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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

 



คู่มือปฏิบัติงาน 

1. การจัดหาพัสดุของส านักงาน     
                ก่อนการด าเนินการจะสั่งซื้อวัสดุ คลังพัสดุจะส ารวจดูว่า วัสดุในคลังมีเหลือมากน้อยมากเท่าไร แล้วจะท าการ
วิเคราะห์  ส ารวจถึงความต้องการใช้ จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ  เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้ด าเนินการจัดซื้อแล้วพร้อมส่งมอบ
วัสดุและ ใบส่งของให้คลังพัสดุจัดเก็บ คลังพัสดุจะด าเนินการ ตรวจสอบ เช็คดูวัสดุตามใบส่งของว่า มีวัสดุตรงตามใบส่งของ
ว่า ถูกต้อง ตามจ านวนจริง แล้วน าเก็บ  ห้องคลังพัสดุโดยจัดให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการเบิกจ่ายการตรวจ   นับ  และการ
ดูแลรักษา   
                ด าเนินการ    ให้แล้วเสร็จ ภายใน 3-7 วัน 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง   ว่าด้วยการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 500,000  บาท) 

1. การเตรียมการจัดหาพัสดุ  
2.  การขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุ 

3. จัดท าหนังสือขอให้ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

4. ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง  

5. ขอใบเสนอราคาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

6. ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 

7. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้อ านวยการ ฯ 

8. แจ้งผลการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเพ่ือด าเนินการจัดส่งสินค้า 

9. ตรวจรับสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องตรงที่ได้ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 

10. ให้คณะกรรมการตรวจรับ 

11. ลงบัญชีพัสดุ 

12. จัดท ารายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

13. จัดท าใบเบิกพัสดุ 

14. มอบงานการเงินเพ่ือด าเนินการเบิกจ่าย 

 
2.การจัดท าคลังพัสดุ  การควบคุมเบิก-จ่าย  

                เมื่อมีการเบิก-จ่าย ออกจากคลังพัสดุ การเบิกวัสดุที่ต้องการใช้  ในงาน จะดูถึงความถี่ห่างในการเบิกแต่ละกลุ่ม
งานในการใช้วัสดุ  ว่าเป็นไป อย่างประหยัดและคุมค่ากับการใช้เงินงบประมาณของราชการ ถ้ากรณีท่ีเบิกวัสดุที่มีซากวัสดุที่
ใช้แล้วให้น ามาแลก   เปลี่ยนกับวัสดุอันใหม่ไปใช้ได้ซึ่งเป็นการตรวจสอบ  อีกทางหนึ่ง  



               ด าเนินการ  ให้เบิกจ่ายตามระยะเวลาที่ก าหนดของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
โดยยึดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
     

                การจัดบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ    
                เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้ส่งมอบวัสดุพร้อมใบส่งของให้คลังพัสดุแล้ว  จะด าเนินการลงบัญชีวัสดุโดยการใช้ ระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามา  ช่วยในการท างาน โดยใช้โปรแกรมบัญชีวัสดุ  ซึ่งง่ายต่อการ  ตรวจสอบและแม่นย าพร้อมทั้งลดภาระ
งานมือและเวลาในการท างานสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของวัสดุทีมีอยู่ใน คลังได้ตลอด ว่ามี วัสดุคงเหลือมากหรือ
น้อย ทั้งนี้  เพ่ือจะได้ หามาเพ่ิมเติมมีไว้ใช้ตลอด ไม่ให้ขาดแคลนซึ่งเป็นการช่วย  สนับสนุนให้งานในองค์กรด าเนินงานไป
ด้วยดีและเป็นไป ตามเป้าหมายและ นโยบายของทางราชการเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย 
                 ด าเนินการ  ด าเนินการใหถู้กต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง   ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
 

3. การตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี   การจ าหน่าย  
                  เมื่อสิ้นมีงบประมาณ  30  กันยายนของทุกปี ก็มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ให้
ด าเนินการ ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ว่ามีจริงตามทะเบียนหรือ แล้วรายงาน ให้ ผอ.สพท.ทราบ หากมีการจ าหน่ายให้
ด าเนินการจ าหน่าย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง                  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แล้วรายงานผลให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
                 ด าเนินการ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วันท าการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ   พ.ศ. 
2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง   ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
 

 
4. การจัดท าข้อมูลผู้ขาย 

       เมื่อจะด าเนินการบันทึกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างในระบบ GFMIS ใช้ค าสั่ง  AS01 จะต้องตรวจสอบข้อมูลของผู้ขายก่อน
ว่า ผู้ขายรายที่เราซื้อจ้างนั้น เป็นผู้ขายที่อยู่ในระบบแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่มี ก็ให้ด าเนินการสร้างผู้ขายนั้นก่อน จึงจะ
ด าเนินการจัดท าการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้  แล้วน าส่งคลังพร้อมแบบอนุมัติข้อมูลผู้ขายแนบเอกสารของผู้ขาย 
               

เอกสารส าหรับจัดท าข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้ 
                 บุคคลธรรมดา 
1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัญชีธนาคารของร้านค้าที่ต้องการให้โอนเงินเข้า พร้อมรับรองส าเนา 1 ฉบับ 
(บัญชีธนาคาร กรุณาระบุชื่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วย) 
                 นิติบุคคล 
1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนา ภ.พ. 20 พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัญชีบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ฯลฯ พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 



4. หนังสือรับรองบริษัท / วัตถุประสงค์ พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
5.ส าเนาบัญชีธนาคารของบริษัท/ห้าง/ร้านที่ต้องการให้โอนเงินเข้า พร้อมรับรองส าเนา 1 ฉบับ 
   (บัญชีธนาคาร กรุณาระบุชื่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วย) 

                  ด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 วันท าการ 
 

 
5. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ/ การจัดจ้าง 

                  กรณีโรงเรียนในสังกัดได้น าส่งหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างมาเบิกเงิน ก็จะ ด าเนินการตรวจสอบเอกสารที่เบิกให้
ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลัง   ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ตรวจสอบเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติว่าตรงถูกต้องตามแผนงาน/
โครงการแล้วน าส่งหลักฐานให้ฝ่ายเบิกด าเนินการ 
                  ด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 -2 วันท าการ 

 
6.ด าเนินการบันทึกรายการขอซ้ือ/ขอจ้าง ในระบบ e-GP 

                  การจัดท ารายงานซื้อวัสดุ จะต้องตรวจสอบผู้ขาย/ผู้รับจ้างว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ เมื่อ เมื่อฝ่าย
จัดซื้อได้ด าเนินการจัดซื้อแล้วพร้อมส่งมอบวัสดุและใบส่งของให้คลังพัสดุจัดเก็บ คลังพัสดุจะด าเนินการ ตรวจสอบ เช็คดูวัสดุ
ตามใบส่งของว่า มีวัสดุตรงตามใบส่งของว่า ถูกต้อง ตามจ านวนจริง แล้วน าเก็บ  ห้องคลังพัสดุโดยจัดให้เป็นหมวดหมู่ ง่าย
ต่อการเบิกจ่ายการตรวจ   นับ  และการดูแลรักษา   
                  ด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จ 1-2 วันท าการ   
 

7. การจัดท าใบสั่งซื้อ/จ้าง/PO ในระบบ GFMIS 
                   ได้จัดท าการตรวจเอกสารจัดซื้อ/จ้างของโรงเรียนใน สังกัดว่า ถูกต้องตามระเบียบพัสดุแล้ว น าเข้าระบบ 
GFMIS  โดยจัดท า ใบ  PO แต่หากไม่มีข้อมูลผู้ขายอยู่ในระบบ  GFMIS จะต้อง จัดท าข้อมูลผู้ขาย แล้วน าส่งหลักฐาน
เอกสารส่งคลัง เมื่อได้ข้อมูลผู้ขายอนุมัติแล้ว จึงจะด าเนินการจัดท าใบ PO  ในระบบ GFMIS  เพ่ือเบิกจ่ายต่อไป 
                   ด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-2 วันท าการ  

          
8. ด าเนินการเกี่ยวกับการจ้างท าของและจ้างถ่ายเอกสาร   

                เมื่อมีบันทึกอนุมัติจัดจ้างท าของและถ่ายเอกสาร จะด าเนินการตรวจสอบเงินงบประมาณตามแผนงานที่อนุมัติ
ว่าถูกต้องแล้ว ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
              ด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จ ภายใน  3 -5 วันท าการ 
         9. ด าเนินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

    เมื่อมีบันทึกอนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง จะด าเนินการตรวจสอบเงินงบประมาณตามแผนงานที่อนุมัติว่า
ถูกต้องแล้ว ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  



 ด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จ ภายใน  3 -5 วันท าการ 
 
         10. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับงานการเงินและการพัสดุ แก่โรงเรียนในสังกัด 
 


