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1. วัตถุประสงค  
    1.1 เพ่ือใหการดําเนินงานตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของสวนงานดําเนินไปอยางถูกตอง ถูกวิธี 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
    1.2 เพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของสวนงาน  มีความ
คุมคาตอบสนองวัตถุประสงคของสวนงาน  
    1.3 เพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตรวจสอบได โดยมีการเก็บขอมูลการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุอยางเปนระเบียบเพ่ือประโยชนในการ
ตรวจสอบ 

2. ขอบเขต  
 เพ่ือใหครอบคลุมวิธีการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

3. คํานิยาม 
 “การจัดซ้ือจัดจาง” หมายความวา การดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ จาง เชา 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 “พัสดุ” หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางท่ีปรึกษาและงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 “การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ  
การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ 
 “หัวหนาเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ี มีหนาท่ีควบคุมกํากับ
ดูแลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ 
 “เจาหนาท่ี” ผูหมาวความวา ผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาหนาท่ี มีหนาท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
จัดซ้ือ จัดจางและการบริหารพัสดุ 
 “ผูตรวจรับพัสดุ” หมาวความวา ผูท่ีไดรับแตงตั้งใหมีหนาท่ีในการตรวจรับพัสดุ 
 “ผูคา” หมายความวา บุคคล บริษัท หางราน หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีได
ลงทะเบียนเปนผูขาย/ผูรับจาง กับสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 “กฎระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง” หมายความวา พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ วาดวยการบริหาร การเงิน พัสดุ และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2561 

4. ข้ันตอนการดําเนินงาน  
   4.1 ข้ันตอนแจงความประสงคตองการใชพัสดุ  
       1) เจาหนาท่ี รับรายการพัสดุตามความตองการใชพัสดุจากแตละฝายในสวนงาน  
       2) ตรวจสอบรายการครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีผานการอนุมัติรายการแตละรายการ

ประจาํปงบประมาณ เพ่ือเตรียมจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง 
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      3) ขอใบเสนอราคาจากผูขาย/ผูรับจาง  
      4) กรณีการจัดซ้ือจัดจางรายการวงเงิน ตั้งแต 500,000 บาท ข้ึนไป ตองดําเนินการประกาศ

เผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง ในระบบ e-GP ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 
  4.2 ข้ันตอนการจัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง 
      1) จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง 
      2) กําหนดราคากลางรายการจัดซ้ือจัดจาง 
      3) จัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง ในระบบ SAP-ERP ทุกวงเงิน เพ่ือตัดงบประมาณในการจัดซ้ือ

หรือจัดจาง ในระบบ SAP-ERP ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-ERP)  
      4) แตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พรอมจัดทําคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการตางๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง แลวแตกรณี 
      5) จัดทํารายงานขอซ้ือขอจาง ในระบบ e-GP ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ กรณีรายการวงเงิน

ตั้งแต 100,000 บาท ข้ึนไป  
      6) เจาหนาท่ีนําเอกสารลําดับท่ี 1-4 เสนอหัวหนาเจาท่ีพัสดุเพ่ือขอความเห็นชอบ และเสนอผาน

ใหผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางลงนามอนุมัติ 
4.3 ข้ันตอนการจัดทําขอมูลผูคา (Business Partner) 

       1) ติดตอประสานกับผูขาย/ผูรับจาง ขอเอกสารตางๆ เก่ียวกับผูขาย/ผูรับจาง เพ่ือสรางขอมูล
ผูคา (Business Partner) ใหผูคากรอกใบขอเพ่ิมขอมูลผูคา (Business Partner) 
           - กรณีกลุมผูคานิติบุคคล เชน หนังสือรับรองบริษัท ฯ หนังสือจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หนังสือจดทะเบียนการคา เปนตน 
           - กรณีกลุมผูคาบุคคลธรรมดา เชน สําเนาบัตรประชาชน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี 
       2) นําเสนอใบขอเพ่ิมขอมูลผูคา (Business Partner) ใหผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางลงนาม 

      3) สรางแบบฟอรมขอเพ่ิมขอมูลผูคา  และสงใบขอเพ่ิมขอมูลผูคา (Business Partner) ใหฝาย
บริหารขอมูลทรัพยากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ERP) สราง Vendor ในระบบ (SWU-ERP) 

      4) กรณีจัดซ้ือจัดจางรายการวงเงิน ตั้งแต 100,000 บาท ข้ึนไป ผูขาย/ผูรับจาง ตองดําเนินการ
ข้ึนทะเบียนผูคากับหนวยงานภาครัฐในระบบ e-GP ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐใหเรียบรอย 

4.4 ข้ันตอนจัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติส่ังซ้ือหรือจาง 
      1) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือหรือจาง ในระบบ SAP-ERP (SWU-ERP) 

ทุกวงเงิน  
         จัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือหรือจาง ในระบบ e-GP ระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐ รายการวงเงิน ตั้งแต 100,000 บาท ข้ึนไป และจัดทําหนังสือเชิญชวนรวมเสนอราคา 
      2) จัดทําประกาศผลผูชนะการเสนอราคา 
      3) จัดทําใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง 
      4) จัดทําสัญญาและขอตกลง 
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     5) แนบตนฉบับใบเสนอราคา 
     6) นําเสนอเอกสารลําดับท่ี 1-5 เสนอหัวหนาเจาท่ีพัสดุเพ่ือขอความเห็นชอบ และเสนอผานให

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางลงนามอนุมัติ 
     7) แจงผูขาย/ผูรับจาง เขามาเซ็นใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง หรือลงนามในสัญญาและขอตกลง 
4.5 ข้ันตอนการสงมอบสินคา/สงมอบงาน/ตรวจรับพัสดุ 

1)  ตรวจนับสินคาใหถูกตองครบถวน ตามใบสงสินคา/ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี 
2) ตรวจรับการสงมอบงานใหถูกตองตรงตามรายละเอียดในสัญญา 
3) เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารการสงสินคาสงมอบงาน จากผูขาย/ผูรับจาง ใหถูกตองครบถวน 
4) ตรวจรับพัสดุในระบบ SAP-ERP 
5) นําใบตรวจรับพัสดุใหผูตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามการตรวจรับ 

พัสดุครบถวน 
6) จัดทําใบเบิกพัสดุในระบบ SAP-ERP ลงบัญชีพัสดุ และใหหัวหนาฝายแตละฝายลงนามผูเบิก 

ผูรับสินคา 
4.6 ข้ันตอนการจัดทํารายงานการจัดซ้ือจัดจางและขออนุมัติเบิกจายเงิน   
     1) จัดทํารายงานผลการจัดซ้ือจัดจางและขออนุมัติเบิกจายเงิน 
     2) แนบตนฉบับใบสงสินคา/ใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี 
     3) แนบใบตรวจรับพัสดุท่ีผูตรวจรับ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามการตรวจรบัแลว 
     4) แนบใบเบิกพัสดุ 
     5) แนบเอกสารจากการดําเนินการในข้ันตอน 4.1  4.2  4.4 และ 4.5  
     6) นําเสนอเอกสารลําดับท่ี 1-5 เสนอหัวหนาเจาท่ีพัสดุเพ่ือขอความเห็นชอบ และเสนอผานให

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางลงนามอนุมัติ 
4.7 ข้ันตอนการตั้งหนี้จายเงินใหผูขายผูรับจาง ในระบบ SAP-ERP (SWU-ERP) 
     1) เจาหนาท่ี ตั้งหนี้ตัดงบประมาณรายการจัดซ้ือจัดจาง ในระบบ SAP-ERP (SWU-ERP) 
     2) เจาหนาท่ี ตั้งหนี้จายเงินใหผูขาย/ผูรับจาง ซ่ึงตั้งหนี้ผานระบบ SAP-ERP (SWU-ERP) ให

เรียบรอย จากนั้นสวนการคลังจะดึงขอมูลการตั้งหนี้จากสวนงาน โอนจายตรงใหกับผูขาย/ผูรับจางผานบัญชี
เงินฝากธนาคารตอไป  
       5.เอกสารอางอิง  
 1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 3) กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซ้ือจัดจางท่ีไม
ทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซ้ือจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 
 4) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการบริหาร การเงิน พัสดุ และทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 
 5) คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี3803/2561 เรื่อง การมอบอํานาจในการสั่งการและ
ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ 
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