
 

 

 

  

 

               คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

  ส ำนักทรัพย์สินและรำยได้ 
จัดท ำโดย 
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งานจัดซื้อและจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 
และการเบิกจ่ายวัสดุ 



 

ค ำน ำ 
 

     คู่มือบริหารกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ กระบวนการปฏิบัติงานงานจัดซื้อและจัดจ้างโดยวิธีตก
ลงราคาและการเบิกจ่ายวัสดุ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือต้องการให้บุคลากรด้านงานจัดซื้อจัดจ้างได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในขั้นตอนการท างานของงานจัดซื้อจัดจ้าง  และเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่
ก าหนดไว้ ซึ่งรายละเอียดของเอกสารประกอบด้วย ขอบเขตของกระบวนการ ค าจ ากัดความของรายละเอียด
ในคู่มือฉบับนี้ ตารางมอบหมายงานที่มีคุณภาพ กระบวนการปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่
มีคุณภาพ วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และโอกาสปรับปรุงในอนาคต 
 งานจัดซื้อจัดจ้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานของงานพัสดุฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่
บุคลากรในอันที่จะศึกษาเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสามารถบูรณาการ
ความรู้ที่ได้รับกับการปฏิบัติงานจริง เพ่ือลดข้อผิดพลาดในกระบวนการด าเนินการที่จะเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน หากมีข้อบกพร่องประการใดงานจัดซื้อจัดจ้าง ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และจะพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานต่าง ๆ  ของงานจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 ผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับนี้ 
เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

 
 

             ผู้จัดท า 
                                                               นางสาวจิตลัดดา วรรณวงศ์ 

       25 เมษายน 59 
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1) วัตถุประสงค์  (วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือฉบับนี้)     
 1.  เพื่อด าเนินการงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
และสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานในแต่ละหน่วยงาน  
 2. เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักทรัพย์สินและรายได้ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน มีความถูกต้อง รวดเร็วและสามารถด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องตาม
หลักการ 

4. เพ่ือเป็นเครื่องมือทีใ่ช้ในการรักษาระดับคุณภาพของงานจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถใช้เป็น
ข้อมูล อ้างอิงในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้  
 

2) ขอบเขตของกระบวนกำร  (ระบุขั้นตอนเริ่มต้นและขั้นตอนสิ้นสุด) 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้เป็นคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา ซึ้งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินในงบประมาณ ไม่เกิน 100 ,000  บาท 
และในเงินรายได้มีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท โดยในคู่มือนี้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน การวางแผนการส ารวจ
ความต้องการการใช้วัสดุตลอดจนถึงขั้นตอนในการด าเนินการจัดซื้อ ตรวจรับ จัดเก็บ และเบิก
จ่ายเงินตลอดจนไปถึงการควบคุมลงบัญชีวัสดุ 
 
3) ค ำจ ำกัดควำม (นิยามของค าต่างๆที่ใช้ในคู่มือนี้) 
 กำรพัสดุ หมายความว่า การจ้างท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ 
และควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่
ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

พัสดุ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ในหนังสือการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ หรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญา
เงินกู้จากต่างประเทศ  

กำรซื้อ หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
อ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง  

กำรจ้ำง ให้ความหมายรวมถึง การจ้างท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

ระเบียบพัสดุของรำชกำร หมายความว่า ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

เงินรำยได้  หมายความว่า เงินรายได้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่เงินรายได้จากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
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เงินงบประมำณ หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
และเงินซึ่งส่วนราชการได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องส่งคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ แต่ไม่รวมเงินกู้ และเงินช่วยเหลือ ตามระเบียบนี้ 

 
วิธีตกลงรำคำ หมายความว่า การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกินดังนี้ 
1. เงินงบประมาณแผ่น มีราคาไม่เกิน  100,000 บาท  
2. เงินรายได้ มีราคาไม่เกิน  300,000 บาท 
หน่วยงำน หมายความว่า ส านักงานอธิการบดี คณะ ส านัก สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ หรือส่วน

ราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงและให้
หมายความรวมถึงหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในก ากับของมหาวิทยาลัยและโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือหา
รายได้ด้วย 

วัสดุ  หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามปกติโดยทั่วไปมีมูลค่าไม่
สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น วัสดุส านักงาน เวชภัณฑ์มิใช่ยา  หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือใน
ราคาทุนโดยมีราคาไม่ถึง 5,000 บาท 

ครุภัณฑ์   หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน  มีลักษณะคงทน 
และมี อายุการใช้งานเกินกว่า  1  ปี โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ให้คิดราคาค่าเสื่อมประจ าปี 
ส าหรับครุภัณฑ์ที่ต่ ากว่าเกณฑ์ คือ ราคาไม่ถึง 5,000 บาท แต่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี ไม่ต้องคิด 
ราคาค่าเสื่อมประจ าปี 

หน่วยเบิก  หมายถึง  หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ ให้มีสิทธิเบิกพัสดุจากคลังพัสดุกลาง ของ
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาไปควบคุม  ในการเก็บรักษาและเบิกจ่ายใช้ใน
กิจกรรมของหน่วยงาน(เฉพาะของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) โดยมีค าสั่ง
แต่งตั้งให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนามในใบขอเบิกพัสดุ  และควบคุมการบริหารพัสดุของหน่วยงานเอง 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ หมายความว่า หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติงานใน
สายงานที่เกี่ยวกับพัสดุ และให้หมายรวมถึงบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากอธิการบดีให้ปฏิบัติหน้าที่
เช่นเดียวกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุด้วยในกรณีท่ีหน่วยงานนั้นไม่มีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ หมายความว่า เจ้าหน้าที่พัสดุของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ
หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากอธิการบดีให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบ 
 ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ  Electronic  Government Procurement ( e-GP)  เป็น
ระบบงานที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
และพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  ครบถ้วน  ทั่วถึง  เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ  ที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ  เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ  และข้อมูล
ผู้ค้า  ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่าง ๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง  และ
เป็นต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส  ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น  ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบ     ลด
ความซ้ าซ้อนการบันทึกข้อมูล ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ  Online  Real  time  ใน
ระบบ  รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ 
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4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.ผู้บริหาร 
(รองอธิการบดี) 

1.พิจารณาและอนุมัตจิัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 100,000 บาท) 
2.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.พิจารณาและลงนามการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้าง 
4.พิจารณาและอนุมัติการเบิกจ่าย 

2. ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(ผู้อ านวยการ) 
 

1.พิจารณาและอนุมัตจิัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) 
2.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.พิจารณาและลงนามการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้าง 
4.พิจารณาและอนุมัติการเบิกจ่าย 

3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ 1.ตรวจสอบและลงนามการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
2.ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่าย 

4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง 1.ส ารวจความต้องการการใช้วสัดุ 
2.ติดต่อขอใบเสนอราคาวัสดุที่ตอ้งการจัดซื้อ 
3.จัดท ารายงานขอซื้อวัสดุ/จา้งเสนอหัวหน้างานพสัดุ 
5.ประสานกบับริษัทในการส่งวสัดุ 
6.ประสานงานคณะกรรมการตรวจรับวัสดุและจัดท าบันทึกการตรวจรับ
วัสดุ/งานจา้ง 
7.จัดท าบันทึกการเบิกจ่ายเงิน 
8.ลงบัญชีควบคุมวัสด ุ
9.บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ e-GP 
10.จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไวต้รวจสอบ 
11.จัดท ารายงานวัสดุคงเหลือประจ าปีงบประมาณ 

5. คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ/
ตรวจรับการจ้าง 

1.ตรวจนับจ านวนละความถูกต้องของวัสดุที่จัดซื้อหรือตรวจรับงานจา้ง 
2.ลงนามในบันทึกการตรวจรับ 

 
5. ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย  

 1. สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ 
 2. สามารถด าเนินการตรวจรับหรือตรวจการจ้างได้ครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้และ

ถูกต้องตามระเบียบ 
  3. สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ 
  4.สามารถควบคุมการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 
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6.ข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำร 
 

ข้อก าหนดที่ส าคญั   ที่มาของข้อก าหนด 
ตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยี 

สอดคล้องกับข้อก าหนด
ด้านกฎหมาย ระเบียบ/

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ค านึงถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ความคุ้มค่า 

และการลดต้นทุน 
การจัดซื้อจดัจ้างได้รวดเร็ว
และถูกต้องตามระเบียบ 

/ / / 

การตรวจรับวัสดุหรือการ
ตรวจการจ้างไดค้รบถ้วน
ตามจ านวนและความ
ต้องการของผู้ใช้และ
ถูกต้องตามระเบียบ 

/ / / 

การเบิกจ่ายไดร้วดเร็วและ
ถูกต้องตามระเบียบ 

/ / / 
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7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  7.1 กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Procedure :QWP)  
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 10 การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาและการเบิกวัสดุ 

7.2 วิธกีำรปฏิบัติงำนทีม่คุีณภำพ (Quality Work Instruction : QWI ) 
   

 
 

 

วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (QWI) 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงวิธีตกลงรำคำ 

ค าจ ากัดความ  
           การซื้อ หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตัง้ ทดลองและบริการที่เก่ียวเนื่องอื่นๆ  
 การจ้าง หมายถึง การจา้งท าของ และการรับขนตามประมวลกฎหมายพาณิชย์ และการจา้งเหมาบริการ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัต ิ ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

1. ส ารวจความต้องการ
การใช้วัสดุหรือการจ้าง 

2 วัน เจ้าหน้าทีง่านจัดซื้อจัด
จ้าง 

1. ใบขอให้สั่งซ้ือสั่ง
จ้าง 

2. ประสานงานติดต่อตก
ลงราคากับ
ผู้ประกอบการ 

30 นาที เจ้าหน้าทีง่านจัดซื้อจัด
จ้าง 

1. ใบเสนอราคาของ
ผู้ประกอบการ 

3. การขออนุญาตจัดซื้อจัด
จ้าง 

1 วัน เจ้าหน้าทีง่านจัดซื้อจัด
จ้างและผู้มีอ านาจลง
นามสั่งซื้อตามวงเงิน 

1.ใบเสนอราคาของ
ผู้ประกอบการ 
2.ใบขออนุญาตซ้ือ/
จ้าง 

4. การด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 

1 ช.ม เจ้าหน้าทีง่านจัดซื้อจัด
จ้างและผู้มีอ านาจลง
นามสั่งซื้อตามวงเงิน 

1. ใบขออนุญาตซ้ือ/
จ้าง 
 

5. การตรวจรับวัสดุหรือ
งานจ้าง 

1-5 วัน เจ้าหน้าทีง่านจัดซื้อจัด
จ้าง 

 1ใบเสนอราคา 
2.ใบขออนุญาตสั่งซ้ือ/
จ้าง 
3.ใบตรวจรับการซ้ือ/
จ้าง 

6.การบันทึกข้อมูลลงเล่ม
สมุดลงทะเบียน       

2 ช.ม. เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อจัด
จ้าง 

 1ใบเสนอราคา 
2.ใบขออนุญาตสั่งซ้ือ/
จ้าง 
3.ใบตรวจรับการซ้ือ/
จ้าง 
3.ใบบันทึกการ
เบิกจ่าย 
4.ซีร๊อกเอกสารจัดเก็บ 

7.จัดท ารายงานวัสดุคงเหลือ
ประจ าเดือน 

1-3 ช.ม. เจ้าหน้าที่งานจัดซื้อจัด
จ้าง 

1ตรวจนับสิ้นค้า
คงเหลือ 
2.จัดเก็บข้อมูลลง
ระบบ  
3.ส่งยอดสินค้า
คงเหลือ 
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วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (QWI) 
เบิกวัสดุ 

ค าจ ากัดความ  
           การบริการการเบิก-จ่ายพัสดุแก่บุคลากร การรายงานผลการตัด STOCK CARD 

ขั้นตอนกำรปฏิบัต ิ ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

1. ผู้เบิกและรับของกรอก
แบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ
พร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

 10 นาที เจ้าของเรื่อง 1. ใบขอเบิกวัสด ุ

2. ตรวจสอบรายการวัสดุ  15 นาที เจ้าหน้าทีง่านจัดซื้อจัด
จ้าง 

1. ใบขอเบิกวัสด ุ

3. ตัดบัญชีวัสดุคงเหลือ 
(STOCK CARD) 

1 วัน เจ้าหน้าทีง่านจัดซื้อจัด
จ้าง 

1.ใบขอเบิกวัสด ุ

 
 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

   
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
A ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
B สต๊อกสินค้าแห้ง 
C สต๊อกสินค้าส านักงาน 
D สต๊อกสินค้าสิ้นเปลือง 
E สต๊อกสินค้าของสด 
F ตารางรายรับสิ้นค้า 
G การบันทึกข้อมูลลงเล่มสมุดลงทะเบียน       
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 7.4 เอกสำรอ้ำงอิง 
  1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาว่าด้วยการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างด้วย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
 
8. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1. มีการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างได้ครบถ้วน 
 2. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. มกีารตรวจรับวัสดุ/งานจ้างที่ครบถ้วน 
 4. มีการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง 
 5. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างครบถ้วน ในระบบ e-GP 

6. ร้อยละของความถูกต้องในการจัดซื้อ 
7. ร้อยละของความถูกต้องในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้าง 
8. ร้อยละของความถูกต้องในการขออนุมัติเบิกจ่าย 
9. ร้อยละของความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 

 
9. ระบบติดตำมประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้น มรีะบบการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ 
กระบวนการ 

ตุลาคม ผู้อ านวยการส านัก
ทรัพย์สินและรายได้ 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

หัวหน้างานพัสดุ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

หัวหน้างานพัสดุ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการต่อผู้บังคับบัญชา
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

หัวหน้าและเจ้าหน้าที่
งานพัสดุ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, กันยายน 

หัวหน้าและเจ้าหน้าที่
งานพัสดุ 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป ผู้อ านวยการส านัก
ทรัพย์สินและรายได้ 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
หนังสือขออนุมัติกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 
  
 ข้าพเจ้า นายธวัชชัย สู่เพ่ือน ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักทรัพย์สินและรายได้ ได้
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลงานการจัดซื้อจัด
จ้าง  ส านักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 

 โดยยินยอมให้งานบัญชี ส านักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         
น ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙  เป็นต้นไป   
 

   ให้ไว้  ณ  วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙   
 
 
 

               (นายธวัชชัย  สู่เพื่อน) 
                   ผู้อ านวยการส านักทรัพย์สินและรายได้ 
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ภำคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏบิัติงำน 
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A.ใบขออนุญำตสั่งซื้อ 
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A.1 ใบขออนุญำตสั่งซื้อ 
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B.สต๊อกสิ้นค้ำเบิกจ่ำย คงเหลือ (สต๊อกของแห้ง) 
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C.สต๊อกสิ้นค้ำเบิกจ่ำย คงเหลือ (สต๊อกส ำนักงำน) 
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D.สต๊อกสิ้นค้ำเบิกจ่ำย คงเหลือ (สต๊อกสินค้ำสิ้นเปลือง) 
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E .สต๊อกสิ้นค้ำเบิกจ่ำย คงเหลือ (สต๊อกของสด) 
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F. ตำรำงรำยรับสินค้ำ 

 

 
G. การบันทึกข้อมูลลงเล่มสมุดลงทะเบียน       
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ผู้จัดท ำ 

 คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

โดยวิธีตกลงรำคำและกำรเบิกจ่ำยวัสดุ 
 

1.นายธวัชชัย สู่เพ่ือน                       ที่ปรึกษา 
2.นางสาวปานแพร  บุญยพุกกณะ                      ที่ปรึกษา 
3.นางสาวจิตลัดดา วรรณวงศ์     เจ้าหน้าทีจ่ัดซื้อจัดจ้าง 
4.นางนิสามณี     รัศมี             เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง 
5.นางสาวอังคณา  นาวาผล      เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง 
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