
กระบวนการปฏิบัติงานการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

การปฏิบัติงาน : ผู้รับบริการจัดท าและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณประจ าปี จากนั้นน าข้อมูล

โครงการในหมวดวัสดุมาตรวจสอบชนิด ราคา รายละเอียด และด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุ เพ่ือขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะวิทยาการจัดการ และน าส่งยัง

ส านักงานอธิการบดีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ผู้ใช้บริการเสนอโครงการตามประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย 

2.พิจารณา 
(เบื้องต้น) 

3.รวบรวมข้อมลู และจดัท าแผนบริหารพสัดุ
ประจ าปีงบประมาณ 

4.พิจารณา  
(หน.หน่วยงาน) 

5.พิจารณา  
(คกก.บริหารฯ) 

6.ด าเนินการพสัดุ และแผนพสัด ุ

7.เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

แก้ไข 

แก้ไข 

แก้ไข 

อนุมัติ 

อนุมัติ 

อนุมัติ 



กระบวนการปฏิบัติงานการปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

การปฏิบัติงาน : มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นความต้องการและคาดหวังของมหาวิทยาลัย            

โดยกิจกรรม/โครงการใดท่ีมิได้ด าเนินการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการฯ จะต้องด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความ

เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงแผนการเบิกจ่าย โดยมีรายละเอียดของรายการวัสดุที่เบิกจ่ายรายการ

เดิม และรายการที่จะขอเปลี่ยนแปลงใหม่คู่กัน โดยต้องมีเหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย ทั้งนี้

การเปลี่ยนแปลงแผนฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ก่อน จึงจะ

สามารถด าเนินการเบิกจ่ายรายการวัสดุใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ผู้ใช้บริการเสนอบันทึกข้อความ 

ขอปรับปรุงแผนพัสด ุ

ของมหาวิทยาลัย

2.คณบดีพิจารณา  

3.น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

คณะวิทยาการจัดการ 

4.อนุมัติการ
ปรับปรุงแผน 

5.ด าเนินการพสัดุ และแผนพัสด ุ

อนุมัติ 

อนุมัติ 

แก้ไข 

แก้ไข 



กระบวนการปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ ด้วย
วิธีการเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,000-500,000 บาท) 
การปฏิบัติงาน : ผู้รับบริการแสดงความจ านงด้วย

บันทึกข้อความส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

วัสดุ (แบบฟอร์ม 7 ข้อ) เพ่ือขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ 

จากนั้นยื่นบันทึกข้อความส่งรายละเอียดคุณลักษณะ

และราคามาตรฐานกลาง (ส าหรับคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเ อียดราคากลาง)  พร้อมแต่ งตั้ ง

คณะกรรมการ จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่

ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐาน และราคากลางของวัสดุที่

จะด าเนินการจัดซื้อ จากนั้นแต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดซื้อ  จัดจ้าง จ านวน 3 คน เพ่ือท าหน้าที่พิจารณา

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ พิจารณาคัดเลือก และ

รายงานความเห็นต่อคณบดี และก าหนดรายชื่อ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ านวน 3 คน เพ่ือท า

หน้าที่ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา

หรือข้อตกลง เมื่อรวบรวมเอกสารดังกล่าวเบื้องต้น

พร้อมตรวจสอบรายละเ อียดและความถูกต้อง

เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงด าเนินการเข้า

สู่ระบบบัญชีสามมิติ และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

(EGP) เพ่ือจัดท าเอกสารส าหรับการขออนุญาตจัดซื้อ

วัสดุ ติดตามการ   ลงนาม เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เพ่ือลงนามอนุมัติ และเสนอคณบดีเพ่ือลงนามอนุมัติ 

 

 

 

 

 

1.ยื่นเอกสารบันทึกขอ้ความส่งรายละเอยีดคุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุ (แบบฟอร์ม 7 ข้อ) ส าหรับการจัดซ้ือ   
จัดจ้างด้วยวิธกีารเฉพาะเจาะจง 

5.จัดท าเอกสารขออนญุาตซ้ือจ้างในระบบ EGP 

4.พิจารณา 

7.จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
   7.1 คณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดราคากลาง 
   7.2 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
   7.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสด ุ

2.ยื่นเอกสารบันทึกขอ้ความส่งรายละเอยีดคุณลักษณะ
และราคามาตรฐานกลาง (ส าหรับคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดราคากลาง) 
 

3.แจ้งรายชื่อคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดราคา
กลาง คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ  

6.จัดท าเอกสารขออนญุาตซ้ือจ้างในระบบ 3 มิติ  
ของมหาวิทยาลยั 

8.การบริหารสัญญา  
ตรวจสอบรายละเอียด/ลงนามในเอกสาร 

9.พิจารณา 

อนุมัติ 

แก้ไข 

แก้ไข 

10.เบิกจ่าย 

อนุมัติ 



กระบวนการปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง (ยอดเงินไม่เกิน 5,000 บาท) 

การปฏิบัติงาน : ผู้รับบริการแสดงความจ านงด้วย

บันทึกข้อความส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

วัสดุ (แบบฟอร์ม 7 ข้อ) พร้อมทั้งแนบโครงการ       แจ้ง

รายชื่อคณะกรรมตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ด าเนินการจัดท าเอกสารขออนุญาตในระบบสามมิติ 

ติดตามการลงนามในเอกสาร และอนุมัติ   โดยคณบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  

1.ยื่นเอกสารบันทึกขอ้ความส่งรายละเอยีดคุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุ (แบบฟอร์ม 7 ข้อ) ส าหรับการจัดซ้ือ   
จัดจ้างด้วยวิธกีารเฉพาะเจาะจง 

5.จัดท าค าสั่งแต่งต้ัง 

   - คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

   - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 

2.แจ้งรายชื่อคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

4.จัดท าเอกสารขออนญุาตซ้ือจ้างในระบบ 3 มิติ  
ของมหาวิทยาลยั 

6.ผู้เบิก เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ หวัหน้าเจา้หน้าที่  
ตรวจสอบรายละเอียด/ลงนามในเอกสาร 

อนุมัติ 

แก้ไข 

แก้ไข 

8.เบิกจ่าย 

อนุมัติ 

3.คณบดี
พิจารณา 

7.คณบดี
พิจารณา 



 ผู้รับบริการแสดงความจ านงด้วยบันทึกข้อความ

ส่ ง ร ายละ เ อี ยดคุณลั กษณะ เ ฉพาะขอ ง วั ส ดุ  

(แบบฟอร์ม 7 ข้อ) เพ่ือขออนุญาตจัดซื้อครุภัณฑ์ 

จากนั้นยื่นบันทึกข้อความส่งรายละเอียดคุณลักษณะ

และราคามาตรฐานกลาง (ส าหรับคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอียดราคากลาง) พร้อมแต่งตั้ ง

คณะกรรมการ จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่

ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐาน และราคากลางของ

ครุภัณฑ์ที่จะด าเนินการจัดซื้ อ จากนั้นแต่ งตั้ ง

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 3 คน เพ่ือท า

หน้ าที่ พิ จารณาคุณสมบัติ ของผู้ ประกอบการ 

พิจารณาคัดเลือก และรายงานความเห็นต่อคณบดี 

และก าหนดรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

จ านวน 3 คน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุให้เป็นไป

ตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลง 

 เมื่อรวบรวมเอกสารดังกล่าวเบื้องต้นพร้อม

ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องเรียบร้อย

แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงด าเนินการตรวจสอบ         

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ 

จากนั้น เข้าสู่ระบบบัญชีสามมิติ เพ่ือจัดท าเอกสาร

ส าหรับการขออนุญาตจัดซื้อครุภัณฑ์ ติดตามการ       

ลงนาม เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเสนอคณบดี

เพ่ือลงนามอนุมัต ิ

 

 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,000-500,000 บาท) 

1.ยื่นเอกสารบันทึกขอ้ความส่งรายละเอยีดคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม 7 ข้อ) ส าหรับการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธกีารเฉพาะเจาะจง 

5.คณบดีพิจารณา 

7.จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 

   - คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

   - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 

4.แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้ ก าหนดรายละเอียด
ราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับพสัดุ 

6.จัดท าเอกสารขออนญุาตซ้ือจ้างในระบบ 3 มิติ  
ของมหาวิทยาลยั 

8.ผู้เบิก เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ หวัหน้าเจา้หน้าที่  
ตรวจสอบรายละเอียด/ลงนามในเอกสาร 

9.คณบดีพิจารณา 

อนุมัติ 

แก้ไข 

แก้ไข 

10.เบิกจ่าย 

อนุมัติ 

2.ยื่นเอกสารบันทึกขอ้ความส่งรายละเอยีดคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ และราคามาตรฐานกลาง (ส าหรับ
คณะกรรมการ) 

3.ตรวจสอบราคา
กลาง 

อนุมัติ 

แก้ไข 



     การปฏิบัติงาน : ผู้รับบริการแสดงความจ านงด้วย

บันทึกข้อความส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

การจัดจ้าง (แบบฟอร์ม 7 ข้อ) เพ่ือขออนุญาตจัดจ้าง 

จากนั้นยื่นบันทึกข้อความส่งรายละเอียดคุณลักษณะ

และราคามาตรฐานกลาง (ส าหรับคณะกรรมการ

ก าหนดรายละเ อียดราคากลาง )  พร้ อมแต่ งตั้ ง

คณะกรรมการ จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่

ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐาน และราคากลางของการจ้าง

ที่จะด าเนินการ จากนั้นแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ    

จัดจ้าง จ านวน 3 คน เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติ

ของผู้ประกอบการ พิจารณาคัดเลือก และรายงาน

ความเห็นต่อคณบดี และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ จ านวน 3 คน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลง 

 เมื่ อรวบรวมเอกสารดั งกล่ าว เบื้ องต้นพร้อม แล้ ว 

ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องเรียบร้อย

แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงด าเนินการเข้าสู่ระบบบัญชี

สามมิติ และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) เพ่ือจัดท า

เอกสารแบบฟอร์ม และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 

ติดตามการลงนาม เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเสนอ

คณบดีเพื่อลงนามอนุมัต ิ

 

 

 

 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดจ้าง ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,000-500,000 บาท) 

1.ยื่นเอกสารบันทึกขอ้ความส่งรายละเอยีดคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม 7 ข้อ) ส าหรับการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธกีารเฉพาะเจาะจง 

5.พิจารณา 

8.จัดท าค าสั่งแต่งต้ัง 

   - คณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดราคากลาง 

   - คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

   - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 

4.แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ ได้แก่ ก าหนดรายละเอียด
ราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับพสัดุ  

7.จัดท าเอกสารขออนญุาตซ้ือจ้างในระบบ 3 มิติ  
ของมหาวิทยาลยั 

9.ผู้เบิก เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ หวัหน้าเจา้หน้าที่  
ตรวจสอบรายละเอียด/ลงนามในเอกสาร 

10.พิจารณา 

อนุมัติ 

แก้ไข 

แก้ไข 

11.เบิกจ่าย 

อนุมัติ 

2.ยื่นเอกสารบันทึกขอ้ความส่งรายละเอยีดคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ และราคามาตรฐานกลาง (ส าหรับ
คณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดราคากลาง) 

6.จัดท าเอกสารขออนญุาตซ้ือจ้างในระบบ EGP 

3.ตรวจสอบราคา
กลาง 

อนุมัติ 

แก้ไข 



     การปฏิบัติงาน : ผู้ค้าเสนอราคา จ านวน 3 ราย 

หรือเป็นร้านค้าที่ซื้อครั้ งสุดท้ายไม่ เกิน 6 เดือน       

เสนอราคารายการวัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง     

ท าหน้าที่ พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการ 

จากนั้นพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่

พัสดุบันทึกผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ และราคาที่

ได้รับการพิจารณา ด าเนินการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ (EGP) เพ่ือจัดท าสัญญาจัดซื้อ ผู้ประกอบการ

จัดส่งสินค้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุท าหน้าที่

ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือ

ข้อตกลงพร้อมลงนามในเอกสารตรวจรับ และเอกสาร

เบิกพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายการวัสดุและ

ถ่ายภาพประกอบแนบท้ายชุดเอกสารเบิกจ่ าย 

ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนของเอกสาร 

คณบดีลงนามอนุมัติ ลงระเบียนออกเลขจัดท าส าเนา 

และจัดส่งเอกสารไปยังฝ่ายการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดจ้าง ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) 

1.ยื่นเอกสารบันทึกขอ้ความส่งรายละเอยีดคุณลักษณะ
เฉพาะของการจ้าง (แบบฟอร์ม 7 ขอ้) ส าหรับการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธกีารเฉพาะเจาะจง 

5.จัดท าเอกสารขออนญุาตซ้ือจ้างในระบบ EGP 

4.พิจารณา 

7.จัดท าค าสั่งแต่งต้ัง 

   - คณะกรรมการก าหนดรายละเอยีดราคากลาง 

   - คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

   - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสด ุ

2.ยื่นเอกสารบันทึกขอ้ความส่งรายละเอยีดคุณลักษณะ
และราคามาตรฐานกลาง (ส าหรับคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดราคากลาง) 
 

3.แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ ได้แก่ ก าหนดรายละเอียด
และราคากลาง จัดซ้ือจัดจ้าง และตรวจรับพัสดุ  

6.จัดท าเอกสารขออนญุาตซ้ือจ้างในระบบ 3 มิติ  
ของมหาวิทยาลยั 

8.ผู้เบิก เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ หวัหน้าเจา้หน้าที่  
ตรวจสอบรายละเอียด/ลงนามในเอกสาร 

9.พิจารณา 

อนุมัติ 

แก้ไข 

แก้ไข 

10.เบิกจ่าย 

อนุมัต ิ



     การปฏิบัติงาน : ผู้รับบริการแสดงความจ านง

ด้วยบันทึกข้อความส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของการจัดจ้าง (แบบฟอร์ม 7 ข้อ) เพ่ือขออนุญาตจัด

จ้ าง  จากนั้นยื่ นบันทึกข้อความส่งรายละเอียด

คุณลักษณะและราคามาตรฐานกลาง (ส าหรับ

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดราคากลาง) พร้อม

แต่ งตั้ งคณะกรรมการ  จ านวน 3 คน ซึ่ ง เป็ น

คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐาน และราคา

กลางของการจ้างที่จะด าเนินการ จากนั้นแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดซื้อ    จัดจ้าง จ านวน 3 คน เพ่ือท า

หน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการ พิจารณา

คัดเลือก และรายงานความเห็นต่อคณบดี และแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ านวน 3 คน เพ่ือท า

หน้าที่ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา

หรือข้อตกลง 

 เมื่อรวบรวมเอกสารดังกล่าวเบื้องต้นพร้อมแล้ว 

ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้อง

เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงด าเนินการเข้า

สู่ระบบบัญชีสามมิติ เพ่ือจัดท าเอกสารแบบฟอร์ม และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ติดตามการลงนาม 

เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเสนอคณบดีเพ่ือลงนามอนุมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงานเบิกจ่ายวัสดุ และการบริหารสัญญา (วงเงิน 5,000-500,000 บาท) 

1.ยื่นเอกสารบันทึกขอ้ความส่งรายละเอยีดคุณลักษณะ
เฉพาะของการจ้าง (แบบฟอร์ม 7 ขอ้) ส าหรับการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธกีารเฉพาะเจาะจง 

3.อนุมัติ 

5.จัดท าค าสั่งแต่งต้ัง 
   - คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 

2.แจ้งรายชื่อผู้ตรวจรับพัสด ุ

4.จัดท าเอกสารขออนญุาตซ้ือจ้างในระบบ 3 มิติ  
ของมหาวิทยาลยั 

6.ผู้เบิก เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ หวัหน้าเจา้หน้าที่  
ตรวจสอบรายละเอียด/ลงนามในเอกสาร 

7.อนุมัติ 

อนุมัติ 

แก้ไข 

แก้ไข 

8.เบิกจ่าย 

อนุมัติ 



 

     การปฏิบัติงาน : เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าสู่ระบบบัญชีสาม

มิติ และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) เพ่ือด าเนินการ

ออกเอกสารตรวจรับพัสดุ และเอกสารเบิกจ่ายโดย

จัดพิมพ์เป็น 2 ชุด โดยให้ผู้ค้าเสนอราคา จ านวน 3 ราย 

หรือเป็นร้านค้าที่ซื้อครั้งสุดท้ายไม่เกิน 6 เดือน เสนอ

ราคารายการครุภัณฑ์ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ท า

หน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการ จากนั้น

พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกผล

การคัดเลือกผู้ประกอบการ และราคาที่ได้รับการพิจารณา 

ผู้ประกอบการจัดส่งครุภัณฑ์/ติดตั้ง คณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ

สัญญาหรือข้อตกลงพร้อมลงนามในเอกสารตรวจรับ และ

เอกสารเบิกพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายการวัสดุ

และถ่ายภาพประกอบแนบท้ายชุดเอกสารเบิกจ่าย 

ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนของเอกสาร 

คณบดีลงนามอนุมัติ ลงระเบียนออกเลขจัดท าส าเนา 

และจัดส่งเอกสารไปยังฝ่ายการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายวัสดุ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) 

1.ผู้ค้าเสนอราคา 

2.พิจารณา
คัดเลือก 

9.ออกเลข/ท าส าเนาชุดเบิก 

4.ผู้ค้าจัดส่งสินค้า/ติดต้ัง 

6.ผู้เบิกลงนามในเอกสาร เบิก-ยืมพัสด ุ

7.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

5.ตรวจรับ 

อนุมัติ 

แก้ไข 

ลงนาม 

10.จัดส่งเอกสารไปฝ่ายการเงิน 

3.จัดท าสัญญาจัดซื้อ/จ้าง 

8.คณบดี
พิจารณา 



 

     การปฏิบัติงาน : เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าสู่ระบบบัญชี

สามมิติเพ่ือด าเนินการออกเอกสารตรวจรับพัสดุ และ

เอกสารเบิกจ่าย ผู้ประกอบการจัดส่งสินค้า ผู้ตรวจรับ

พัสดุตรวจรับพัสดุและลงนามในเอกสารตรวจรับ 

เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายการวัสดุ อีกครั้ง และ

ถ่ายภาพประกอบแนบท้ายชุด เอกสาร เบิ กจ่ าย 

ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนของเอกสาร 

คณบดีลงนามอนุมัติ ลงระเบียนออกเลขจัดท าส าเนา 

และจัดส่งเอกสารไปยังฝ่ายการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  

5.ออกเลข/ท าส าเนาชุดเบิก 

1.ผู้ค้าจัดส่งสินค้า/ติดต้ัง 

2.ผู้เบิกลงนามในเอกสาร เบิก-ยืมพัสด ุ

3.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

2.ตรวจรับ 

อนุมัติ 

แก้ไข 

ลงนาม 

6.จัดส่งเอกสารไปฝ่ายการเงิน 

4.คณบดี
พิจารณา 



     การปฏิบัติงาน : เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าสู่ระบบบัญชี

สามมิติเพ่ือด าเนินการออกเอกสารตรวจรับพัสดุ และ

เอกสารเบิกจ่าย (อย่างละ 2 ชุด) ผู้ประกอบการจัดส่ง

สินค้า ผู้ตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุและลงนามใน

เอกสารตรวจรับ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายการ

ครุภัณฑ์อีกครั้ง และถ่ายภาพประกอบแนบท้ายชุด

เอกสารเบิกจ่าย ตรวจสอบรายละเอียดและความ

ครบถ้วนของเอกสาร คณบดีลงนามอนุมัติ ลงระเบียน

ออกเลขจัดท าส าเนา และจัดส่งเอกสารไปยังฝ่าย

การเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ (วงเงิน 5,000-500,000 บาท) 

1.ผู้ค้าเสนอราคา 

2.พิจารณา
คัดเลือก 

9.ออกเลข/ท าส าเนาชุดเบิก 

4.ผู้ค้าจัดส่งสินค้า/ติดต้ัง 

6.ผู้เบิกลงนามในเอกสาร เบิก-ยืมพัสด ุ

7.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

5.ตรวจรับ 

อนุมัติ 

แก้ไข 

ลงนาม 

10.จัดส่งเอกสารไปฝ่ายพัสดุ 

3.จัดท าสัญญาจัดซื้อ/จ้าง 

8.คณบดี
พิจารณา 



 

     การปฏิบัติงาน : เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าสู่ระบบบัญชี

ส ามมิ ติ  และระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ า งภาครั ฐ  (EGP)          

เพ่ือด าเนินการออกเอกสารตรวจรับพัสดุ และเอกสาร

เบิกจ่ายโดยจัดพิมพ์เป็น 2 ชุด โดยให้ผู้ค้าเสนอราคา 

จ านวน 3 ราย หรือเป็นร้านค้าที่ซื้อครั้งสุดท้ายไม่เกิน 

6 เดือน เสนอราคารายการครุภัณฑ์ คณะกรรมการ

จัดซื้ อจั ดจ้ า ง  ท าหน้ าที่ พิ จารณาคุณสมบัติของ

ผู้ประกอบการ จากนั้นพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ 

เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ 

และราคาที่ได้รับการพิจารณา ผู้ประกอบการจัดส่ง

ครุภัณฑ์/ติดตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุท าหน้าที่

ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือ

ข้อตกลงพร้อมลงนามในเอกสารตรวจรับ และเอกสาร

เบิกพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายการวัสดุและ

ถ่ายภาพประกอบแนบท้ายชุด เอกสาร เบิกจ่ าย 

ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนของเอกสาร 

คณบดีลงนามอนุมัติลงระเบียนออกเลขจัดท าส าเนา 

และจัดส่งเอกสารไปยังฝ่ายการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายการจัดจ้าง (วงเงิน 5,000-500,000 บาท) 

1.ผู้ค้าเสนอราคา 

2.พิจารณา
คัดเลือก 

9.ออกเลข/ท าส าเนาชุดเบิก 

4.ผู้ค้าจัดส่งสินค้า/ติดต้ัง 

6.ผู้เบิกลงนามในเอกสาร เบิก-ยืมพัสด ุ

7.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

5.ตรวจรับ 

อนุมัติ 

แก้ไข 

ลงนาม 

10.จัดส่งเอกสารไปฝ่ายพัสดุ 

3.จัดท าสัญญาจัดซื้อ/จ้าง 

8.คณบดี
พิจารณา 



 

 การปฏิบัติงาน : เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าสู่ระบบบัญชี

สามมิติ และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)          เพ่ือ

ด าเนินการออกเอกสารตรวจรับพัสดุ และเอกสาร

เบิกจ่าย โดยผู้ค้าเสนอราคา จ านวน 3 ราย หรือเป็น

ร้านค้าที่ซื้อครั้งสุดท้ายไม่เกิน 6 เดือน เสนอราคา

รายการครุภัณฑ์ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ท าหน้าที่

พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการ จากนั้นพิจารณา

คัดเลือกผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกผลการ

คัดเลือกผู้ประกอบการ และราคาที่ได้รับการพิจารณา 

ผู้ประกอบการส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ท าหน้าที่ตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ

สัญญาหรือข้อตกลงพร้อมลงนามในเอกสารตรวจรับ 

และเอกสารเบิกพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายการ

วัสดุและถ่ายภาพประกอบแนบท้ายชุดเอกสารเบิกจ่าย 

ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนของเอกสาร 

คณบดีลงนามอนุมัติ ลงระเบียนออกเลขจัดท าส าเนา 

และจัดส่งเอกสารไปยังฝ่ายการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงานเบิกจ่ายการจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) 

1.ผู้ค้าเสนอราคา 

2.พิจารณา
คัดเลือก 

9.ออกเลข/ท าส าเนาชุดเบิก 

4.ผู้ค้าจัดส่งสินค้า/ติดต้ัง 

6.ผู้เบิกลงนามในเอกสาร เบิก-ยืมพัสด ุ

7.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

5.ตรวจรับ 

อนุมัติ 

แก้ไข 

ลงนาม 

10.จัดส่งเอกสารไปฝ่ายการเงิน 

3.จัดท าสัญญาจัดซื้อ/จ้าง 

8.คณบดี
พิจารณา 



 การปฏิบัติงาน : เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าสู่ระบบบัญชี

สามมิติ เพ่ือด าเนินการออกเอกสาร โดยผู้ค้าเสนอราคา 

จ านวน 3 ราย คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ท าหน้าที่

พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการ จากนั้นพิจารณา

คัดเลือกผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกผลการ

คัดเลือกผู้ประกอบการ และราคาที่ได้รับการพิจารณา 

ผู้ประกอบการส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ท าหน้าที่ตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ

สัญญาหรือข้อตกลงพร้อมลงนามในเอกสารตรวจรับ 

และเอกสารเบิกพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายการ

วัสดุและถ่ายภาพประกอบแนบท้ายชุดเอกสารเบิกจ่าย 

ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนของเอกสาร 

คณบดีลงนามอนุมัติ ลงระเบียนออกเลขจัดท าส าเนา 

และจัดส่งเอกสารไปยังฝ่ายการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงานจัดท าบัญชีวัสดุ และบัญชีวัสดุคงเหลือประจ าปี 

1.ผู้ค้าเสนอราคา 

2.พิจารณา
คัดเลือก 

9.ออกเลข/ท าส าเนาชุดเบิก 

4.ผู้ค้าจัดส่งสินค้า/ติดต้ัง 

6.ผู้เบิกลงนามในเอกสาร เบิก-ยืมพัสด ุ

7.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

5.ตรวจรับ 

อนุมัติ 

แก้ไข 

ลงนาม 

10.จัดส่งเอกสารไปฝ่ายพัสดุ 

3.จัดท าสัญญาจัดซื้อ/จ้าง 

8.คณบดี
พิจารณา 



 

     การปฏิบัติงาน : รับเข้ารายการจัดซื้อวัสดุ ประจ า

ไตรมาสหรือโครงการ กรอกข้อมูลรายการวัสดุที่ซื้อลง

ในไฟล์บัญชีวัสดุ และวัสดุคงเหลือ (จัดท าตามรูปแบบ

จาก หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค. (กวพ.) 0408/ว 129 ลง

วันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่องการลงทะเบียนควบคุม

พัสดุของทางราชการ) หักรายการตัดจ่ายจากใบเบิก

วัสดุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ จะด าเนินการน ารายการที่

ปรับปรุ งทั้ งหมดมาปรับปรุ งรอบสุดท้ายพร้อม

ตรวจเช็คกับสต๊อกจริงที่จัดเก็บไว้ โดยน า รายการ

เบิกจ่าย-     เบิกวัสดุ=บัญชีวัสดุคงเหลือประจ าปี 

ตรวจสอบรายการ จัดพิมพ์ เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่

พัสดุ และคณบดี       เพ่ืออนุมัติ ด าเนินการจัดส่ง

เอกสารไปยังฝ่ายพัสดุของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงานจัดท าบัญชีครุภัณฑ์ บัญชีครุภัณฑ์ต  ากว่าเกณฑ์ 

1.รับเข้ารายการจดัซื้อวัสดปุระจ าไตรมาส 

(จากการเบิกจ่ายที่ด าเนินการจัดซือ้) 

4.จัดท าบัญชีรายการเบิกวัสดุ (ตามใบเบิกวัสดุ) 

2.กรอกข้อมูลลงในบัญชีวัสด ุ

(จัดท าตามรูปแบบจากหนังสือด่วนท่ีสุด ที่ กค. (กวพ) 
0408.4/ว 129 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2549 เรื่องการ
ลงทะเบียนควบคมุพัสดุของทางราชการ) 

3.จัดเก็บและดูแลรักษา 

5.ตรวจนับวัสดุ/ตัดยอดรายการประจ าเดือน/ไตรมาส 

8.รายงานผลต่อหน่วยงานพัสดุกลาง 

7.พิจารณา 

6.รายงานผลคณะกรรมการตรวจนับพัสด ุ



 

     การปฏิบัติงาน : รับเข้ารายการจัดซื้อครุภัณฑ์  

(จัดท าตามรูปแบบจาก หนังสือด่วนที่สุด ที่  กค. 

(กวพ.) 0408/ว 129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง

การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ) และท า

การกรอกรายละเอียดให้ต่างๆ ครบถ้วน ตรวจเช็ค

รายละเอียดและความถูกต้อง สถานที่จัดเก็บ และผู้

เบิกเพ่ือด าเนินการตรวจเช็คในปีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงานส่งคืนครุภัณฑ์ 

1.รับเข้ารายการจดัซื้อครภุัณฑ์ประจ าไตรมาส 

(จากการเบิกจ่ายที่ด าเนินการจัดซือ้) 

4.จัดท าบัญชีรายการเบิกวัสดุ (ตามใบเบิกวัสดุ) 

8.รายงานผลต่อหน่วยงานพัสดุกลาง 

2.กรอกข้อมูลลงในบัญชีครภุณัฑ ์

(จัดท าตามรูปแบบจากหนังสือด่วนท่ีสุด ที่ กค. (กวพ) 
0408.4/ว 129 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2549 เรื่องการ
ลงทะเบียนควบคมุพัสดุของทางราชการ) 

7.พิจารณา 

3.จัดเก็บ และดูแลรักษา 

5.ตรวจนับ/รายงานสถานะประจ าปี 

6.รายงานผลคณะกรรมการตรวจนับพัสด ุ



 

     การปฏิบัติงาน : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

พัสดุ/คณะอนุกรรมการ โดยส่งรายชื่อคณะกรรมการ

ดังกล่าวไปยังฝ่ายนิติกร ตรวจนับรายการตามบัญชี

ครุภัณฑ์ ตรวจสอบสภาพการใช้งาน สถานที่เก็บรักษา 

หากหาไม่พบจะต้องสอบถามผู้เบิก ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือ

ทราบเบาะแสในการด าเนินการติดตาม โดยนั้นบันทึก

ผลกา รต ร ว จสอบล ง ใน แบ บ ฟอร์ ม  ร า ย ง า น

ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาอาคาร 

1.แต่งคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี/
อนุกรรมการ 

3.ติดตาม/สอบถาม 

4.รายงานผล 

   - จัดท าเอกสารรายงาน 

   - รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

2.ตรวจสอบสภาพ/ตรวจนับ/เก็บรักษา 

5.จัดส่งรายงานไปยังฝา่ยพัสด ุ

6.รอจ าหน่าย 



 

     การปฏิบัติงาน : เมื่อเกิดความช ารุดเสียหายแก่

อาคาร เช่น ประตู หน้าต่าง กระจก ฯลฯ หรือหลอดไฟ

เสีย สวิสไฟช็อต ฯลฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และ

นักศึกษาสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดได้ที่ส านักงาน

คณะฯ โดยสามารถด าเนินการได้ 2 วิธี ได้แก่ กรอก

รายละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งซ่อม และวิธีการบันทึก

ข้อความโดยตรง จัดท าส าเนาและจัดส่งเอกสารไปที่

ส านักงานอธิการบดี ฝ่ายอาคารสถานที่ติดต่อกลับเพ่ือ

นัดหมายวันเวลาในการด าเนินการ แจ้งประสานงาน

ผู้รับผิดชอบสถานที่ภายในอาคาร ด าเนินการซ่อมบ ารุง 

ส่งมอบงาน ตรวจสอบ แจ้งผู้ใช้บริการทราบในการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาลิฟต์ประจ าอาคาร 

1.ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ในการซ่อมบ ารุง 

และสถานท่ี 

2.บันทึกข้อความหรือกรอกรายละเอียดลงใน

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ใหด้ าเนินการซ่อม

บ ารุง/เปลี่ยนอุปกรณ์/ฯลฯ โดยมรีายละเอียดส าคญั 

ได้แก่ สิ่งท่ีซ่อมบ ารุง และสถานท่ี 

3.ส่งเอกสารไปยังฝา่ยอาคารสถานท่ี 

4.ฝ่ายอาคารสถานท่ีตดิต่อกลับและนัดวันเวลาใน

การด าเนินการซ่อมบ ารุง 

5.แจ้งประสานงานรายละเอียดกับแม่บ้าน

ผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ีภายในอาคาร 

6.ด าเนินการซ่อมบ ารุง/ส่งมอบงาน 

7.แจ้งผู้ใช้บริการทราบ 



 

     การปฏิบัติงาน : ฝ่ายอาคารสถานที่จะนัดหมายวัน

เวลาที่ช่างจากบริษัทจะเข้าด าเนินการตรวจเช็คลิฟต์ 

นายช่างติดต่อแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบลิฟต์ 

และขออนุญาต เข้าท างานในพ้ืนที่ห้องเครื่องลิฟต์      

(ชั้นดาดฟ้า) เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วนายช่างแจ้ง

ผลการตรวจสอบ ตรวจสอบรายละเอียด ลงนามใน

เอกสาร และจัดเก็บส าเนา (กรณีนายช่างแจ้งให้ทราบ

ว่ามีอุปกรณ์หมดอายุการใช้งานเพ่ือด าเนินการด้าน

งบประมาณล่วงหน้า) และประสานแจ้งฝ่ายอาคาร

สถานที่เพ่ือด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการปฏิบัติงานยืมคืนกุญแจห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 

1.ฝ่ายอาคารสถานท่ีแจ้งประสานงานมายัง       
คณะวิทยาการจัดการทางโทรศัพท์และนัดหมาย
เวลา 

2.ช่างจากบริษัทฯ ติดต่อแจ้งความประสงค์ในการ
บ ารุงรักษาลิฟต ์

3.ติดตาม ตรวจสอบ และอ านวยความสะดวก 

4.ตรวจสอบเอกสารการซ่องบ ารุง ลงนาม และ   
เก็บส าเนา 

5.รายงานผลการแจ้งซ่อม และบันทึกข้อความขอ
อนุมัติงบประมาณในการซ่อมบ ารงุ กรณีที่มีอุปกรณ์
หมดอายุการใช้งาน ช ารุด เสียหาย  



 

     การปฏิบัติงาน : นักศึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนกรอก

รายละเอียดลงในแบบฟอร์มยืมคืนกุญแจห้องเรียนหรือ

ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่หยิบกุญแจห้องเรียนหรือ

ห้องปฏิบัติการส่งให้พร้อมแจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้ 

 1.ผู้ยืมต้องด าเนินการปิดห้องและส่งคืนกุญแจ

ด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้ อ่ืน และลงนามส่งคืน

กุญแจในแบบฟอร์ม 

 2.ตรวจสอบและปิดอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า 

แอร์พัดลม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 

โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ และเก็บขยะให้เรียบร้อยก่อนด าเนินการ

ปิดห้องเรียน 

 3.กรณีที่ท าการเรียนการสอนเกินเวลา 16.30 น. 

ให้นักศึกษาผู้ยืมส่งคืนกุญแจแก่อาจารย์ผู้สอน (กรณีผู้

เป็นอาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ) เพ่ือให้

สามารถบริหารจัดการส าหรับวันต่อไป 

 ส่งคืนกุญแจและลงนามในแบบฟอร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจความต้องการใช้งานวัสดุ ครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่อสร้าง คณะวิทยาการจัดการ 

1.ผู้ใช้บริการแจ้งความจ านงขอใชห้้องเรียนประจ าอาคาร
คณะวิทยาการจัดการ 

1.ผู้ใช้บริการแจ้งความจ านงขอใช้ห้องเรียนประจ า
อาคารคณะวิทยาการจัดการ  
     1.1 กรอกรายละเอียดและลงนามในแบบฟอร์ม
ยืมคืนกุญแจห้องเรียนห้องปฏิบตักิาร 
     1.2 หยิบกุญแจห้อง 
     1.3 เปิดห้องเรียน 
 

2.น าส่งกุญแจห้องเรยีน โดยแจ้งผูใ้ช้บริการให้      
ลงนามในแบบฟอร์ม และรายละเอียดต่างๆ ดังนี ้
   2.1 ผู้ใช้บริการต้องปิดห้องและน าส่งกุญแจพร้อม
ลงนามส่งคืนในแบบฟอร์ม 
   2.2 ตรวจสอบและปดิอุปกรณค์อมพิวเตอร์ ไฟฟ้า 
แอร์ ขยะ โต๊ะเก้าอี้ ก่อนด าเนินการปิดห้องเรยีน 
   2.3 กรณีที่ใช้ห้องเรียนหลังเวลา 16.30 น. ให้
นักศึกษาผู้ยืมน าส่งกุญแจแก่อาจารย์ผูส้อน หรือ 
ล็อกเกอร์เพ่ือให้สามารถให้บริการได้ทันในเวลาเช้า 

3.ส่งคืนกุญแจ ลงนามในแบบฟอรม์ 

4.หากไมส่่งคืน สามารถด าเนินการติดต่อไดจ้าก
เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในแบบฟอร์ม และอาจารย์ผูส้อน 



 

     การปฏิบัติงาน : ด าเนินการจัดพิมพ์และท าส าเนา

แบบส ารวจความต้องการ ด าเนินการส ารวจกับ

คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาการจัดการ 

ด าเนินการสรุปผลข้อมูลการส ารวจความต้องการใช้งาน

และตรวจสอบรายละเอียดรายการ โดยหากเป็น

รายการครุภัณฑ์ต้องด าเนินการตรวจสอบคุณลักษณะ

และราคามาตรฐานกลาง หากเป็นรายการที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างต้องจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) และเสนอ

คณบดีพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.จัดท าส าเนาแบบส ารวจข้อมูล 
 

2.บันทึกข้อความ เรื่อง ส ารวจความต้องการใช้งาน
วัสดุ ครภุัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 
 

3.คณบดลีง
นาม 

4.ท าการส ารวจ อาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี 
 
5.สรุปผลข้อมลู 
 

6.บันทึกข้อความเสนอคณบดี เรื่อง รายงานผลการ
ส ารวจความต้องการใช้งานวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 

อนุมัติ 



ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ในการจัดท างบประมาณเพื อเสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที ดินและ

สิ งก่อสร้าง 

     การปฏิบัติงาน : น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ความต้องการใช้งานครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

มาเขียนโครงการและรายละเอียดคุณลักษณะของ

ครุภัณฑ์ ที่ต้องการจัดซื้อ หรือรายละเอียดขอบเขต

ของงานจ้าง กรณีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง แนบเอกสาร

ใบเสนอราคา ร่างขอบเขตงาน ฯลฯ พร้อมบันทึก

ข้อความน าส่งโครงการไปยังกองนโยบายและแผน 

เพ่ืออนุมัติโครงการ ก าหนดรหัสเบิกจ่าย และการ

แก้ไขรายละเอียดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เขียนโครงการ และรายละเอียดงบประมาณ 
 

4.คณบด ี

2.ตรวจสอบประเภท และคณุลักษณะพัสดุที่จะ
จัดซื้อจัดจ้าง ดังนี ้
  2.1 วงเงินงบประมาณ 
  2.2 ราคากลาง (ครุภัณฑ์) 
  2.3 ร่างขอบเขตงาน (TOR) (ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 
  2.4 ใบเสนอราคา 

3.บันทึกข้อความ เรื่อง ส ารวจความต้องการการ
ลงทุน (ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 
   

5.กองแผนฯ 

6.ด าเนินการตามแผนงานโครงการ 
   

อนุมัติ 

อนุมัติ 



ประสานงานต่างๆ ในการก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง การแต่งตั้งคณะกรรมการ การขออนุญาต

จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายการพัสดุ 

 

     การปฏิบัติงาน  :  หน่วยงานต้นเรื่องเจ้าของ

งบประมาณ เช่น งานพัสดุ ส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เป็นต้น      

แจ้งความจ านงขอรายชื่ อคณะกรรมการฯ เ พ่ือ

ด าเนินการขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ผู้ขออนุญาต 

(เจ้าของเรื่อง) เป็นผู้ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการชุด

ต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการก าหนด

คุณลักษณะและราคามาตรฐานกลาง 2) คณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้าง และ 3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   

จ ากนั้ นท าการบันทึ กข้ อมู ล รายละ เ อี ยดล ง ใน

แบบฟอร์มหรือจัดท าเป็นหนังสือบันทึกข้อความ เพ่ือ

เสนอหน่วยงานที่ร้องขอต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.รับเรื่องประสานงานหน่วยงานภายนอกคณะ 
 

2.ประสานงานแต่งตั้งคณะกรรมการด้วยบันทึก
ข้อความหรือแบบฟอร์ม ได้แก ่
   2.1 คณะกรรมการก าหนดคณุลกัษณะและราคา
มาตรฐานกลาง และรายละเอยีดแนบท้าย 
   2.2 คณะกรรมการจัดซื้อจดัจ้าง 
   2.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3.คณบดลีง
นาม 

4.จัดท าส าเนา ออกเลขก ากับ 
 
5.จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต้นเรื่อง 
 

อนุมัติ 



การจัดการส านักงานสีเขียว Green Office 

 

     การปฏิบัติงาน : จัดท าระบบกลไกการจัดการ

ส านักงานสีเขียวของส านักงานคณะวิทยาการ

จัดการ  คัด เลื อกและแต่ งตั้ งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน เสนอโครงการ 5 ส. และโครงการใช้

พลังงานและทรัพยากร โดยท าการแสดงผลลัพธ์ที่

ชี้ให้เห็นแนวโน้มของการลดลงในการใช้พลังงาน

และทรัพยากร สรุปและรายงานผลการด าเนิน

โครงการ จากนั้นน าผลการปฏิบัติงานมาเขียน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) องค์ประกอบที่ 

5.4 การจัดการส านักงานสีเขียว (Green Office) 

 

1.ประชุมแถลงนโยบายส านักงานสีเขียวประจ าปี 
และคัดเลือกคณะกรรมการก ากับดูแลส านักงาน     
สีเขียว 
 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการส านักงานสีเขียว 
 

3.เขียนและเสนอโครงการ 5 ส และโครงการลดการ
ใช้พลังงานและทรัพยากร 
 

4.ด าเนินโครงการ 
 

5.สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
6.รายงานระดับความส าเร็จการด าเนินโครงการ
ส านักงานสีเขียว (Green Office) ของคณะ 
ประจ าตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ในรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) เพื่อตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา ระดับ
คณะ 
 

7.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ปรับปรุง 


