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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารพัสดุนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานครอบคลุมข้ันตอนในการบริหารพัสดุ โดยเริ่มตั้งแต่การแจ้งความประสงค์ที่จะต้องการจัดซื้อจัดจ้าง 
(ส านักงานคณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา) การแจ้งผู้ประกอบการจัดท าใบเสนอราคา, การกรอกรายงานขอซื้อ / 
ขอจ้าง,  การบันทึกขออนุมัติในระบบ ERP (PR) ใบขออนุญาตจัดซื้อ / จัดจ้าง,  การแนบหนังสือสั่งซื้อ / สั่ง
จ้าง กรณี วงเงินเกิน 100,000.- บาท, การประสานงานผู้ประกอบการส่งของ / ส่งมอบงาน, การบันทึกข้อมูล
เข้าระบบ ERP ในหน้าโปรแกรมใบตรวจรับพัสดุ (RE), การตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา, การบันทึกใน
เอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน ของคณะวิทยาการจัดการให้สามารถน ากระบวนการบริหารพัสดุไปปฏิบัติเป็น
มาตรฐานในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท า จะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนด ของคู่มือ
ฉบับนี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารพัสดุต่อไป 
 
 

 
             คณะผู้จัดท า 

      ธันวาคม 2564  
      



 

สำรบัญ 
 
เรื่อง หน้ำ 

  

ค ำน ำ  

สำรบัญ  

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 1 

2. ขอบเขตของกระบวนการ 1 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 1 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 3 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 4 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 5 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 6 

 7.1 กระบวนการปฏิบัติงาน  6 

            7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (เดิม) 6 

            7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (ใหม่) 7 

 7.2 วิธีการปฏิบัติงาน 9 

 7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 10 

 7.4 เอกสารอ้างอิง 10 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 10 

9. ระบบติดตามประเมินผล 11 

  

ภำคผนวก 12 

ภาคผนวก ก หนังสืออนุมัติกระบวนการบริหารพัสดุ 13 

ภาคผนวก ข แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงาน 
   FM-03/02 (10) แบบแจ้งความประสงค์ขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 
   FM-15/25 (00) ใบส าคัญรับเงิน 

                       เอกสารในระบบ ERP ใบขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง 
                       เอกสารในระบบ ERP บันทึกเบิกจ่าย กรณีจัดซื้อ/จัดจ้าง 

15 
16 
17 
18 
19 



 

สำรบัญ (ตอ่) 
 
เรื่อง     

                       เอกสารในระบบ ERP ใบตรวจรับพัสดุ 
                       เอกสารในระบบ ERP แบบขอเบิกวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
                       สัญญาจ้างขนส่งคนโดยสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
หน้ำ 
 
20 
21 
22 
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กระบวนกำรบริหำรพัสดุ 
 

1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารพัสดุส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 2) เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการควบคุมขั้นตอนกระบวนการจัดหาพัสดุและบริการต่างๆ ได้อย่าง
เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามความต้องการของหน่วยงาน 
 
2. ขอบเขตของกระบวนกำร  
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนกระบวนการบริหารพัสดุ เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่การส ารวจความ
ต้องการใช้พัสดุ การรายงานขอเสนอซื้อจ้าง การอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง การท าสัญญา การตรวจรับพัสดุ ไป
จนถึงขั้นตอนเพ่ือเตรียมการเบิกจ่ายเงินให้แก่ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ที่เป็นเจ้าหนี้ของส่วนราชการที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ตามสัญญาซื้อ สัญญาจ้างท าของ การลงทะเบียนควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ 

 
3. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
          “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า
แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
          “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือ 
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ รวมถึงงานบริการที่ รวมอยู่ใน
สินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่า”สินค้า”นั้น  
          “บริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับขน   
          “งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้าง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด และ 
การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือก ารกระท าอ่ืนใดที่มีลักษณะท านองเดียวกัน กับอาคาร 
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูง 
กว่ามูลค่า “งานก่อสร้าง”นั้น  
          “อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท าการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน รวมถึงงานอ่ืนๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือ 
ประโยชน์ ใช้สอยส าหรับ “อาคาร” นั้น  เช่น  เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า ถั งน้ า ถนน ประป า ไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องตกแต่ง 
          “สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม 
การระบายน้ า การขนส่งทางท่อ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ทางราง หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
          “งานจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า งานจ้างจากบุคคลธรรมด าหรือนิติบุคคล เพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
หรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน 
การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืนที่อยู่ใน 
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ 
          “งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้างจากบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล  เพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
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          “การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุง 
รักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 
          “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาที่ใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ 
ซึ่งสามารถจัดซือ้จัดจ้างได้จริง มีดังนี้ 
          1. ราคาท่ีได้จากการค านวณ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด 
          2. ราคาท่ีได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
          3. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
          4. ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด 
          5. ราคาท่ีเคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
          6. ราคาอ่ืนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ 
          กรณีที่มีราคาตาม 1. ให้ใช้ราคาตาม 1.ก่อน ถ้ าไม่มีราคาตาม 1. แต่มีราคาตาม 2. หรือ 3. ให้ ใช้
ราคาตาม 2. หรือ 3. ก่อน โดยจะใช้ราคาตาม 2. หรือ 3. ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็น 
ส าคัญ  
          กรณีที่ไม่มีราคาตาม 1.  2. และ 3. ให้ใช้ราคาตาม 4. 5. หรือ 6. ตามล าดับก่อน โดยจะใช้ ราคาตาม 
4. 5. หรือ 6 ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 
          “เงินงบประมาณ” หมายความว่า   
          - เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ หรือ
กฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณ 
          - เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้โดยไม่ต้องน าส่งคลังตาม กฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
          - เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินตามกฎหมาย 
          - เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วน ท้องถิ่นตาม
กฎหมายหรือท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย 
          - เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
          “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ร าชการส่วน
ท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับ ของ
รัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
           “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่
ได้รับ  มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน 
ของรัฐ 

 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่าผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี้ 
(1) ราชการส่วนกลาง  หมายถึง  อธิบดี  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(2) ราชการส่วนภูมิภาค  หมายถึง  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(3) ราชการส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  หรือผู้ด ารงต าแหน่ง ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่า 
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(4) รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  ผู้ว่าการ  ผู้อ านวยการ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า 
(5) องค์การมหาชน  หมายถึง  ผู้อ านวยการ  หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
(6) องค์กรอิสระ  หมายถึง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการส านักงาน ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน   เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตแห่งชาติ  ผู้ ว่าการ ตรวจเงิน
แผ่นดิน  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(7) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หมายถึง  อัยการสูงสุด 
(8 ) หน่วยธุรการของศาล   หมายถึง  เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม  เลขาธิการส านักงาน ศาล
ปกครอง  เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
(9) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  หมายถึง  อธิการบดี   
(10) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา  หมายถึง เลขาธิการวุฒิ สภา เลขาธิการ สภา
ผู้แทนราษฎร  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการเมือง 
(11) หน่วยงานอิสระของรัฐ  หมายถึง  เลขาธิการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่า 
(12) หน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   ตามกฎหมายจัดตั้ง
หน่วยงานนั้น 
“หัวหน้าเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ นั้นก าหนด หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 
4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ   

ผู้รับผิดชอบ บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
(1) คณบด ี
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ากระบวนการบริหารพัสดุ คณะวิทยาการจัดการ 
2. พิจารณาแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานบรหิารพัสดุ 
3. พิจารณาวางแผน ก ากบั สั่งการ แก้ปัญหา อุปสรรค ของกระบวนการบริหารพัสดุให้
เป็นไปด้วยด ี
4. ติดตามและประเมินผลกระบวนการบริหารพัสดุ 
 

(2) รองคณบดี 
 

1. พิจารณาวางแผน ก ากบั สั่งการ แก้ปัญหา อุปสรรค ให้กระบวนการบริหารพัสดุให้
เป็นไปด้วยด ี
2. น าแผนมาสู่การปฏิบัติตามกระบวนงาน โดยใช้กระบวนการบริหารพัสดุบรรลุ
ตัวชี้วัด 
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และกิจกรรม พร้อมปัญหา อุปสรรค พร้อม
ข้อเสนอแนะเพื่อให้คณบดีพิจารณา 
 

(3) หัวหน้าส านักงาน 1. ก าหนดแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดุ เพื่อเสนอให้
ผู้บริหารได้พิจารณา 
2. รับผิดชอบในการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารพัสดุ 
3. ติดตามผลกระบวนการบริหารพัสดุเพื่อให้บรรลุตัวชีวัด 
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ผู้รับผิดชอบ บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
(4) นักวิชาการพัสด ุ 1. ปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารพัสด ุ

2. ประสานงาน ติดตามและเร่งรัดกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้กระบวนการบริหาร
พัสดุด าเนินไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
3. จัดท ารายงานผลกระบวนการบริหารพัสดุพร้อมรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 

 
5. ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริกำร/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ควำมร่วมมือ 

ควำมต้องกำร 

ผู้ส่งมอบ : ผู้ประกอบการ/ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 1. รายละเอียดของพัสดุที่น ามาใช้ในการสนับสนุน
การเรียนการสอน 
2. ได้พัสดุตรงตามความต้องการถูกต้องและ
ทันเวลา 

ผู้รับบริกำร : บุคลากร ได้พัสดุตรงตามความต้องการถูกต้องและทันเวลา 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : คณะวิทยาการจัดการ ได้พัสดุที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
คู่ควำมร่วมมือ : ผู้ประกอบการ ส่งมอบพัสดุที่ถูกต้องตามระเบียบฯ 
กฎหมำย/ระเบียบ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 / กฎกระทรวง 
/ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด 
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 / กฎกระทรวง 
/ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
โครงสร้างของกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย  

5.2.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
5.2.2 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
5.2.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
5.2.4 ประกาศ 

 
6. ข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำร 

  
 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 

ที่มำของข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง กฎหมำย 

ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/ผู้รับ 
บริกำร 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ควำม
ร่วมมือ 

ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ ส่งทันเวลาและสถานที่ 
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7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  7.1 กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Procedure : QWP)  
             7.1.1 ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Procedure : QWP) ปีงบประมำณ 2564  
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7.1.2 ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Procedure : QWP) ปีงบประมำณ 2565 
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7.2 วิธกีำรปฏิบัติงำนทีม่คีุณภำพ (Quality Work Instruction : QWI) 
 

 
 

 

วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (QWI) 
กำรจัดหำพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนระบบ ERP (โดยวิธีเฉพำะเจำะจง) 

ค ำจ ำกัดควำม :  
          การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่าแลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติ
กรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

การแจ้งความประสงค์ท่ีจะต้องการจัดซื้อ
จัดจ้าง (ส านักงานคณะ / ภาควิชา / 
สาขาวิชา) 

15 นาที นักวิชาการพัสดุ แบบแจ้งความประสงค์ขอ
จัดซื้อ / จัดจ้าง 

การแจ้งผู้ประกอบการจัดท าใบเสนอ
ราคา     

10 นาที นักวิชาการพัสดุ  

การกรอกรายงานขอซื้อ / ขอจ้าง 
 

15 นาที นักวิชาการพัสดุ  

การบันทึกขออนุมัติในระบบ ERP (PR) 
ใบขออนุญาตจัดซื้อ / จัดจ้าง 

15 นาที นักวิชาการพัสดุ เอกสารในระบบ ERP ใบขอ
อนุญาตจัดซื้อ / จัดจ้าง 

การแนบหนังสือสั่งซื้อ / สั่งจ้าง กรณี 
วงเงินเกิน 100,000.- บาท 

10 นาที นักวิชาการพัสดุ  

การประสานงานผู้ประกอบการส่งของ / 
ส่งมอบงาน 

10 นาที นักวิชาการพัสดุ  

การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ERP ในหน้า
โปรแกรมใบตรวจรับพัสดุ (RE) 

10 นาที นักวิชาการพัสดุ เอกสารในระบบ ERP ใบ
ตรวจรับพัสดุ 

การตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา 10 นาที นักวิชาการพัสดุ  
การบันทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน 10 นาที นักวิชาการพัสดุ  
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
FM-03/02 (10) แบบแจ้งความประสงค์ขอจัดซื้อ / จัดจ้าง 
FM-15/25 (00) ใบส าคัญรับเงิน 

- เอกสารในระบบ ERP ใบขออนุญาตจัดซื้อ / จัดจ้าง 
- เอกสารในระบบ ERP บันทึกเบิกจ่าย กรณีจัดซื้อ / จัดจ้าง 
- เอกสารในระบบ ERP ใบตรวจรับพัสดุ  
- เอกสารในระบบ ERP แบบขอเบิกวัสดุ / ครุภัณฑ์  
- สัญญาจ้างขนส่งคนโดยสาร 

 
 7.4 เอกสำรอ้ำงอิง 

7.4.1  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      
7.4.2  กฎกระทรวง ก าหนดให้หน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      
7.4.3  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 
7.4.4  กฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 
7.4.5 กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 
7.4.6  กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 
7.4.7  กฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 

2560 
7.4.8  กฎกระทรวง ก าหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 

2560 
7.4.9  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
7.4.10 คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของหน่วยงานของรัฐ 
7.4.11 กรอบภาระงานและกรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2559 -2562 ฝ่ายคลังและพัสดุ 

คณะวิทยาการจัดการ 
     

8. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
ร้อยละของรายการที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่ก าหนด ≥80 
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9. ระบบติดตำมประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ นั้น มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาใน
การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของกระบวนการ 

ตุลาคม หัวหน้าส านักงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ 
และนักวิชาการพัสด ุ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ 
และนักวิชาการพัสด ุ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ 
และนักวิชาการพัสด ุ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ 
และนักวิชาการพัสด ุ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป หัวหน้าส านักงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
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ภำคผนวก ข 

แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงำน 
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คณะผู้จัดท ำ 
คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรบริหำรพัสดุ 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2. อาจารย์ปิติมนัส บันลือ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา   หัวหน้าส านักงานคณบดี 
4. นางสาว วีณา กันหญีต   หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ 
5. นาย ธนกฤต  พิพัฒน์สกุลกมล   นักวิชาการพัสดุ 
6. นายจตุพร  ผั้วผดุง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7. นายพเยาว์  นุ่มเรืองรัน   นักวิชาการศึกษา 
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