68
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการซื้อ / จ้างด้วยวิธีตกลงราคา

3333

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น

หลักฐาน

บุคคล/หน่วยงาน
โครงการ ฯ
เจ้าของโครงการ
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
หัวหน้างาน / หัวหน้าแผนกวิชา

1.จัดทาโครงการจัดซื14้อจัดจ้างเสนอตามสาย
บังคับบัญชา
2.เสนอผู้อานวยการ
อนุมัติโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

รองผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

เจ้าของโครงการ
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

3.เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท14
า รายงาน ขอซื้อขอจ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าของโครงการ
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

4.ผู้อานวยการ อนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง

ผู้อานวยการ

แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุ
หัวหน้างานพัสดุ

ใบเสนอราคา
ใบสั่งซื้อ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
หัวหน้างานพัสดุ

ใบส่งของ

5. เจ้าหน้าที่ พัสดุ ติด14
ต่อผู้ขาย/ ผู้รับจ้างทราบ
ภายใน 3 วัน

แจ้ง

รายงาน ผอ.

6.รับพัสดุ

กรณีไม่ถูกต้อง
7. ตรวจรับพัสดุที่ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างนาส่ง
กรณีถูกต้อง

8.ลงทะเบี
เ ยนคุม

9.เขียนใบเบิก

สิ3333
้นสุด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใบส่งของ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
หัวหน้างานพัสดุ

ผู้เบิก / เจ้าของโครงการ
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69
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการซื้อ / จ้างด้วยวิธีสอบราคา

3333
เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

บุคคล/หน่วยงาน
ผู้เสนอโครงการ

โครงการ ฯ
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

2.ผู้อานวยการอนุมัติโครงการ

ผู้อานวยการ

บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
เจ้าของโครงการ

14
3.จัดทารายงานการขอซื
้อขอจ้าง

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

แบบฟอร์มรายงานการขอซื้อขอจ้าง

4.จัดทาเอกสารผู14
้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
(กรณีจากัดผู้มีความสามารถ)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

เอกสารกาหนดคุณลักษณะเบื้องต้น

ผู้อานวยการ

เอกสารกาหนดคุณลักษณะเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
หัวหน้างานพัสดุ

ประกาศเชิญชวนผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

ผู้อานวยการ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น

คณะกรรมการคัดเลือก ฯ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น

1.เสนอโครงการขออนุ
14 มัติตามสายงาน

5. เสนอผู้อานวยการอนุมัติ
คุณสมบัติเบื้องต้น

6. จัดทาประกาศเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น

7. ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น

8.คณะกรรมการรายงานผลการคัดเลือก ฯ

คณะกรรมากรเปิดซองสอบราคา
9.แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

10.จัดทาเอกสารสอบราคา

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา
เอกสารการพิจารณาผลการ
เปิดซองสอบราคา

เอกสารสอบราคา

70
14
11.ประกาศเผยแพร่การสอบราคา
ผู้มีอาชีพขาย/รับจ้างโดยตรง

ผู้รับผิดชอบ

ปิดประกาศ ณ ที่ทาการ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
หัวหน้างานพัสดุ

ประกาศเชิญชวน
ไปรษณีย์ลงทะเบียน / EMS

13.หัวหน้าเจ้าหน้14าที่พัสดุเก็บรักษา
ซองเสนอราคาทุกราย

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

เอกสารลงรับซองสอบราคา
ใบรับซองสาหรับผู้ยื่นซอง

14.คณะกรรมการ14เปิดซองสอบราคา
ตรวจสอบคุณสมบัติ

หัวหน้างานพัสดุ

ซองเสนอราคาของผู้ขาย/ผู้รับทิ้ง

ในประเทศก่อนวัน
เปิดซองไม่น14
้อยกว่า 10 วัน

หลักฐาน

ต่างประเทศก่อนวัน
14
เปิดซองไม่น้อยกว่า 45 วัน

12 .รับซองสอบราคาจากผู
14 ้ขาย/รับจ้างก่อนวัน
เปิดซองสอบราคา

15.พิจารณาคั14ดเลือกพัสดุหรือ
งานจ้างของผู้เสนอราคา

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

เอกสารแสดงคุณสมบัติผู้ขาย
ใบเสนอราคา

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

บันทึกข้อความ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
แบบฟอร์มรายงานผล
การพิจารณา

กรณีถูกต้อง
16.รายงานผลการพิ
14 จารณาคัดเลือก
ต่อผู้อานวยการผ่านหัวหน้างานพัสดุ

3333
สิ้นสุด

71
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัสดุ การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (วงเงินเกิน 100,000 บาท)

3333
เริ่มต้น
14
1.จัดทาโครงการขออนุ
มัติ

14
2.เสนอข้อความเห็นชอบสายงานบั
งคับบัญชา

ผู้รับผิดชอบ

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโครงการ

หลักฐาน

โครงการ ฯ
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

หัวหน้างาน / หัวหน้าแผนกวิชา
รองผู้อานวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

โครงการ ฯ
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

ผู้อานวยการ

โครงการ ฯ
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

14 ้อ / ขอจ้าง
4.จัดทารายงานขอซื

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ผู้เกี่ยวข้องตามสายงาน

แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ / ขอจ้าง

5. ผู้อานวยการให้ความเห็นชอบ

ผู้อานวยการ

รายงานการข้อซื้อ / ขอจ้าง

ผู้อานวยการ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ

คณะกรรมการจัดจ้าง

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบพัสดุ ฯ

หัวหน้างานพัสดุ
ผู้อานวยการ

เอกสารรายงานผลการพิจารณา
เอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด

งานพัสดุ
งานการเงิน

เอกสารชุดเบิก ฯลฯ

3.ผู้อานวยการอนุมัติโครงการ

6. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง ฯ

7. ดาเนินการจัดจ้างพัสดุ 6 กรณีตามระเบียบ ฯ

8.รายงานผลการพิจารณาต่อผู้อานวยการ

9.พัสดุจัดทาชุดเบิกส่งมอบงานการเงินเบิกจ่าย

สิ3333
้นสุด
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72
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัสดุ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
ผู้รับผิดชอบ

3333
เริ่มต้น
14
1.เสนอความต้องการซื้อ / จ้าง

หลักฐาน

บุคคล / หน่วยงาน
ที่ประสงค์จัดซื้อ/จ้าง

โครงการ ฯ
บันทึกข้อความ

ผู้อานวยการ

โครงการ ฯ
บันทึกข้อความ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
หัวหน้างานพัสดุ

แบบรายงานการขอซื้อ / ขอจ้าง

4.เสนอผู้อานวยการ
ให้ความเห็นชอบ

ผู้อานวยการ

แบบรายงานการขอซื้อ / ขอจ้าง

14 ดซื้อ / จ้าง
5.ดาเนินการจั

ผู้อานวยการ

เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อ / จัดจ้างทั้ง 2 กรณี

2. ผู้อานวยการ

14 ดซื้อ / จ้าง
3. จัดทารายงานขอจั

กรณีไ14
ม่จากัด
วงเงินงบประมาณ

กรณีราคาซื
14 ้อ/จ้างต่า
กว่า 100,000 บาท

ผู้อานวยการ
14
ดาเนินการ

หัวหน้า14
งานพัสดุ
ดาเนินการ
ตามวงเงิน ที่ได้รับอนุมัติ

6.ดาเนินการซื้อ/จ้14
าง จากส่วนราชการ
ตามระเบียบพัสดุ
14 บ ฯลฯ
7.ตรวจรั

ผู้อานวยการ
หัวหน้างานพัสดุ

ใบสั่งซื้อ
ใบเสนอราคา

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

เอกสารตรวจรับ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ
ข้อมูลพัสดุที่จัดซื้อ / จัดจ้าง

3333
เสร็จ
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73
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ การตรวจรับพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ

3333
เริ่มต้น
1.เสนอขออนุ
14 มัติคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
2. ผู้อานวยการลงนามแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

หลักฐาน

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
หัวหน้างานพัสดุ

ร่างคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
บันทึกข้อความเสนอร่างคาสั่ง ฯ

ผู้อานวยการ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตามคาสั่ง ฯ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
14 บทราบคาสั่ง ฯ
3. คณะกรรมการ ลงนามรั

4.ผู้ขาย / ผู้รับจ้างนาส่งพัสดุ

5.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ผู้ขาย
ผู้รับจ้าง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ใบส่งของ

คณะกรรมการตรวจรับ ฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิกรณีพัสดุมี
การทดลองทางเทคนิค

รับพัสดุกเรณีพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วน

ลงนามในใบ
เ
ตรวจรับ 2 ฉบับ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ใบตรวจรับพัสดุ
บันทึกรายงานผู้อานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ใบตรวจรับพัสดุ
บันทึกรายงานผู้อานวยการ

รายงานผู้อานวยการ
กรณีพัสดุไม่ครบจานวน
หรือไม่ถูกต้อง

รายงานผู้อานวยการ
ผ่าน หัวหน้างานพัสดุ

74

ผู้รับผิดชอบ

แจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ
ภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันตรวจพบ

จัดทาชุดเบิกส่งงาน
การเงินเบิกเ จ่ายตาม
ระเบียยบ

สิ3333
้นสุด

เจ้าหน้าที่พัสดุ
หัวหน้างานพัสดุ

หลักฐาน

เอกสารชุดเบิก
หนังสือแจ้งผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

75
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัสดุ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ราชการ (กรณีการยืมระหว่างส่วนราชการ)
ผู้รับผิดชอบ

3333
เริ่มต้น

หลักฐาน

1.สถานศึกษาผู้ยืมท14
าหลักฐานการยืมพัสดุ

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารทั่วไป

หนังสือราชการภายนอก เรื่องการยืมพัสดุ

14อมเหตุผลและวันส่งคืน
2. ส่งหนังสือการยืมพร้

งานบริหารทั่วไป

หนังสือราชการภายนอก เรื่องการยืมพัสดุ

3.ผู้อานวยการสถานศึ
14 กษาผู้ให้ยืมอนุมัติ

ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้ให้ยืมพัสดุ

หนังสือราชการภายนอก เรื่องการยืมพัสดุ

4.สถานศึกษาผู14้ยืมนาพัสดุไปใช้
ในราชการตามภารกิจ

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการใช้พัสดุ

หนังสือราชการภายนอก เรื่องการยืมพัสดุ

14 งคืนตามกาหนด
5. นาพัสดุนั้นมาส่

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการใช้พัสดุ
งานบริหารงานทั่วไป

พัสดุ
หนังสือนาส่งคืนพัสดุ

พัสดุเกิดชารุด
เสียหาย/สูญหาย

พัสดุอยู่ใเนสภาพ
ใช้การได้

ผู้ยืมต้องซ่อมแซมและชดใช้
พัสดุให้คงสภาพเดิม

6.สถานศึกษาจัดทาหนังสือ
ขอบคุณ
สิ3333
้นสุด

สถานศึกษาผู้ยืม
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการใช้พัสดุ

ใบแจ้งซ่อมพัสดุ
เอกสารการจัดซื้อพัสดุ

งานพัสดุ

งานบริหารงานทั่วไป

หนังสือราชาการขอบคุณผู้ให้ยืม

76

76
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัสดุ การจาหน่ายพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ

3333
เริ่มต้น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประจาปี รายงานการตรวจสอบพัสดุประจาปี
งานพัสดุ

14 สดุประจาปีแล้ว
1.หลังจากตรวจสอบพั

14 อผู้อานวยการ
2.เสนอรายงานต่

3.ผู้อานวยการพิจารณาสั่งการ
เพื่อดาเนินการ

1.ขาย

2.แลกเปลี่ยน

3.โอน

4.แปรสภาพ
ทาลาย

4.ดาเนินการ 4 กรณีให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
5.กรณีมีเงินรายได้จากการจาหน่ายพัสดุให้
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ

6.รายงานผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
งานพัสดุ

บันทึกข้อความเสนอรายงาน
การตรวจสอบพัสดุประจาปี

ผู้อานวยการ

บันทึกข้อความเสนอรายงาน ฯ

งานพัสดุ
คณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ

เอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการจาหน่ายทั้ง 4 กรณี

คณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ
งานพัสดุ

เอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ละกรณี

คณะกรรมการการจาหน่ายพัสดุ
งานการเงิน
งานวางแผน ฯ

บันทึกส่งมอบเงินรายได้
หลักฐานการจาหน่ายพัสดุ

คณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ
งานพัสดุ

บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติ
พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สิ3333
้นสุด
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77
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ชื่องานพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจาปี
งานและความรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานหรือ หัวหน้าส่วนราชการ จะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
นั้น ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งวดตั้ง แต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน จนถึง วันที่ 30
กันยายน ปีปัจจุบัน ว่าการรับจ่ายพัสดุถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือ ตรงตามทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุชารุด
เสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จาเป็นต้องใช้ ในราชการต่อไป และให้เสนอผลการ
ตรวจสอบดังกล่าว โดยส่งรายงานเสนอตามลาดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ 1 ชุด และส่งรายงานไปยัง
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี 1 ชุด สาหรับหน่วยงาน
ในราชการ บริหารส่วนภูมิภาคให้ส่งสาเนารายงาน ไปยังส่วนราชการต้นสังกัดอีก 1 ชุด

78
เริ่มต้น

ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ (การตรวจสอบพัสดุประจาปี)
ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2535

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2535

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2535

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2535

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุ

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2535

ดาเนินการตรวจสอบพัสดุตั้งแต่วันเปิด
ทาการวันแรกของเดือนตุลาคม

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2535

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2535

การตรวจสอบพัสดุประจาปี

ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุภายในเดือนกันยายน

จัดทาปฏิทินการตรวจสอบพัสดุ

เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ
สถานศึกษาภายใน 30 วันทาการ
นับตั้งแต่ตรวจสอบ

ส่งรายงานการตรวจสอบต่อ
-สอศ. จานวน 1 ชุด
- สตง./สตง.ภูมิภาค จานวน 1 ชุด

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้ผู้อานวยการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง (ไม่เป็น
เจ้าหน้าที่พัสดุ) ตรวจสอบพัสดุประจาปี
2. ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบพัสดุ ของแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ 30
กันยายนของปีปัจจุบัน
3. คณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบพัสดุ ตั้งแต่วันเปิดทางานวันแรกของวิทยาลัยในเดือนตุลาคม
4. ให้เสนอรายงานผลการตรวจภายใน 30 วันทาการ ไม่นับวันหยุด นับตั้งแต่วันเริ่มดาเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ
5. วิทยาลัยส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุตัวจริงให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 1
ชุด และส่งสาเนารายงานการตรวจสอบไปยังสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาค (สาหรับสถานศึกษาในภูมิภาค) 1 ชุด
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แผนภูมิฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัสดุ
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

หัวหน้างานพัสดุ

การซื้อ/จ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา

การซื้อ / จ้าง ด้วยวิธีสอบราคา

การจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ (วงเงินเกิน 100,000)

การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ (วงเงินเกิน 100,000)

การจัดซื้อ / จัดจ้างวิธีกรณีพิเศษ

กรตรวจรับพัสดุ
การยืมพัสดุ

การจาหน่ายพัสดุ
การตรวจสอบพัสดุ ประจาปี

