไมแสดงราคาของผูใดมีสถานะใด  

• เมื่อการเสนอราคาเทากัน ระบบจะขยายเวลาออกไปอีก คร้ังละ 3 นาที 

การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 

• หนวยงาน คดัเลอืกตลาดกลาง และขอใหกาํหนดวันเวลาและสถานทีเ่สนอ

ราคา  

• ยื่นตามแบบ บก. 002-1 ที่สํานักงานคลังจังหวัด  

• การตอบ ใชแบบ บก. 002 – 2  

• กรณีเปลี่ยนแปลง  

–  ยื่นตามแบบ บก. 003 - 1  

–  การตอบ ใชแบบ บก. 003 - 2  

4. การจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง 

 จนท.พัสดุ รายงานขอความเห็นชอบและเมื่อไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา

หนวยงานแลว จึงดําเนินการตามวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอไป  

 หัวหนาหนวยงานลงนามในประกาศเชญิชวน 

5. การเผยแพรเอกสารประกาศเชิญชวน 

o หนวยงาน 

 ปดประกาศประกวดราคา ณ สถานที่ของหนวยงานอยางเปดเผย 

 การเผยแพรประกาศทางเว็บไซต 3 วัน 

•  หนวยงาน 

•  www.gprocurement.go.th  

 การเผยแพรทําตามคูมือการจัดทําประกาศการจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  

o การเผยแพรเอกสารประกวดราคา  

 การแจกจายหรือจําหนายเอกสารประกวดราคา ณ สถานที่ที่

กําหนด โดยไมมีเงื่อนไข 

 การแจกจายหรือจําหนายเอกสารประกวดราคา ดําเนินการได

ต้ังแตวันที่ประกาศเชิญชวน ซึ่งจะไมนอยกวา 3 วันนับแตวนั

ประกาศ 
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 กําหนดวันรับซองขอเสนอทางดานเทคนิคจะตองใหเวลาผูที่จะ

เสนอราคาจัดทําขอเสนอไมนอยกวา 3 วัน ไมเกิน 30 วันนับแต

วันสุดทายของการแจกจายหรือจําหนายเอกสารประกวดราคา  

 กาํหนดวันเวลารับซองขอเสนอทางดานเทคนิคใหกาํหนดเพยีง

วันเดียว 

6. การลงนามในหนังสอืเง่ือนไข 3 ฝาย 

 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

 ผูประสงคจะเสนอราคาตองลงชื่อในหนังสือเงื่อนไข 3 ฝาย และยื่นพรอมกับซอง

ขอเสนอทางเทคนิค 

7. การรับซองขอเสนอทางเทคนิค 

คกก. ประกวดราคา  

   : รับซอง 

 - ตามวันเวลาและสถานทีท่ีก่าํหนด 

 - ตามขอ 49 (1)  (2) (3) (4) ระเบียบวาดวยการพัสดุ 

   : การรับซอง 

 - รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนและลงชื่อกํากับ 

 - ตรวจสอบหลักประกันซอง กับ จนท.กง. และออกใบรับ ไมถูกตอง ใหบันทึก 

 - รับเอกสารหลักฐาน ตามประกาศ ไมถูกตอง ใหบันทึก 

 - หามรับเอกสาร เมื่อพนกําหนดเวลา 

8. การคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคาเบื้องตน 

 คกก. ประกวดราคา  

- เปดซองทางเทคนิค ในวัน เวลา สถานที่ที่กําหนด 

- พิจารณาคัดเลือกเบื้องตน  

      (1) คุณสมบัติ 

            (2) ขอเสนอดานเทคนิค 

             (3) การไมมีผลประโยชนรวมกัน 

 การพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน 

- คกก.ประกวดราคา  

 : พิจารณาแลวผาน  

 ใหแจงผลเฉพาะรายตามแบบ บก. 004-1  
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 โดยไมเปดเผยตอสาธารณชน / ไมประกาศรายชื่อ  

 : พิจารณาแลวมีผูเสนอรายเดียว  

 ใหยกเลิกดําเนินการใหม หรือ ขอยกเวน กวพ.อ.  

9. การอุทธรณผลการคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคาเบื้องตน 

 ผูที่ไมผานการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน 

o หากจะคัดคาน  

o ใหอุทธรณตอหัวหนาหนวยงาน ใชแบบ บก 004-2  

o ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง 

  

 หัวหนาหนวยงานตองพจิารณาใหเสร็จใน 7 วัน  

 ในระหวางการพจิารณาอุทธรณของหัวหนาหนวยงานจะดําเนินการขัน้ตอนตอไป

ไมได 

 ถาหัวหนาหนวยงานวินิจฉัยวาผูประสงคจะเสนอราคารายใดควรไดรับการ

พิจารณาเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ให คกก. แจงเพิ่มชื่อผูน้ันในรายชื่อผูมีสิทธิเสนอ

ราคาตามแบบ บก.004-3 

 ถาหัวหนาหนวยงานพจิารณาไมเสร็จใน 7 วัน ใหถือวา อุทธรณฟงขึ้น 

 คําวินิจฉัยของหัวหนาหนวยงานใหเปนอันถึงที่สุด ในชั้นฝายบริหาร 

10. การแจงนัดหมายผูมีสิทธิเสนอราคา 

 การแจงนัด วัน เวลา สถานที่ที่เสนอราคา  

     : แจงนัดผูมีสิทธิเสนอราคาตามที่กรมบัญชีกลางเห็นชอบในแบบ บก 002-2  

 : กาํหนดวันเสนอราคาตองเปนวันทาํการ 

 : กําหนดเวลาเสนอราคาตองเปนเวลาราชการ    แตเสร็จหลังเวลาราชการได  

 : การแจงนัดใชแบบ บก 005  

 : แนบแบบ บก. 006 เพื่อใหผูมีสิทธิเสนอราคานํามายื่นในวันเสนอราคา 

: คกก.ประกวดราคา สงมอบขอมูลเบื้องตนตามแบบ  บก.021 ใหตลาดกลางกอนวันเสนอ

ราคา 2 วันทําการ เพื่อใหตลาดกลางเตรียมระบบ  และออก Username & Password ของผูมีสิทธิ

เสนอราคา  

11. การกําหนดราคาเร่ิมตนในการเสนอราคา 

: งานกอสรางใชราคากลาง  

: งานจัดซื้อพัสดุใชวงเงินประมาณ 
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12. การปฏิบัติเขาสูกระบวนการเสนอราคา 

ในวันเสนอราคา 

 - ผูที่ไมไปจะถูกตัดสิทธิ  

 - ถามีผูไปรายเดียว ใหยกเลิก 

13. การแจงผลการพิจารณาการเสนอราคา 

ผูท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการเสนอราคา 

: ผูสิทธิเสนอราคา 

: คณะกรรมการประกวดราคา 

: เจาหนาที่ของรัฐ 

: ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 

ผูมีสิทธิเสนอราคา 

: ไปสถานที่ท่ีเสนอราคาตามวันเวลาที่กําหนด 

: ลงทะเบียนตอหนากรรมการประกวดราคา  

: ยืน่แบบ บก. 006 (รายชื่อไมเกิน 3 คน) พรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล บัตรประชาชนและรับรองสําเนา และหนังสือมอบอํานาจ  

: รับมอบ Username & Password 

: เขาประจํา ณ สถานที่ที่กําหนด ซึ่งแยกจากรายอ่ืน 

: ทดสอบระบบการเสนอราคา กอนเวลา 15 นาที 

:  ไมไป / ไปไมทันเวลาการลงทะเบียน  

 ถูกตัดสิทธิ / ถูกยึดหลักประกันซอง   

: หามนําเคร่ืองมือสื่อสารเขามาในสถานที่เสนอราคา      (หองเคาะราคา) 

: หามมีการติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไมวาดวยวิธีใดๆ 

: เสนอราคาไดหลายคร้ัง  

: การเสนอราคาตองตํ่ากวาราคาสูงสุดและราคาที่ตนเคยเสนอไวกอนแลว  

: ยืนยันราคาสุดทาย ที่เทากับการเสนอราคา  

  ตามแบบ บก.008 เมื่อสิ้นสุดเวลา  

: หากยืนยันราคาสุดทายไมเทากัน ถือวาการเสนอราคาของรายนั้นเปนโมฆะ  

: กรณีที่มีการขยายเวลาใหเสนอราคาตามแบบ บก.009 นําใสซองปดผนึก แลวยื่นใหกับ 

คกก.ประกวดราคา 
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ผูใหบริการตลาดกลาง 

: เตรียมความพรอมของระบบไมนอยกวา 15 นาที  

: ทดสอบระบบและการเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคา  

: มอบ Username & Passwordของผูมีสิทธิเสนอราคาใหกับ  ประธาน คกก.ประกวดราคา 

กอนลงทะเบียนผูมีสิทธิเสนอราคา ไมนอยกวา 5 นาที  

: จะตองมีบุคลากรดาน IT ประจํา ณ สถานที่เดียวกับคกก.ประกวดราคา  

: ลงชื่อในหนังสือเงื่อนไข 3 ฝาย  

ระบบโปรแกรมการเสนอราคา 

• ใชแบบ Sealed bid Auction  

•  ระยะเวลา 30 - 60นาที   

•  กอนเวลา 3 – 5 นาทีสุดทาย ฆอนอยูที่ราคาตํ่าสุด              

•  ในเวลา3 – 5 นาทีสุดทาย ระบบไมแสดงราคาของผูใดมีสถานะใด  

• เมื่อหมดเวลา ถาราคาตํ่าสุดเทากันหลายรายจนไมอาจชี้ขาดได ใหขยายเวลาออกไปอีก

คร้ังละ 3 นาที จนกวาจะไดราคาตํ่าสุดเพียงรายเดียว 

เจาหนาท่ีของรัฐ 

: นําผูมีสิทธิเสนอราคาไปยังสถานที่ที่กําหนด 

: ในระหวางการทดสอบระบบของผูมีสิทธิเสนอราคา  

หากมีปญหาใหไปรายงานตอ คกก. ประกวดราคา 

: สังเกตการณและดูแลใหการเสนอราคาเปนไปดวยความเรียบรอย  

: กรณีเกิดเหตุที่ทําใหการเสนอราคาไมเรียบรอย หรือไมเปนธรรม ใหรายงานประธาน 

คกก.ประกวดราคาโดยดวน 

คณะกรรมการประกวดราคา 

: ไมนอยกวากึ่งหน่ึงตองประจําอยู ณ สถานที่เสนอราคา  

: รับ Username & Password จากผูใหบริการตลาดกลาง  

: รับแบบ บก. 006 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  สําเนาบัตรประชาชน

ของผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคา และหนังสือมอบอํานาจตรวจสอบความถูกตอง 

: จัดใหผูมีสิทธิเสนอราคาลงทะเบียนตอกรรมการที่ไดรับมอบหมาย  

: มอบ Username & Password ใหผูมีสิทธิเสนอราคา  

: ใหเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับมอบหมายนําไปยังสถานที่ที่กําหนด  

 : ประกาศผูหมดสิทธิเสนอราคา ตามแบบ บก. 007 ปดไว ณ สถานที่ที่เสนอราคา 
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: เมื่อการเสนอราคาสิ้นสุดลง ใหสงสําเนาประกาศใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นทราบ

ตอไป  

: มีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว ใหยกเลิกการเสนอราคา แลวรายงานหัวหนาหนวยงาน 

: ตองดูแลการเสนอราคาทุกขั้นตอนใหเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต เปนธรรม 

 : มีเหตุที่จะทําใหเกิดความไมเรียบรอย หรือไมเปนธรรมเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ทีจ่ะพจิารณายกเลกิ หรือเลือ่นการเสนอราคาออกไป แลวรายงานหัวหนาหนวยงาน 

 : กรณีไมมีการขยายเวลาการเสนอราคา 

เมื่อการประมูลทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว  

 กรรมการที่ไดรับมอบหมายเก็บแบบแจงยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา 

(แบบ บก. 008)  

 : กรณีที่มีการขยายเวลาการเสนอราคา 

 กรรมการที่ไดรับมอบหมายเก็บแบบ บก.008 และมอบแบบ บก.009 เพือ่ใหเสนอ

ราคาใหม 

• เมื่อกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดลง คกก.ประกวดราคา ประชุมเพื่อรับราคา แลว

รายงาน  หน.หนวยงาน ทราบภายในวันทําการถัดไป  

•  หน.หนวยงานเห็นชอบ ให คกก. แจงผลตามแบบ บก 010-1ใหทราบทุกราย และ

ประกาศเว็บไซตสวนราชการและกรมบัญชีกลาง อยางนอย 3 วัน 

•  หน.หนวยงานไมเห็นชอบ ให คกก.ประกวดราคาทบทวน ถา คกก.ยนืยนัและ หน.

หนวยงานไมเห็นดวย ใหยกเลิก แจงผลใชแบบ บก 010-2 และประกาศทางเว็บไซต 

14. การอุทธรณผลการพิจารณาการเสนอราคา 

 หากผูเสนอราคาไมเห็นดวยหรือไมไดรับความเปนธรรม 

 ใหอุทธรณหรือรองเรียนตอ กวพ.อ. ภายใน 3 วัน 

 กวพ.อ. พิจารณาใหเสร็จใน 30 วันในระหวางอุทธรณ จะดําเนินการในขัน้ตอน

ตอไปไมได 

 การพิจารณาอุทธรณของ กวพ.อ. มติใหเปนอันถึงที่สุดในชั้นของฝายบริหาร  

 ในกรณีที่ กวพ.อ. เห็นวาอุทธรณฟงขึ้น หรือคํารองเรียนมีผล ใหสั่งใหหนวยงานที่

จะจัดหาพสัดุดําเนินกระบวนการเสนอราคาใหม โดยเร่ิมจากขัน้ตอนใดกไ็ด

ตามแตจะมีคําสั่ง  
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 ในกรณีที่ กวพ.อ. เห็นวาอุทธรณฟงไมขึ้น หรือคํารองเรียนมีผล หรือฟงขึ้นแตไม

มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาที่ไดแจงไปแลว ก็ใหแจงหนวยงานเพื่อ

ดําเนินการตอไป  

15. มาตรการรักษาความเปนธรรมและผลประโยชนของรัฐ 

 ขอหาม 

1. หามผูเสนอราคาติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 

2. หามผูเสนอราคาออกจากสถานที่ 

3. หามเสนอราคาสูงกวาราคาสูงสุด 

4. หามเสนอราคาสูงกวาที่ตนเคยเสนอ  

 กอนการเสนอราคาใหคณะกรรมการประกวดราคาเปดเผยราคาสูงสุด 

 หัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ  อาจใหมีการถายทอดโทรทัศนทางวงจรปด

หรือเปนการทั่วไปได  

 ในระหวางการเสนอราคามีเหตุขัดของใหคณะกรรมการประกวดราคาสั่งพัก

กระบวนการเสนอราคา และหักเวลาที่สั่งพักออก เมื่อแกไขแลวใหดําเนินการ

ตอไปใหเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน ถาไมเสร็จใหประธานคณะกรรมการประกวด

ราคาสั่งยกเลิกและนัดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคา

ใหม 

 บทลงโทษ 

ถา กวพ.อ. เห็นวาเจาหนาที่ ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูเขามามีสวนเกี่ยวของกับ

การจัดหาพัสดุ มิไดปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบหรือมีเจตนากอใหเกิดความ

เสียหายแกผูมีสิทธิเสนอราคาหรือทางราชการ กวพ.อ. อาจใหดําเนินการตาม

กฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ หรือ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของก็ได หรือหากมีการทุจริต ใหแจงผูบังคับบัญชาของผูน้ัน

ดําเนินการทางวินยัดวย  

16. บทเฉพาะกาล 

 การดําเนินการใดๆ ที่กระทํากอนหนาวันที่ระเบียบ ใชบังคับเปนอันสมบูรณ

และใหมีผลตอไปตามขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลว   

 การจัดหาพัสดุที่มีมูลคาต้ังแตหารอยลานบาทขึ้นไป หากยังมิไดเร่ิมตนเสนอ

ราคา แมมีการประกาศเชิญชวนไปแลวหรือตรวจสอบคุณสมบัติและขอเสนอ
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ทางเทคนิคแลว ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบเทาที่จะทําได โดยไมขัดตอ

ขอกาํหนดเดิม 

แนวทางการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาล  

 การจัดหาพัสดุท่ีมีมูลคาตั้งแต 500 ลานบาทข้ึนไป  

(1.) กรณีที่ยังไมประกาศเชิญชวน ใหเร่ิมดําเนินการตามระเบียบใหม 

(2.) กรณีที่ประกาศเชิญชวนแลว ยังไมไดรับซองขอเสนอทางเทคนิค ให คกก.

ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เปน คกก.ประกวดราคาในขั้นตอน

การรับซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือคัดเลือกเบื้องตนเปนผูมีสิทธิเสนอราคา

ตอไป 

(3.) ดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนแลว แตยังไมมีการเสนอราคา ให คกก.ดําเนินการ

ประมูล เปน คกก.การประกวดราคา และดําเนินการตามระเบียบในขั้นตอนการ

เสนอราคาตอไป  

(4.) กรณีที่ตองการเปลี่ยนแปลงประกาศชื่อผูใหบริการตลาดกลาง กําหนดวัน 

เวลา และสถานที่ใชในการเสนอราคาแลว ใหใชแบบ บก. 003-1 

 

ในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี กรณี การจัดซื้อจัดจางใดๆ ที่จะมีการลงนามในสัญญาต้ังแต

วันที่ 1 ม.ค. 2548 จะตองปฏิบัติงานผาน ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ( Government 

Procurement) (www.gprocurement.go.th)  ควบคูไปดวย ซึ่งเปนศูนยกลางขอมูลเพื่อการเปดเผย 

และเชื่อมโยงการจัดซื้อจัดจางจากทุหนวยงานภาครัฐ และเปนระบบอัตโนมัติเพื่อนําเอกสารสัญญา

จัดซื้อจัดจาง มาเปดเผยที่เว็บไซตศูนยกลางขอมูล รองรับการจัดซื้อจัดจางที่มีมูลคาสูง ชวยในการ

คัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเบื้องตนและการประกวดราคาทางอินเทอรเน็ต โดยเนนงานกอสราง 
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รูปท่ี 2.7 หนาหลกัระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

รูปท่ี 2.8 แผนภาพสวนประกอบระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
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2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  (เอกสารวิชาการ ต้ังแต หนังสือ วารสารวิชาการ Journal การประชุม

วิชาการ Proceedings บทความทางวิชาการ Article รายงาน) 

กรณีศึกษาระบบการจัดการความรู ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งไดบทสรุปวา

บุคลากรในหนวยงานสามารถใชความรูที่มีอยูในระบบไดสะดวก เกิดความรูใหมเนื่องจากมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดการประสานงานทั้งในระดับบุคลากรและระดับหนวยงาน และยังมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติอันสงผลตอการเรียนรูอีกดวย สามารถพัฒนาใหองคกรยกระดับสู

องคกรแหงการเรียนรูในอนาคต 

การจัดการความรูในภาคราชการของกรมสงเสริมการเกษตร อันเกิดเนื่องมากถูก

บังคับใหทําจากแผนคํารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2547 ซึง่ในระยะแรกเปนเปนดวยความ

ยากลําบากในการติดตอสื่อสาร บุคลากรในหนวยงานเห็นวาเปนการเพิ่มภาระงานประจํา เนื่องจาก

มีการประชุมทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคบอยคร้ัง คณะทํางานเองยังขาดความรู ความเขา

ในในเคร่ืองมือ ตาราง แผนภาพ ตางๆ ตอมาในระยะหลังเมื่อมีการดําเนินการจัดการความรูอยาง

สม่ําเสมอ ที่เนนการพัฒนาคน องคกรณ และงาน บุคลากรมีทักษะในการจัดการความรู มีการ

ทํางานเปนทีม การการตัดสินใจรวมกัน เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน มีการบูรณาการในหนวยงานที่มี

ลักษณะการทํางานคลายคลึงกัน เชขน ศูนยสารสนเทศ กับฝาย hard ware และฝาย soft ware 

สามารถถอด Tacit Knowledge ใส VCD แผนเดียวกันได ซึ่งจากเดิมไมมีการพูดคุยกันระหวาง

หนวยงาน สวนปญหาที่พบก็คือ เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจอยางถองแทวาเร่ือง KM คอือะไร 

ปญหาที่พบอีกอยางคือ CKO บางระดับยังไมใหความสําคัญทําใหคณะทํางานกลาววา “ถาผูใหญไม

สนใจจะทําอยางไร” ซึ่งทางคณะทํางานไดดําเนินการตอไปอยางไมหยุดยั้งเนื่องจากเห็นวาเปน

ประโยชน ปจจัยแหงความสําเร็จนอกจากทักษะและเทคนิคตางๆ ที่ควรทราบแลว สิ่งสําคัญที่สุดคือ

การที่ CKO ที่ดีเทากับมีชัยไปแลวคร่ึงหน่ึง ที่สามารถสนับสนุนการสรางกิจกรรมการเรียนรูตางๆ 

ใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง และไดใหขอแนะนําไววา การเร่ิมตนทํา KM นั้น จะตองสรางความเขาใจ

รวมกันกอนวาทําไปเพื่ออะไร สรางจุดมุงหมายรวมกัน การีสวนรวมคือ รวมคิด รวมทํา รวม

รับผิดชอบ รวมตัดสินใจเปนเร่ืองสําคัญ ในคณะทํางานจะตองมีหนาที่และรวมกันทํางาน

รับผิดชอบทุกคนจะไมทํางานเฉพาะประธานกับเลขาเทานั้น 

 

 

 

 
 


