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วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนคัดเลือกผู้ขาย ของกองบริการ

การศึกษา อย่างถูกต้องและตรงวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับข้อกำหนด 8.4 การควบคุมผลิตภัณฑ์และ

บริการจากภายนอก 

 
ขอบข่าย 

  คลอบคลุมการดำเนินงานดังนี้ 

- การสำรวจรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากได้รับแจ้งรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์

ที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง 

- ประสานงานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

- รับมอบวัสดุ/ครุภัณฑ์และลงบันทึกรายการ (เฉพาะการจัดซื้อ/จัดจ้างในลักษณะการตกลง

ราคา) 

   

   

   

   

   

   

   

00 01/03/2561 จัดทำเอกสารครั้งแรก 

แก้ไขคร้ังท่ี วันที่บังคับใช้ รายละเอียดการแก้ไข 

สำเนาฉบับท่ี................. 
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คำจำกัดความ   

 - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานของสถาบันหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจาก

อธิการบดีให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 - เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่เก่ียวกับการพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ หรือผู้

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ 

 - ผู้เสนอราคา หมายถึง บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้าน

การซื้อขาย การแลกเปลี่ยน การให้ การรับจ้าง หรือผู้ชำนาญการในสาขาใดสาขาหนึ่งในสังกัดสถาบันหรือ

หน่วยงานอื่นที่ส่วนการคลังและพัสดุและอธิการบดีเห็นว่าเหมาะสม 

 - ผู้รับจ้างช่วง หมายถึง ผู้ผลิตงานหรือผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งขององค์กร โดยองค์กรเป็นผู้กำหนด

ขั้นตอน กระบวนการผลิต หรือรูปแบบการทำงานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรืองานตรงตามความต้องการของ

องค์กร 

- การประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้าง หมายถึง การตรวจสอบประสิทธิภาพในการดำเนินงานของผู้ขาย/

ผู้รับจ้างว่ามีประสิทธิภาพในการนำส่งสินค้าและบริการได้มากน้อย 

- การคัดเลือก หมายถึง การกำหนดเกณฑ์การพิจารณาประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รายใหม่ โดยใช้

เอกสาร ใบคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ ( FM-ESD-04-07) 

- พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ (เว้นแต่วัสดุที่จัดหามาเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์และอ่ืน ๆ ไม่เกิน 200,000 บาท ไม่ต้องดำเนินออกใบสั่งซื้อ/จ้าง) 

- การซื้อ หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดโดยมีการเปรียบเทียบราคา คุณภาพที่เหมาะสม แต่ไม่

รวมการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 
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- การจ้าง หมายถึง การจ้างทำของ การจ้างรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ

การจ้างเหมาบริการ โดยมีการเปรียบเทียบราคา คุณภาพที่เหมาะสม 

- บัญชีรายชื่อผู้ขายที่ได้รับการรับรอง หมายถึง ประวัติของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ผ่านการพิจารณา 

ในการทำงานร่วมกันกองบริการการศึกษา โดยทะเบียนจะต้องมี ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

ที่อยู่ ผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ Email และแยกตามประเภทสินค้าและบริการ 

- PR.  หมายถึง ใบขอซื้อ (Purchase Requisition) 

- AVL หมายถึง บัญชีรายชื่อผู้ขายที่ได้รับการรับรอง (Approved Vendor List) 

 

เอกสาร/ข้อมูลที่ใช้ปฏิบัติงาน 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ES-ESD-00-02) 

- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ (ES-ESD-00-02) 

- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ES-ESD-04-04) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1. การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุของกองบริการการศึกษา  

  1.1 รับแจ้งเรื่องความต้องการซื้อ/จ้าง 

1.1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รับแจ้งความต้องการพัสดุ อุปกรณ์ และอ่ืนๆ 

เพื ่อใช้งานในกองบริการการศึกษา โดยให้แต่ละกลุ ่มงานบันทึกข้อมูลที ่ต้องการซื้อ 

รายการ จำนวนวันที่ต้องการ ในใบขอซื้อ PR (FM-ESD-04-06) 

1.1.2 มีการวิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับจัดสรร พร้อมทั้งเสนอความเห็นชอบให้

ผู้บริหารพิจารณาวิเคราะห์รายละเอียดความจำเป็นในการใช้พัสดุ วงเงินงบประมาณที่จะ

ใช้ในการดำเนินการ และจัดลำดับความสำคัญตามนโยบายของสถาบัน นโยบายของกอง

บริการการศึกษา และความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

  1.1.3 คัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

กรณีผู้ขายรายใหม่ การคัดเลือกผู้ขายรายใหม่เกิดขึ้นเมื่อได้รับเรื่องความ
ต้องการซื้อ/จ้างพัสดุและการจ้างเหมาทุกรายการและไม่มีรายชื่อปรากฏในฐานข้อมูลของ
กองบริการการศึกษาและในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปที่รับผิดชอบต้องดำเนินการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ด้วยวิธีการดังนี้ 

1) ตรวจสอบหาข้อมูลผู้ขายตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีสินค้าหรือบริการ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2) เมื่อได้ผู้ขายแล้วดำเนินการขอใบเสนอราคา ตัวอย่างรายการสินค้า (ถ้า
มี) และเอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคล ตามแบบฟอร์มใบคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ (FM-
ESD-04-04) 

3) เจ ้าหน้าบริหารงานทั ่วไป พิจารณาข้อมูลเบื ้องต้นแล้วนำเสนอ
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เพื่อพิจารณาผลงานด้านคุณภาพ ราคา ตามใบเสนอ
ราคา และอ่ืน ๆ เพื่ออนุมัติในใบคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ (FM-ESD-04-04) 

4) กรณีผู้ขายรายใหม่ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทำการ
บันทึกข้อมูลลงในบัญชีรายชื่อผู้ขายที่ได้รับการรับรอง (Approved Vendor List) (FM-
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ESD-04-07) และนำข้อมูลผู้ขายรายใหม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่วนกลางทราบ เพื่อเพ่ิม
รายชื ่อเข้าทะเบียนรายชื ่อส่วนกลาง และกรณีผู ้ขายรายใหม่ที ่ไม่ผ่านการคัดเลือก 
เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อ 1) ใหม ่
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5) กรณีผู้ขายรายเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อของกองบริการ
การศึกษา หรือในระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ของสถาบันอยู่แล้วนั้น 
เจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบสามารถคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้างจากข้อมูลในทะเบียนรายชื่อ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างที่มีสินค้าและบริการตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

1.2 เสนอความเห็นชอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

1.2.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดำเนินการจัดทำ ใบ ผพ . เพื่อเสนอขออนุมัติ

วงเงินเบื้องต้นจากผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา 

1.2.2 ดำเนินการส่งใบ ผพ. ที่ได้รับการอนุมัติจากข้อ 1.2.1 ไปที่กองคลังและ

พัสดุ เพ่ือขออนุมัติวงเงิน 

1.2.3 การอนุมัติซื้อจ้างโดยกองคลังและพัสดุ 

1.2.4 กองคลังและพัสดุจัดทำเอกสารการอนุมัติ เสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามและ

แจ้งเวียนกลับให้กองบริการการศึกษา 

1.2.5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดำเนินการขอซื้อ/ขอจ้างตามรายการ  โดย

เจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และเมื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้รับการสั่งซื้อ แล้วจึง

นัดหมายกำหนดการส่งส ินค้า และเจ้าหน้าที ่ม ีหน้ าที ่ต ิดตามทวงถามการกำหนด

รายละเอียดต่าง ๆ ก่อนถึงกำหนดส่งมอบงาน 

1.2.6 เมื่อรับมอบรายการสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้ว แจ้งกองคลังและพัสดุ 

ว่าดำเนินการตรวจรับและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน หากได้รับสินค้าไม่ครบหรือพบ

ปัญหาในการใช้งาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปแจ้งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างปรับปรุง แก้ไข ให้

เรียบร้อยก่อนจึงทำการตรวจรับพัสดุ 

1.2.7 เจ้าหน้าที ่บริหารงานทั่วไป ดำเนินการส่งเอกสารการตรวจรับพัสดุให้

คณะกรรมการตรวจรับลงนาม แล้วจึงจัดส่งไปกองคลังและพัสดุเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ผู้รับ

จ้าง 



 
กองบริการการศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ระเบียบปฏิบัติ : การจัดซื้อ/จ้าง และการประเมินผู้ขาย 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารและธุรการ 

รหัสกระบวนงาน : QP-ESD-04-02 แก้ไขครั้งท่ี : 00 

วันที่บังคับใช้ : 01/03/2561 หน้าที่ : 8 จาก 9 
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1.2.8 สิ้นสุด (กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง) 

  



 
กองบริการการศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ระเบียบปฏิบัติ : การจัดซื้อ/จ้าง และการประเมินผู้ขาย 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารและธุรการ 

รหัสกระบวนงาน : QP-ESD-04-02 แก้ไขครั้งท่ี : 00 

วันที่บังคับใช้ : 01/03/2561 หน้าที่ : 9 จาก 9 
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2. การตรวจสอบและการประเมินผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการรายปัจจุบัน 

2.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเป็นผู้ทำการประเมินผู้ขายกำหนดให้ทำการประเมินผู้ขายปีละ 

1 ครั้งด้วยใบประเมินผู้ขาย (FM-ESD-04-05) 

2.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับผิดชอบในการแจ้งผลการประเมินประจำปีให้แก่ผู ้ขาย

ทราบ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ขายและผู้ให้บริการมีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้า กรณีไม่ผ่านการประเมิน

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีวัสดุใช้งานตามที่กำหนด และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน  

 

ระยะเวลาในการจัดเก็บ  

 - ใบคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ (FM-ESD-04-04) 

ระยะเวลาจัดเก็บ : 1  ปี 

- ใบประเมินผู้ขาย (FM-ESD-04-05) 

ระยะเวลาจัดเก็บ : 1  ปี 

 - ใบขอซื้อ (FM-ESD-04-06) 
ระยะเวลาจัดเก็บ : 1  ปี 

 - บัญชีรายชื่อผู้ขายที่ได้รับการรับรอง (Approved Vendor List) (FM-ESD-04-07) 
ระยะเวลาจัดเก็บ : 1  ปี 


