
รหัสเอกสาร SOP.PD 002 เร่ือง  การจดัท าเอกสารซ้ือจดั/จา้งดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจง หน้า 1/1
วนัทีเ่ร่ิมใช้ วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

1. วตัถุประสงค์   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก่อนด าเนินการ
                                จัดซ้ือ/จัดจ้างทุกวธีิ ให้เจ้าหน้าทีพ่ัสดุท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการดงันีคื้อ เหตุผลความจ าเป็น
                                รายละเอียดของพัสดุ ราคาและวงเงินทีจ่ัดซ้ือ เลาทีต้่องการใช้พัสดุพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. แผนผงัแสดงขั้นตอน

ระยะเวลา
ด าเนินการ

นายอรุณศกัด์ิ  - ท าการลงเลขขออนุมติั และวนั/เดือน  /ปี  - เอกสารจดัซ้ือ /จา้ง  1 วนั
น.ส.ชไมพร ใจศรี  - น าเอกสารไปบนัทึกขอ้มูลในโปรแกรม
จนท.พสัดุ พสัดุ   เช่น 

          - เลขอนุมติั
          - วนั/เดือน/ปี
          - เหตุผลในการซ้ือ
          - รายการ/จ านวน/ราคา
          - รายช่ือคณะกรรมการตรวจรับ
          - ลงคุมงบประมาณ
 - ท าเอกสารใบสัง่ซ้ือ/จา้ง (กรณีราคา10,000
บาท ข้ึนไป) ท าการลงเลขใบสัง่ซ้ือ/จา้ง
 - ท าการปร้ินเอกสารจดัซ้ือ/จา้งขออนุมติัและ
ใบสั้งซ้ือ /จา้ง

มาตรฐานวธีิการปฏิบัติ

Standard Operating Procedure

ผูรั้บผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินการ เอกสารท่ีเกียวขอ้ง

รับแบบบนัทึกรายงานการเสนอ
ราคา/ใบส่งของ 
และ ใบส่งของ 

เร่ิมตน้ 



รหัสเอกสาร SOP.PD 002 เร่ือง  การจดัท าเอกสารซ้ือจดั/จา้งดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจง หน้า 1/2
วนัทีเ่ร่ิมใช้ วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

1. วตัถุประสงค์   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก่อนด าเนินการ
                                จัดซ้ือ/จัดจ้างทุกวธีิ ให้เจ้าหน้าทีพ่ัสดุท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการดงันีคื้อ เหตุผลความจ าเป็น
                                รายละเอียดของพัสดุ ราคาและวงเงินทีจ่ัดซ้ือ เลาทีต้่องการใช้พัสดุพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. แผนผงัแสดงขั้นตอน

ระยะเวลา
ด าเนินการ

นายอรุณศกัด์ิ  - เจา้หนา้ท่ีพสัดุตรวจสอบ/  รายการ/จ านวน  - เอกสารจดัซ้ือ /จา้ง  1 วนั
น.ส.ชไมพร ใจศรี /ราคาใหถู้กตอ้ง และท าการลงลายมือช่ือ
จนท.พสัดุ ในเอกสาร

นายสมควร  - หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุตรวจสอบ/รายการ/  - เอกสารจดัซ้ือ /จา้ง  1 วนั
 จินะการ จ านวน/ราคา ใหถู้กตอ้ง และท าการลงลายมือ
หวัหนา้ ช่ือในเอกสาร
เจา้หนา้ท่ี  - ท าการตรวจสอบใบสัง่ซ้ือ/จา้ง และลงลาย
พสัดุ มือช่ือในเอกสาร

ท่ีมีอ านาจ         - ตรวจสอบการก าหนดเวลาส่งมอบ
ลงนาม         - ระยะเวลาการรับประกนั

มาตรฐานวธีิการปฏิบัติ

Standard Operating Procedure

ผูรั้บผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินการ เอกสารท่ีเกียวขอ้ง

เสนอเอกสารจดัซ้ือ/จา้งใหก้บั 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

เสนอเอกสารจดัซ้ือ/จา้งใหก้บั 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 



รหัสเอกสาร SOP.PD 002 เร่ือง  การจดัท าเอกสารซ้ือจดั/จา้งดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจง หน้า 1/3
วนัทีเ่ร่ิมใช้ วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

1. วตัถุประสงค์   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก่อนด าเนินการ
                                จัดซ้ือ/จัดจ้างทุกวธีิ ให้เจ้าหน้าทีพ่ัสดุท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการดงันีคื้อ เหตุผลความจ าเป็น
                                รายละเอียดของพัสดุ ราคาและวงเงินทีจ่ัดซ้ือ เลาทีต้่องการใช้พัสดุพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. แผนผงัแสดงขั้นตอน

ระยะเวลา
ด าเนินการ

นายนวรัตน์

วนาพนัธพรกุล  - พิจารณา  - เอกสารจดัซ้ือ /จา้ง  1 วนั
ผูอ้  านวยการ  - ลงนามอนุมติั

นายอรุณศกัด์ิ  - ท าการตรวจสอบรายการ/จ านวน/ราคา  - เอกสารจดัซ้ือ/จา้ง  1 วนั
น.ส.ชไมพร ใจศรี ใหถู้กตอ้งครบถว้น ตรวจรับ
จนท.พสัดุ  - ท าการปร้ินเอกสารตรวจรับ

มาตรฐานวธีิการปฏิบัติ

Standard Operating Procedure

ผูรั้บผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินการ เอกสารท่ีเกียวขอ้ง

เอกสารตรวจรับ 

ผูอ้  านวยการ 
พิจารณา 
ลงนามใน
เอกสาร 



รหัสเอกสาร SOP.PD 002 เร่ือง  การจดัท าเอกสารซ้ือจดั/จา้งดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจง หน้า 1/4
วนัทีเ่ร่ิมใช้ วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

1. วตัถุประสงค์   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก่อนด าเนินการ
                                จัดซ้ือ/จัดจ้างทุกวธีิ ให้เจ้าหน้าทีพ่ัสดุท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการดงันีคื้อ เหตุผลความจ าเป็น
                                รายละเอียดของพัสดุ ราคาและวงเงินทีจ่ัดซ้ือ เลาทีต้่องการใช้พัสดุพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. แผนผงัแสดงขั้นตอน

ระยะเวลา
ด าเนินการ

นายอรุณศกัด์ิ  - เจา้หนา้ท่ีพสัดุแจง้คณะกรรมการเพ่ือ  - เอกสารจดัซ้ือ/จา้ง 3 วนั
น.ส.ชไมพร ใจศรี ตรวจรับวสัดุ/ ครุภณัฑ์ ตรวจรับ
จนท.พสัดุ

นายอรุณศกัด์ิ   - เจา้หนา้ท่ีพสัดุน าวสัดุ/ ครุภณัฑท่ี์ตรวจรับ  - ใบส่งของ  1 วนั
น.ส.ชไมพร ใจศรี ครบถว้นถูกตอ้งมาลงรับในโปรแกรมพสัดุ
จนท.พสัดุ

นายอรุณศกัด์ิ  - ตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัฐานชุด  -แบบ ตส.สสจ.500  1 วนั
น.ส.ชไมพร ใจศรี จดัซ้ือ/จา้ง
จนท.พสัดุ  -เซ็นก ากบั แบบ ตส.สสจ.500 จ านวน 1 คน

มาตรฐานวธีิการปฏิบัติ

Standard Operating Procedure

ผูรั้บผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินการ เอกสารท่ีเกียวขอ้ง

คณะกรรมการตรวจรับ 

น าวสัดุ/ครุภณัฑล์งใน
โปรแกรมพสัดุ 

สรุปแบบ ตส.สสจ.500 ใหก้บั 
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 



รหัสเอกสาร SOP.PD 002 เร่ือง  การจดัท าเอกสารซ้ือจดั/จา้งดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจง หน้า 1/5
วนัทีเ่ร่ิมใช้ วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

1. วตัถุประสงค์   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก่อนด าเนินการ
                                จัดซ้ือ/จัดจ้างทุกวธีิ ให้เจ้าหน้าทีพ่ัสดุท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการดงันีคื้อ เหตุผลความจ าเป็น
                                รายละเอียดของพัสดุ ราคาและวงเงินทีจ่ัดซ้ือ เลาทีต้่องการใช้พัสดุพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. แผนผงัแสดงขั้นตอน

ระยะเวลา
ด าเนินการ

นายอรุณศกัด์ิ  - เจา้หนา้ท่ีพสัดุท าการตรวจสอบเอกสาร  - เอกสารจดัซ้ือ/จา้ง  1 วนั
น.ส.ชไมพร ใจศรี ตรวจรับและท าการลงลายมือช่ือในเอกสาร ตรวจรับ
จนท.พสัดุ

นายสมควร  - หวัหนา้เจา้เหนา้ท่ีท  าการตรวจสอบเอกสาร  - เอกสารจดัซ้ือ/จา้ง  1 วนั
 จินะการ ตรวจรับและท าการลงลายมือช่ือในเอกสาร ตรวจรับ
หวัหนา้
เจา้หนา้ท่ี
พสัดุ

นายอรุณศกัด์ิ  - เจา้หนา้ท่ีการเงินท าการตรวจสอบยอดเงิน  - เอกสารจดัซ้ือ/จา้ง  1 วนั
น.ส.ชไมพร ใจศรี ในเอกสารจดัซ้ือ/จา้ง ตรวจรับและลงยอดเงิน ตรวจรับ
จนท.พสัดุ บ ารุงคงเหลือพร้อมลงลายมือช่ือในเอกสาร

ผูรั้บผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินการ เอกสารท่ีเกียวขอ้ง

มาตรฐานวธีิการปฏิบัติ

Standard Operating Procedure

เสนอเอกสารตรวจรับใหก้บั 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

เสนอเอกสารตรวจรับใหก้บั 
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

เสนอเอกสารจดัซ้ือ/จา้งใหก้บั 



รหัสเอกสาร SOP.PD 002 เร่ือง  การจดัท าเอกสารซ้ือจดั/จา้งดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจง หน้า 1/6
วนัทีเ่ร่ิมใช้ วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

1. วตัถุประสงค์   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก่อนด าเนินการ
                                จัดซ้ือ/จัดจ้างทุกวธีิ ให้เจ้าหน้าทีพ่ัสดุท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการดงันีคื้อ เหตุผลความจ าเป็น
                                รายละเอียดของพัสดุ ราคาและวงเงินทีจ่ัดซ้ือ เลาทีต้่องการใช้พัสดุพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. แผนผงัแสดงขั้นตอน

ระยะเวลา
ด าเนินการ

นายนวรัตน์  -พิจราณา  - เอกสารจดัซ้ือ/จา้ง 1 วนั
วนาพนัธพรกุล  -ลงนามอนุมติั ตรวจรับ
ผูอ้  านวยการ

นายอรุณศกัด์ิ  - ท าการแยกเอกสารทั้งชุดพร้อมลงสมุดคุม  -ชุดเอกสารจดัซ้ือ/จา้ง  1 วนั
น.ส.ชไมพร ใจศรี และส่งการเงิน  - สมุดคุมส่งการเงิน
จนท.พสัดุ  - เก็บส าเนาเอกสารชุดจดัซ้ือ-จา้ง เขา้แฟ้ม

มาตรฐานวธีิการปฏิบัติ

Standard Operating Procedure

ผูรั้บผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน / วิธีการด าเนินการ เอกสารท่ีเกียวขอ้ง

ชุดเอกสารจดัซ้ือ/จา้ง 

ผูอ้  านวยการ 
พิจารณา 
ลงนามใน

   จบ 








