
ขั้นตอนการปฏิบัติงานควบคุมดูและการยืมพัสดุ คณะวทิยาศาสตร์ 

ลำดับที่ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 

1 

 

 

 

แจ้งความประสงค์ 

การขอยืม 

- ผูย้ืม กรอกรายละเอียดแจง้ความประสงค์ขอยืม 

ลงในแบบฟอร์มการขอยืมพัสดุ / ครุภัณฑ์   

- ลงนามในช่อง ลงชื่อ..................................(ผู้ยมื) 

ผูย้ืม 3  นาที 

2  

ตรวจสอบพัสดุ 

 

 

 - ประสานผูเ้กี่ยวข้อง ตรวจสอบพัสดุตามรายการใน

แบบฟอร์มการขอยืมพัสดุ / ครุภัณฑ์ 

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

 

30  นาที 

4 

 

 

 

 

เสนอ คณบดีหรอืผูร้ับมอบ

อำนาจ 

 

 

- เสนอ แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ / ครุภัณฑ์ ต่อ คณบดีหรอืผูร้ับ

มอบอำนาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 30 นาที 

5 

 

 

 

 

 

ผลการ 

พิจารณา 

 

- อนุมัติ ให้ยืมพัสดุ / ครุภัณฑ์ 

- ไม่อนุมัติ ให้ยืมพัสดุ / ครุภัณฑ์   

คณบดีหรอืผูร้ับ

มอบอำนาจ 

5 นาที 



ลำดับที่ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 

6 

 

 

 

 

ไม่อนุมัติ 

- แจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้ยืมทราบ 

- สิน้สุดกระบวนการ 

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 20 นาที 

7 

 

 

 

 

อนุมัติ 

- ประสานผูเ้กี่ยวข้องจัดเตรียมพัสดุ / ครุภัณฑ์ ตามรายการ

ในแบบฟอร์มขอยืมฯ 

- แจ้งรายละเอียดแก่ผูย้ืม ใหเ้ข้ามารับพัสดุ / ครุภัณฑ ์และ 

ลงนามในแบบฟอร์มขอยืมฯ 

- จ่ายพัสดุ / ครุภัณฑ์ และสำเนาแบบฟอร์มขอยืมฯ ให้ผูย้ืม

เก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด  

เจ้าหน้าที่พัสดุ 3 ช่ัวโมง 

8  

ส่งคืนพัสดุ / ครุภัณฑ์ 

 

 

 - ให้ผูย้ืมส่งคืนพัสดุตามวันที ่ทีก่ำหนดในแบบฟอร์มขอยืมฯ 

 

 

ผูย้ืม แจ้งล่วงหนา้ 1 วัน 

9 

 

 

 

 

 

รับคืนและ 

ตรวจสอบ 

 

 

 

- ผู้รับพัสดุ / ครุภัณฑ์ คืนตรวจสอบ 

     ⬧ สภาพของพัสดุ / ครุภัณฑ์ 

          สมบูรณ์  ลงนามรับคืน 

           ไม่สมบูรณ์  ผูย้ืมต้องรับผิดชอบชดใช้ตามหนังสอื

หรอืข้อตกลงที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มขอยืมฯ     

⬧ จำนวนพัสดุ / ครุภัณฑ์ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

 

 

 

 

15 นาที 

 

 

 

 



ลำดับที่ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 

 

 

 

 

 

           ครบถ้วน  ลงนามรับคืน 

           ไม่ครบ  ผูย้ืมต้องรับผดิชอบชดใช้ตามหนังสือหรอื

ข้อตกลงที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มขอยืมฯ     

 

 

10  

จัดเก็บพัสดุ / ครุภัณฑ์ 

 

- ประสานผูเ้กี่ยวข้องจัดเก็บพัสดุ / ครุภัณฑ์ที่รับคืน ใหเ้ป็น

ระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ช่ัวโมง 

11 

 

 

 

 

รายงานผู้อนุมัติ 

 

 

- จัดทำบันทึกรายงานการรับคืน ต่อคณบดีหรอืผูร้ับมอบ

อำนาจ ทราบ  

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 15 นาที 

12 

 

 

 

 

เก็บเอกสาร/ใบยืมฯ 

 

- แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ / ครุภัณฑ์  

- บันทึกรายงานการส่งคนืพัสดุ / ครุภัณฑ์  

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

 

5 นาที 



แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ / ครุภัณฑ ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันท่ี................................................................ 

เรียน  คณบดี 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ตำแหน่ง....................................................

สังกัด.......................................................... เบอร์โทรศัพท์.....................................มคีวามประสงค์ขอยมืพัสดุ / ครุภัณฑ์ 

ตามรายการดังต่อไปน้ี 

ลำดับท่ี รายการ จำนวน หน่วย หมายเลขพัสดุ / ครุภัณฑ ์

     

     

     

     

     

 

เพื่อใชใ้นงาน....................................................................................................................................................................... 

สถานท่ีนำไปใช.้.................................................................................................................................................................. 

ระหว่างวันท่ี.........................................................ถึงวันที่.........................................................รวมเป็นเวลา..................วัน 

ข้าพเจ้าจะนำส่งคืนวันที่................................................หากพัสดุ / ครุภัณฑ์ ที่นำมาส่งคืนชำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้ 

หรือสูญหายไป ข้าพเจ้ายินดีจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุ / 

ครุภัณฑ์ ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพต้องไม่น้อยกว่าของเดิม หรือชดใชเ้ป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืม 

ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

ลงช่ือ..................................................................ผู้ยืม 

เรียน  คณบดี 

   ตรวจสอบแล้วสามารถจ่ายพัสดุ / ครุภัณฑ์ตามรายการได้ 

 

 

ลงชื่อ.............................................................ผู้ตรวจสอบ 

                (.........................................................) 

        วันที่........../...................................../................. 

 

  อนุมัติให้ยืมพัสดุ / ครุภัณฑ ์

  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................... 

................................................................................... 

 

ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติ 

(................................................) 

วันที่........../...................................../................. 

ได้รับพัสดุตามรายการข้างต้นแล้ว 

 

ลงชื่อ..................................................................ผู้ยืม 

                 (...................................................................) 

           วันที่........../...................................../................. 

 

การรับพัสดุ / ครุภัณฑ์คืน 

  สภาพสมบูรณ์                    สภาพไม่สมบูรณ์ 

  ครบถ้วนตามรายการ           ไม่ครบ ขาด...............

รายการ 

ลงชื่อ..................................................................ผู้ตรวจสอบ 

           (...................................................................) 

     วนัที่........../...................................../................. 

 



 

ความหมายของสัญญาลักษณ์การเขียน Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

                                          หมายถึง เริ่มตน้และสิน้สุด 

 

                                        

                                          หมายถึง กระบวนการ 

 

                 

                                          หมายถึง การตัดสินใจ การเปรียบเทียบ 

 

 

                                          หมายถึง จุดเชื่อมตอ่ในหน้าที่เดียวกัน 

 

 

                                          หมายถึง จุดเชื่อมตอ่ในหน้าที่อื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 



ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow Chart  ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

 

 

    

 

ผู้รับบรกิาร 

 

   1. ผู้รับบรกิารเข้าเว็บไซต์ 
http://www.finance.up.ac.th 
 
 

 

 

 

อยู่ใน

ขั้นตอนของ

จนท.

ผู้รับบรกิาร 

 

 

ผู้รับบรกิาร 

 

 

       

 

 

 

1. ผู้รับบรกิารเลือกผู้จา่ยวัสดุ

(คลัง นางสาวมลฤดี มณีย์) 

 อยู่ใน

ขั้นตอนของ

จนท.

ผู้รับบรกิาร 

 

ผู้รับบรกิาร 

 

 1.เลอืกผู้จา่ยวัสดุในหน่วยงาน 

เช่น วัสดุส านักงาน หรือวัสดุ

การศึกษา วัสดุวิทยาศาสตร์

หรอืการแพทย์ 

 อยู่ใน

ขั้นตอนของ

จนท.

ผู้รับบรกิาร 

 

ผู้รับบรกิาร 

 

 

 

 

1. เลอืกรายการวัสดุท่ี

ต้องการเบกิ 

กรณีต้องการเบิกหลาย

รายการใหเ้ลอืกเพิ่มรายการ

และท ารายการเบิกตามปกติ 

 อยู่ใน

ขั้นตอนของ

จนท.

ผู้รับบรกิาร 

 

 

 

ผู้รับบรกิาร 

 

 1. สามารถค้นหารายการใน

วัสดุในคลัง โดยคลกิ

สัญลักษณ์ ค้นหา(แว่นขยาย) 

2. เพิ่ม

รายการ โดย  

คลิก

เครื่องหมาย      

 

อยู่ใน

ขั้นตอนของ

จนท.

ผู้รับบรกิาร 

 

 

ผู้รับบรกิาร 

 

 

 

 

1. ผู้รับบรกิารยืนยันการเบิก

วัสดุ 

2. พิมพแ์ละลงนามใบเบิก

วัสดุ 

 

1. ใบเบิกวัสดุ อยู่ใน

ขั้นตอนของ

จนท.

ผู้รับบรกิาร 

 

งานพัสดุ 

 

 

 

 

1. เข้าเว็บไซต ์

http://www.finance.up.ac.th 

เพื่อยืนยันการน าจ่ายวัสดุ 

1. ใบเบิกวัสดุ 

1 นาที 

 

จุดเริ่มต้น 

ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์ม

ใบเบิกวัสดุในเว็บไซต ์

http://www.finance.up.ac.th 
 

เพิ่มรายการ ระบุวัตถุประสงค์

ในการเบิก และกดบันทกึ 

 

ยืนยันการเบิกพัสด ุ

สั่งพิมพ์ใบเบกิและลงนามผูเ้บิก 

รับใบเบิกวัสดุและยืนยัน

การน าจ่าย 

เข้าระบบ ระบบสารสนเทศการบรหิารวัสดุ

คงคลัง  (ims) 

 

 

เลือกผูจ้่ายวัสดุและเบกิวัสด ุ

เพิ่มรายการ เลือกรายการ 
และกดบันทึก 

 

http://www.finance.up.ac.th/
http://www.finance.up.ac.th/
http://www.finance.up.ac.th/


งานพัสดุ 

 1. น าจ่ายวัสดุแก่ผู้รับบรกิาร 1. ใบเบิกวัสดุ 5 นาทหีรือ

แลว้แต่กรณี 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow Chart  ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

 

   

 

งานพัสดุ 

 1. ตัดจ่ายในระบบ IMS 1. ใบเบิกวัสดุ 
1. ใบเบิก

วัสดุ 

งานพัสดุ 

 1. เสนอผู้บรหิารลงนาม 1. ใบเบิกวัสดุ 

1 วัน 

งานพัสดุ 

 1. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 1. ใบเบิกวัสดุ 

1 นาที 

     

นางสาวมลฤด ี มณีย์  นกัวิชาการพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การน าจ่ายวัสดุ 

สิ้นสุด 

เสนอผู้บริหารลงนาม 

จัดเก็บเอกสาร 

ตัดจ่ายในระบบ 



 

ความหมายของสัญญาลักษณ์การเขียน Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

                                          หมายถึง เริ่มตน้และสิน้สุด 

 

                                        

                                          หมายถึง กระบวนการ 

 

                 

                                          หมายถึง การตัดสินใจ การเปรียบเทียบ 

 

 

                                          หมายถึง จุดเชื่อมตอ่ในหน้าที่เดียวกัน 

 

 

                                          หมายถึง จุดเชื่อมตอ่ในหน้าที่อื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 



ขั้นตอนการการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีวงเงนิไม่เกนิ 100,000 บาท(แบบเฉพาะเจาะจง)(เงินสด) 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow Chart  ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

 

 

    

 

งานพัสดุ 

 

   1. ผู้รับบรกิารสง่เอกสารใบ

เสนอซื้อ/จ้าง 

2. ตรวจเอกสารในเบือ้งต้น 

 

1. เอกสารใบเสนอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.01 และ 04) 

2. เอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

5  นาที 

 

งานพัสดุ 

 

 

       

 

 

 

1. ตรวจสอบเอกสาร 

กรณี 1. เอกสารผิดพลาด

สง่กลับคืนผู้รับบรกิาร 

2. เอกสารถูกต้อง น าสง่

เจา้หน้าท่ีตรวจสอบ

งบประมาณและเสนอ

ผู้บรหิารลงนาม 

 

1. เอกสารใบเสนอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.01 และ 04) 

2. เอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

 

 

 

30   นาท ี

(กรณีมีการ

จัดซือ้/จัด

จา้งเป็น

จ านวน

หลายชุด) 

 

งานพัสดุ 

 

 

 

 

1. สง่เอกสารเพื่อตรวจสอบ

งบประมาณและเสนอ

ผู้บรหิารลงนาม 

 

1. เอกสารใบเสนอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.01 และ04) 

2. เอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

 

อยู่ใน

ขั้นตอนของ

เจา้ที่งาน

แผนฯ 

 

 

งานพัสดุ 

 

 

 

 

1. เจา้หน้าท่ีการเงินจัดท าใบ

ขอเบิกเงินและเสนอผู้บรหิาร

ลงนาม 

1. เอกสารใบเสนอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.01 และ 04) 

2. เอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

 

อยู่ใน

ขั้นตอนของ

จนท.

การเงินคณะ 

 

งานการเงิน  

 

 

1. เจา้หน้าท่ีการเงินสง่

เอกสารไปยังกองคลัง 

2. กองคลังรับเอกสารและ

ด าเนินการในขั้นตอน

ต่อไป 

1. เอกสารใบเสนอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.01 และ 04) 

2. เอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

 

อยู่ใน

ขั้นตอนของ

จนท.

การเงินคณะ 

     

 
นางสาวมลฤด ี มณีย์  นกัวิชาการพัสดุ 

 

 

 

 

จุดเริ่มต้น 

รับเอกสารใบเสนอซื้อ/จ้าง 

รายงานการขอซื้อ/จ้าง 

 

ตรวจสอบ       

เอกสาร 

เอกสาร

ผิดพลาด 

ส่งเอกสารตรวจสอบ

งบประมาณ 

ส่งเอกสารใหก้ับเจ้าหน้าที่

การเงินคณะ 

 

ส่งเอกสารไปยังกองคลงั 

ส่งคืน 

ส้ินสุด 



 

ความหมายของสัญลักษณ์การเขียน Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

                                          หมายถึง เริ่มตน้และสิน้สุด 

 

                                        

                                          หมายถึง กระบวนการ 

 

                 

                                          หมายถึง การตัดสินใจ การเปรียบเทียบ 

 

 

                                          หมายถึง จุดเชื่อมตอ่ในหน้าที่เดียวกัน 

 

 

                                          หมายถึง จุดเชื่อมตอ่ในหน้าที่อื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 



 

ขั้นตอนการการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีวงเงนิไม่เกนิ 100,000 บาท(แบบเฉพาะเจาะจง)(เงินเชื่อ) 

การจัดซื้อวสัดุ (ส าหรับผูใ้ช้งานทั่วไป) 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow Chart  ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

 

 

    

ผู้ใช้งานทั่วไป  1.ลงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

2. กรอกข้อมูล ใบอนุมัติ

จัดซือ้/จัดจา้ง(มพ.กค.01) 

3. จัดท าเอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

4. รายงานขอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.02) 

 

1. ใบขออนุมัติจัดซื้อ/     

จัดจา้ง (มพ.กค.01) 

2. เอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

3. รายงานขอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.02) 

4. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรม

กรรมการตรวจรับการ

จัดซือ้จัดจา้ง 

อยู่ใน

ขั้นตอนของ

ผู้ใช้งาน

ท่ัวไป 

 

งานพัสดุ 

 

   1. ผู้รับบรกิารสง่เอกสาร

การจัดซื้อ/จัดจา้ง 

 

1. ใบขออนุมัติจัดซื้อ/    

จัดจา้ง (มพ.กค.01) 

2. เอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

3. รายงานขอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.02) 

4. ค าสั่งแต่งต้ังคณะ 

กรรมกรรมการตรวจรับ

การจัดซื้อ/จัดจา้ง 

5. ใบเสนอราคา 

5  นาที 

 

งานพัสดุ 

 

 

       

 

 

 

1. ตรวจสอบเอกสาร 

กรณี 1. เอกสารผิดพลาด

สง่กลับคืนผู้รับบรกิาร 

2. เอกสารถูกต้อง น าสง่

เจา้หน้าท่ีตรวจสอบ

งบประมาณและเสนอ

ผู้บรหิารลงนาม 

 

1. ใบขออนุมัติจัดซื้อ/    

จัดจา้ง (มพ.กค.01) 

2. เอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

3. รายงานขอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.02) 

4. ค าสั่งแต่งต้ังคณะ 

กรรมกรรมการตรวจรับ

การจัดซื้อ/จัดจา้ง 

5. ใบเสนอราคา 

30   นาท ี

(กรณีมีการ

จัดซือ้/จัด

จา้งเป็น

จ านวน

หลายชุด) 

   

 

 

 

 

 

  

จุดเริ่มต้น 

รับเอกสารใบเสนอซื้อ/จ้าง 

รายงานการขอซื้อ/จ้าง 

 

ตรวจสอบ       

เอกสาร 

เอกสาร

ผิดพลาด 

ส่งคืน 

กรอกข้อมูลในระบบ     

E-budget  

 

A 



ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow Chart  ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

     

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน 

 

 1. สง่เอกสารเพื่อตรวจสอบ

งบประมาณและเสนอ

ผู้บรหิารลงนาม 

 

1. ใบขออนุมัติจัดซื้อ/    

จัดจา้ง (มพ.กค.01) 

2. เอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

3. รายงานขอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.02) 

4. ค าสั่งแต่งต้ังคณะ 

กรรมกรรมการตรวจรับ

การจัดซื้อ/จัดจา้ง 

5. ใบเสนอราคา 

อยู่ใน

ขั้นตอนของ

เจา้ที่งาน

แผนฯ 

ผู้ใช้งานทั่วไป  1. ส่งเอกสารคืนผู้ใช้งานทั่วไป 

2. กรอกข้อมูลในระบบ 

e-budget 

-รายการผลการ
พิจารณาและขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจ้าง(มพ.03) 
 

1. ใบขออนุมัติจัดซื้อ/    

จัดจา้ง (มพ.กค.01) 

2. เอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

3. รายงานขอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.02) 

4. ค าสั่งแต่งต้ังคณะ 

กรรมกรรมการตรวจรับ

การจัดซื้อ/จัดจา้ง 

5. ใบเสนอราคา 

6. รายการผลการ

พิจารณาและขออนุมัติ

จัดซือ้/จัดจา้ง(มพ.03) 

อยู่ใน

ขั้นตอนของ

ผู้ใช้งาน

ท่ัวไป 

งานพัสดุ 

 

 1. ตรวจสอบเอกสาร 

และเสนอผู้บรหิารลงนาม 

 

1. ใบขออนุมัติจัดซื้อ/    

จัดจา้ง (มพ.กค.01) 

2. เอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

3. รายงานขอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.02) 

4. ค าสั่งแต่งต้ังคณะ 

กรรมกรรมการตรวจรับ

การจัดซื้อ/จัดจา้ง 

5. ใบเสนอราคา 

6. รายการผลการ

พิจารณาและขออนุมัติ

จัดซือ้/จัดจา้ง(มพ.03) 

 

     

ส่งเอกสารตรวจสอบ

งบประมาณ 

ส่งเอกสารคนืผู้ใช้งานทั่วไป 

 

รับเอกสารจัดซือ้/จัดจ้าง 

 

A 



ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow Chart  ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

     

 

งานพัสดุ 

 

 

 

 

1. เข้าระบบ ERP เพื่อจัดท า

ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง 

1. ใบขออนุมัติจัดซื้อ/    

จัดจา้ง (มพ.กค.01) 

2. เอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

3. รายงานขอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.02) 

4. ค าสั่งแต่งต้ังคณะ 

กรรมกรรมการตรวจรับ

การจัดซื้อ/จัดจา้ง 

5. ใบเสนอราคา 

6. รายการผลการ

พิจารณาและขออนุมัติ

จัดซือ้/จัดจา้ง(มพ.03) 

7. ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง 

30 นาท ี

 

งานพัสดุ 

 

 1. ติดต่อหน่วยงาน/บรษัิท/

ห้างรา้นเพื่อทการจัดซื้อ 

/จัดจา้ง 

1. ใบสั่งซือ้/สั่งจา้ง 

2. ใบเสนอราคา 

ตามก าหนด

สง่ของ 

งานพัสดุ 

 

 1. เข้าระบบ ERP และระบบ 

E-budget เพื่อจัดท าใบ

ตรวจรับและใบเบิกเงิน 

2. เสนอผู้บรหิารลงนาม 

1. เอกสารประกอบการ 

จด้ซื้อ/จัดจา้งท้ังหมด 

60 นาท ี

งานพัสดุ 

 

 1. กองคลังรับเอกสารและ

ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

1. เอกสารประกอบการ 

จด้ซื้อ/จัดจา้งท้ังหมด 

อยู่ใน

ขั้นตอนของ

จนท.กอง

คลัง 

     

 
นางสาวมลฤด ี มณีย์  นกัวิชาการพัสดุ 

 

 

 

 

 

จัดท าเอกสารใบสั่งซือ้ 

/สั่งจ้าง 

ด าเนินการ 

จัดซือ้/จัดจ้าง 

จัดท าเอกสารใบตรวจรับ/

ใบเบิกเงิน 

ส่งเอกสารไปยังกองคลงั 

สิ้นสุด 



 

ความหมายของสัญลักษณ์การเขียน Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

                                          หมายถึง เริ่มตน้และสิน้สุด 

 

                                        

                                          หมายถึง กระบวนการ 

 

                 

                                          หมายถึง การตัดสินใจ การเปรียบเทียบ 

 

 

                                          หมายถึง จุดเชื่อมตอ่ในหน้าที่เดียวกัน 

 

 

                                          หมายถึง จุดเชื่อมตอ่ในหน้าที่อื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 



 

 

ขั้นตอนการการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีวงเงนิไม่เกนิ 100,000 บาท(แบบเฉพาะเจาะจง)(เงินเชื่อ) 

การจัดซื้อครภุัณฑ์ (ส าหรับผูใ้ช้งานทัว่ไป) 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow Chart  ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

 

 

    

ผู้ใช้งานทั่วไป  1.ลงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

2. กรอกข้อมูล ใบอนุมัติ

จัดซือ้/จัดจา้ง(มพ.กค.01) 

3. จัดท าเอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

4. รายงานขอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.02) 

 

1. ใบขออนุมัติจัดซื้อ/     

จัดจา้ง (มพ.กค.01) 

2. เอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

3. รายงานขอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.02) 

4. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรม

กรรมการตรวจรับการ

จัดซือ้จัดจา้ง 

อยู่ใน

ขั้นตอนของ

ผู้ใช้งาน

ท่ัวไป 

 

งานพัสดุ 

 

   1. ผู้รับบรกิารสง่เอกสาร

การจัดซื้อ/จัดจา้ง 

 

1. ใบขออนุมัติจัดซื้อ/    

จัดจา้ง (มพ.กค.01) 

2. เอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

3. รายงานขอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.02) 

4. ค าสั่งแต่งต้ังคณะ 

กรรมกรรมการตรวจรับ

การจัดซื้อ/จัดจา้ง 

5. ใบเสนอราคา 

5  นาที 

 

งานพัสดุ 

 

 

       

 

 

 

1. ตรวจสอบเอกสาร 

กรณี 1. เอกสารผิดพลาด

สง่กลับคืนผู้รับบรกิาร 

2. เอกสารถูกต้อง น าสง่

เจา้หน้าท่ีตรวจสอบ

งบประมาณและเสนอ

ผู้บรหิารลงนาม 

 

1. ใบขออนุมัติจัดซื้อ/    

จัดจา้ง (มพ.กค.01) 

2. เอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

3. รายงานขอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.02) 

4. ค าสั่งแต่งต้ังคณะ 

กรรมกรรมการตรวจรับ

การจัดซื้อ/จัดจา้ง 

5. ใบเสนอราคา 

30   นาท ี

(กรณีมีการ

จัดซือ้/จัด

จา้งเป็น

จ านวน

หลายชุด) 

   

 

 

 

  

จุดเริ่มต้น 

รับเอกสารใบเสนอซื้อ/จ้าง 

รายงานการขอซื้อ/จ้าง 

 

ตรวจสอบ       

เอกสาร 

เอกสาร

ผิดพลาด 

ส่งคืน 

กรอกข้อมูลในระบบ     

E-budget  

 

A 



ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow Chart  ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

     

นักวิเคราะห์

นโยบายและ

แผน 

 

 1. สง่เอกสารเพื่อตรวจสอบ

งบประมาณและเสนอ

ผู้บรหิารลงนาม 

 

1. ใบขออนุมัติจัดซื้อ/    

จัดจา้ง (มพ.กค.01) 

2. เอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

3. รายงานขอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.02) 

4. ค าสั่งแต่งต้ังคณะ 

กรรมกรรมการตรวจรับ

การจัดซื้อ/จัดจา้ง 

5. ใบเสนอราคา 

อยู่ใน

ขั้นตอนของ

เจา้ที่งาน

แผนฯ 

ผู้ใช้งานท่ัวไป  1. ส่งเอกสารคนืผู้ใชง้าน

ท่ัวไป 

2. กรอกข้อมูลในระบบ    

e-budget 

-รายการผลการพิจารณา

และขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

(มพ.03) 

 

1. ใบขออนุมัติจัดซื้อ/    

จัดจา้ง (มพ.กค.01) 

2. เอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

3. รายงานขอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.02) 

4. ค าสั่งแต่งต้ังคณะ 

กรรมกรรมการตรวจรับ

การจัดซื้อ/จัดจา้ง 

5. ใบเสนอราคา 

6. รายการผลการ

พิจารณาและขออนุมัติ

จัดซือ้/จัดจา้ง(มพ.03) 

อยู่ใน

ขั้นตอนของ

ผู้ใช้งาน

ท่ัวไป 

งานพัสดุ 

 

 1. ตรวจสอบเอกสาร 

และเสนอผู้บรหิารลงนาม 

 

1. ใบขออนุมัติจัดซื้อ/    

จัดจา้ง (มพ.กค.01) 

2. เอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

3. รายงานขอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.02) 

4. ค าสั่งแต่งต้ังคณะ 

กรรมกรรมการตรวจรับ

การจัดซื้อ/จัดจา้ง 

5. ใบเสนอราคา 

6. รายการผลการ

พิจารณาและขออนุมัติ

จัดซือ้/จัดจา้ง(มพ.03) 

 

     

ส่งเอกสารตรวจสอบ

งบประมาณ 

ส่งเอกสารคนืผู้ใช้งานทั่วไป 

 

รับเอกสารจัดซือ้/จัดจ้าง 

 

A 



ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow Chart  ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

     

 

งานพัสดุ 

 

 

 

 

1. เข้าระบบ ERP เพื่อจัดท า

ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง 

1. ใบขออนุมัติจัดซื้อ/    

จัดจา้ง (มพ.กค.01) 

2. เอกสารแสดง

คุณลักษณะของพัสดุ 

3. รายงานขอซื้อ/จ้าง

(มพ.กค.02) 

4. ค าสั่งแต่งต้ังคณะ 

กรรมกรรมการตรวจรับ

การจัดซื้อ/จัดจา้ง 

5. ใบเสนอราคา 

6. รายการผลการ

พิจารณาและขออนุมัติ

จัดซือ้/จัดจา้ง(มพ.03) 

7. ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง 

30 นาท ี

 

งานพัสดุ 

 

 1. ติดต่อหน่วยงาน/บรษัิท/

ห้างรา้นเพื่อทการจัดซื้อ 

/จัดจา้ง 

1. ใบสั่งซือ้/สั่งจา้ง 

2. ใบเสนอราคา 

ตามก าหนด

สง่ของ 

งานพัสดุ 

 

 1. เข้าระบบ ERP และระบบ 

E-budget เพื่อจัดท าใบ

ตรวจรับและใบเบิกเงิน 

2. เสนอผู้บรหิารลงนาม 

1. เอกสารประกอบการ 

จด้ซื้อ/จัดจา้งท้ังหมด 

60 นาท ี

หัวหน้า

เจา้หน้าท่ีพัสดุ 

 

 1. จัดท าเอกสารทะเบียนคุม

ครุภัณฑ์  

2. เสนอหัวหน้าส านักงาน    

ลงนาม 

 

1. เอกสารประกอบการ 

จด้ซื้อ/จัดจา้งท้ังหมด 

2. ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 

อยู่ใน

ขั้นตอนของ

หัวหน้า

เจา้หน้าท่ี

พัสดุ 

งานพัสดุ 

 

 1. กองคลังรับเอกสารและ

ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

1. เอกสารประกอบการ 

จด้ซื้อ/จัดจา้งท้ังหมด 

อยู่ใน

ขั้นตอนของ

จนท.กอง

คลัง 

     

นางสาวมลฤด ี มณีย์  นกัวิชาการพัสดุ 

จัดท าเอกสารใบสั่งซือ้ 

/สั่งจ้าง 

ด าเนินการ 

จัดซือ้/จัดจ้าง 

จัดท าเอกสารใบตรวจรับ/

ใบเบิกเงิน 

ส่งเอกสารไปยังกองคลงั 

สิ้นสุด 

จัดท าเอกสารทะเบียนคุม

ครุภัณฑ์ 


