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การบริหารพัสดุ 

 
1.วัตถุประสงค 

1. จัดหา  ตามวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ 
2. ใหบริหารเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุใหเปนไดดวยความถูกตอง  และรวดเร็ว  ตรงตาม

ความตองการและเปนไปตามระเบียบ 
2.ขอบเขต 

จัดหาใหกบัฝายตาง ๆ  ในสํานักคอมพิวเตอร 
3.คําจํากัดความ 

การพัสด ุ หมายถึง  การจัดทําเอง  การซ้ือ  การจาง  การจางท่ีปรึกษา  การจางออกแบบ 
การเชา  การควบคุม  การจาํหนาย และการดําเนินการอ่ืน ๆ  ท่ีกําหนดไวในระเบียบ 

วิธีซ้ือและวิธีจาง 
การซ้ือหรือการจางกระทําได  6  วิธี   คือ 

  (1)  วิธีตกลงราคา   
  (2)  วิธีสอบราคา   
  (3)  วิธีประกวดราคา 

(4)  วิธีพิเศษ 
  (5)  วิธีกรณีพิเศษ 
  (6)  วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนกิสตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

(1) การซ้ือหรือจางโดยวิธีตกลงราคา  ไดแก  การซ้ือหรือการจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคา 
ไมเกิน  100,000.-บาท 

(2) การซ้ือหรือจางโดยวิธีการสอบราคา   ไดแก  การซ้ือหรือการจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมี
ราคาเกิน 100,000.- บาท แตไมเกิน   2,000,000.- บาท 

(3) การซ้ือหรือจางโดยวิธีการประกวดราคา  ไดแก  การซ้ือหรือการจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมี
ราคาเกิน   2,000,000.-บาท 
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3.4 การซ้ือหรือจางโดยวิธีพิเศษ   ไดแก  การซ้ือหรือการจางซ่ึงมีราคาเกิน  100,000.-
บาท (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุ พ.ศ.2535  ขอ 23 ขอ 24) 

3.5 การซ้ือหรือจางโดยวิธีกรณพีิเศษ  (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 26) 

3.6 การซ้ือหรือจางโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ระเบียบสํานกั
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพสัดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
4.ผูรับผดิชอบ 

1. เจาหนาท่ีพัสด ุ
2. หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
4. คณะกรรมการตรวจการจาง 
5. หัวหนาหนวยงานผูมีอํานาจ 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
1 ฝายตาง ๆ  ขอใหดําเนินการจัดหา 
2 ตรวจสอบเอกสาร 

2.1 วงเงินเพื่อกําหนดวิธีจดัหา 
2.2 งบประมาณท่ีไดรับจากงบประมาณหรือรายได 
2.3 คุณสมบัติ  รายละเอียดของพัสดุ 

3 จัดทําเอกสาร 
3.1 ตกลงราคา   วงเงินไมเกิน  100,000.-บาท 
3.2 สอบราคา   วงเงินไมเกนิ   2,000,000.-บาท 
3.3 ประกวดราคา  วงเงินเกิน   2,000,000.-บาท 
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3.4 วิธีพิเศษ  วงเงินเกิน   100,000.-บาท (ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุ  พ.ศ.2535  ขอ 23 ขอ 24) 
3.5 วิธีกรณีพเิศษ  (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 26) 
3.6 วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
4. ขออนุมัติผูมีอํานาจ 

4.1 อธิการบดี ในวงเงินเกิน 5,000,000.-บาท 
4.2 รองอธิการบดีฝายการคลังและบุคลากร  ในวงเงินไมเกนิ 5,000,000.-บาท 
4.3 ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร  ในวงเงินไมเกิน 2,000,000.-บาท 

5. สัญญา / ใบส่ังซ้ือ, จาง 
5.1 สัญญา   ลงนามโดย (ผานผูชวยอธิการฯ ฝายกฎหมาย) 

5.1.1  อธิการบดี ในวงเงินเกิน 10,000,000.-บาท 
5.1.2  รองอธิการบดีฝายการคลังและบุคลากร ในวงเงินไมเกิน 5,000,000.-บาท 
5.1.3  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ในวงเงินไมเกิน  2,000,000.-บาท 

5.2 ใบส่ังซ้ือ, จาง 
5.2.1  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร วงเงินเกิน 100,000 แตไมเกนิ 2,000,000.-บาท 
5.2.2  หัวหนาเจาหนาท่ีพัสด ุไมเกิน 100,000.-บาท 

6. ผูขาย/ ผูรับจางสงของ/ สงงาน 
6.1 รับของ / งาน 
6.2 รับเอกสาร / ใบสงของ / ใบสงงาน พรอมตรวจเอกสาร 

7. แจงกรรมการตรวจรับ / ตรวจการจาง / ผูเกี่ยวของ 
7.1 นัดตรวจรับ 
7.2 ตรวจนับและตรวจการจาง 

8 ลงบัญชี 
8.1 ลงบัญชีรับวัสดุ 

8.1.1  ลงบัญชีวัสดุสํานักงาน, คอมพิวเตอร, ไฟฟา, ประปา   
8.1.2  ลงบัญชีเบ็ดเตล็ด 

8.2 ลงทะเบียนครุภัณฑ 
8.3 ใหหมายเลขประจําครุภณัฑ 
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9. เบิกจายพัสด ุ

9.1 รับใบเบิกลงบัญชีจาย 
9.1.1  วัสดุสํานักงาน, คอมพิวเตอร, ไฟฟา, ประปา 
9.1.2  เบ็ดเตล็ด 

9.2 อนุมัติจาย 
9.3 จายพัสด ุ
9.4 ลงทะเบียนจายครุภัณฑ 

10. อนุมัติเบิกจาย 
- รายงานการจดัซ้ือ / จางและขออนุมัติการจายเงิน 

11. ตรวจนับพัสดปุระจําป 
11.1 จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จาย ประจําป 

11.1  พัสดุชํารุดเส่ือมสภาพ 
11.2  พัสดุสูญหาย 

11.2 จัดทําคําส่ังแตงต้ังกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
12. จําหนายพัสด ุ

12.1 ขออนุมัติจําหนายพัสด ุ
12.2 จัดทําคําส่ังและประกาศขายพัสดุ 
12.3 ประมูลขายพสัดุ 
12.4 ลงทะเบียนจําหนายพัสดุออกจากบัญชี 
12.5 แจงฝายพัสดกุลาง 

13. บํารุงรักษา 
 -  ดําเนนิการตามข้ันตอนปฏิบัติงาน  ขอ 1-7 และ 10-11 

14. แกไขเปล่ียนแปลงสัญญา, ขยายเวลา 
14.1 รับหนังสือจากผูขาย/ ผูรับจาง 
14.2 นําเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ตรวจการจาง 
14.3 นําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
14.4 แจงคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/ ตรวจการจาง 
14.5 แจงผูขาย/ ผูรับจาง 
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7. การบันทึก 
1.แบบฟอรมตาง ๆ   

หมายเลขเอกสาร แบบฟอรม 
PRO_Com_001 แบบฟอรมขอซ้ือ/ จาง 

PRO_001 บันทึกขอใหดาํเนินการจัดซ้ือ 
PRO002 บันทึกขอใหดาํเนินการจัดจาง 
PRO003 บันทึกขออนุมัติจัดซ้ือ  
PRO004 บันทึกขออนุมัติจัดจาง 
PRO005 ใบส่ังซ้ือ 
PRO006 ใบส่ังจาง 
PRO007 ใบตรวจรับพสัดุ 
PRO008 ใบตรวจการจาง 
PRO009 บันทึกรายงานการจัดซ้ือและขออนุมัติเบิกจายเงิน 
PRO010 บันทึกรายงานการจัดจางและขออนุมัติเบิกจายเงิน 
PRO008 คําส่ังแตงต้ังกรรมการ 
PRO009 ประกาศ 
PRO010 รับ/ซ้ือแบบ 
PRO011 ใบรับซองเสนอราคา 
PRO012 ยื่นซองเสนอราคา 
PRO013 ใบเปรียบเทียบราคา 
PRO014 ทะเบียนคุมสตอก 
PRO015 ทะเบียนครุภณัฑ 
PRO016 ประวัติครุภณัฑ 
PRO017 ใบเบิก 
PRO018 ใบยืม 
PRO019 ใบนําครุภณัฑออกนอกอาคาร 
PRO020 รายงานการเบิกจายวัสดุประจําเดือน 
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2. จัดเก็บ 
1. จัดเก็บตามปงบประมาณ 
2. จัดเก็บตามระเบียบงานสารบรรณระยะเวลาจัดเก็บ  10 ป  เพื่อการตรวจสอบ 

 

6.เอกสารอางอิง 
1.ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ   
2.หนังสือเวยีน 
3.ระเบียบสํานกังบประมาณ 
4.ระเบียบกระทรวงการคลัง 
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หนวยงานภายในทําเรื่อง
จัดซื้อ/จัดจาง

สารบรรณ
รับเร่ืองและสงใหงานพัสดุ

งานพัสดุ
ตรวจเอกสาร

จัดทําเอกสารจัดซื้อ/จาง
หนวยงานแจงเรื่อง
ใหบํารุงรักษา

จัดทําใบส่ังซื้อ/จาง
และสัญญาซื้อ/จาง

ผูขายสงของ ผูรับจางสงงาน

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝายการคลังฯ

     - เกิน 5,000,000.-บาท

    - ไมเกิน 5,000,000.-บาท

แจงกรรมการตรวจรับพัสดุ
/ตรวจการจางและผูเกี่ยวของลงบัญชีทะเบียนพัสดุ

ตรวจนับพัสดุประจําป

จําหนายพัสดุ

เบิกจายพัสดุแกหนวยงาน

ขออนุมัติเบิกจายเงิน

สงการเงินเพื่อวางฎีกา

ในกรณีแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา

        แจงฝายพัสดุกลาง
เพื่อทราบและดําเนินการตอไป

1

2

4

5

6

7

         15

9

11

10 12

13

8

14

- วิธีตกลงราคา
- วิธีสอบราคา
- วิธีประกวดราคา
- วิธีพิเศษ
- วิธีกรณีพิเศษ

NO

3YES

ขออนุมัติ

ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร

    - ไมเกิน 2,000,000.-บาท
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สํานกัคอมพิวเตอร เร่ือง   Flow Chart การบริหารพัสด ุ หมายเลขเอกสาร  PROCUREMENT_01

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทาํโดยนางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง  (นักวิชาการพัสดุ 5) 

 
วิธีซ้ือและวิธีจาง 
การซ้ือหรือการจางกระทําได  6  วิธี   คือ 
  (1)  วิธีตกลงราคา   
  (2)  วิธีสอบราคา   
  (3)  วิธีประกวดราคา 

(4)  วิธีพิเศษ 
  (5)  วิธีกรณีพิเศษ 
  (6)  วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนกิสตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทาํโดยนางกรัณฑรัตน   ศรีกาหลง

 
ขั้นตอนปฏิบัติงาน   
วิธีตกลงราคา 

วิธีตกลงราคา 
การซ้ือหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา  ไดแก  การซ้ือหรือการจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาไมเกิน

100,000  บาท 
วิธีตกลงราคา   ตามระเบียบพัสดุ  ฯ ขอ 39 

การซ้ือหรือจางโดยวิธีตกลงราคา  ใหเจาหนาท่ีพัสดุติดตอตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจาง
โดยตรง  แลวใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุจัดซ้ือหรือจางไดภายในวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
หัวหนาสวนราชการตามขอ  29 
 การซ้ือหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยไมได
คาดหมายไวกอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน   ใหเจาหนาท่ีพัสดุหรือเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นดําเนินการไปกอน  แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอ
หัวหนาสวนราชการและเมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบแลว  ใหถือวารายงานดังกลาว
เปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
การซ้ือโดยวิธีตกลงราคา 
1. จัดทําแผนการใชเงินเม่ือไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว 

-  เจาหนาท่ีพสัดุ  จัดทําแผนการใชเงิน  และแผนการจดัซ้ือ   เสนอหวัหนาหนวยงาน 
2. จัดทําบันทึกขอใหดําเนินการจัดซ้ือ  

-  ผูขอใชงาน  แจงผานหวัหนาฝาย  ขอใหดําเนินการจัดซ้ือ  (แบบฟอรม PRO_IN001) 
-  งานพัสดุ  จดัพิมพบันทึกขอใหดําเนินการจัดซ้ือ (แบบฟอรม PRO_IN001) เสนอหัวหนา

ฝายลงนาม   
3. สืบราคา 

-  งานซ้ือ   วงเงินเกิน 5,000.-บาท จะตองใชใบเสนอราคาแนบ 
4. จัดทําบันทึกขออนุมัติดําเนนิการจัดซ้ือ  (แบบฟอรม PRO002)   มีรายละเอียดตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535  ขอ 27 
5. จัดทําใบส่ังซ้ือ ถาวงเงินจดัซ้ือ เกิน 10,000.-บาท (แบบฟอรม PRO005) 
6. นําเสนอหวัหนาเจาหนาท่ีพสัดุ  และหวัหนาหนวยงานอนุมัติ 

7. เจาหนาท่ีพัสดแุจงใหผูขาย  เซ็นรับใบส่ังซ้ือ (ในกรณีถามีใบส่ังซ้ือ) 
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8. เจาหนาท่ีพัสดแุจงคณะกรรมการตรวจรับทราบ  เกี่ยวกับกําหนดวนัสงของ 
9. ผูขาย  แจงกําหนดวันสงของกอน  3  วนั 
10. เจาหนาท่ีพัสดแุจงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และกาํหนดวันตรวจรับพัสดุ 
11. กรรมการตรวจรับพัสดุ  ทําการตรวจรับ และลงนามใบตรวจรับพัสดุ (แบบฟอรม  RRO007) 
12. เจาหนาท่ีพัสดนุําเขาคลัง  และลงบัญชีคุมรายการ และสําเนาเอกสารสงงานบัญชีเพื่อลงบัญชี
พัสด ุ
13.จัดทําบันทึกรายงานการจดัจางและขออนุมัติเบิกจายเงิน (แบบฟอรม PRO009)
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การจางโดยวิธีตกลงราคา 
1. จัดทําแผนการใชเงินเม่ือไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว 

-  เจาหนาท่ีพสัดุ  จัดทําแผนการใชเงิน  และแผนการจดัจาง  เสนอหวัหนาหนวยงาน 
2. จัดทําบันทึกขอใหดําเนินการจัดซ้ือ  

-  ผูขอใชงาน  แจงผานหวัหนาฝาย  ขอใหดําเนินการจัดจาง  (แบบฟอรม PRO_IN002) 
-  งานพัสดุ  จดัพิมพบันทึกขอใหดําเนินการจัดจาง (แบบฟอรม  PRO002) เสนอหวัหนาฝาย

ลงนาม   
3. สืบราคา 

-  งานจาง   วงเงินเกนิ 5,000.-บาท จะตองใชใบเสนอราคาแนบ 
4. จัดทําบันทึกขออนุมัติดําเนนิการจัดจาง  (แบบฟอรม PRO004) 
5. จัดทําใบส่ังจาง  ถาวงเงินจดัจางเกิน 10,000.-บาท (แบบฟอรม PRO006)  ติดอากรแสตมป 

คํานวณจากจํานวนเงินกอนหักภาษีมูลคาเพิ่ม  หารดวย 1,000 บาท  
6. นําเสนอหวัหนาเจาหนาท่ีพสัดุ   และหวัหนาหนวยงานอนุมัติ 
7. เจาหนาท่ีพัสดแุจงใหผูรับจาง  เซ็นรับใบส่ังจาง (ในกรณถีามีใบส่ังจาง) 
8. เจาหนาท่ีพัสดแุจงคณะกรรมการตรวจรับทราบ  เกี่ยวกับกําหนดวนัสงมอบงาน 
9. ผูรับจาง   แจงกําหนดวนัสงของกอน  3  วนั 
10. เจาหนาท่ีพัสดแุจงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และกําหนดวนัตรวจรับพัสด ุ
11. กรรมการตรวจรับพัสดุ  ทําการตรวจรับ และลงนามใบตรวจรับพัสดุ (แบบฟอรม  RRO007) 
12. กรณีเปนงานจางทําของ   เจาหนาท่ีพัสดุนาํเขาคลัง  และลงบัญชีคุมรายการ และสําเนาเอกสาร

สงงานบัญชีเพื่อลงบัญชีพัสดุ 
13.จัดทําบันทึกรายงานการจดัจางและขออนุมัติเบิกจายเงิน (แบบฟอรม PRO010)
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Flow Chart 

เริ่มตน
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ขั้นตอนปฏิบัติงาน   

วิธีสอบราคา 
วิธีสอบราคา 

การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคา  ไดแก  การซ้ือหรือการจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 
100,000  บาท แตไมเกิน 2,000,000  บาท 
วิธีสอบราคา   ตามระเบียบพัสดุ  ฯ ขอ 39 
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Flow Chart 
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