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การสราง PR 

ME51N 

 

 

รายละเอียด Doc. Type ตามตารางขางลางนี้ 

Doc. Type ความหมาย Doc. Type ความหมาย 

ซ.ตกลงราคา 

ซ้ือสินคา-วิธีตางๆ 

จ.ลวงฯ ตกลงราคา 

จางงานบริการ-วิธีตางๆ 
ออก PR กอนปงบประมาณ 

ซ.ประกวดราคา จ.ลวงฯ ประกวดราคา 

ซ.คัดเลือก จ.ลวงฯ คัดเลือก 

ซ. E-Auction จ.ลวงฯ E-Auction 

ซ. พิเศษ จ.ลวงฯ พิเศษ 

จ.ตกลงราคา 

จางงานบริการ-วิธีตางๆ 

จ.ผูกพันฯ ตกลงราคา 

จางงานบริการ-วิธีตางๆ 
สัญญาตอเนื่องขาม

ปงบประมาณ 
(มากกวา 1 ปงบประมาณ) 

จ.ประกวดราคา จ.ผูกพันฯ ประกวดราคา 

จ.คัดเลือก จ.ผูกพันฯ คัดเลือก 

จ.E-Auction จ.ผูกพันฯ E-Auction 

จ.พิเศษ จ.ผูกพันฯ พิเศษ 

จ.ออกแบบ ตกลงราคา 

จางออกแบบ-วิธีตางๆ 

จ.ออกฯผูกฯ ตกลงราคา 
จางออกแบบ-วิธีตางๆ 
สัญญาตอเนื่องขาม

ปงบประมาณ 
(มากกวา 1 ปงบประมาณ) 

จ.ออกแบบ ประกวดราคา จ.ออกฯผูกฯประกวดราคา 

จ.ออกแบบ คัดเลือก จ.ออกฯผูกฯคัดเลือก 

จ.ออกแบบ E-Auction จ.ออกฯผูกฯE-Auction 

จ.ปรึกษา-ตกลงราคา 

จางท่ีปรึกษา-วิธีตางๆ 

จป.ลวงหนาตกลงราคา 

จางปรับปรุง-วิธีตางๆ 
ออก PR กอนปงบประมาณ 

จ.ปรึกษา-ประกวดราคา จป.ลวงหนาประกวด 

จ.ปรึกษา-คัดเลือก จป.ลวงหนาคัดเลือก 

จ.ปรึกษา-E-Auction จป.ลวงหนาE-Auction 
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Doc. Type ความหมาย Doc. Type ความหมาย 

แลกฯ ตกลงราคา 
แลกเปล่ียนสินคา-วิธี

ตางๆ 

จป.ผูกพัน ตกลงราคา 
จางปรับปรุง-วิธีตางๆ 
สัญญาตอเนื่องขาม

ปงบประมาณ 
(มากกวา 1 ปงบประมาณ) 

แลกฯ ประกวดราคา จป.ผูกพัน ประกวดราคา 

แลกฯ คัดเลือก จป.ผูกพัน คัดเลือก 

เชา -ตกลง 

เชา-วิธีตางๆ 

จป.ผูกพัน E-Auction 

เชา -ประกวดราคา เชา จซ ตกลงราคา 

เชา-วิธีตางๆ 
ตองการทําสัญญาจะซ้ือจะ

ขาย 

เชา -คัดเลือก เชา จซ. ประกวดราคา 

เชา -E-Auction เชา จซ.คัดเลือก 

เชา -พิเศษ เชา จซ.E-Auction 

จซ.ตกลงราคา 

จะซ้ือจะขาย-วิธีตางๆ 
ตองการทําสัญญาจะซ้ือ

จะขาย 

เชา จซ.พิเศษ 

จซ.ประกวดราคา เชาลวงฯ ตกลงราคา 

เชา-วิธีตางๆ 
ออก PR กอนปงบประมาณ 

จซ.คัดเลือก เชาลวงฯ ประกวดราคา 

จซ. E-Auction เชาลวงฯ คัดเลือก 

จซ. พิเศษ เชาลวงฯ E-Auction 

ซ.ลวงหนา ตกลงราคา 

ซ้ือสินคา-วิธีตางๆ 
ออก PR กอน
ปงบประมาณ 

เชาลวงฯ พิเศษ 

ซ.ลวงหนา ประกวดราค เชาผูกพันฯ ตกลงราคา 

เชา-วิธีตางๆ 
สัญญาตอเนื่องขาม

ปงบประมาณ 
(มากกวา 1 ปงบประมาณ) 

ซ.ลวงหนา คัดเลือก เชาผูกพันฯ ประกวด 

ซ.ลวงหนา E-Auction เชาผูกพันฯ คัดเลือก 

ซ.ลวงหนา พิเศษ เชาผูกพันฯE-Auction 

   เชาผูกพันฯ พิเศษ 

  

  

ซ.ผูกพันฯ ประกวดราคา 
ซ้ือ-วิธีตางๆ 

สัญญาตอเนื่องขาม
ปงบประมาณ 

(มากกวา 1 ปงบประมาณ) 

  ซ.ผูกพันฯ คัดเลือก 

  ซ.ผูกพันฯ E-Auction 

  ซ.ผูกพันฯ พิเศษ 

 

Acc. Assign. Cat. เลือกรหัสใหถูกตองตามความหมายในตารางนี้ 

Acc. Assign. Cat. ความหมาย 

A ครุภัณฑ (มูลคาตอหนวย 5,000 บาทขึ้นไป)  

L ครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ (มูลคาตอหนวยตํ่ากวา 5,000 บาท) 

R คาซอมครุภัณฑ 

K คาใชจายอ่ืน ๆ 

วาง ซ้ือวัสดุเขาคลัง  

 

Short Text , Item Text (ช่ือรายการ) 

ช่ือรายการใน PR ตองตรงกับช่ือเรื่องในหนังสือขออนุมัติหลักการ/งบประมาณ และใบจองงบประมาณ  

Quantity 

ปริมาณใน PR ตองตรงกับ ปริมาณในหนังสือขออนุมัติหลักการ/งบประมาณ  
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Units 

หนวยนับใน PR และหนวยนับในเอกสารแนบทุกฉบับ ตองตรงกันท้ังหมด  

ยกเวน กรณีท่ีซ้ือวัสดุเขาคลัง แลววัสดุนั้นมีหนวยเก็บกับหนวยซ้ือ คนละหนวย หนวยนับใน PR จะแสดงหนวยเก็บ 
สวนหนวยนับในใบเสนอราคาจะแสดงหนวยซ้ือ จะสามารถตางกันได แตตองตรวจสอบขอมูลใน Material Master 
ใหมั่นใจกอน 

Value Price 

ราคาตอหนวยใน PR ตองเปนราคาตอหนวยท่ีรวม VAT แลว และตรงกับราคาในหนังสือขออนุมัติหลักการ/
งบประมาณ กรณีท่ี PR วงเงินไมเกิน 1 แสนบาท สามารถใชราคาตอหนวยตามใบเสนอราคาไดเลย แตตองไมเกิน
วงเงินงบประมาณท่ีไดอนุมัติ  

Total Value 

ยอดเงินรวมใน PR ตองเปนยอดเงินท่ีรวม VAT แลว และตรงกับยอดรวมในใบจองงบประมาณ หรือ ยอดเงินรวม
เทากับใบเสนอราคาไดแตตองไมเกินยอดรวมในใบจองงบประมาณ 

Delivery Date 

วันท่ีกําหนดสงมอบใน PR ตองระบุเปนวันท่ีลวงหนา หามยอนหลัง 

Mat. Group 

Mat. Group ตองสอดคลองกับ Doc. Type เชน Doc. Type เปน จางฯ Mat. Group ก็ตองเปน Z001 หรือ Z002 

จางทําของ คือ ผลสําเร็จของงานตองมีการสงมอบเปนของ 

จางบริการ คือ ผลสําเร็จของงานไมมีตัวตน ไมมีการสงมอบของ แตสงมอบดวยคุณภาพของการบริการ 

มีรายละเอียดตามตารางนี้ 

Mat. Group ความหมาย 

1xxx คลังวัสดุท่ัวไป 

2xxxxxxxx คลังยา 

3xxx คลังเวชภัณฑ 

4xxx คลังพยาธิ 

5xxx บรรจุภัณฑ  

7xxx ครุภัณฑ 

8xxx วัสดุส้ินเปลือง 

Z001 งานบํารุงรักษา/งานบริการ 

Z002 งานกอสราง/งานจางทําของ/งานจางซอม 
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Tracking 

ตองระบุลงใน PR ทุก Items และตองระบุใหตรงกับปงบประมาณท่ีไดรับ ของ Items นั้น ๆ 

(ปงบประมาณท่ีระบุอยูบนใบจองงบประมาณ) 

Request Date 

วันท่ีขอดําเนินการจัดหา ตองระบุใหตรงกับปงบประมาณของแตละ Items นั้น ๆ (ใหตรงกับ Tracking)  

 

Earmark Funds Number & Items 

Earmark Funds No. และ Items ตองตรงกับใบจองงบประมาณ ยกเวน การซ้ือวัสดุเขาคลังไมตองกรอก 
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สถานท่ีสงมอบ (Name in Tab “Delivery Address”) 

ตองระบุสถานท่ีสงมอบใน PR ทุก Items ถาไมระบุไวจะทําใหใบตรวจรับแสดงขอมูลไมครบถวน 

 

 

พันธกิจ 

ตองระบุใหถูกตองตรงกับกิจกรรมท่ีดําเนินการ เลือกไดพันธกิจเดียว ถามีมากกวา 1 พันธกิจ ใหเลือกพันธกิจหลัก
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Tab Texts 

Item text  : รายละเอียดของรายการท่ีซ้ือ/จาง ถากรอกท่ี Short Text ไมพอ  

ใหมากรอกท่ี Item text 

ช่ือเรื่องท่ีขอซ้ือ/จาง : กรอก ช่ือเรื่องท่ีขอซ้ือ/จาง 

จุดประสงคและเหตุผล : กรอก จุดประสงคและเหตุผล ท่ีจัดหาเรื่องนี้ 

กําหนดเวลางานแลวเสร็จ : กรอก กําหนดเวลาใหงานแลวเสร็จ เชน 30 วัน, 60 วัน  

ช่ือเจาหนาท่ีพัสดุ  : กรอก ช่ือ-สกุล เจาหนาท่ีพัสดุ ท่ีรับผิดชอบในการจัดหาเรื่องนี้ 

หมายเลขติดตอ  : กรอก หมายเลขโทรศัพทภายในท่ีใชติดตอ ของเจาหนาท่ีพัสดุ 

โทรสาร   : กรอก หมายเลขโทรสาร ของเจาหนาท่ีพัสดุ 

ช่ือหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ : กรอก ช่ือ-สกุล หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
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ช่ือหัวหนาหนวยงาน : กรอก ช่ือ-สกุล หัวหนาหนวยงาน 

ราคาซ้ือครั้งลาสุด  : กรอก ราคาท่ีเคยซ้ือครั้งลาสุดของรายการนั้น ๆ ถาไมทราบก็ไมตองกรอก 

หนวยงานท่ีขอจัดหา : กรอก ช่ือหนวยงานท่ีออก PR 

ช่ือผูบันทึก  : กรอก ช่ือผูบันทึกขอมูลเขาระบบ (คนคีย PR) 

กดปุม Check    เพื่อตรวจ Error ถามี Error ตองแกไขใหถูกตองกอน เมื่อแกไขแลวใหกดปุม Check อีกครั้ง

เมื่อไมมี Error แลว ใหกดปุม Save   จะไดเลข PR “11xxxxxxxx” ใหจดไว (จบการสราง PR) 
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การเรียกดู PR   

เขาหนาจอ ME53N 

 

เรียกดูไดอยางเดียว การเรียกดูท่ีหนาจอนี้จะไมล็อคหนาจอการทํางานของผูอ่ืน 

การแกไข PR 

เขาหนาจอ ME52N 

 

แกไขไดเฉพาะชองท่ีเปนแถบสีขาวเทานั้น ชองท่ีเปนแถบสีเทาจะแกไขไมได  

หากการอนุมัติในระบบ (Release) สมบูรณแลว จะแกไขไมไดเลย 

1. กดปุม Other PR 2. กรอกเลขท่ี PR 

1. กดปุม Other PR 
2. กรอกเลขท่ี PR 
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การยกเลิก PR 

การยกเลิกในระบบจะทําไดก็ตอเมื่อ PR นั้นตองมีการ Release ท่ียังไมสมบูรณ  

ถาหากการ Release สมบูรณแลว จะตองทําบันทึกถึงผูอนุมัติ ใหยกเลิกการอนุมัติในระบบกอน (Cancel Release) 

เขาหนาจอ ME52N 

 

 

 

กรณีท่ีทํา Delete Items ไปแลว และตองยกเลิกการ Delete Items ใหกดปุม Undelete ในขั้นตอนท่ี 2  

1. กดปุม Other PR 
2. กรอกเลขท่ี PR 

1. กดเลือก Item 
ทีตองการยกเลิก 

2. กดปุม Delete ถาตองการยกเลิก 
Delete ใหกดปุม Undelete  

3. กดปุม Save 
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การพิมพ PR 

เขาหนาจอ ZPOF001 

 

 

Purchase Requisition  : กรอก เลขท่ี PR ท่ีตองการพิมพ 

เรียน    : ไมตองกรอก ระบบจะแสดงใหอัตโนมัติ 

เหตุผล    : ใหเลือกเหตุผลสอดคลองกับวิธีการจัดหาของแตละเรื่อง 

วันท่ีออก PR   : ใหระบุวันท่ีเฉพาะ PR ลวงหนาเทานั้น 

วันท่ีเจาหนาท่ีพัสดุลงนาม  : เลือกวันท่ี เจาหนาท่ีพัสดุลงนาม (ถาไมทราบใหเวนวาง)  

วันท่ีหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุลงนาม : เลือกวันท่ี หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุลงนาม (ถาไมทราบใหเวนวาง) 

วันท่ีหัวหนาหนวยงานลงนาม : เลือกวันท่ี หัวหนาหนวยงานลงนาม (ถาไมทราบใหเวนวาง) 

กดปุม Execute 



   

����ก����	
���� 

__________________________________________________________________________________ 

11 

 

 

 

 

 

1. กดเลือก PR ท่ี
ตองการพิมพ 

2. กดปุม 
Call Report 
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