
งานพัสดุ
สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาระงานหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน โดยตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู 

ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานดานพัสดุ ในการตัดสินใจและแกไขปญหาท่ีคอนขางยากในงานพัสดุ เพ่ือ

ใหผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย วัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพสูงสุดและงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

ดานการปฏิบัติการ

1. ดําเนินการควบคุมและตรวจสอบการวางแผนการจัดซื้อ/จาง/เชา จัดหา จัดทําขอผูกพัน สัญญาตาง ๆ ใหเปนไปตาม

ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตัวบทกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

2. ดําเนินการและตรวจสอบในการบริหารสัญญาซื้อ สัญญาจาง และสัญญาอ่ืน ๆ หนังสือโตตอบ  งานวัสดุ  ครุภัณฑ  

และสิ่งกอสรางใหเปนไปดวยความถูกตอง และมีประสิทธิภาพ

3. จัดทํารายงานประจําปบัญชีพัสดุ ตรวจสอบและรวบรวมรายงานประจาํป

ดานการกํากับดูแล

1. ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และใหคําแนะนําแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานเพ่ือให

การทํางานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2. ควบคุมการจัดทําทะเบียนการเบิกจายพัสดุ การจัดทํารายงานเกี่ยวกับการขอข้ึนทะเบียนครุภัณฑของภาควชิา/

หนวยงาน

ดานการบริการ

1. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

2. บริการขอมูล ตอบปญหาหรือช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแกผูบังคับบัญชา บุคคล หรือ

หนวยงานเพ่ือสนับสนุนงานตาง ๆ ใหบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว

นางสาววนิดา  วัฒนะ

รักษาการแทนหัวหนางานคลังและพัสดุ
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ภาระงานหลัก 

1.จัดหา จัดซื้อ จัดจาง ตรวจรับ เก็บรักษา รางสัญญาซื้อ สัญญาจาง ศึกษาคนควา รายละเอียดตางๆ ของพัสดุ เชน คุณสมบัติของ

สินคา ระบบราคา คาเสื่อมราคา การสึกหรอ ประโยชน สมรรถภาพ คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพ่ือกําหนด

เปนมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดหาพัสดุ และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

2.จัดหาพัสดุดวยวิธี (e-market และ e-bidding) 

3.ดําเนินการจัดทาประกาศสอบราคา/วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) 

4.ดําเนินการจัดทําคาสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุใหกับหนวยงาน 

5.เขารวมเปดซองสอบราคา/ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

6.ดําเนินการสรุปผล และ/หรือตรวจสอบเพ่ือสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจางดวยวิธีสอบราคา/ประกวดราคา/ วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

7.ประสานงานใหผูเสนอราคาเขามาทาสัญญา/ขอตกลงกับหนวยงาน 

8.เสนอเซ็นตสัญญา/ขอตกลงใหหัวหนาสวนงาน 

9.คํานวณเงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง (คา K) 

10.ตรวจสอบหนังสือคาประกันสญัญา 

11.ออกหนังสือรับรองผลงาน 

12.จัดทํารายละเอียดของบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพยสินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะเพ่ือการตรวจสอบ และการคํานวณคาเสื่อมราคา 

การสึกหรอ เปนตน 

13.ดูแลและรักษาพัสดุเพ่ือใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน 

14.จําหนายพัสดุเม่ือเกิดความชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป 

15.ใหบริการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงาน และสามารถตอบปญหาเกี่ยวกับงานในหนาท่ีไดอยางถูกตอง 

นางสุกัญญา  ธนกุลพงษสิริ

นักวิชาการพัสดุ
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นายประเวศน  ฟกเชือก

นักวิชาการพัสดุ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหถูกตองประหยัดเหมาะสมกับงบประมาณ และตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีกําหนด

- ตรวจสอบ แกไข ใหคําแนะนํา การจัดทําเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- จัดทําเอกสารขออนุมัติซื้อจาง

- จัดทํา ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจายคาพัสดุ

- จัดทําประกาศจัดซื้อจัดจาง และเอกสารแนบทายประกาศ

- จัดทําเอกสารเบิกจายเงินคาครุภัณฑ/คาสิง่กอสราง

ทะเบียนคุมพัสดุ

- กํากับดูแลการบันทึกควบคุมพัสดุ

- กํากับดูแลการบันทึกครุภัณฑราคาตํ่ากวาเกณฑ

- ดําเนินการบันทึกคุมทะเบียนครุภัณฑ /สิ่งกอสรางในระบบ

- ดําเนินการการตรวจสอบพัสดุประจําป

- ดําเนินการแทงจําหนายพัสดุ

- รายงานการจัดซื้อและขออนุมัติเบิกจาย

งานสัญญา

- ดําเนินการรางสัญญาซื้อขาย/จาง สงใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบกอนนําเสนอผูมีอํานาจลงนาม

- ดําเนินการบันทึกควบคุมสัญญา

งานแผนจัดซื้อจัดจาง

- วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน หรือโครงการของหนวยงาน และแกไขปญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด
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นายสมเจตน สําราญผล

นักวิชาการพัสดุ

ภาระงานหลัก

1.จัดหา จัดซื้อ จัดจาง ตรวจรับ เก็บรักษา รางสัญญาซื้อ สัญญาจาง ศึกษาคนควา รายละเอียดตางๆ ของพัสดุ เชน คุณสมบัติของสินคา

ระบบราคา คาเสื่อมราคา การสึกหรอ ประโยชน สมรรถภาพ คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพ่ือกําหนดเปน

มาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดหาพัสดุ และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี

2.จัดหาพัสดุดวยวิธี (e-market และ e-bidding)

3.ดําเนินการจัดทําประกาศสอบราคา/วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Bidding : e-bidding) 

4.ดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุใหกับหนวยงาน

5.เขารวมเปดซองสอบราคา/ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

6.ดําเนินการสรุปผล และ/หรือตรวจสอบเพ่ือสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจางดวยวิธีสอบราคา/ประกวดราคา/ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

7.ประสานงานใหผูเสนอราคาเขามาทําสัญญา/ขอตกลงกับหนวยงาน

8.เสนอเซ็นสัญญา/ขอตกลงใหหัวหนาสวนราชการ

9.คํานวณเงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง (คา K) 

10.ตรวจสอบหนังสือคํ้าประกันสญัญา

11.ออกหนังสือรับรองผลงาน

12.จัดทํารายละเอียดของบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพยสินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะเพ่ือการตรวจสอบ และการคํานวณคาเสื่อมราคา 

การสึกหรอ เปนตน

13.ดูแลและรักษาพัสดุเพ่ือใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน

14.จําหนายพัสดุเม่ือเกิดความชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป

15.ใหบริการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงาน และสามารถตอบปญหาเกี่ยวกับงานในหนาท่ีไดอยางถูกตอง
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นางพรพิมล  มูลอุบล

นักวิชาการพัสดุ

ภาระงานหลัก

- รับใบขอใหดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง จากหนวยงานพรอมตรวจเช็คช่ือรายการและจํานวนเงินใหครบถกูตอง

- การดําเนินการจัดซื้อ/จาง เงินงบประมาณ, รายไดศูนยการแพทยฯ

วิธีเฉพาะเจาะจง

- จัดพิมพบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง

- จัดทําใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง 

- สงแฟกซใบสั่งซื้อแจงบริษัทใหมาสงสินคา

- ติดตามประสานงานแจงวันรับสินคา/ตรวจรับสินคา

- ลงบัญชีวัสดุ

- จัดทํารายงานจัดซื้อและเบิกจาย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding)

- พิมพแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding)

- พิมพประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding)

- เขารวมการพิจารณาการประกวดราคา

- พิมพรายงานผลการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding)

- จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อและจดหมายแจงทําสัญญา

- จัดทําสัญญาซื้อขาย/สัญญาจะซื้อจะขายแบบไมจํากัดปริมาณ

- พิมพหนังสือตรวจสอบหนังสือคํ้าประกันสัญญา

- พิมพขอสงสําเนาสัญญา (เกิน 1 ลาน)

- สงแฟกซใบสั่งซื้อแจงบริษัทใหมาสงสินคา

- ติดตามประสานงานแจงวันรับสินคา/ตรวจรับสินคา

- ลงบัญชีวัสดุ
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นางรัตนาภรณ สิงหโตทอง

ผูปฏิบัติงานท่ัวไป

ภาระงานหลัก

1. ภาระงานดานการจัดซื้อ/จางจากเงินงบประมาณ, เงินรายได, เงินรับฝากและเงินกองทุนคณะแพทยฯ

ตรวจเอกสารสําหรับการขออนุมัติจัดซื้อ/จางจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมถึงทําขออนุมัติจัดซื้อ/จางพัสดุ

-คาวัสดุ,คาใชสอย

-คาครุภัณฑ,คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

2. ภาระงานดานการแจงบริษัทใหสงของพรอมวางบิลและแจงภาควิชา/หนวยงาน

โทรศัพทติดตอและแจงบริษัทนัดวันท่ีสงของพรอมแนบเอกสารการสงของตองเปนตนฉบับ

3. ภาระงานการสงเอกสารตรวจรับใหภาควิชา/หนวยงาน

สงเอกสารตรวจรับใหภาควิชา/หนวยงานท่ีจัดซื้อ/จางพัสดุ

4. จัดทําลงบัญชีและจัดทําบันทึกขอความรายงานการเบิกจายการจัดซื้อ/จางพัสดุ

ลงบัญชีในทะเบียนคุมการจัดซื้อพัสดุ/สมุดลงบัญชีงานจาง ๆ ในระบบ

5. ดูแลและรักษาพัสดุเพ่ือใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน 

6. ใหบริการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงาน และสามารถตอบปญหาเกี่ยวกับงานในหนาท่ีไดอยางถูกตอง 

ภาระงานหลัก

1.งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

งานท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายใหทํา
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นายนวพล ระโหฐาน

ผูปฏิบัติงานท่ัวไป

ภาระงานหลัก 

1.จัดหา จัดซื้อ จัดจาง ตรวจรับ เก็บรักษา รางสัญญาซื้อ สัญญาจาง ศึกษาคนควา รายละเอียดตางๆ ของพัสดุ เชน คุณสมบัติของ

สินคา ระบบราคา คาเสื่อมราคา การสึกหรอ ประโยชน สมรรถภาพ คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพ่ือกําหนด

เปนมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดหาพัสดุ และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

2.ดําเนินการจัดทําคาสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุใหกับหนวยงาน 

3.เขารวมเปดซองสอบราคา/ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

4.ประสานงานใหผูเสนอราคาเขามาทาสัญญา/ขอตกลงกับหนวยงาน 

5.คํานวณเงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง (คา K) 

6.ออกหนังสือรับรองผลงาน

7.ลงบัญชีครุภัณฑ

8. เบิกจายวัสดุคงคลัง

9.ดูแลและรักษาพัสดุเพ่ือใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน 

10.ใหบริการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงาน และสามารถตอบปญหาเกี่ยวกับงานในหนาท่ีไดอยางถูกตอง 
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งานคลังและพัสดุ
สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร

โทร. 037-395085 ตอ 60258-9

แฟกซ. 037-395457


	งานพัสดุ
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9

