










































ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ (Flow Chart) 
 

1. งานพัสดุ 
 - ขั้นตอนการจัดซื้ อ/จัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับแจ้งความประสงค์ซื้อ/จ้างจากหน่วยงาน 

สืบราคา จาก บริษัท/ห้าง/ร้าน 

ท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง  
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ 

ตรวจรับพัสดุ 

ด าเนินการรับวัสดุเข้าคลัง / จ่ายวัสดุให้หน่วยงาน 

ส่งเอกสารในการก่อหนี้ผูกพัน 

จัดส่งเอกสาร ชุดขออนุมัติ/ใบแจ้งหนี้/ใบตรวจรับ 
ท่ีคณะกรรมการตรวจรับลงลายมือช่ือ ส่งให้

การเงินด าเนินการช าระเงิน 

ส่งให้งานพัสดุ ก่อนวันท่ี 
10 ของเดือน 



 

 - ขั้นตอนการ ควบคุม / เก็บรักษาวัสดุ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับวัสดุท่ีคณะกรรมการตรวจรับ ถูกต้อง ครบถ้วน 
เข้าคลังพัสดุ 

ด าเนินการจัดเก็บและควบคุมรักษาตามระบบ 

ลงรายการวัสดุในบัญชีคุม (Stock Card) 
รับ-จ่ายวัสดุ 



 - ขั้นตอนการ ควบคุม / เก็บรักษาครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าประวัติครุภัณฑ์และก าหนดหมายเลข
ครุภัณฑ์ 

ด าเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ให้หน่วยงาน 
ท่ีแจ้งความประสงค์ 

จัดท าประวัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

ส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี 

รายงานการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี 

จัดท าบัญชีรายละเอียดประจ าปีค่าเส่ือมราคา
สะสมของครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ียังไม่ได้มีการจ าหน่าย 



 - ขั้นตอน การรับ – จ่ายวัสดุ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับใบเบิกจากหน่วยงาน / รพ.สต. 

จ่ายวัสดุให้หน่วยเบิก 

เก็บหลักฐานเพื่อตรวจสอบ 

ตรวจเช็คยอดวัสดุคงคลังประจ าเดือน 

สรุปยอดคงคลังประจ าเดือน 
 - แต่ละหน่วยงาน  
 - แต่ละหน่วยงาน  
 - การเบิกจ่ายในแผน  
 - การเบิกจ่ายนอกแผน  

ส่งหลักฐานสรุปมูลค่าการจัดซื้อ/การจ่าย/            
ยอดคงคลัง ให้กับงานบัญชี 

รับใบเบิกภายในวันท่ี 10 
ของเดือน 

ก าหนดจ่ายวัสดุให้ไม่
เกินวันท่ี 15 ของเดือน 

ส่งให้บัญชี               
ไม่เกินวันท่ี 5 ของเดือน 



ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง วัสดุ / ครุภัณฑ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เจ้าหน้าท่ีพัสดุท ารายงานขอซื้อ/จ้าง 

เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

เสนอผู้บังคับบัญชา 

ได้รับการอนุมัติ 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุท าการติดต่อ บริษัท/ห้างร้าน โดย
ขอหลักฐาน คือ ใบเสนอราคาพร้อมราคาในการ

จัดซื้อจัดจ้าง  

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ้าง 

ผู้ขายส่งมอบส่ิงของ / งานจ้าง  

แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบส่ิงของ/การจ้าง โดย
ให้คณะกรรมการเซ็นตรวจรับพัสดุ/การจ้าง 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุส่งหลักฐานรายงานการขอจัดซื้อ/
จัดจ้าง พร้อมเอกสารอื่น ๆ เพื่อเบิกจ่ายเงิน 

ส่งเอกสารให้การเงินและบัญชี  

ภายใน 2 วันท าการ 

ภายใน 5 วันท าการ 

ภายใน 2 วันท าการ 

ภายใน 2 วันท าการ 

ภายใน 15 - 30 วันท าการ 

ภายใน 15 , 30 ,  ๖๐ 
หรือ ๙๐ วันท าการ ข้ึนอยู่

กับวัสดุ/ครุภัณฑ์ 



 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการควบคุมการเบิก – จ่าย  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุรับใบเบิกจากหน่วยงาน / รพ.สต. 

  - ตรวจสอบใบเบิก 
  - ตรวจสอบข้อมูลการเบิก 
  - ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 
  - จัดซื้อวัสดุกรณีท่ีวัสดุไม่มีในคลัง 
  - จัดวัสดุตามใบเบิกของหน่วยงาน/รพ.สต. 

 
เจ้าหน้าท่ีจ่ายวัสดุให้ตามหน่วยงาน และรพ.สต.  

ตรวจนับวัสดุคงเหลือ , ลงคุมรับ – จ่าย  
ในบัญชี Stock Card 

ท ารายงานยอดวัสดุคงเหลือรายงานต่อหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี , ผู้บังคับบัญชา 

ส่งการเงิน  

ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

ภายใน 5 วันหลังจากจ่ายวัสดุ 

ภายในวันท่ี 3 ของเดือน 

ภายในวันท่ี ๕ ของเดือน 

- ของหน่วยงาน จ่ายของไม่เกิน
วันท่ี 15 ของเดือน 

 - ของ รพ.สต. จ่ายของไม่เกิน
วันท่ี 25 ของเดือน 



 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการจัดท าเบียนคุมทรัพย์สิน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

จัดท าทะเบียนทรัพย์สินในเอกสาร 

บันทึกข้อมูลการบันทึกทรัพย์สินใน Excel          
เพื่อค านวณค่าเส่ือมประจ าเดือน 

เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี เพื่อตรวจสอบ 

รวบรวมข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน 
เพื่อส่งงานการเงินและบัญชีตรวจสอบ 

ภายในวันท่ี 20 ของเดือน  

ภายใน 5 วัน  

ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 



การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ขออนุมติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (5 วัน) 

งานคลังและพัสดุ 
ตรวจสอบเอกสาร (1 วัน) 

 ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 

รายงานขอซ้ือ/จ้าง (PR) พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ (5 วัน) 

เสนอผู้มีอ านาจ 
ขอความเห็นชอบและอนุมัต ิ

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือ (RFQ) 
และ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (5 วัน) 

ลงนามสัญญา ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง หรือข้อตกลง (PO) (1 วัน) 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บริหารสัญญา 

ลงบัญชีพัสดุ และให้เบิกจ่าย 

รายงานการจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกจ่าย (5 วัน) 

ส่งงานคลังจัดท าใบเบิกเงินส่งกองคลัง 

แจ้งผู้เสนอราคาให้ลงนามในสัญญา 
เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เสนอผู้มีอ านาจ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (7 วัน) 

คู่สัญญาขอส่งมอบพัสด ุ

ภาควิชา/หน่วยงานยื่นเอกสารขอให้ด าเนินการจัดหา
พัสดุ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ (1 วัน) 

 
- บันทึกข้อความขอให้ด าเนินการ ผ่านรองคณบดี 
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec กลาง) 
- ใบเสนอราคา (อย่างน้อย 3 ราย) 
- แคตตาล๊อก ระบุยี่ห้อ รุ่น ฯลฯ 
- ข้อมูลผู้ค้า (Vendor) (กรณียังไม่เคยมีข้อมูล) 

หมายเหตุ การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
1. งานพิมพ์เอกสาร 
2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-Budget (คณะแพทยศาสตร์) 
3. บันทึกข้อมูลในระบบ ERP (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
4. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP (กรมบัญชีกลาง) 



การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (วงเงินเกิน 5 แสนบาท) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ขออนุมติแต่งต้ังคณะกรรมการ  
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (5 วัน) 

งานคลังและพัสดุ 
ตรวจสอบเอกสาร (1 วัน) 

 ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  

ร่างเอกสารประกวดราคา (1 วัน) 
รายงานขอซื้อ/จ้าง (PR) พร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการ (5 วัน) 

เสนอผู้มีอ านาจ 
ขอความเห็นชอบและอนุมัติ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ (RFQ) 
และ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (5 วัน) 

ลงนามสัญญา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือข้อตกลง (PO) (1 วัน) 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บริหารสัญญา 

ลงบัญชีพัสดุ และให้เบิกจ่าย 

รายงานการจัดซื้อ และขออนุมัติเบิกจ่าย (5 วัน) 

ส่งงานคลังจัดท าใบเบิกเงินส่งกองคลัง 

รายงานผลการอุทธรณ์ และแจ้งผู้เสนอราคาให้ลงนามในสัญญา (5 วัน) 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (7 วัน) 

คู่สัญญาขอส่งมอบพัสดุ 

ภาควิชา/หน่วยงานยื่นเอกสารขอให้ด าเนินการจัดหาพัสดุ พร้อม
แต่งต้ังคณะกรรมการ (1 วัน) 

 
- บันทึกข้อความขอให้ด าเนินการ ผ่านรองคณบดี 
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec กลาง) 
- ใบเสนอราคา (อย่างน้อย 3 ราย) 

ประกาศประกวดราคา (5-10 วันท าการ) 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (5 วัน) 

เสนอผู้มีอ านาจ 
ขอความเห็นชอบและอนุมัติ 

รอผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์นับต้ังแต่วันประกาศ (7 วันท าการ) 

มีผู้อุทธรณ์ 

ไม่มีผู้อุทธรณ์ 

หมายเหต ุการบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
1. งานพิมพ์เอกสาร 
2. บันทึกข้อมูลในระบบ e-Budget (คณะแพทยศาสตร์) 
3. บันทึกข้อมูลในระบบ ERP (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
4. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP (กรมบัญชีกลาง) 



Flow Chart การควบคุมระบบคลังพัสดุ 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ล าดับ
ที ่

รายละเอียดด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การรับวัสดุ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าที่พสัดุ (ผู้จดัซื้อ) ส่งมอบวัสดุที่ตรวจ
รับจากคณะกรรมการตรวจรับพสัดุเรียบร้อย
แล้ว พร้อมใบรับวัสดุ ให้เจ้าหนา้ที่คลังพสัด ุ
  

20 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

2. เจ้าหน้าที่คลงัพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้อง
วัสดุที่ได้รบัมอบ ให้ตรงใบรับวัสดุ      และ
ก าหนดรหัส     แยกประเภทตามกลุ่มวัสด ุ
  

40 นาท ี เจ้าหน้าที่คลงัพัสด ุ

3. เสนอหัวหน้าหน่วยพัสดพุิจารณา 
 
 
 

20 นาท ี หัวหน้าหน่วยพัสด ุ

4. เจ้าหน้าที่พสัดุบนัทึกบัญชีคุมวสัดุวัสดุ      
ในระบบคลังพัสดุออนไลน์ และออกเลข 
ใบรับวัสดุ (บร. / ปีงบประมาณ) 
 

30 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ

5. เจ้าหน้าที่คลงัพัสดบุันทึกการรบัวัสดุ 
ใน Stock card   และน าวัสดทุีไ่ด้รับ 
เรียบร้อยแล้ว   จัดเก็บวัสดุให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ตรงตามทะเบียนวัสดุ  และ 
จัดเก็บใบรับวัสดุเข้าแฟ้มเปน็หลักฐานการรับ 
 
 
 
 
 
 

60 นาท ี
 
 
 

เจ้าหน้าที่คลงัพัสด ุ
 
 
 

รับมอบวสัด ุ

 พิจารณา 

บนัทกึการรับวสัด ุ

บนัทกึการรับวสัด-ุ

จดัเก็บ 

เห็นชอบ

อนมุตัิ 

ไมเ่ห็นชอบ 

ไมถ่กูต้อง 

ตรวจสอบวสัด ุ



ขั้นตอนการปฏิบัติ ล าดับ
ที่ 

รายละเอียดด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การเบิกจ่ายวัสด ุ     

1 -หน่วยงานบนัทึกรายวัสดุ 
 ที่เบิก  ในระบบคลังพัสดุออนไลน ์
ระบบคลงัพัสดุออนไลน์ : คลิ๊ก 
 

20 นาท ี หน่วยงานผู้เบิก 

1 
 

-เจ้าหน้าที่พสัดุ ตรวจสอบพจิารณารายการ
วัสดุ ตามความจ าเปน็ และเหมาะสม ในการ
เบิกวัสดุ  และออกเลข (บจ... /ปี งปม.) 

30 นาท ี
 
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

3 เสนอหัวหน้าหน่วยพัสดุ เพื่อพิจารณา 
จ่ายวัสดุ ตามใบเบิก 
 

30 นาท ี หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสด ุ

4 เจ้าหน้าที่พสัดุตัดจา่ยวัสดุ จากระบบคลงั
พัสดุออนไลน ์
 

45 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ

5 เจ้าหน้าที่คลงัพัสดุจัดจ่ายวสัดุ    พร้อมตัด
บัญชีวสัดุใน  (stock card)   ตามรายการ   
ที่เบิกให้ครบถ้วน และเป็นปัจจบุัน ถูกต้อง
ตรวจสอบได้  

90 นาท ี เจ้าหน้าที่คลงัพัสด ุ

7 
 
 
 
 
 
 
 

-เจ้าหน้าที่คลงัพัสดุ จัดเตรียมวสัดุ     ตาม   
รายการในใบเบิกที่บนัทึกการตดัจ่ายวัสดุแล้ว 
-หน่วยงานลงลายมือชื่อผู้รบัของ   และ  
 เจ้าหน้าที่คลงัพัสดลุงลายมือชือ่ผู้จ่าย พร้อม 
 ตรวจนับวสัดุให้ครบถ้วนตามรายการที่เบิก 
-เจ้าหน้าที่คลงัพัสดุจัดเก็บตน้ฉบับใบเบิกไว้
เป็นหลักฐานการเบิก-จ่ายวสัด ุ
 
 
 
 

60 นาท ี -เจ้าหน้าที่คลงัพัสด ุ
-หน่วยงาน 
 
 
 
 

รับใบเบิกวสัด ุ

ตรวจสอบวสัด ุ

บนัทกึการจา่ย 

จดัวสัดตุามใบเบิก 

การจา่ยวสัด ุ

1 

พิจารณา 

ไม่สัง่จ่าย 

สัง่จา่ย 

ไมถ่กูต้อง 

http://10.151.127.68/mis/index.php


ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ล าดับ
ที่ 

รายละเอียดด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 8 -เจ้าหน้าที่คลงัพัสดุ ตรวจนับ    
 วัสดุคงเหลือคงคลังทุกเดือน  
-ตรวจสอบวัสดุ และยอดคงเหลือ ณ วัน     
 สิ้นปงีบประมาณเพื่อให้คณะกรรมการฯ   
 ตรวจสอบพัสดปุระจ าป ี

7 วัน -เจ้าหน้าที่คลงัพัสด ุ

 

 

แบบฟอร์มที่ใช ้

- ใบเบิกวัสด ุ

- บัญชีวสัดุ/สต็อกการ์ด 

- หลักฐานการรับวสัดุ (ใบส่งของ) 

เอกสาร/หลักฐาน 

- พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจา้งและบริหารพัสดุภาพรัฐ  พ.ศ.2560 หมวด 13 มาตรา 112-113 

- ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 

การบริหารพัสดุ ข้อ 203, 204 และ 205 

 

 

การรายงาน 

 2 



Flow Chart กระบวนการปฏิบตัิงานตาม พรบ. การจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนจัดซ้ือ/จ้าง ประจ าป ี

ล าดับ/ 
ข้ันตอน 

วิธีการปฏิบัติงาน 
 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รบัผิดชอบ 

1 เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับความ
เห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ใน
การจัดซ้ือจัดจ้างจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง หรือผู้มีอ านาจในการ
พิจารณางบประมาณแล้ว 

   

2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์แผนความต้องการจัดซ้ือจัด
จ้างประจ าปี 
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - เจ้าหน้าที่  
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
- หัวหน้าหน่วยงาน 

3 จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความ
เห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -เจ้าหน้าที่ 
-คณะกรรมการวิเคราะห์
จัดท าแผน 
 
 
 
- หัวหน้าหน่วยงาน 

4 บันทึกแผนการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ
เว็บไซต์กรมอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
-เจ้าหน้าที่ 
 

5 ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผน 

- บันทึกข้อมูลผลการจัดซ้ือจัดจ้างใน
ระบบเว็บไซต์กรมอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
-เจ้าหน้าที่ 
 

 

แต่งตัง้คณะกรรมการวิเคราะห์
จดัท าแผนการจดัซือ้จดัจ้าง 

เสนอผู้ มีอ านาจเห็นชอบ

เห็นชอบ 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการจดัซือ้จดัจ้าง 

บนัทกึแผนการจัดซือ้จัดจ้าง 

ในระบบเว็บไซต์กรมอนามัย 

จดัท าแผนการจดัซือ้จดัจ้าง 

อนมุติั 

บนัทกึผลการจดัซือ้จดัจ้าง 

ในระบบเว็บไซต์กรมอนามัย 



ข้ันตอนการจัดซื้อ/จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจางฯ ม.56 วรรคหน่ึง (2) (ข) วงเงินไมเกิน 500,000.- บาท 

ลําดับ/ 
ข้ันตอน 

วิธีการปฏบัิติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1.  แตงตั้งคณะกรรมการ/เจาหนาท่ี/บุคคล 
เพ่ือจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) 
(ระเบียบฯ ขอ 21)  
(กรณีวงเงินเกิน 100,000.- บาท) 
 

 1 เจาหนาท่ี/ 
คณะกรรมการฯ 

2.  จัดทํารายงานขอซ้ือ/จางตามขอ 22 
เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ผาน
หัวหนาเจาหนาท่ีเพ่ือขอความเห็นชอบ 
(ระเบียบฯ ขอ 22 และขอ 78) 
 

1 หัวหนา
เจาหนาท่ี/
เจาหนาท่ี 

3. หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบ 
-เจาหนาท่ีเจรจาตกลงราคากับ
ผูประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจาง
นั้นโดยตรง และรายงานผลการพิจารณา
ตอหัวหนาเจาหนาท่ี 
-หัวหนาเจาหนาท่ีซ้ือหรือจางภายใน
วงเงินท่ีเห็นชอบ (ตามระเบียบฯขอ 79) 
(หัวหนาเจาหนาท่ีอนุมัติใหสั่งซ้ือหรือ
จาง/ลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปน
หนังสือได โดยไมตองเสนอหัวหนา
หนวยงานของรัฐอนุมัติ/ลงนามอีกครั้ง) 
และดําเนินการตามระบบ e-GP  
(ขนมชั้นท่ี 1-4) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนาเจาหนาท่ี 
/เจาหนาท่ี 

 
 
 

หัวหนาเจาหนาท่ี 
/เจาหนาท่ี 

 
 
 

หัวหนาเจาหนาท่ี 
/เจาหนาท่ี 

 

4. หัวหนาเจาหนาท่ีจัดทําประกาศผลผู
ชนะ(หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูรับ
มอบอํานาจลงนาม) ในระบบ e-GP 
เว็บไซตกรมบัญชีกลางและเว็บไซตกรม
อนามัย และใหปดประกาศท่ีหนวยงาน
(3 ชองทาง) และแจงผูเสนอราคาทุก
รายทราบผานทาง e-mail (ระเบียบฯ 
ขอ 81 ประกอบ ขอ 42) 

1 หัวหนาเจาหนาท่ี 

จัดทํารางขอบเขตของงาน 

(TOR) 

จัดทํารายงานขอซ้ือ/จาง 

เสนอหัวหนาหนวยงานของ

รัฐเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เจรจาตกลงราคากับ

ผูประกอบการท่ีมีอาชีพ

ขายหรือรับจางโดยตรง 

ดําเนินการซ้ือหรือจาง

ภายในวงเงินท่ีเห็นชอบ 

จัดทําประกาศผลผูชนะ 



2 
 

ลําดับ 
ข้ันตอน 

วิธีการปฏบัิติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

5. จัดทําสัญญา/ลงนามในสัญญาหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ (วิธีเฉพาะเจาะจง
ยกเวนไมตองรออุทธรณ ตาม ม. 66 
วรรคสอง ประกอบ ระเบียบฯขอ 161) 
(วงเงินไมเกิน 1 แสนบาท ไมจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได แต
ตองมีหลักฐานในการจัดซ้ือ/จางนั้น) 
และดําเนินการ e-GP (ขนมชั้นท่ี 5- 7) 
 

 
 

5 หัวหนาเจาหนาท่ี 
/เจาหนาท่ี 

 
 

6. เจาหนาท่ีพัสดุสรางขอมูลหลักผูขาย/
ผูรับจางตามระบบ GFMIS โดยใช
แบบฟอรม ผข.01 ตรวจสอบกับ
เอกสารขอมูลผูขาย/ผูรับจาง แลวนําสง
ในระบบ GFMIS Web Online เพ่ือสง
กรมบัญชีกลางอนุมัติและยืนยันขอมูล
ผูขาย (กรณีผูขายรายใหม) 
 

1/2 หัวหนาเจาหนาท่ี 
/เจาหนาท่ี 

 

7. เจาหนาท่ีพัสดุบันทึกขอมูลการจัดซ้ือ/
จาง (PO) ตามระเบียบ GFMIS 
Webonline โดยใชฟอรม บส.01 หรือ 
บส.04 แลวแตกรณี  โดยอางอิงขอมูล
จาก e-GP มาตรวจสอบกับเอกสาร
จัดซ้ือ/จาง แลวนําสงในระบบ GFMIS 
Web Online/พิมพรายงานจากระบบ 
GFMIS Web Online แนบเรื่อง 
 

1/2 เจาหนาท่ี 

8. ผูขาย/ผูรับจางจัดสงของ หรือสงมอบ
งาน โดยระบุจํานวน ราคา ชนิด ขนาด 
หรือความสําเร็จของงานใหชัดเจน ท้ังนี้
ตองมีลายมือชื่อผูสงของหรือผูสงงาน 
และผูรับของใหถูกตองตามใบบันทึกขอ
อนุมัติซ้ือ/จาง และกําหนดระยะเวลา
การตรวจรับตรงตามระเบียบการตรวจ
รับหรือตรวจการจาง  
(ระเบียบฯขอ 175 และขอ 176) 
 
** ขั้นตอนท่ี 8 – 9 (5 วันทําการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ี 

ลงนามในสัญญาหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ 

สรางขอมูลหลักผูขาย/ผูรับ

จางตามระบบ GFMIS 

บันทึกขอมูลการจัดซ้ือ/จาง 

(PO) 

ผูขาย/ผูรับจางจัดสงของ 

หรือสงมอบงาน 



3 
 

ลําดับ 
ข้ันตอน 

วิธีการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

9. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับ
พัสดุท่ีไดรับการแตงตั้งตามรายงานขอ
ซ้ือ/จาง ดําเนินการตรวจรับพัสด ุ 
-กรณีตรวจแลวผาน คณะกรรมการ
ตรวจรับ/ผูตรวจรับพัสดุสงมอบพัสดุ
ใหกับเจาหนาท่ี /ตรวจการรับประกัน/
ตรวจหลักประกัน 
-กรณีตรวจแลวไมผาน เจาหนาท่ีแจงให
ผูขาย/ผูรับจางทราบ เพ่ือแกไข และ
ดําเนินการตามระบบ e-GP  
(ขนมชั้นท่ี 8) 
 
 

 5 เจาหนาท่ี/
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/
ผูตรวจรับพัสดุ 

10. เจาหนาท่ีดําเนินการรับพัสดุและจัดทํา
รายงานการตรวจรับพัสดุ/รายงานตรวจ
การจาง พรอมท้ังจัดทําเรื่องขอเบิก
จายเงินใหแกผูขาย/ผูรับจาง 

1 เจาหนาท่ี 

11. จัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา
(จัดเก็บสําเนาใบกรรมการตรวจรับและ
ใบสงของ/ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี/
ใบเสร็จรับเงิน/(ถามี) รวมท้ัง
รายละเอียดตางๆ ท้ังหมดท่ีเก่ียวของ ) 
(ม.12 ประกอบระเบียบฯ ขอ 16) 
 

1 เจาหนาท่ี 

 

รวมระยะเวลา ขอ 1-9 เปนเวลา  16 วันทําการ 

 

จัดทําบันทึกรายงานผล

การพิจารณา 

รับพัสดุและจัดทํารายงาน

การตรวจรับพัสดุ/รายงาน

ตรวจการจาง/เบิกจายเงิน 

ไมผาน ผาน 

แจงผูขาย/ผูรับจาง

 ่  

ตรวจรับพัสดุ 

 

ตรวจการรับประกัน/ตรวจ

หลักประกัน 

 



วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่จ าต้อง
รอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 

(มาตรา 66) 
 

จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11) 

ยกเว้น กรณีซ้ือ/จ้าง ตาม
มาตรา 56 (2)(ข)(ง) หรือ 
(ฉ) ไม่ต้องจัดท าแผน 
(พรบ.มาตรา 11) 
 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(ข้อ 78 ประกอบ ข้อ 22) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ 
รายงานขอซื้อขอจ้าง 

กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (ฉ) (ช) คณะกรรมการซ้ือ
หรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดท าหนังสือเชิญชวนส่งไป
ยังผู้ประกอบการที่มีคณุสมบัติตามที่ก าหนด (ข้อ 78 (1)) 

คณะกรรมการ จัดท ารายงานผลการพิจารณา ข้อเสนอ/
ต่อรองราคา ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณ ี

คณะกรรมการ รายงานผลการพิจารณาและข้อเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อนุโลมข้อ 55(4))
ประกอบ ข้อ 78(2) 

 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง

เห็นชอบผลการคัดเลือก (ข้อ81) 
(ข้อ 81) 

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม่เกิน 500,000 บาท) 
เจ้าหน้าท่ี เจรจาตกลงราคากับผูป้ระกอบการที่มีอาชีพ
หรือรับจ้างน้ันโดยตรง (ข้อ 79) 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 79) 

Workflow วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเชิญชวน 

/เจรจาตอ่รอง 
 

-เจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ

-คณะกรรมการ/เจ้าหนา้ที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) 

ประกาศผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก 
การจัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(ข้อ 81) 

ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือข้อตกลง 

(มาตรา 66 และระเบียบฯ ข้อ 161) 

-กรณีตาม มาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ  
 ด าเนินการ (เหมอืนวธิีตกลงราคา) 






