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คูมือการปฏิบัติงานพัสดุ สํานกังานสาขา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

คูมือการปฏิบัติงานพัสดุ 

สํานักงานสาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม 

1. ที่มาและความสําคัญ  

 คูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารท่ีแตละหนวยงานสรางข้ึนมาเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานนั้นและใชเปนคูมือสําหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานอีกท้ังยังสามารถ

ปรับปรุงใหสอดคลองกับระเบียบ วิธี และเทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนไปในอนาคต 

 คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) หรือ บางทีอาจจะเรียกวา คูมือการทํางาน (Work Instruction 

= WI) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึง

ข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ เปนเอกสารท่ีกลาวถึงรายละเอียดของงานเฉพาะอยาง     

แบบทีละข้ันทีละตอน (Step by Step) เพ่ือท่ีจะควบคุมใหผูปฏิบัติ ทําตามไดอยางถูกตองทุกครั้ง ตั้งแต

เริ่มแรก (Do it Right / It the First Time) เพ่ือปองกันหรือลดโอกาสการเกิดปญหาตาง ๆ มักจัดทําข้ึน

สําหรับงานท่ีมีความซับซอน หลายข้ันตอน และเก่ียวกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเม่ือการ

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงในความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 สําหรับผูท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ นั้นจําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  จึงไดมีพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 

2560 และมีผลบังคับใชในวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 เปนตนไป มีเหตุผลในการประกาศใช เพ่ือใหการ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกรอบการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยการ

กําหนดเกณฑมาตรฐานกลาง เพ่ือใหหนวยงานของรัฐทุกแหงนําไปใชเปนหลักปฏิบัติ โดยมุงเนนการเปดเผย

ขอมูลตอสาธารณชนใหมากท่ีสุด เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีการ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางท่ีคํานึงถึงวัตถุประสงคของการใชงานเปนสําคัญ ซ่ึงจะกอใหเกิดความคุมคาในการใช

จายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซ่ึงจะทําใหการจัดซ้ือจัดจาง           

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 สํานักงานสาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม จึงจัดทํา “คูมือการปฏิบัติงานพัสดุ เพ่ือประกอบการ

ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เปนไปตามกฎหมาย 

และระเบียบท่ีเก่ียวของ กอใหเกิดประโยชนสูงสุด และสอดคลองกับหลักการ “คุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตรวจสอบได” 
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2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานดานพัสดุ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ และ

ถูกตองตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง 

 2.2 เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

 2.3 เพ่ือใหผูใชบริการสามารถทราบถึงกระบวนการ/ข้ันตอนการทํางาน 

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 สนับสนุนบุคลากรภายในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ใหมีความสะดวก

ในการปฏิบัติงาน 

  3.1.2 มีระบบบริหารจัดการท่ีมีความรวดเร็ว ถูกตองตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ 

  3.1.3 สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองและสามารถนําระบบสารสนเทศมาควบคู

กับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 การปฏิบัติงานมีมาตรฐานเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  3.2.2 บุคลากรในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

  3.2.3 ผูใชบริการสามารถทราบถึงกระบวนการของงานพัสดุและปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย 

และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

4.กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรภายในคณะครุศาสตรศาสตร และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

5. คําจัดกัดความ  

 5.1 การจัดซ้ือจัดจาง หมายความวาการดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือจาง เชา แลกเปลี่ยน 

หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

 5.2 พัสดุ หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางท่ีปรึกษาและงานจางออกแบบ หรือ

ควบคุมงานกอสราง รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

 5.3 สินคา หมายความวา วัสดุครุภัณฑท่ีดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอ่ืนใด รวมท้ังงานบริการ       

ท่ีรวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น  

 5.4 งานบริการ หมายความวา งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทําของและการรับขน 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แตไมหมายความรวมถึงการจาง

ลูกจาง ของหนวยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ         

งานจางท่ีปรึกษา งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย    
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 5.5 การบริหารพัสดุหมายความวาการเก็บ การบันทึกการเบิกจายการยืม การตรวจสอบการบํารุงรักษา 

และการจําหนายพัสดุ 

 5.6 ราคากลาง หมายความวา ราคาเพ่ือใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไว

ซ่ึงสามารถจัดซ้ือจัดจางไดจริงตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

  (1) ราคาท่ีไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีคณะฯกรรมการราคากลางกําหนด 

  (2) ราคาท่ีไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดทํา  

  (3) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด 

  (4) ราคาท่ีไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 

  (5) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ 

  (6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ 

 ในกรณีท่ีมีราคาตาม (1) ใหใชราคาตาม (1) กอน ในกรณีท่ีไมมีราคาตาม (1) แตมีราคาตาม (2) หรือ 

(3) ใหใชราคาตาม (2) หรือ (3) กอน โดยจะใชราคาใดตาม (2) หรือ (3) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน

ของรัฐเปนสําคัญ ในกรณีท่ีไมมีราคาตาม (1) (2) และ (3) ใหใชราคาตาม (4) (5) หรือ (6)โดยจะใชราคาใดตาม 

(4) (5) หรือ (6) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ 

 5.7 เงินงบประมาณ หมายความวา เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายกฎหมาย

วาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเก่ียวดวยการโอนงบประมาณ เงินซ่ึงหนวยงานของรัฐไดรับไวโดย

ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายวาดวยเงิน

คงคลัง เงินซ่ึงหนวยงานของรัฐไดรับไวโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร

คาธรรมเนียม หรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีตกเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมายหรือท่ีราชการ สวน

ทองถ่ินมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และใหหมายความรวมถึงเงินกูเงินชวยเหลือ และเงินอ่ืนตามท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง 

 5.8 หนวยงานของรัฐ หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตามรัฐธรรมนูญหนวย

ธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หนวยงานอิสระ

ของรัฐ และหนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 5.9 เจาหนาท่ี หมายความวา ผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ 

 5.10 หัวหนาเจาหนาท่ี หมายความวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายงานซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือ

จัดจางหรือการบริหารพัสดุตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐนั้น กําหนดหรอื

ผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ี 

 5.11 หัวหนาหนวยงานของรัฐ หมายความวา ผูดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐ ดังตอไปนี้ 

  (1) ราชการสวนกลาง หมายถึง อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะ

เปนนิติบุคคล 

  (2) ราชการสวนภูมิภาค หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด 
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  (3) ราชการสวนทองถ่ิน หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรีนายก

องคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผูดํารงตําแหนงท่ีเรียกชื่อ   

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา 

  (4) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการใหญ หรือผูดํารงตําแหนง  

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา 

  (5) องคการมหาชน หมายถึง ผูอํานวยการ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเทา 

  (6) องคกรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสํานักงาน

ผูตรวจการแผนดิน เลขาธิการคณะฯกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูวาการตรวจเงิน

แผนดิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

  (7) องคกรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด 

  (8) หนวยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการสํานักงาน

ศาลปกครอง เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

  (9) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี 

  (10) หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 

  (11) หนวยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี

ฐานะเทียบเทา 

  (12) หนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน     

ตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงานนั้น 

 5.12 คณะกรรมการนโยบาย หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ 

 5.13 วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแก การท่ีหนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขามาเจรจาตอรองราคารวมท้ังการ

จัดซ้ือจัดจางพัสดุกับผูประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ตามกรณีดังตอไปนี ้

  (ก) ใชท้ังวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลวแตไมมีผูยื่น

ขอเสนอหรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก 

  *(ข) การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการท่ัวไป และมีวงเงิน  

ในการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  (ค) การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีผูประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการ

จัดซ้ือจัดจางพัสดุจากผูประกอบการซ่ึงเปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบดวยกฎหมายเพียง

รายเดียวในประเทศไทยและไมมีพัสดุอ่ืนท่ีจะใชทดแทนได 
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  (ง) มีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือ      

เกิดโรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ และการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป หรือ

วิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

  (จ) พัสดุท่ีจะทําการจัดซ้ือจัดจางเปนพัสดุท่ีเก่ียวพันกับพัสดุท่ีไดทําการจัดซ้ือจัดจางไวกอน

แลวและมีความจําเปนตองทําการจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณหรือตอเนื่องในการใชพัสดุนั้น โดย

มูลคาของพัสดุท่ีทําการจัดซ้ือจัดจางเพ่ิมเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุท่ีไดทําการจัดซ้ือจัดจางไวกอนแลว 

  (ฉ) เปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศหรือหนวยงาน

ของตางประเทศ 

  (ช) เปนพัสดุท่ีเปนท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางซ่ึงจําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง 

  (ซ) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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1. กระบวนการข้ันตอนการขออนุมัติในหลักการจัดทําประมาณการวัสดุ  

 

ผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 
คําอธิบาย 

การปฏิบัติงาน 

เอกสาร 

ท่ีเกี่ยวของ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 
เจาหนาที่สาขา  

 

 

สาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดรับ

บันทึกขอความแจง เร่ือง งบประมาณ

จัดสรรประจําไตรมาจากงานบริหาร

และวางแผน คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

1.บันทึกขอความ 

จากคณะฯ 

1 วัน 

 

 

 

 

 

สาขาแจงจัดสรรงบประมาณไปยัง

หลักสูตรเพื่อใหดําเนินการจัดทาํ

ประมาณการวัสดุประจําไตรมาส 

 15 นาที 

หลักสูตร  

 

 

หลักสูตรจัดทําประมาณการความ

ตองการใชวัสดุประจําไตรมาส 

1. แบบฟอรม

ประมาณการ 

 

 

2 วัน 

 หลักสูตรจัดทําบันทึกขอความนาํสง

เอกสารประมาณการพรอมแนบใบ

ประมาณการวัสดุ 

1. รายการวัสดุ 

ที่ขอซ้ือ 

2. ใบเสนอราคา 

3.รายชื่อกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ /

กรรมการกําหนด

ราคากลาง 

4. บันทึกขอความ

ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 

 

 

เจาหนาที่สาขา  

 

 

 

เจาหนาที่สํานกังานสาขาตรวจสอบ

ความถูกตอง 

 

 

30 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารถูกตองครบถวน 

เจาหนาที่สาขาเสนอหวัหนาสาขา 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมเพื่อให 

ความเห็นชอบเบื้องตน เพื่อผานหนังสือ

ไปยังผูบริหารคณะฯ 

3 นาท ี

 

 

  

เร่ิมตน 

สาขาไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณจากคณะฯ 

แจงการจัดสรรงบประมาณไปยังหลักสูตร 

จัดทําประมาณการ 

ความตองการการใชวัสดุประจาํไตรมาส 

จัดสงเอกสารประมาณการกลับมายังสาขา 

ไมถูกตอง

สงคืน

แกไข 

ถูกตอง 

สาขาตรวจสอบ

ความถูกตอง 

A 

 

        

หัวหนาสาขาใหความ

เห็นชอบ/ผานเร่ือง 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

สงคืนแกไข/

ปรับปรุง 
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เจาหนาที่สาขา  เมื่อหัวหนาสาขาเห็นชอบ/ลงนาม

เอกสารครบถวน เจาหนาที่สาขารับ

หนังสือคืนเพื่อสงตอสารบรรณคณะฯ 

1. รายการวัสดุ 

ที่ขอซ้ือ 

2. ใบเสนอราคา 

3.รายชื่อกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ /

กรรมการกําหนด

ราคากลาง 

4. บันทึกขอความ 

ประมาณการวัสดุ 

 

1 นาท ี

 นําบันทึกขอความฉบับที่หวัหนาสาขา

ลงนามในหนังสือแลว ลงสมุดคุมเพื่อ

นําสงสารบรรณคณะฯ 

 

5 นาท ี

เจาหนาที่พัสดุ

คณะฯ 

 

 

 

พัสดุคณะฯ ตรวจสอบหนังสือบันทกึ 

ขออนุมัติการจัดทําประมาณการวัสดุ  

 

 

 

 

 

 

 
60 นาที 

 

 

 

หนังสือถูกตอง พัสดุคณะฯ นําเสนอ

หัวหนาสํานักงานเพื่อผานหนังสือ 

 

 

รองคณบดีฝายบริหารเกษียณหนังสือ

เพื่อเสนอคณบดีอนุมัติ 

 

 

 

 

 

 
 

 

คณบดีพิจารณาอนุมัติหนังสือ 

หนังสืออนุมัติและดําเนินการ 

สงตอมายังพัสดุคณะฯ 

1. รายการวัสดุ 

ที่ขอซ้ือ 

2. ใบเสนอราคา 

3.รายชื่อกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ /

กรรมการกําหนด

ราคากลาง 

4. บันทึกขอความ 

ประมาณการวัสดุ 

ที่อนุมัติแลว 

 

30 นาที 
  

 

 

 

 

 

 

หนังสือขออนุมัติประมาณการวัสดุ 

 

A 

 

        เจาหนาที่สาขารับเร่ืองคืน 

นําบันทึกขอความนําสงเอกสารประมาณการพรอมแนบ 

ใบประมาณการวัสดุทีห่ัวหนาสาขาผานเร่ืองแลว 

สงตอสารบรรณคณะฯ 

พัสดุคณะฯตรวจสอบ

ความถูกตอง 

ถูกตอง 

นําเสนอหัวหนาสํานักงานคณบดี 

ไมถูกตอง

สงคืน

แกไข 

 

นําเสนอรองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

สงคืนพัสดุคณะฯ 

ส้ินสุด 

สงบันทึกขออนุมัติประมาณการวัสดุ 

คืนสํานักงานสาขาเพือ่จัดทํารายงานขอซ้ือ 

 

คณบดีพิจารณา

อนุมัติ 
ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 
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2. กระบวนการข้ันตอนการขออนุมัติรายงานขอซ้ือขอจาง 

 

ผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 
คําอธิบาย 

การปฏิบัติงาน 

เอกสาร 

ท่ีเกี่ยวของ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 
เจาหนาที่สาขา  

 

 

เจาหนาที่สาขาจัดทาํรายงานขอ

ซ้ือขอจางผานระบบการจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐ (e-GP) 

โดยใชประมาณการวัสดุ 

ตามที่คณบดีไดอนุมัติในหลักการ 

1.หนังสือตัวจริงฉบับที่

คณบดีอนุมัติในหลักการ

ประมาณการวัสดุ 

 

30 นาที 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่สาขาจัดทาํบันทึก

ขอความนําสงรายงาน 

ขอซ้ือขอจาง 

1. รายงานขอซ้ือขอจาง 

2.หนังสือตัวจริงฉบับที่

คณบดีอนุมัติในหลักการ

ประมาณการวัสดุ 

3.ใบเสนอราคา 

4.บันทึกขอความนาํสง

รายงานขอซ้ือขอจาง 

 

 

 

 

เจาหนาที่สาขา นาํเสนอรายงาน

ขอซ้ือพรอมบันทึกขอความนาํสง

รายงานขอซ้ือใหหวัหนาสาขาเพื่อ

พิจารณาผานหนังสือ 

5 นาท ี

 

 

 เจาหนาที่สาขา รับเร่ืองคืนจาก

หัวหนาสาขาเพือ่ออกเลขหนังสือ

และนําสงสารบรรณคณะฯ 

 3 นาท ี

 

 

 

สารบรรณคณะฯ ลงรับหนังสือ 5 นาท ี

เจาหนาที่พัสดุ

คณะฯ 
 พัสดุคณะฯตรวจสอบความถกูตอง

ของรายงานขอซ้ือ 

60 นาที 

 

 

 

 
 

หนังสือถูกตอง พัสดุคณะฯ

นําเสนอหัวหนาสํานักงานเพือ่ผาน

หนังสือ 

นําสงเอกสารไปที่สารบรรณคณะฯ 

เร่ิมตน 

จัดทํารายงานขอซ้ือขอจางจากระบบ e-GP 

นําเสนอหัวหนาสาขา 

รับเร่ืองคืน 

จัดบันทึกขอความนําสงรายงาน 

ขอซ้ือขอจาง 

A 

 

        

นําเสนอหัวหนาสํานักงานคณบดี 

ตรวจสอบ 

ความถูกตอง 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง

สงคืน

แกไข 
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เจาหนาที ่

พัสดุคณะฯ 
 

 

รองคณบดีฝายบริหาร

เกษียณหนังสือเพื่อเสนอคณบดี

อนุมัติ 

1. รายงานขอซ้ือขอจาง 

2.หนังสือตัวจริงฉบับที่

คณบดีอนุมัติในหลักการ

ประมาณการวัสดุ 

3.ใบเสนอราคา 

4.บันทึกขอความนาํสง

รายงานขอซ้ือขอจาง 

 

 

 

 

 

 

คณบดีพิจารณาอนุมัติหนังสือ 

หนังสืออนุมัติและดําเนินการ 

สงตอมายังพัสดุคณะฯ 

  

 

 

พัสดุคณะฯดําเนินการ 

ตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจาง60 

เจาหนาที ่

สาขา 

 

 

 

 

เจาหนาที่สาขาติดตามความ

คืบหนาของรายการขอซ้ือขอจาง

ไปที่ 

พัสดุคณะฯ 

 5 นาท ี

เจาหนาที ่

พัสดุคณะฯ 
 

 

 

 

 

 

 

พัสดุคณะฯ แจงผลดําเนินการ 

จัดซ้ือจัดจางใหสาขาทราบ 
  

A 

 

        

ติดตามประสานงานความกาวหนา 

ในการจัดซ้ือจัดจาง 

พัสดุคณะแจงผลการดําเนินการ 

จัดซ้ือจางจัดจาง 

ส้ินสุด 

นําเสนอรองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

ตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจาง 60 

คณบดีพิจารณา

อนุมัติ 
ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 
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3. กระบวนการข้ันตอนการตรวจรับพัสดุ 

ผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 
คําอธิบาย 

การปฏิบัติงาน 

เอกสาร 

ท่ีเกี่ยวของ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 
เจาหนาที ่

พัสดุคณะฯ 
 พัสดุคณะฯจัดทําใบตรวจรับพัสดุ 

สงไปยังสํานักงานสาขา 

1. ใบตรวจรับพัสดุ 

2. สัญญาซ้ือ/ 

สัญญาจาง/ใบส่ังซ้ือ/

ใบส่ังจาง 

3. ใบสงมอบงาน/ 

บิลสงของ/ใบเสร็จรับเงิน 

 

5 นาท ี

เจาหนาที ่

สาขา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่สาขาตรวจสอบ 

ความถูกตองและครบถวน 

เอกสารที่เกี่ยวของเบื้องตน 

15 นาที 

 

 

เจาหนาที่สาขา นัดหมายคณะฯ

กรรมการตรวจรับพัสดุ 

เพื่อดําเนินการตรวจรับ 

5 นาท ี

 

คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขในการตรวจรับ ดังนี ้

1.กรรมการตรวจรับพัสดุ

ตรวจสอบความถูกตองของสินคา

หรือบริการที่สงมอบ 

2.หากสินคาหรือบริการนั้นถูกตอง

ใหกรรมการลงนามในใบตรวจรับ

และดําเนินการตรวจรับใหแลว

เสร็จภายใน 3 วันทําการหลังจาก

ไดรับสินคาหรือบริการนั้นแลว  

3.หากสินคาหรือบริการนั้น 

ไมถูกตองตามเง่ือนไขใหแจง 

ใหพัสดุคณะฯฯรับทราบเพื่อ

ดําเนินการแจงใหรานคาเปล่ียน

หรือแกไขใหถกูตอง 

ภายใน 

3 วันทําการ 

  

เร่ิมตน 

จัดทําใบตรวจรับพัสดุ และสงไปยังสํานกังานสาขา 

ถูกตองและครบถวน 

นัดหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

เพื่อตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุตรวจสอบ

ความถูกตอง 

ไมถูกตอง

สงคืน

แกไข 

 

ถูกตอง 

รับเร่ืองและ

ตรวจสอบความ

ครบถวนของเอกสาร

เบื้องตน 

ไมถูกตอง/ 

ไมครบถวน 

A 
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คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ 
 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

พัสดุแลว ถกูตองตามเง่ือนไข 

ในการตรวจรับทั้ง 3 ขอ  

ใหลงนามในเอกสารตรวจรับ 

ทุกคน 

1. ใบตรวจรับพัสดุ 

2. สัญญาซ้ือ/ 

สัญญาจาง/ใบส่ังซ้ือ/

ใบส่ังจาง 

3. ใบสงมอบงาน/ 

บิลสงของ/ใบเสร็จรับเงิน 

 

เจาหนาที ่

สาขา 

 เจาหนาที่สาขาดําเนินการรวบรวม

เอกสารการตรวจรับสงงานพัสดุ

คณะฯเพื่อดําเนินการเบิกจายตาม

ระเบียบฯตอไป 

1. ใบตรวจรับพัสดุ 

ที่กรรมการลงนามแลว 

2. สัญญาซ้ือ/ 

สัญญาจาง/ใบส่ังซ้ือ/

ใบส่ังจาง 

3. ใบสงมอบงาน/ 

บิลสงของ/ใบเสร็จรับเงิน 

4. ภาพประกอบการ

ตรวจรับ 

15 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมเอกสารตรวจรับพัสดุสงพัสดุคณะฯ 

ส้ินสุด 

ลงนามในเอกสารตรวจรับพัสดุ 

A 
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ตัวอยาง 

(แบบฟอรมประมาณการวัสดุ) 

 


