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ค าน า 
 

 งานพัสดุ  ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ขึ้น เพ่ือให้ภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์  ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ ่งจะท าให้การปฏิบัต ิในส่วนที ่เกี ่ยวข้องสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดท าคู ่ม ือ          
การปฏิบัติงานพัสดุ ในครั้งนี้ อาจมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง หากผู้ใช้พบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาแจ้ง   
ให้งานพัสดุทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง  เพ่ืองานพัสดุน าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน            
ในครั้งต่อไป 
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ภาระหน้าที่ของงานพัสดุ 
 
  งานพัสดุ ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ที่ได้ รับจัดสรร
งบประมาณจากส านักงบประมาณ ให้ทันตามก าหนดระยะเวลาและทันกับความต้องการของผู้ใช้ และต้องมีการ
ควบคุมดูแล บ ารุงรักษาให้มีอายุการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

งานพัสดุแบ่งออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้ 
1. หน่วยจัดหาพัสดุ 
- จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ทุกแผน และทุกงาน 
- วางแผนการด าเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง พัสดุ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง และสามารถด าเนินการ

ได้ทันตามก าหนด 
- การด าเนินการจัดซื้อ/จ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีตกลงราคา และวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณแผ่นดิน  

เงินรายได้  ทุกแผนงาน และโครงการให้เป็นไปตามกระบวนการจัดหาโดยถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการ  

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่เป็นภาระผูกพันกันเพ่ือใช้ประกอบสัญญาซื้อและสัญญาจ้างก่อนลงนาม        
เป็นพยาน เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นภาระผูกพันกันเพ่ือเสนอรายงานการเบิกจ่ายเงินต่อผู้มีอ านาจ 
- ด าเนินการจัดท า เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาซื้อ/ จ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ 
- ด าเนินการขออนุมัติขยายเวลา  เปลี่ยนแปลงสัญญา และการจัดท าเอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาและแจ้ง      

ผู้ทิ้งงาน กรณีสัญญาซื้อ/จ้าง มีปัญหา 
- การจัดหาวัสดุเข้าคลังส่วนกลาง ให้ได้ของมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ ของหน่วยงาน 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดหา ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ       

ก่อนเสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรายงานการขอเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ 

ก่อนเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
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2.  หน่วยทะเบียนพัสดุ 

         -  เร่งรัดติดตามการส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ/จ้าง หรือตามสัญญาซื้อ/จ้าง 
-  ประสานงานการส่งมอบของกับบริษัทห้างร้าน พร้อมตรวจสอบดูสถานที่ส่งมอบ 

        -  ประสานงานกับคณะกรรมการรับมอบงาน เพ่ือด าเนินการตรวจรับของ/งานจ้าง 
-  ลงบัญชีวัสดุแยกประเภทของพัสดุ  บันทึกบัญชี การรับเข้าและ เบิก-จ่ายลงในสมุดบัญชีทะเบียน 
-  ให้หมายเลขครุภัณฑ์ แยกประเภทหมวดหมู่ พร้อมจัดท าทะเบียนคุมใบเบิกครุภัณฑ์ 
-  ลงบันทึกและออกเลขท่ีใบเบิกพัสดุในสมุดคุมใบเบิกพัสดุ 

        -  จัดท าใบเบิกส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 -  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ทั้งหมดก่อนจัดท ารายงานการซื้อ/จ้างเสนอผู้มีอ านาจ  
         -  จัดท าคู่มือควบคุมครุภัณฑ์ทุกรายการเพ่ือให้ง่ายต่อการควบคุมและบ ารุงรักษา 

 
3.  หน่วยคลังพัสดุ 

-  จัดระบบคลังวัสดุในคลังวัสดุส่วนกลางตามประเภทให้เป็นหมวดหมู่ 
      -  รับนับวัสดุเข้าคลัง  และบันทึกบัญชีแยกประเภทในทะเบียนวัสดุ 
    -  รับใบเบิกพัสดุจากภาควิชา/หน่วยงานต่างๆ ในส่วนพรีคลินิก เก็บเข้าแฟ้มเพ่ือรอตรวจสอบและตัดบัญชี 

-  ตรวจสอบใบเบิกและประสานงานกับภาควิชาในกรณีรายการในใบเบิกไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน 
        -  รับใบเบิกพัสดุของหน่วยทุกวันศุกร์ ที่ 1 และ ที่ 3 ของเดือน และตัดบัญชีตามใบเบิกพัสดุให้ภาควิชาและ
หน่วยงาน 
        -  จา่ยวัสดุตามใบเบิกพัสดุให้ภาควิชาและหน่วยงานทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 

-  จ่ายวัสดุในกรณีการเบิกวัสดุมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
-  บันทึกการจ่ายวัสดุในบัญชีแยกประเภทวัสดุ 
-  ตรวจสอบวัสดุในคลังให้มีเพียงพอต่อการเบิก–จ่าย 

       -  ตรวจสอบวัสดุที่มีอยู่จริงให้ตรงกับทะเบียนพัสดุตามบัญชี ทุก 3 เดือน 
       -  จัดเก็บ ดูแล รักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในระหว่างปฏิบัติและหลังจากเสร็จสิ้นไว้เป็นหมวดหมู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 
 
4.  หน่วยซ่อมบ ารุงและจ าหน่ายพัสดุ 

- เร่งรัดติดตามการส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ/จ้าง 
- ประสานงานกับบริษัทห้างร้าน ให้มาด าเนินการซ่อมเครื่อง 

 - ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับ  เพื่อด าเนินการตรวจการงานจ้างซ่อมเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
-  ลงบัญชีในสมุดทะเบียนซ่อมที่แยกของแต่ละภาคหรือ หน่วยงาน ในสมุดบัญชี แยกประเภทของแต่ละเครื่อง 
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ทั้งหมดก่อนจัดท ารายงาน 
- จัดท ารายงานการเบิกจ่าย ผ่านงานการเงิน ก่อนเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
- จัดเก็บ ดูแลรักษา เพ่ือค้นหาเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่  
- จัดท าค าสั่ง และประกาศจ าหน่ายพัสดุประจ าปี พร้อมรายการที่จะจ าหน่าย 

  - ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุตามที่ประกาศจ าหน่ายพัสดุ และ เสนอรายงานผลการจ าหน่ายพัสดุประจ าปีต่อผู้มีอ านาจ 
 
 
 

อัตราก าลังในงานพัสดุ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานชั่วคราว รวม 8 อัตรา ดังนี้ 
 
 1. นักวิชาการพัสดุ จ านวน  1 อัตรา  (ข้าราชการ) 

2. นักวิชาการพัสดุ จ านวน  1 อัตรา  (พนักงานเงินแผ่นดิน คณะฯ) 
3. นักวิชาการพัสดุ จ านวน  1 อัตรา  (พนักงานเงินรายได้ คณะฯ) 
3. นักวิชาการพัสดุ         จ านวน  1 อัตรา  (พนักงานให้เงินผลิตแพทย์เพ่ิม) 
4. นักวิชาการพัสดุ     จ านวน  1 อัตรา  (พนักงานให้เงินผลิตแพทย์เพ่ิม) 
5. ปฏิบัติหน้าที่บริหาร     จ านวน  1 อัตรา  (พนักงานเงินแผ่นดิน คณะฯ) 
6. ปฏิบัติหน้าที่บริหาร     จ านวน  1 อัตรา  (พนักงานเงินแผ่นดิน ศูนยฯ์) 
7. ช่างอิเล็กทรอนิกส์      จ านวน  1 อัตรา  (พนักงานเงินแผ่นดิน ศูนย์ฯ) 
8. ปฏิบัติหน้าที่บริหาร จ านวน  1 อัตรา  (พนักงานให้เงินผลิตแพทย์เพ่ิม) 
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ภาระงานในความรับผิดชอบ 

นางสาววนิดา  วัฒนะ 
ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ     

รักษาราชการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ 
 

1. บริหารการจัดหาพัสดุ 
       หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

           1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณแผนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน  
 1.2 วางแผนการด าเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง และสามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนด 
 1.3 ควบคุม-ดูแล-การด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง ครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีตกลงราคา และวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณแผ่นดิน  เงินรายได้  ทุกแผนงาน และโครงการให้เป็นไป กระบวนการจัดหาโดยถูกต้อง
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ  
 1.4 เร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถผูกพันสัญญาซื้อ/จ้าง 
ภายในไตรมาส  2  ของปีงบประมาณ 
 1.5 ประสานงาน และวางแผน กับบุคลากรที่รับผิดชอบงานจัดหาในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ       
สิ่งก่อสร้าง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
 1.6 ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา และประสานงานกับบริษัท ห้างร้านในกรณี     
มีข้อขัดข้องในการด าเนินการ 
 1.7 ตรวจสอบ งบประมาณ  ชื่อรายการ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในการด าเนินการ
จัดหา ก่อนเสนอผู้มีอ านาจลงนามตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี       
 1.8 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่เป็นภาระผูกพันกันเพ่ือใช้ประกอบสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง      
ก่อนลงนาม  เป็นพยาน เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจลงนาม          
 1.9 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นภาระผูกพันกันเพื่อเสนอรายงานการเบิกจ่ายเงินต่อผู้มี
อ านาจ 
 1.10 ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาซื้อ/จ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ 
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1.11 ควบคุม-ดูแล-ตรวจสอบ-เอกสารสัญญาซื้อขายที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามพยานก่อนเสนอผู้บริหาร ลงนาม
ผู้ซื้อ/จ้าง ในสัญญา 

1.12 ด าเนินการขออนุมัติขยายเวลา เปลี่ยนแปลงสัญญา และการจัดท าเอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา
และแจ้งผู้ทิ้งงาน  กรณีสัญญาซื้อ/จ้าง มีปัญหา 

1.13 เป็นกรรมการรับ และเปิดซองประกวดราคาซื้อ/จ้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
1.14 ควบคุม ดูแล การจัดหาวัสดุเข้าคลังส่วนกลาง ให้ได้ของมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 

ของหน่วยงาน 
1.15 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับการด าเนินการจัดหา ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุ

ฯ ก่อนเสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 
1.16 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรายงานการขอเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

พัสดุฯ ก่อนเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
 
2.  งานทะเบียนและควบคุม      

2.1 ควบคุม-ดูแล-ตรวจสอบ การจัดท าทะเบียน  ตรวจสอบหนังสือค้ าประกันสัญญาซื ้อ/จ้าง และคืน
หลักประกันสัญญาเมื่อพ้นข้อผูกพันสัญญา 

2.2 ตรวจสอบการลงบัญชีวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามประเภท หมวดหมู่ ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ  
2.3 ควบคุม ดูแล การด าเนินการตรวจสอบการ รับ-จ่ายพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ให้เป็นไปเวลาที่

ก าหนด  
2.4 ตรวจสอบการบันทึกบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์  

 
3. งานซ่อมและบ ารุงรักษา  

3.1  ควบคุม-ดูแล-การด าเนินการจัดซื้อเพ่ือเปลี่ยนอะไหล่ของครุภัณฑ์  หรือจ้างซ่อมครุภัณฑ์ ให้ได้ราคา
เหมาะสม ทันกับเวลาที่ก าหนด  

3.2  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดจ้างซ่อมหรือซื้ออะไหล่  เพ่ือให้
ถูกต้องตามระเบียบฯ ก่อนเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติลงนาม 

3.3  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรายงานการขอเบิกจ่ายเงินในการด าเนินการจัดจ้างซ่อม
หรือ ซื้ออะไหล่เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ก่อนเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติลงนาม 

3.4  ควบคุมดูแลการด าเนินการจัดจ้างบ ารุงรักษารายเดือนเช่น  เครื่องปรับอากาศ  ก าจัดปลวก  น้ ามัน
เชื้อเพลิงให้สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามก าหนดและถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ 
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4. งานตรวจสอบ รับ-จ่าย พัสดุประจ าปี  
4.1  จัดท ารายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของคณะแพทยศาสตร์ ณ วันสิ้นปีงบประมาณตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 155 
4.2  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจ าปี  
4.3  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรับ-จา่ยพัสดุประจ าปี พร้อมก าหนดวันตรวจสอบเสร็จสิ้น 
4.4  เร่งรัดติดตามผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรับ-จ่ายพัสดุประจ าปีให้เป็นไป 

ตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในระเบียบฯ 
 4.5  สรุปผลการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุของคณะ ฯ ภาควิชาและหน่วยงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหารและ

ส่งรายงานไปยังมหาวิทยาลัยฯ 
4.6  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีท่ีมีครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและสูญหาย 
4.7  เร่งรัดติดตามรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการฯเพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร 
4.8  รายงานการขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุพร้อมเสนอชื่อคณะกรรมการด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
4.9  จัดท าประกาศ จ าหน่ายพัสดุประจ าปี 
4.10  ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุตามที่ประกาศจ าหน่ายพัสดุ และ เสนอรายงานผลการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี

ต่อผู้มีอ านาจ 
 

 

5. โครงการจัดกิจกรรม สถานบริการรักษาพยาบาล (มศว คลินิก และศูนย์ผิวหนัง) 
5.1  ดูแล  ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินจัดซื้อ/จ้าง วัสดุและ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง  

และเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ก่อนเสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 
5.2  ควบคุม ดูแล การควบคุมทะเบียนลงระบบบัญชี ประเภท หมวดหมู่ วัสดุและครุภัณฑ์ 
5.3  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินจัดซื้อ/จ้าง วัสดุและ ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องเพ่ือ

รายงานการขอเบิกจ่ายเงิน  ก่อนเสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 
5.4  ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดท าสัญญาซื้อขายให้ถูกต้องเป็นตามระเบียบ 

ก่อนลงนามพยานและเสนอผู้มีอ านาจลงนามผู้ซื้อ/จ้าง 
 
6.  งานบริหารบคุคล 

6.1  รับผิดชอบ ดูแล ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา เสนอแนะ ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานพัสดุ ทั้งระบบ         
แก่บุคลากรในงานพัสดุของคณะฯ   

6.2  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานพัสดุของคณะฯ  
6.3  ด าเนินการจัดท าข้อสอบ  ตรวจข้อสอบ และ สอบสัมภาษณ์ บุคลากรที่เข้ามาด ารง  ต าแหน่งพัสดุ    

ของคณะฯ  
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     7.  งานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
7.1   กรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ออกข้อสอบ  ส่งผลข้อสอบ  สอบสัมภาษณ์บุคลากรสายงาน 

พัสดุ 
7.2   กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ข้าราชการสาย ข ค และลูกจ้างประจ า  เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือน 
7.3   กรรมการควบคุมภายใน และด าเนินการควบคุมภายในของงานพัสดุ 
7.4  กรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ และ กรรมการสารสนเทศส านักงานคณบดี 

         7.5  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการงานพัสดุ  
         7.6  ควบคุมการจัดกิจกรรม  5  ส. 

7.7  การปฏิบัติงานพัสดุ และคู่มือการให้บริการ  
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ภาระงานในความรับผิดชอบ 

นายประเวศน์  ฟักเชือก 
ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ   

 
 
1. จัดหาครุภัณฑ์ 
 

1.1  ด าเนินการจัดซื้อ/จ้างครุภัณฑ์โดย 3 วิธี  
1.2  เร่งรัดติดตามเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จากภาควิชา/หน่วยงาน ต่างๆ ก่อนด าเนินการจัดซื้อ/จ้างครุภัณฑ์ 

       1.3  ตรวจสอบเอกสารสอบราคาและประกวดราคา ให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุก่อนเสนอผู้บริหารลงนาม 
1.4  ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างครุภัณฑ์  เมื่อได้รับเงินประจ างวด แผนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

และโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาดวิชาที่ขาดแคลน  จัดพิมพ์หนังสือแจ้งท าสัญญาถึงบริษัท/ห้างร้าน ต่าง ๆ 
 1.5  ตรวจเช็คเอกสารในการท าสัญญาที่บริษัท/ห้างร้านลงนามแล้วพร้อมลงนามพยานก่อนเสนอคณบดลีงนาม 
      1.6  จัดพิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้างครุภัณฑ์งบประมาณแผนผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและโครงการ
เร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน  
     1.7  แจ้งบริษัท/ห้างร้านมารับในสั่งซื้อ/จ้างครุภัณฑ์งบประมาณแผนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
      1.8  ประสานงานระหว่างคณะกรรมการกับบริษัทในการส่งมอบครุภัณฑ์แผนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

       1.9  ด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารใบตรวจรับพัสดุพร้อมคณะกรรมการด าเนินการตรวจรับครุภัณฑ์  
       1.10  รายงานการจัดซื้อ/จ้างและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ในกรณีส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว 
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2.   งานทะเบียนและการควบคุม ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
         2.1  เร่งรัดติดตามการส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ/จ้าง 

2.2  ประสานงานการส่งมอบของกับบริษัทห้างร้าน พร้อมตรวจสอบดูสถานที่ส่งมอบ 
        2.3  ประสานงานกับคณะกรรมการรับมอบงาน เพ่ือด าเนินการตรวจการรับของ/งานจ้าง 

2.4  ลงบัญชีวัสดุแยกประเภทของครุภัณฑ์   บันทึกบัญชี การรับเข้าและ เบิก-จ่ายลงในสมุดบัญชีทะเบียน 
2.5  ให้หมายเลขครุภัณฑ์ แยกประเภทหมวดหมู่ พร้อมจัดท าทะเบียนคุมใบเบิกครุภัณฑ์ 
2.6  ลงบันทึกและออกเลขที่ใบเบิกพัสดุในสมุดคุมใบเบิกพัสดุ 

        2.7  จัดท าใบเบิกส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.8  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ทั้งหมดก่อนจัดท ารายงานการซื้อ/จ้างเสนอผู้มีอ านาจ  
         2.9  จัดท าคู่มือควบคุมครุภัณฑ์ทุกรายการเพ่ือให้ง่ายต่อการควบคุมและบ ารุงรักษา 

3.  งานท่ีได้รับมอบหมายและงานอื่นๆ  
           3.1  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่ของภาควิชาและหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง
และเบิก-จ่ายวัสดุ ภาระงานในความรับผิดชอบ 
 3.2   เป็นกรรมการ 5 ส. และร่วมกันท ากิจกรรม 5 ส. 
 3.3   เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.4   รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจ าเดือน 
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      ภาระงานในความรับผิดชอบ 

นายสุกัญญา ม่ันเขตกิจ 
ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 

 
 
1. จัดหาค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

1.1  ด าเนินการจัดจ้างโดย 3 วิธี  
1.2  เร่งรัดติดตามเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จากภาควิชา/หน่วยงาน ต่างๆ ก่อนด าเนินการจัดจ้างปรับปรุง 
1.3  ตรวจสอบเอกสารสอบราคาและประกวดราคา ให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุก่อนเสนอผู้บริหารลงนาม 
1.4  ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุง  เมื่อได้รับเงินประจ างวด แผนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ 

โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาดวิชาที่ขาดแคลน  จัดพิมพ์หนังสือแจ้งท าสัญญาถึงบริษัท/ห้างร้าน ต่าง ๆ 
 1.5  ตรวจเช็คเอกสารในการท าสัญญาที่บริษัท/ห้างร้านลงนามแล้วพร้อมลงนามพยานก่อนเสนอคณบดีลงนาม 
      1.6  จัดพิมพ์ใบสั่งจ้างปรับปรุง งบประมาณแผนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโครงการเร่งรัด
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน  
     1.7  แจ้งบริษัท/ห้างร้านมารับในสั่งจ้างปรับปรับ งบประมาณแผนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
      1.8  ประสานงานระหว่างคณะกรรมการกับบริษัทในการส่งมอบงานจ้างปรับปรุงแผนผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

1.9 ด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารใบตรวจรับพัสดุพร้อมคณะกรรมการด าเนินการตรวจรับพัสดุ 
1.10 รายงานการจัดจ้างและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ในกรณีส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว 
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2.   งานทะเบียนและการควบคุม ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
2.1 เร่งรัดติดตามการส่งมอบของตามใบสั่งจ้าง 
2.2 ประสานงานการส่งมอบของกับบริษัทห้างร้าน พร้อมตรวจสอบดูสถานที่ส่งมอบ 
2.3 ประสานงานกับคณะกรรมการรับมอบงาน เพ่ือด าเนินการตรวจการรับของ/งานจ้าง 
2.4 ลงบัญชีแยกประเภทของงานปรับปรุง บันทึกบัญชี การรับเข้าและ เบิก-จ่ายลงในสมุดบัญชีทะเบียน 
2.5 ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ทั้งหมดก่อนจัดท ารายงานการซื้อ/จ้างเสนอผู้มีอ านาจ 
2.6 จัดท าคู่มือควบคุมครุภัณฑ์ทุกรายการเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและบ ารุงรักษา 

 
3. งานรายเดือน 

 3.1 จ้างท าความสะอาดอาคารทุกอาคาร 
 3.2 จ้างรักษาความปลอดภัยทุกอาคาร 
 3.3 จ้างเช้ารถตู้รับ-ส่งพนักงาน และรถรับ-ส่งเอสาร 
 3.4 จ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ เช่นลิฟต,์ ตู้ระบบโทรศัพท์, เครื่องก าเนิดไฟฟ้าฯ 
 

4.  งานท่ีได้รับมอบหมายและงานอื่นๆ  
           3.1  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่ของภาควิชาและหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง
และเบิก-จ่ายวัสดุ ภาระงานในความรับผิดชอบ 
 3.2   เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.3   รายงานผลการด าเนินการจัดจ้างประจ าเดือน 

 3.4  ร่วมกันท ากิจกรรม 5 ส. 
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ภาระงานในความรับผิดชอบ 

นายสมเจตน์ ส าราญผล 
ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 

 
1. งานจัดหาวัสดุ  (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  

1.1  ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุของภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ  
2.2  ตรวจสอบเงินงบประมาณของภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับเงินงบประมาณมีเพียงพอที่จะจัดซื้อ/จัด

จ้างหรือไม่ 
 1.3 วางแผนปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีตกลงราคา และวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

    1.4  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเพ่ือเตรียมการปฏิบัติงาน  
ตลอดจนประสานงานในระหว่างด าเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

1.5  จัดท าบันทึกรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุของภาควิชาและหน่วยงาน  พร้อมขออนุมัติ แต่งตั ้ง
คณะกรรมการรับของ/ตรวจงานจ้าง โดยแนบใบขอให้ซื้อ ใบเสนอราคา คุณลักษณะของที่ซื้อ/จ้าง 

1.6  จัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างวัสดุในกรณีวงเงินเกิน  100,000.- บาทข้ึนไป 
1.7 ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้รับใบสั่งซื้อ/จ้าง 
1.8  เร่งรัดติดตามการส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ/จ้าง 
1.9  ประสานงานการส่งมอบของกับบริษัทห้างร้าน พร้อมตรวจสอบดูสถานที่ส่งมอบ 
1.10  จัดท าใบกรรมการตรวจรับของ/งานจ้าง ประสานงานกับคณะกรรมการรับมอบงาน/ของ เพ่ือด าเนินการ

ตรวจการรับของ/งานจ้าง  
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2.  งานทะเบียน  

2.1  ลงบัญชีวัสดุแยกประเภทของวัสดุ  บันทึกบัญชี การรับเข้าและ เบิก -จ่ายวัสดุลงในสมุดบัญชีทะเบียน      
แยกประเภทวัสดุ 

2.2  ลงบันทึกและออกเลขที่ใบเบิกพัสดุในสมุดคุมใบเบิกพัสดุ 
           2.3  จัดท าใบเบิกส่งให้แก่ภาควิชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.4  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ทั้งหมดก่อนจัดท ารายงาน 

2.5  จัดท ารายงานการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ ผ่านงานการเงิน ก่อนเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 

 2.6  จัดเก็บ ดูแลรักษา เพ่ือค้นหาเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ 
2.7  เร่งรัดติดตามการส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ/จ้าง 
2.8  ประสานงานการส่งมอบของกับบริษัทห้างร้าน พร้อมตรวจสอบดูสถานที่ส่งมอบ 

 2.9  ประสานงานกับคณะกรรมการรับมอบงาน/ของ เพ่ือด าเนินการตรวจการรับของ/งานจ้าง 
2.10  ลงบัญชีวัสดุแยกประเภทของวัสดุ  บันทึกบัญชี การรับเข้าและ เบิก -จ่ายวัสดุลงในสมุดบัญชีทะเบียน      

แยกประเภทวัสดุ 
2.11  ลงบันทึกและออกเลขที่ใบเบิกพัสดุในสมุดคุมใบเบิกพัสดุ 

           2.12  จัดท าใบเบิกส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.13  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ทั้งหมดก่อนจัดท ารายงาน 
 2.14  จัดท ารายงานการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ ผ่านงานการเงิน ก่อนเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
 2.15  จัดเก็บ ดูแลรักษา เพ่ือค้นหาเอกสารที่เก่ียวข้องในระหว่างปฏิบัติและหลังจากเสร็จสิ้นไว้เป็นหมวดหมู่ 

3. งานลงระบบ 

 3.1  ด าเนินการน าเรื่องการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคา,สอบราคาและประกวดราคาเข้าระบบ e-GP 
3.2  จัดท า PO ส่งพัสดุส่วนกลาง ของมหาวิทยาลัย 

  - ตรวจสอบเอกสารในการท า PO เช่นในเสนอราคา ในขออนุมัติจักซื้อ/จ้าง และใบสั่งซื้อ/จ้าง 
  - ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายของบริษัท  
  - ท าใบ PO โดยใช้โปรแกรมในระบบ GFMIS ส่งงานพัสดุส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
 3.3  ท าบันทึกตรวจรับในระบบ 

3.4  ท าการจัดซื้อ/จ้างผ่านระบบ EMR (ศูนย์การแพทย์ฯ) 
 

4.  งานท่ีได้รับมอบหมายและงานอื่นๆ  
           4.1  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่ของภาควิชาและหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง
และเบิก-จ่ายวัสดุ ภาระงานในความรับผิดชอบ 
 4.2   ร่วมกันท ากิจกรรม 5 ส. 

4.3   เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.4   เป็นกรรมการประหยัดพลังงาน 
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ภาระงานในความรับผิดชอบ 
นางพรพิมล   มูลอุบล 

ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
 

1. งานจัดหาวัสดุ  (ภาควิชาและหน่วยงาน ส านักงานคณบดี ทางคลินิก)  
1.1  ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ  

    1.2  ตรวจสอบเงินงบประมาณของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับเงินงบประมาณมีเพียงพอที่จะจัดซื้อ/ 
จัดจ้างหรือไม ่

1.3 วางแผนปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีตกลงราคา และวิธีอิเล็กทรอนิกส์     
1.4  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบ เพ่ือเตรียมการ

ปฏิบัติงาน  ตลอดจนประสานงานในระหว่างด าเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
1.5 จัดท าบันทึกรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุของภาควิชาและหน่วยงาน  พร้อมขออนุมัติ แต่งตั ้ง

คณะกรรมการรับของ/ตรวจงานจ้าง โดยแนบใบขอให้ซื้อ ใบเสนอราคา คุณลักษณะเฉพาะของที่ซื้อ/จ้าง 
1.6  จัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างวัสดุในกรณีวงเงินเกิน  100,000.- บาทข้ึนไป 
1.7  ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้รับใบสั่งซื้อ/จ้าง  

           1.8  เร่งรัดติดตามการส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ/จ้าง 
1.9  ประสานงานการส่งมอบของกับบริษัทห้างร้าน พร้อมตรวจสอบดูสถานที่ส่งมอบ 

 1.10  จัดท าใบกรรมการตรวจรับของ/งานจ้าง ประสานงานกับคณะกรรมการรับมอบงาน/ของเพ่ือด าเนินการ
ตรวจการรับของ/งานจ้าง  
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2.  งานทะเบียน  

2.1  ลงบัญชีวัสดุแยกประเภทของวัสดุ บันทึกบัญชี การรับเข้าและ เบิก-จ่ายวัสดุลงในสมุดบัญชีทะเบียน       
แยกประเภทวัสดุ 

2.2  ลงบันทึกและออกเลขที่ใบเบิกพัสดุในสมุดคุมใบเบิกพัสดุ 
           2.3  จัดท าใบเบิกส่งให้แก่ภาควิชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.4  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ทั้งหมดก่อนจัดท ารายงาน 
 2.5  จัดท ารายงานการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ ผ่านงานการเงิน ก่อนเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 

 2.6  จัดเก็บ ดูแลรักษา เพ่ือค้นหาเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ 
2.7  เร่งรัดติดตามการส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ/จ้าง 
2.8  ประสานงานการส่งมอบของกับบริษัทห้างร้าน พร้อมตรวจสอบดูสถานที่ส่งมอบ 

 2.9  ประสานงานกับคณะกรรมการรับมอบงาน/ของ เพ่ือด าเนินการตรวจการรับของ/งานจ้าง 
2.10  ลงบัญชีวัสดุแยกประเภทของวัสดุ บันทึกบัญชี การรับเข้าและ เบิก-จ่ายวัสดุลงในสมุดบัญชีทะเบียน       

แยกประเภทวัสดุ 
2.11  ลงบันทึกและออกเลขที่ใบเบิกพัสดุในสมุดคุมใบเบิกพัสดุ 

           2.12  จัดท าใบเบิกส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.13  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ทั้งหมดก่อนจัดท ารายงาน 
 2.14  จัดท ารายงานการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ ผ่านงานการเงิน ก่อนเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
 2.15  จัดเก็บ ดูแลรักษา เพ่ือค้นหาเอกสารที่เก่ียวข้องในระหว่างปฏิบัติและหลังจากเสร็จสิ้นไว้เป็นหมวดหมู่ 
 
3.  งานวัสดุในคลัง 

3.1  จ่ายวัสดุตามใบเบิกพัสดุให้ภาควิชาและหน่วยงานทุกวันพุทธ 
3.2  จ่ายวัสดุในกรณีการเบิกวัสดุมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
3.3  บันทึกการจ่ายวัสดุในบัญชีแยกประเภทวัสดุ 
3.4  ตรวจสอบวัสดุในคลังให้มีเพียงพอต่อการเบิก–จ่าย 
3.5  ตรวจสอบวัสดุที่มีอยู่จริงให้ตรงกับทะเบียนพัสดุตามบัญชี ทุก 3 เดือน 

 

4.  งานท่ีได้รับมอบหมายและงานอื่นๆ  
           3.1  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่ของภาควิชาและหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน เกี่ยวกับการจัดซื้อ/ 
จ้างและเบิก-จ่ายวัสดุ ภาระงานในความรับผิดชอบ 
 3.2  จัดเก็บและรวบรวมเอกสารงานพัสดุเข้าแฟ้มเป็นหมวดหมู่ 
 3.3  ร่วมกันท ากิจกรรม 5 ส. 
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ภาระงานในความรับผิดชอบ 
นางรัตนาภรณ์   สิงห์โตทอง 
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 
1. งานจัดหาวัสดุ  (ภาควิชาและหน่วยงาน ทางพรีคลินิก)  

1.1  ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุของภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ  
    1.2  ตรวจสอบเงินงบประมาณของภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับเงินงบประมาณมีเพียงพอที่จะจัดซื้อ/  

จดัจ้างหรือไม่ 
1.3 วางแผนปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีตกลงราคา และวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
1.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเพ่ือเตรียมการปฏิบัติงาน  

ตลอดจนประสานงานในระหว่างด าเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
1.5 จัดท าบันทึกรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุของภาควิชาและหน่วยงาน  พร้อมขออนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการรับของ/ตรวจงานจ้าง โดยแนบใบขอให้ซื้อ ใบเสนอราคา คุณลักษณะเฉพาะของที่ซื้อ/จ้าง 
1.6 จัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างวัสดุในกรณีวงเงินเกิน  100,000.- บาทข้ึนไป 
1.7 ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้รับใบสั่งซื้อ/จ้าง  

           1.8 เร่งรัดติดตามการส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ/จ้าง 
1.9 ประสานงานการส่งมอบของกับบริษัทห้างร้าน พร้อมตรวจสอบดูสถานที่ส่งมอบ 

 1.10 จัดท าใบกรรมการตรวจรับของ/งานจ้าง ประสานงานกับคณะกรรมการรับมอบงาน/ของเพ่ือด าเนินการ
ตรวจการรับของ/งานจ้าง  
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2.  งานทะเบียน  

2.1  ลงบัญชีวัสดุแยกประเภทของวัสดุ บันทึกบัญชี การรับเข้าและ เบิก-จ่ายวัสดุลงในสมุดบัญชีทะเบียน       
แยกประเภทวัสดุ 

2.2  ลงบันทึกและออกเลขที่ใบเบิกพัสดุในสมุดคุมใบเบิกพัสดุ 
           2.3  จัดท าใบเบิกส่งให้แก่ภาควิชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.4  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ทั้งหมดก่อนจัดท ารายงาน 
 2.5  จัดท ารายงานการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ ผ่านงานการเงิน ก่อนเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 

 2.6  จัดเก็บ ดูแลรักษา เพ่ือค้นหาเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ 
2.7  เร่งรัดติดตามการส่งมอบของตามใบสั่งซื้อ/จ้าง 
2.8  ประสานงานการส่งมอบของกับบริษัทห้างร้าน พร้อมตรวจสอบดูสถานที่ส่งมอบ 

 2.9  ประสานงานกับคณะกรรมการรับมอบงาน/ของ เพ่ือด าเนินการตรวจการรับของ/งานจ้าง 
2.10  ลงบัญชีวัสดุแยกประเภทของวัสดุ  บันทึกบัญชี การรับเข้าและ เบิก-จ่ายวัสดุลงในสมุดบัญชีทะเบียน      

แยกประเภทวัสดุ 
2.11  ลงบันทึกและออกเลขที่ใบเบิกพัสดุในสมุดคุมใบเบิกพัสดุ 

           2.12  จัดท าใบเบิกส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.13  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ทั้งหมดก่อนจัดท ารายงาน 
 2.14  จัดท ารายงานการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ ผ่านงานการเงิน ก่อนเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
 2.15  จัดเก็บ ดูแลรักษา เพ่ือค้นหาเอกสารที่เก่ียวข้องในระหว่างปฏิบัติและหลังจากเสร็จสิ้นไว้เป็นหมวดหมู่ 
 
3.  งานคลังวัสดุ  

3.1  จัดระบบคลังวัสดุในคลังวัสดุส่วนกลางตามประเภทให้เป็นหมวดหมู่ 
3.2  รับนับวัสดุเข้าคลัง และบันทึกบัญชีแยกประเภทในทะเบียนวัสดุ 

    3.3  รับใบเบิกพัสดุจากภาควิชา และหน่วยงานต่างๆ ในส่วนพรีคลินิก เก็บเข้าแฟ้มเพ่ือรอตรวจสอบและตัดบัญชี 
3.4  ตรวจสอบใบเบิกและประสานงานกับภาควิชาในกรณีรายการในใบเบิกไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน 

        3.5  รับใบเบิกพัสดุของหน่วยทุกวันศุกร์ ที่ 1 และ ที่ 3 ของเดือน และตัดบัญชีตามใบเบิกพัสดุให้ภาควิชาและ
หน่วยงาน 
        3.6  จ่ายวัสดุตามใบเบิกพัสดุให้ภาควิชาและหน่วยงานทุกวันพุทธ 

3.7  จ่ายวัสดุในกรณีการเบิกวัสดุมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
3.8  ตรวจสอบวัสดุในคลังให้มีเพียงพอต่อการเบิก–จ่าย 
3.9  ตรวจสอบวัสดุที่มีอยู่จริงให้ตรงกับทะเบียนพัสดุตามบัญชี ทุก 3 เดือน 

       3.10  จัดเก็บ ดูแล รักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในระหว่างปฏิบัติและหลังจากเสร็จสิ้นไว้เป็นหมวดหมู่ 
 
4.  งานท่ีได้รบัมอบหมายและงานอื่นๆ  
           4.1  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่ของภาควิชาและหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน เกี่ยวกับการจัดซื้อ/ 
จ้างและเบิก-จ่ายวัสดุ ภาระงานในความรับผิดชอบ 
 4.2  จัดเก็บและรวบรวมเอกสารงานพัสดุเข้าแฟ้มเป็นหมวดหมู่ 
 4.3  ร่วมกันท ากิจกรรม 5 ส. 
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ภาระงานในความรับผิดชอบ 
นายนวพล  ระโหฐาน 

ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 
1. จัดหาครุภัณฑ์  

 
1.1  ด าเนินการจัดซื้อ/จ้างครุภัณฑ์โดย 3 วิธี  
1.2  เร่งรัดติดตามเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จากภาควิชา/หน่วยงาน ต่างๆ ก่อนด าเนินการจัดซื้อ/จ้างครุภัณฑ์ 

       1.3  ตรวจสอบเอกสารสอบราคาและประกวดราคา ให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุก่อนเสนอผู้บริหารลงนาม 
1.4  ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างครุภัณฑ์  เมื่อได้รับเงินประจ างวด แผนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ       

โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาดวิชาที่ขาดแคลน  จัดพิมพ์หนังสือแจ้งท าสัญญาถึงบริษัท/ห้างร้าน ต่าง ๆ 
 1.5  ตรวจเช็คเอกสารในการท าสัญญาที่บริษัท/ห้างร้านลงนามแล้วพร้อมลงนามพยานก่อนเสนอคณบดีลงนาม 
      1.6  จัดพิมพ์ใบสั่งซื้อ/จ้างครุภัณฑ์งบประมาณแผนผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและโครงการ
เร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน  
     1.7  แจ้งบริษัท/ห้างร้านมารับในสั่งซื้อ/จ้างครุภัณฑ์งบประมาณแผนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
      1.8  ประสานงานระหว่างคณะกรรมการกับบริษัทในการส่งมอบครุภัณฑ์แผนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

       1.9  ด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารใบตรวจรับพัสดุพร้อมคณะกรรมการด าเนินการตรวจรับครุภัณฑ์  
       1.10  รายงานการจัดซื้อ/จ้างและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ในกรณีส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว 
 

2. งานธุรการ 
2.1 รับ-ส่ง หนังสือภายใน/ภายนอกหน่วยงาน   
2.2 เปิดรับทราบหนังสือเวียนต่างๆ ผ่านระบบ E-document ทั้งภายใน/ภายนอกหน่วยงาน 

 2.3 จัดท าวาระ/รายงานการประชุม ของหน่วยงาน 
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3.งานท่ีได้รับมอบหมายและงานอื่นๆ  
           3.1  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่ของภาควิชาและหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน เกี่ยวกับการจัดซื้อ/ 
จ้างและเบิก-จ่ายวัสดุ ภาระงานในความรับผิดชอบ 
 3.2  ตรวจราคากลางงานปรับปรุงและงานก่อสร้าง  
 3.3  ร่วมกันท ากิจกรรม 5 ส. 
 3.4  เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ภาระงานในความรับผดิชอบ 
นายแปลก นราพล 

ต าแหน่งช่างอเิลคทรอนิคส์ 
 
1. งานซ่อมและบ ารุงรักษา 
 1.1  ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมวัสดุของภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ  

1.2  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรายละเอียดเกี่ยวกับอาการของเครื่องมือต่างๆในเบื้องต้น 
 1.3  ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือต่าง ๆ ว่าอยู่ในระยะประกัน หรือไม่  

1.4  ประสานงานกับบริษัทฯ เพ่ือแจ้งอาการเบื้องต้น และให้มารับเครื่องเพ่ือตรวจสอบและออกเอกสารหลักฐาน
การรับเครื่อง 

  1.5  ตรวจสอบเงินงบประมาณของภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับเงินงบประมาณมีเพียงพอที่จะจัดซื้อ/  
จัดจ้างหรือไม่ 
   1.6  วางแผนปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีตกลงราคา และวิธีอิเล็กทรอนิกส์   
        1.7  จัดท าบันทึกรายงานขออนุมัติจัดซื้อเปลี่ยนอะไหล่/จัดจ้างซ่อมเครื่องมือ ภาควิชาและหน่วยงานพร้อมขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับของ/ตรวจงานจ้าง โดยแนบใบขอให้ซื้อ ใบเสนอราคาคุณลักษณะเฉพาะของที่ซื้อ/จ้าง 

   1.8  จัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างวัสดุในกรณีวงเงินเกิน  100,000.- บาทข้ึนไป 
 1.9  ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้รับใบสั่งซื้อ/จ้าง  
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2.  งานการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของครุภัณฑ์ก่อนคืนหลักประกันสัญญา 
  2.1  รับจดหมาย ของบริษัท/ห้าง/ ร้าน ที่มาขอรับหนังสือค้ าประกันสัญญาคืน เมื่อครบก าหนด  
  2.2  ตรวจสอบข้อมูลของบริษัท/ห้าง/ร้าน  
  2.3  ท าหนังสือถึงภาควิชา/หน่วยงานให้ด าเนินการตรวจสอบ ความช ารุดบกพร่องของครุภัณฑ์ 
  2.4  กรณีครุภัณฑ์ ช ารุด  
- จัดท าหนังสือถึง หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์ ให้บริษัท/ห้างร้านท าการแก้ไขครุภัณฑ์ท่ีมีความช ารุดบกพร่อง 
- จัดท าหนังสือถึงหน่วยงานเพ่ือตรวจสอบ ครั้งที่ 2  
  2.5  กรณีไม่มีความช ารุดบกพร่อง ท าหนังสือถึงให้บริษัท/ห้างร้าน แจ้งคืนหลักค้ าประกันสัญญาให้มารับหนังสือ
ค้ าสัญญาคืน 

 

3.  งานที่ได้รับมอบหมายและงานอ่ืนๆ  
           3.1  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่ของภาควิชาและหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน เกี่ยวกับการจัดซื้อ/ 
จ้างและเบิก-จ่ายวัสดุ ภาระงานในความรับผิดชอบ 
 3.2   ท าราคากลางงานปรับปรุงและงานก่อสร้าง 
    3.3   ช่วยตรวจและดูงานปรับปรุงของทางพรีคลินิกและคลินิก 
 3.4   ร่วมกันท ากิจกรรม 5 ส. 
 3.5   เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



ผูท้บทวน ผูอ้นุมติั

(……………………………….) (……………………………….)
ต ำแหน่ง…………………………………………..… ต ำแหน่ง……………………………………………
วนัท่ี……………………………………………….. วนัท่ี………………………………………………..

ส ำเนำฉบบัท่ี ………………..
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เอกสำรฉบบั      (             )      ควบคุม     (             )    ไม่ควบคุม

ส านักงานคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

ขั้นตอนระบบงาน

เร่ือง

          ขั้นตอนการบริหารและการบริการพัสดุ
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ภาควชิา/หน่วยงานจดัท าแผนการ
จดัซ้ือ/จา้ง ครุภณัฑ ์ 

ส่งแผนการจดัซ้ือ/จา้ง 
ไปยงัมหาวทิยาลยั 

วสัดุ 
งานพสัดุรับเอกสารการจดัซ้ือ/จดั

จา้ง จากภาควชิาหน่วยงาน 

เสนอผูมี้อ  านาจอนุมติัและลงนาม

ไม่ถูกตอ้ง 

รายละเอียดลกัษณะเฉพาะ 
ใบเสนอราคา,แคตตาลอ็ค ฯลฯ 

ด าเนินการจดัซ้ือ/จา้ง ตามระเบียบพสัดุ ฯ 
(วธีิตกลงราคา,สอบราคา,ประกวดราคา,วธีิพิเศษ 

และวธีิประมลูดว้ยระบบอิเลค็ทรอนิค) 

Flow Chart  การบริหารและการบริการพสัดุ 

งานพสัดุตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเอกสารและ

  งานนโยบายและแผนแจง้วงเงินงบประมาณและ  
รายการหมวดค่าครุภณัฑ,์จดัสรรเงินงบประมาณ 
หมวดค่าวสัดุ ใหแ้ก่หน่วยงาน/ภาควชิา 

ครุภณัฑ/์ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง 

งานพสัดุ ตรวจสอบความถูกตอ้ง
และจดัส่ง แผนการ     จดัซ้ือ/จา้ง 
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รับมอบสินคา้พร้อมบริการจากผูข้าย/ผูรั้บจา้ง 

แจง้กรรมการตรวจรับพสัดุ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งตาม

-แจง้ผูข้าย/ผูรั้บจา้งปรับปรุงแกไ้ข 
-หากส่งมอบล่าชา้แจง้สงวนสิทธ์ิการปรับ 
-แกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญา 

กรณไีม่ถูกต้องตามสัญญาหรือใบส่ังซื้อ/จ้าง 

แจง้ภาควชิา/หน่วยงานขอเบิกพสัดุ 

เสนอผูมี้อ านาจทราบและ
อนุมติัเงินเพ่ือเบิกจ่าย 

งานพสัดุลงบญัชี บนัทึกทะเบียนคุมพสัดุ 

ส่งเอกสารจดัซ้ือ/จา้ง 
ต่องานการเงิน เพ่ือท า
เร่ืองเบิกจ่ายเป็นล าดบั

งานพสัดุจดัท า PO. ส่งกองคลงั 

บริษทั/หา้งร้านรับใบสัง่ซ้ือ/จา้ง 
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ตรวจสอบพสัดุประจ าปีงบประมาณ 

รายงานทรัพยสิ์น รายงานวสัดุคงเหลือ

ตรวจสอบทรัพยสิ์น 

สามารถซ่อมบ ารุงและ

เม่ือหน่วยงานไดด้ าเนินการตามระเบียบการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นแลว้แจง้ความประสงคท่ี์จะจ าหน่ายมายงังานพสัดุ

เพ่ือด าเนินการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 

ตรวจสอบรายละเอียดของทรัพยสิ์นท่ี
จ าหน่ายกบัทะเบียนทรัพยสิ์นแลว้จดัท าใบ

จ าหน่ายทรัพยสิ์น 

เสนอผูมี้อ านาจลงนาม 

ด าเนินการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นตามกรณี

ส่งใหก้ารเงิน
ด าเนินการตาม

ครุภณัฑ ์ วสัดุ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ 
  รับ-จ่ายพสัดุ ด าเนินการตรวจสอบภายใน 30 วนั 

ประสานงานกบัภาควชิา/

ประสานงานบริษทั  - แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพสัดุ 

งานพสัดุตดัจ าหน่าย
ออกจากบญัชี 

-ไม่สามารถซ่อมไดไ้ม่คุม้ทุน 
- หมดความจ าเป็น จ าหน่าย 



1.  วตัถุประสงค์ เพ่ือบริหารการจดัหาพสัดุให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวด้งัน้ีคือ วางแผน - งบประมาณ 
   แผนการ-ด าเนินการ-ด าเนินการ-ติดตามผล-ประเมินผล

2.  ขอบเขต 2.1 บริหารจดัหาพสัดุให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดั โปร่งใส ทนัเวลา ตรงกบั
ความตอ้งการและเบิกจ่ายไดท้นัภายในปีงบประมาณ
2.2 ก าหนดขั้นตอน วิธีการจดัหา จดักลุ่มความตอ้งการพสัดุ ก าหนดระยะเวลา ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบ ค  าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ฯ
2.3 ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานระหวา่งขั้นตอน รวมทั้งแกปั้ญหา
เสนอแนะอยา่งเป็นระบบ
2.4 ควบคุมและบนัทึกทะเบียนพสัดุพร้อมตรวจสอบพสัดุประจ าปีวา่พสัดุใดช ารุด 
เส่ือมคุณภาพ สูญหาย มีคงเหลือเท่าใด ให้หมายเลขรหสั โดยจดัหมวดหมู่ แยกประเภท
2.5 จดัเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ให้สามารถคน้ควา้ไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.6 ประเมินผลการปฏิบติังานโดยสรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมหาแนวทางแกไ้ขเร่งรัด
เพ่ือให้สามารถพฒันางานในความรับผิดชอบไดดี้ข้ึน

3.  ค าจ  ากดัความ งานพสัดุเป็นงานท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท าเอง จดัซ้ือ จดัจา้ง การจา้งท่ีปรึกษา   
การจา้งออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปล่ียน การเช่า กาคควบคุม การจ าหน่ายและ
การด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุ เพ่ือให้ไดพ้สัดุตรงตาม
ความตอ้งการของผูใ้ช ้และประหยดังบประมาณ และด าเนินการให้ทนัตามก าหนดของผูใ้ช้

4.  ผูรั้บผิดชอบ คณบดี
เลขานุการคณะ
หวัหนา้งานคลงัและพสัดุ
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
หวัหนา้งานพสัดุ
นกัวิชาการพสัดุ

พนกังานธุรการ

ส านกังานคณบดี ขั้นตอนระบบงาน(System Procedure) การแกไ้ขคร้ังท่ี 8
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เร่ิมใช ้   มกราคม 2561
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5.1 งานนโยบายและแผนแจง้วงเงินงบประมาณ พร้อมรายการครุภณัฑด์โดยแยกภาควิชา/หน่วยงาน
ส่งผ่านงานสารบรรณลงรับแลว้ส่งให้งานพสัดุด าเนินการ

5.2 งานพสัดุด าเนินการเร่งรัดติดตามให้ภาควิชา/หน่วยงานให้ส่งรายละเอียดพร้อมในเสนอราคาและ
ในขอให้ด าเนินการจดัซ้ือ/จา้งพร้อมแต่งตั้งกรรมการ

5.3 ภาควิชาและหน่วยงานรับทราบ และบนัทึกงบประมาณท่ีไดรั้บในทะเบียนจากเอกสารงบประมาณ 

5.4 ภาควิชา/หน่วยงาน จดัท าแผนการใชเ้งิน และแผนการจดัซ้ือจดัจา้งครุภณัฑ ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง
   ท่ีไดรั้บ เสนอคณะ เพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลยั

5.5 เม่ือภาควิชา/หน่วยงาน มีความประสงคจ์ะใชง้บประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร ก็จะจดัท าเร่ืองขออนุมติั
ใชง้บประมาณ พร้อมส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งผ่านหวัหนา้ภาควิชา/หน่วยงาน

5.6 เม่ืองานพสัดุ ไดรั้บเอกสารขอให้ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  และขอเบิกพสัดุจากภาควิชา/หน่วยงาน 
ก็จะท าการบนัทึกในทะเบียนคุมการใชเ้งิน และบนัทึกในรายการครุภณัฑ ์ทีดิน และส่ิงก่อสร้าง

5.7 ในเอกสารขอให้ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ งานพสัดุจะตรวจสอบเอกสาร วงเงินงบประมาณ
เม่ือถูกตอ้ง ก็จะด าเนินการตามระเบียบพสัดุ ตามวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งในวงเงินท่ีระเบียบก าหนดไว้

5.8 เม่ือด าเนินการตามกระบวนการ และตามระเบียบวิธีการพสัดุ จนไดผู้ข้าย ในกรณีท่ีมีเงินประจ างวด
แลว้ งานพสัดุจะบนัทึกเสนอผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัซ้ือจดัจา้ง ส าหรับค่าครุภณัฑ ์
ถา้ยงัไม่มีเงินประจ างวด งานพสัดุจะเสนอผ่านงานงบประมาณเพ่ือขออนุมติัเงินประจ างวด ส่งผ่าน
คณะ เสนอมหาวิทยาลยั เพ่ือขออนุมติัเงินประจ างวดกบัส านกังบประมาณต่อไป

5.9 เม่ือมีผูข้าย มีเงินประจ างวด งานพสัดุจะท าบนัทึกขออนุมติัจดัซ้ือจดัจา้ง เสนอผูมี้อ  านาจอนุมติั พร้อม
จดัท าใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง หรือท าสญัญาซ้ือขาย/สญัญาจา้ง ตามวงเงินและวิธีการตามระเบียบพสัดุ

5.10 เม่ือครบก าหนดส่งมอบตามใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง หรือ ตามสญัญาซ้ือขาย/สญัญาจา้ง ผูข้ายแจง้ก าหนด
การส่งมอบพสัดุ งานพสัดุ ติดต่อภาควิชา/หน่วยงาน เจา้ของงบประมาณ ให้ด าเนินการตรวจรับพสัดุ

5.11 เม่ือการรับมอบพสัดุถูกตอ้งครบถว้น มีเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ เรียบร้อย งานพสัดุจะท าการ
ลงบญัชีพสัดุ และบนัทึกในทะเบียบพสัดุ พร้อมให้เลขหมายพสัดุในกรณีท่ีเป็นครุภณัฑ์

5.12 หลงัจากการจดัซ้ือจดัจา้งเสร็จส้ิน ภาควิชา/หน่วยงานไดรั้บพสัดุตามตอ้งการ งานพสัดุไดมี้การ
บนัทึกบญัชีและลงทะเบียนพสัดุเรียบร้อยแลว้ มีการตรวจรับถูกตอ้งตามระเบียบ งานพสัดุจะท า

อ านาจเพ่ือทราบและขออนุมติัเบิกจ่าย และงานการเงินจะจดัท าใบเบิกเงินเพ่ือเบิกเงินให้กบัผูข้าย

ส านกังานคณบดี ขั้นตอนระบบงาน(System Procedure) การแกไ้ขคร้ังท่ี 8
คณะแพทยศาสตร์
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บนัทึกรายการการตรวจรับ และขออนุมติัเบิกจ่ายเงิน จดัส่งให้งานการเงินเพ่ือขออนุมติัจากผูมี้

หรือเจา้หน้ีต่อไป

5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน

จดัท าโดย งานพสัดุ

และวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรร และรายละเอียดค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บ



5.13 งานพสัดุ จะจดัท ารายงานการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นรายไตรมาส หรือเป็นรายเดือนตามความตอ้งการของ

5.14 เม่ือส้ินปีงบประมาณ งานพสัดุจะจดัท ารายงานการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีของคณะ และรายงาน
พสัดุของคณะในภาพรวมทั้งส้ินตั้งแต่ตน้จนถึงปัจจุบนั ให้ผูบ้ริหารทราบ และบนัทึกเก็บไวเ้ป็น
สถิติของคณะแพทยศาสตร์ต่อไป

5.15 ในเอกสารขอเบิกพสัดุ เม่ืองานพสัดุไดรั้บจะท าการตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบเงินงบประมาณ
วา่ภาควิชา/หน่วยงานมีเงินงบประมาณเพียงพอท่ีจะขอเบิกหรือไม่ หรือในกรณีเบิกพสัดุ ตามการ
ขอจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไดด้ าเนินการเสร็จส้ินจนไดมี้การมอบพสัดุแลว้ งานพสัดุจะตรวจสอบดูวา่มีพสัดุ
ตรงตามท่ีขอเบิกหรือไม่ หากพสัดุท่ีขอเบิกมีเพียงพอ และมีงบประมาณให้เบิก งานพสัดุจะบนัทึก
การเบิกในสมุดทะเบียบคุมพสัดุ ค  านวณเงินพสัดุตามใบเบิกเงิน หรือกนัเงินค่าพสัดุตามใบเบิกพสัดุ

5.16 บนัทึกผ่านใบเบิกพสัดุ ให้ผูบ้ริหารอนุมติัการเบิกพสัดุ เม่ือไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจการเบิกแลว้
งานพสัดุจะเบิกพสัดุจากคลงัพสัดุ จดัเตรียมพสัดุตามใบเบิก แยกเป็นรายภาควิชา/หน่วยงาน แลว้
ติดต่อให้ผูเ้บิกให้มารับพสัดุ

5.17 เม่ือผูเ้บิกมารับพสัดุตามใบเบิก ผูเ้บิกลงนามรับพสัดุพร้อมรับส าเนาใบเบิกพสัดุตามรายการและ
จ านวนท่ีขอเบิก

5.18 หลงัจากไดจ่้ายพสัดุ ในแต่ละคร้ัง เจา้หนา้ท่ีในคลงัพสัดุ จะตรวจสอบพสัดุคงเหลือในคลงัพสัดุ
กบัในบญัชีและทะเบียบพสัดุวา่มีจ  านวนคงเหลือถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่ และมีจ านวนเพียงพอให้
เบิกในคร้ังต่อไปหรือไม่ หากพสัดุมีจ  านวนนอ้ย หรือถึงจุดสั่งซ้ือ เจา้หนา้ท่ีพสัดุ จะด าเนินการจดัซ้ือ
และจดัหาพสัดุเขา้คลงัพสัดุ จะด าเนินการจดัซ้ือและจดัหาพสัดุเขา้คลงัพสัดุให้ทนัและมีเพียงพอ
ส าหรับการเบิกในคร้ังต่อไป

5.19 ผูบ้ริหารทราบ และส่งรายงานเสนอภาควิชา/หน่วยงานทราบทุกเดือน เพ่ือตรวจสอบพร้อมรายงาน
ผูบ้ริหารทราบ และส่งรายงานเสนอภาควิชา/หน่วยงานทราบทุกเดือน  เพ่ือตรวจสอบพร้อมรายงานการ
ใชง้บประมาณให้ภาควิชา/หน่วยงาน และผูบ้ริหารทราบ

5.20 ในทุกส้ินปีงบประมาณ งานพสัดุ จะด าเนินการตรวจสอบพสัดุคงเหลือประจ าปี รายงานพร้อม

กรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี รายงานผลการตรวจสอบเม่ือครบก าหนด ด าเนินการแต่งตั้ง

สภาพ ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการจ าหน่วยพสัดุประจ าปี และรายงานผลการจ าหน่วยพสัดุประจ าปี

คณะแพทยศาสตร์ เร่ือง  การบริหารและการบริการพสัดุ เร่ิมใช ้   มกราคม 2561
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ผูบ้ริหารเพ่ือทราบผลการด าเนินการวา่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่

ตรวจสอบพสัดุประจ าปี ระหวา่งยอดท่ีมีอยูจ่ริง กบัในบญัชีและทะเบียนพสัดุ ด าเนินการแต่งตั้ง

กรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง รายงานผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและผลการตรวจสอบพสัดุเส่ือม

ส านกังานคณบดี ขั้นตอนระบบงาน(System Procedure) การแกไ้ขคร้ังท่ี 8
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6.   เอกสารอา้งอิง
6.1 เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเอกสารงบประมาณเงินรายได้
6.2 ระเบียบและแนวนโยบายการบริหารงบประมาณของรัฐ,มหาวิทยาลยั และของคณะ
6.3 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ
6.4 ระเบียบกระทรวงการคลงัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง
6.5 ระเบียบส านกังบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคามาตรฐานครุภณัฑ์
6.6 มติท่ีประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลยั ท่ีประชุมกรรมการบริหารเงินรายได ้และท่ีประชุมกรรมการ

มติท่ีประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลยั ท่ีประชุมกรรมการบริหารเงินรายได ้และท่ีประชุมกรรมการ
6.7 แผนการใชจ่้ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้
6.8 แผนการจดัซ้ือจดัจา้งครุภณัฑ์
6.9 สมุดทะเบียนคุมพสัดุ สมุดทะเบียนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ และการเบิกจ่ายพสัดุ

6.10 เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ในการจดัซ้ือจดัจา้ง และการเบิกจ่ายพสัดุ
6.11 สมุดบญัชี และทะเบียนพสัดุ
6.12 รายงานการจดัซ้ือจดัจา้ง รายงานการตรวจสอบพสัดุประจ าปี และรายงานอ่ืน ๆ

7.  แฟ้มคุณภาพ

ระยะเวลาท่ี
เก็บรักษา

1 แฟ้มจดัซ้ือจดัจา้งวสัดุ และ หวัหนา้งานพสัดุ ตูเ้ก็บเอกสารงานพสัดุ 5 ปี
แฟ้มจดัซ้ือจดัจา้งครุภณัฑ์ นกัวิชาการพสัดุ

2 แฟ้มใบเบิกวดัสุ และ พนกังานพสัดุ 5 ปี
แฟ้มใบเบิกครุภณัฑ์ พนกังานธุรการ

3 แฟ้มบริจาครุภณัฑ์ 5 ปี
4 แฟ้มตรวจสอบพสัดุประจ าปี 5 ปี
5 แฟ้มตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และ 5 ปี

แฟ้มจ าหน่ายพสัดุประจ าปี
6 แฟ้มประวติัการซ่อมบ ารุงรถยนต์ ตลอดไป
7 แฟ้มประกาศสอบและประกวดราคา 2 ปี
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ระยะเวลาท่ี
เก็บรักษา

8 แฟ้มเผยแพร่ประกวดราคาหน่วย 5 ปี
งานราชการ และบริษทัห้างร้าน

9 แฟ้มมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหฯ 5 ปี
10 แฟ้มหนงัสือค ้าประกนัสญัญา และ 5 ปี

แฟ้มตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง
ของครุภณัฑ์

8.  เอกสารแนบ
8.1 ใบขอให้ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
8.2 ใบขออนุมติัจดัซ้ือจดัจา้ง
8.3 ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจา้ง
8.4 ใบรายงานการจดัซ้ือจดัจา้งและขออนุมติัเบิกจ่ายเงิน
8.5 ใบตรวจรับพสัดุ และใบรับรองผลการปฏิบติังาน
8.6 ใบเบิกพสัดุ
8.7 ใบขออนุมติัเงินประจ างวด
8.8 ใบแจง้ซ่อม
8.9 ใบยมืวสัดุและครุภณัฑ์

8.10 ใบรายงานการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของครุภณัฑก่์อนคืนหลกัประกนัสญัญา

9.   หวัขอ้อ่ืน ๆ 
ไม่มี
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ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-POI-001-003

หน่วยจดัหาพสัดุ เร่ือง  การจดัหาพสัดุ เร่ิมใช ้   มกราคม 2561

มหาวทิยาลยัแจง้วงเงินงบประมาณ 
(หมวดค่าครุภณัฑ-์ค่าตอบแทน 

คณะแพทยศาสตร์ 

แจง้รายการหมวดค่าครุภณัฑ,์จดัสรรเงินงบประมาณ
หมวดค่าวสัดุใหแ้ก่หน่วยงาน/ภาควชิา 

ครุภณัฑใ์หจ้ดัท าแผนการจดัซ้ือ/

ภาควชิา/หน่วยงาน 

คณะแพทยศาสตร์ 

ส่งแผนการจดัซ้ือ/จา้ง 
ไปยงัมหาวทิยาลยั 

วสัดุ 

ภาควชิาหน่วยงานตอ้งการจดัซ้ือ/

ภาควชิา/หน่วยงานส่งเอกสารจดัซ้ือ/

งานพสัดุตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เอกสารและงบประมาณ 

ส่งแผนการจดัซ้ือ/จา้ง 

เสนอผูมี้อ  านาจอนุมติัและลงนาม

ไม่ถูกตอ้ง 

ใบขอด าเนินการจดัซ้ือ/จา้ง, 
รายละเอียดลกัษณะเฉพาะ 

ด าเนินการตามระเบียบจดัซ้ือ/จา้ง 
(วธีิตกลงราคา,สอบราคา,ประกวดราคา,วธีิพิเศษ 

และวธีิประมลูดว้ยระบบอิเลค็ทรอนิค) 

Flow Chart  เร่ือง การจัดหาพสัดุ 
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ผูข้าย/ผูรั้บจา้งส่งมอบสินคา้และบริการ 

กรรมการตรวจรับพสัดุหรือ 

พิจารณาความถูกตอ้งตาม

-แจง้ผูข้าย/ผูรั้บจา้งปรับปรุงแกไ้ข 
-หากส่งมอบล่าชา้แจง้สงวนสิทธ์ิการปรับ 
-แกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญา 

กรณไีม่ถูกต้องตามสัญญาหรือใบส่ังซ้ือ/จ้าง 

กรณีถูกตอ้งครบถว้น 
แจง้ภาควชิา/หน่วยงานขอเบิกครุภณัฑ-์วสัดุ 

เสนอผูมี้อ านาจทราบและ
อนุมติัเงินเพ่ือเบิกจ่าย 

ลงบญัชีสมุดทะเบียนทรัพยสิ์น/สมุดบญัชี
คุมพสัดุ 

ส่งเอกสารจดัซ้ือ/จา้ง 
ต่องานการเงิน เพ่ือท า
เร่ืองเบิกจ่ายเป็นล าดบั

ผูข้าย/ผูรั้บจา้งเซ็นใบสัง่ซ้ือ/จา้ง 

งานพสัดุจดัท า PO ส่งกองคลงั 



1.  วตัถุประสงค์ เพ่ือแสดงขั้นตอนการจดัหาวสัดุและครุภณัฑข์องภาควิชา/หน่วยงานในการจดัซ้ือ
จดัจา้งโดยวิธีการตามระเบียบส านกันายกฯ จนไดม้าซ่ึงวสัดุและครุภณัฑต์ามความตอ้งการ
ในราคาท่ีเหมาะสมตามวงเงินงบประมาณท่ีมีอยู ่ แต่ความความพึงพอใจ

2.  ขอบเขต การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุตามระเบียบส านกันายกฯ โดยวิธีตกลงราคา , สอบราคา, ประกวดราคา
วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเงินงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินรายไดข้องคณะ

3.  ค าจ  ากดัความ วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง กระท าได ้6 วิธี คือ

3.2  วิธีสอบราคา   ไดแ้ก่ การซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน
        2,000,000 บาท
3.3  วิธีประกวดราคา ไดแ้ก่ การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 2,000,000 บาท
3.4  วิธีพิเศษ ไดแ้ก่ การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท 
         การซ้ือโดยวิธีพิเศษ ให้กระท าไดเ้ฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด ดงัต่อไปน้ี คือ เป็นพสัดุ

        หรือเร่งด่วน หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนราชการ เป็นพสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้งซ้ือโดยตรงจาก
        ต่างประเทศ เป็นพสัดุท่ีโดยลกัษณะของการใชง้าน หรือมีขอ้จ ากดัทางเทคนิคท่ีจ าเป็น
        ตอ้งระบุยีห่้อโดยเฉพาะ เป็นพสัดุท่ีเป็นท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง และเป็นพสัดุท่ีได้

       กรณีหน่ึงกรณีใด  ต่อไปน้ี คือ เป็นงานท่ีตอ้งจา้งช่างผูมี้ฝีมือโดยเฉพาะ เป็นการจา้งซ่อม
        พสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้งถอดตรวจให้ทราบความช ารดเสียก่อนจึงจะประเมินค่าซ่อมได ้เป็น

       ปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ เป็นงานท่ีจ าเป็นจา้งเพ่ิม และเป็นงานท่ีไดด้ าเนิน
        ด าเนินการโดยวิธีแลว้ไม่ไดผ้ลดี
3.5  วิธีกรณีพิเศษ  ไดแ้ก่ การซ้ือหรือการจา้งของส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมาย
        วา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มี
        ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดงัน้ี คือ เป็นผูผ้ลิต
        หรือท างานจา้งนั้นเอง และมีกฏหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้ซ้ือหรือจา้ง

         เป็นพสัดุท่ีใชใ้นราชการลบั เป็นพสัดุท่ีมีความตอ้งใชเ้พ่ิมข้ึนในสถานการณ์ท่ีจ  าเป็น
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3.1  วิธีตกลงราคา ไดแ้ก่ การซ้ือหรือจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท

         ท่ีจะขายทอดตลาด  เป็นพสัดุท่ีตอ้งซ้ือเร่งด่วน หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่ราชการ
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        ด าเนินการโดยวิธีอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี    ส าหรับการจา้งโดยวิธีพิเศษ  ให้กระท าไดเ้ฉพาะ

                             งานท่ีตอ้งกระท าโดยเร่งด่วน หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่ราชการ เป็นงานท่ีตอ้ง



3.6 วิธีประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงัก าหนด ไดแ้ก่ การจดัซ้ือ
จดัจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 2,000,000 บาท 

4.  ผูรั้บผิดชอบ พนกังานพสัดุ
นกัวิชาการพสัดุ
นกัวิชาการเงินและบญัชี

เลขานุการคณะ
หวัหนา้ส่วนราชการ

5.1 เม่ือภาควิชา/หน่วยงานไดรั้บเอกสารงบประมาณ  รับทราบรายการครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ท่ีไดรั้บจดัสรรในปีงบประมาณ  รับทราบวงเงินจดัสรรค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ และก าหนด
วงเงินค่าวสัดุท่ีจะจดัซ้ือจดัจา้งเพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน

5.2 ภาควิชา/หน่วยงาน จดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งครุภณัฑป์ระจ าปีเสนองานพสัดุ
5.3 งานพสัดุ จดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีเสนอมหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ และก าหนดเป็นแนวทาง

5.4 เม่ือภาควิชา/หน่วยงาน มีความประสงคจ์ะขอให้พสัดุจดัซ้ือจดัจา้งวสัดุ ก็จะใชแ้บบฟอร์มขอให้
ด าเนินการจดัซ้ือ เขียนรายละเอียดรายการวสัดุท่ีตอ้งการให้ด าเนินการจดัซ้ือพร้อมใบเสนอราคา
ถา้มี ก าหนดเวลาท่ีตอ้งการพสัดุ ส่งให้งานพสัดุเพ่ือให้ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งให้ต่อไป

5.5 ส าหรับรายการครุภณัฑ ์ภาควิชา/หน่วยงานจะก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของรายการครุภณัฑ์
ตามแผนท่ีไดก้  าหนดไว ้พร้อมแต่งตั้งกรรมการ ส่งให้งานพสัดุ เพ่ือด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งให้
ตามระเบียบพสัดุ

5.6 เม่ืองานพสัดุ ไดรั้บรายการขอจดัซ้ือจดัจา้งวสัดุ และครุภณัฑ ์จากภาควิชา/หน่วยงาน ก็จะน า

5.7 หลงัจากตรวจสอบแลว้ วา่มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะจดัซ้ือจดัจา้งวสัดุในรายการท่ีภาควิชา/หน่วยงาน
ตอ้งการได ้หรือรายการครุภณัฑท่ี์จะด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง มีวงเงินงบประมาณ และรายการตรง
ตามครุภณัฑท่ี์ไดรั้บจดัสรร ก็จะน ามาพิจารณาด าเนินการตามระเบียบพสัดุ ดว้ยวิธีต่าง ๆ ตาม
วงเงินท่ีระเบียบก าหนดไว ้และตามความเหมาะสมของพสัดุ ในแต่ละรายการ

มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งหรือไม่

หวัหนา้งานคลงัและพสัดุ

5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน
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และระยะเวลาในการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้
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มาตรวจสอบเอกสาร วงเงินงบประมาณ และรายการวา่มีก าหนดไวใ้นเอกสารงบประมาณ หรือ

หน่วยจดัหาพสัดุ
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5.8 การจดัซ้ือจดัจา้ง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท มีวิธิตรวจสอบและปฏิบติั ดงัน้ี
5.8.1  ตรวจสอบเอกสารชอให้ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งใบเสนอราคา รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เฉพาะ และแค็ตตาล็อค จ านวนเงิน ก าหนดวนัส่งมอบ และก าหนดวนัยนืราคา
5.8.2  ตรวจสอบเงินงบประมาณ และรายการครุภณัฑข์องแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน

งบประมาณก่อน เม่ือไดรั้บเงินประจ างวด หรือรายการนั้น ๆ มีเงินประจ างวดแลว้ จึงจะด าเนินการ
ในขั้นต่อไปได้
5.8.4  จดัท าบนัทึกขออนุมติัจดัซ้ือจดัจา้ง เสนอผูมี้อ  านาจอนุมติั
5.8.5  ในกรณีท่ีวงเงินเกิน 10,000 บาท ข้ึนไป ต่อการจดัซ้ือจดัจา้งในคร้ังนั้นตอ้งจดัท าเอกสาร
ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจา้ง เพ่ิมเติม เสนอต่อหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ เพ่ือลงนามในเอกสาร
5.8.6  แจง้ให้ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งลงนามรับเอกสารในสั่งซ้ือ/ใบสั่งจา้ง
5.8.7  แจง้ให้ผูข้ายส่งมอบงานหรือส่งมอบส่ิงของภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจา้ง

5.8.9  จดัท าเอกสารใบตรวจรับพสัดุ กรณีวงเงินจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังนั้น เกิน 10,000 บาท ข้ึนไป
5.8.10  ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งมอบ เช่น ใบส่งของ,ใบก ากบัภาษี ตอ้งเป็น
ตน้ฉบบัตวัจริง จ  านวนเงิน จ านวนรายการ ลงนามผูรั้บของ ลงนามผูส่้งของ และวนัท่ีในเอกสาร
ต่าง ๆ
5.8.11  บนัทึกการรับและการจ่ายในสมุดบญัชีวสัดุ
5.8.12  บนัทึกการจ่ายพสัดุ หรือส่ิงของ พร้อมคิดจ านวนเงินในเอกสารใบเบิกพสัดุ ของ
ภาควิชา/หน่วยงาน และส่งมอบพสัดุให้ภาควิชา/หน่วยงาน

5.9 การจดัซ้ือจดัจา้ง โดยวิธีสอบราคา ในวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท มีวิธีตรวจสอบ
และปฏิบติั ดงัน้ี
5.9.1  ตรวจสอบเอกสารขอให้ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  รายช่ือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียด
และคุณลกัษณะเฉพาะ และแค็ตตาล๊อค
5.9.2  ตรวจสอบวงเงินงบประมาณ ช่ือรายการ ของพสัดุท่ีภาควิชา/หน่วยงานไดรั้บตามเอกสาร
งบประมาณ

เร่ิมใช ้   มกราคม 2561หน่วยจดัหาพสัดุ เร่ือง  การจดัหาพสัดุ
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5.8.3  ตรวจสอบเงินประจ างวด หากยงัไม่มีเงินประจ างวด จะตอ้งส่งรายละเอียดรายการคุณลกัษณะ
เฉพาะของครุภณัฑ ์และใบเสนอราคาให้งานงบประมาณขอเงินประจ างวดจากส านกังาน

5.8.8  ประสานงานกรรมการตรวจรับเพ่ือตรวจรับส่ิงของหรือตรวจรับงานจา้ง

5.8.13  จดัท ารายงานการจดัซ้ือจดัจา้งเสนอต่อผูมี้อ  านาจ เพ่ือขออนุมติัเบิกจ่ายเงินให้แก่ผูข้าย

หนา้ท่ี  5  จาก   11   

หรือผูรั้บจา้งต่อไป



5.9.3  จดัท ารายงานขอจดัซ้ือจดัจา้ง จดัท าค  าสั่งแต่งตั้งกรรมการ จดัท าประกาศสอบราคาและ
เอกสารสอบราคา

ก าหนดวนัเวลาการขายแบบสอบราคา ก าหนดวนัยืน่ซอง ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั
และก าหนดวนัเปิดซองสอบราคา โดยปฏิบติัตามระเบียบพสัดุ ขอ้ 40
5.9.6  จดัชุดเอกสารสอบราคา ให้มีเพียงพอกบัการประกาศขาย และจดัชุดเอกสารส่งคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ 
5.9.7  ส่งเอกสารเผยแพร่การสอบราคาให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง ตามระเบียบพสัดุ ขอ้ 41 และขอ้ 15 วรรค 2
5.9.8  ด าเนินการขายหรือให้เอกสารการสอบราคากบัผูมี้ความประสงคข์อรับแบบสอบราคา
ตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคา

รับซองสอบราคาเสนอหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
5.9.10  ด าเนินการประสานงานคณะกรรมการเปิดซองเพ่ือตรวจสอบคุณสมบติัผลประโยชน์ร่วมกนั
ตรวจสอบคุณสมบติัผูเ้สนอราคาตามระเบียบขอ้ 15 ตรี วรรค 2 และด าเนินการตาม ขอ้ 15 เบญจ
วรรค 1
5.9.11  ด าเนินการร่วมกบัคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เปิดซองใบเสนอราคา พิจารณาผลการ
สอบราคา ตามระเบียบขอ้ 42 และขอ้ 43
5.9.12  จ าท ารายงานสรุปผลการพิจารณาผลการสอบราคาของคณะกรรมการเปิดซอง เสนอผูมี้

ราคามาตราฐาน ราคาประเมิน ราคากลาง (ถา้มี)
5.9.14  สรุปความเห็นพร้อมเหตุผล เสนอผูมี้อ  านาจพิจารณาผลการเปิดซอง
5.9.15  ตรวจสอบเงินประจ างวด หากรายการดงักล่าวยงัไม่มีเงินประจ างวด ให้ถ่ายส าเนาเอกสาร
รายงานผลการเปิดซองสอบราคา คุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ ์แค็ตตาล็อค และใบเสนอราคา

5.9.16  จดัท าบนัทึกขออนุมติัจดัซ้ือจดัจา้ง  แจง้การท าสญัญาซ้ือขายสญัญาจา้ง ตามระเบียบขอ้ 132-134
5.9.17  ประสานงานกบัผูข้าย เพ่ือจดัท าสญัญา โดยตรวจสอบเอกสาร ดงัน้ี
             -  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดัทะเบียนเป็นหุน้ส่วน(กรณีนิติบุคคล) หรือส าเนาทะเบียน

ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-POI-001-003
เร่ือง  การจดัหาพสัดุ เร่ิมใช ้   มกราคม 2561

อ านาจ ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ

หน่วยจดัหาพสัดุ

5.9.5  น าเอกสารท่ีผูมี้อ  านาจให้ความเห็นชอบในการสอบราคา ให้เลขท่ีเอกสาร วนัเดือนปี

5.9.9  ด าเนินการรับซองสอบราคา ตามระยะเวลาท่ีก าหนด รวบรวมเอกสารพร้อมรายงานผลการ

39

5.9.13  ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ตรวจสอบรายงาน วงเงินงบประมาณ ราคาท่ีจดัสรร

จดัส่งให้งานงบประมาณ ขอเงินประจ างวดต่อไป

                บา้น บตัรประจ าตวัประชาชน

5.9.4  ตรวจสอบเอกสารตามขอ้ 5.9.3  เสนอผูมี้อ  านาจให้ความเห็นชอบ และในเอกสารสอบราคา

หนา้ท่ี  6  จาก   11   



             -  หลกัประกนัสญัญาซ้ือ/จา้ง ตามระเบียบขอ้ 141 - 142
             -  รายละเอียดและคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะจดัซ้ือจดัจา้ง
             -  แค็ตตาล็อค และใบเสนอราคา
5.9.18  จดัท าสญัญาซ้ือขาย/สญัญาจา้ง ตามระเบียบขอ้ 136
5.9.19  ส่งเอกสารสญัญาซ้ือขาย/สญัญาจา้ง เสนอผูมี้อ  านาจลงนาม
5.9.20  กรณีวงเงินซ้ือจา้ง มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 บาท ข้ึนไป ส่งส าเนาสญัยาหรือขอ้ตกลง
เป็นหนงัสือให้ส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากร ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัลงนาม

5.9.21  จดัท าเอกสารแจง้สงวนสิทธ์ิ กรณีผูข้าย/ผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัตามสญัญา ตามระเบียบพสัดุ
ขอ้ 134 เสนอผูมี้อ  านาจลงนามส่งให้ผูข้าย/ผูรั้บจา้ง
5.9.22  ประสานงานคณะกรรมการตรวจรับ กรณีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งพร้อมท่ีจะส่งมอบของ
หรือส่งมอบงาน
5.9.23  จดัท าเอกสารใบตรวจรับ ตามระเบียบพสัดุ ขอ้ง 71-72 ให้คณะกรรมการตรวจรับลงนาม
ตรวจรับตามพสัดุท่ีไดมี้การส่งมอบตามสญัญา
5.9.24  ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งมอบ เช่น ใบส่งของ ใบก ากบัภาษี ตอ้งเป็นเอ กสาร

5.9.26  ให้หมายเลขครุภณัฑต์ามหมวดหมู่ของรายงานกลุ่มครุภณัฑ์
5.9.27  บนัทึกเอกสารในใบเบิกพสัดุ เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่ภาควิชา/หน่วยงานเจา้ของครุภณัฑ์
ด าเนินการส่งมอบครุภณัฑใ์ห้ภาควิชา/หน่วยงาน
5.9.28  จดัท ารายงานการจดัซ้ือจดัจา้ง เสนอผูมี้อ  านาจ เพ่ือขออนุมติัเบิกจ่ายเงินให้แก่ผูข้ายหรือ
ผูรั้บจา้งต่อไป

5.10 การจดัซ้ือจดัจา้ง โดยวิธีประกวดราคา ในวงเงินตั้งแต่  2,000,000 บาท ข้ึนไปมีวิธิตรวจสอบ
และปฏิบติั ดงัน้ี
5.10.1  ตรวจสอบเอกสารขอให้ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  รายช่ือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียด
และคุณลกัษณะเฉพาะ และแค็ตตาล๊อค
5.10.2  ตรวจสอบวงเงินงบประมาณ ช่ือรายการ ของครุภณัฑท่ี์ภาควิชา/หน่วยงานไดรั้บตามเอกสาร
งบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-POI-001-003

ในสญัญาหรือขอ้ตกลง ตามระเบียบพสัดุ ขอ้ 135

ตวัจริง จ  านวนเงิน จ านวนรายการ ลงนามผูรั้บของ ลงนามผูส่้งมอบ และวนัท่ีในเอกสารต่าง ๆ

หน่วยจดัหาพสัดุ เร่ือง  การจดัหาพสัดุ
หนา้ท่ี  7  จาก   11   
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5.9.25  บนัทึกการรับพสัดุในสมุดทะเบียนพสัดุ

             -  ส าเนาหนงัสือการจดัทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม(ถา้มี)



5.10.3  จดัท ารายงานขอจดัซ้ือจดัจา้ง จดัท าค  าสั่งแต่งตั้งกรรมการ จดัท าประกาศประกวดราคาและ
เอกสารประกวดราคา

ประกวดราคา

ก าหนดวนัเวลาการขายแบบ  ก าหนดวนัยืน่ซอง ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั
และก าหนดวนัเปิดซองประกวดราคา โดยปฏิบติัตามระเบียบพสัดุ ขอ้ 40
5.10.6  จดัชุดเอกสารสอบราคา ให้มีเพียงพอกบัการประกาศขาย และจดัชุดเอกสารส่งคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ 
5.10.7  ส่งเอกสารเผยแพร่การประกวดราคาให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง ตามระเบียบพสัดุ ขอ้ 41 และขอ้ 15 วรรค 2
5.10.8  ด าเนินการรับซองประกวดราคา ตามระยะเวลาท่ีก าหนด รวบรวมเอกสารและหลกัประกนั
ซอง พร้อมรายงานผลการรับซองประกวดราคาเสนอหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
5.10.9  ด าเนินการประสานงานคณะกรรมการเปิดซองเพ่ือตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั
ตรวจสอบคุณสมบติัผูเ้สนอราคาตามระเบียบขอ้ง 15 ตรี วรรค 2 และด าเนินการตาม ขอ้ 15 เบญจ
วรรค1
5.10.10 ด าเนินการร่วมกบัคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาเปิดซองใบเสนอราคา พิจารณาผล

ผูมี้อ  านาจ ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
5.10.12  ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ตรวจสอบรายงาน วงเงินงบประมาณ ราคาท่ีจดัสรร
ราคามาตราฐาน ราคารประเมิน ราคากลาง (ถา้มี)
5.10.13  สรุปความเห็นพร้อมเหตุผล เสนอผูมี้อ  านาจพิจารณาผลการประกวดราคา
5.10.14  ตรวจสอบเงินประจ างวด หากรายการดงักล่าวยงัไม่มีเงินประจ างวด ให้ถ่ายส าเนาเอกสาร
รายงานผลการเปิดซองสอบราคา คุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ ์แค็ตตาล็อค และใบเสนอราคา

5.10.15  จดัท าบนัทึกขออนุมติัจดัซ้ือจดัจา้ง  แจง้การท าสญัญาซ้ือขายสญัญาจา้ง ตามระเบียบขอ้  132-134
5.10.16  ประสานงานกบัผูข้าย เพ่ือจดัท าสญัญา โดยตรวจสอบเอกสาร ดงัน้ี
             -  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นหุน้ส่วน(กรณีนิติบุคคล) หรือส าเนาทะเบียน

41

หนา้ท่ี  8  จาก   11   
หน่วยจดัหาพสัดุ เร่ือง  การจดัหาพสัดุ เร่ิมใช ้   มกราคม 2561

ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-POI-001-003

จดัส่งให้งานงบประมาณ ขอเงินประจ างวดต่อไป

5.10.4  ตรวจสอบเอกสารตามขอ้ 5.10.3  เสนอผูมี้อ  านาจให้ความเห็นชอบ และลงนามในเอกสาร

5.10.5  น าเอกสารท่ีผูมี้อ  านาจให้ความเห็นชอบในการประกวดราคา ให้เลขท่ีเอกสาร วนัเดือนปี

การประกวดราคา ตามระเบียบขอ้ 42 และขอ้ 43
5.10.11  จดัท ารายงานสรุปผลการพิจารณาผลการประกวดราคาของคณะกรรมการเปิดซองเสนอ

                บา้น บตัรประจ าตวัประชาชน
             -  ส าเนาหนงัสือการจดัทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม(ถา้มี)



             -  หนงัสือมอบอ านาจ
             -  หลกัประกนัสญัญาซ้ือ/จา้ง ตามระเบียบขอ้ 141 - 142
             -  รายละเอียดและคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะจดัซ้ือจดัจา้ง
             -  แค็ตตาล็อค และใบเสนอราคา
5.10.17  จดัท าสญัญาซ้ือขาย/สญัญาจา้ง ตามระเบียบขอ้ 136
5.10.18  ส่งเอกสารสญัญาซ้ือขาย/สญัญาจา้ง เสนอผูมี้อ  านาจลงนาม
5.10.19  กรณีวงเงินซ้ือจา้ง มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 บาท ข้ึนไป ส่งส าเนาสญัญาหรือขอ้ตกลง
เป็นหนงัสือให้ส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากร ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัลงนาม

5.10.20  จดัท าเอกสารแจง้สงวนสิทธ์ิ กรณีผูข้าย/ผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัตามสญัญา ตามระเบียบพสัดุ
ขอ้ 134 เสนอผูมี้อ  านาจลงนามส่งให้ผูข้าย/ผูรั้บจา้ง
5.10.21  ประสานงานคณะกรรมการตรวจรับ กรณีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งพร้อมท่ีจะส่งมอบของ
หรือส่งมอบงาน
5.10.22  จดัท าเอกสารใบตรวจรับ ตามระเบียบพสัดุ ขอ้ง 71-72 ให้คณะกรรมการตรวจรับลงนาม
ตรวจรับตามพสัดุท่ีไดมี้การส่งมอบตามสญัญา
5.10.23  ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งมอบ เช่น ใบส่งของ ใบก ากบัภาษี ตอ้งเป็นเอกสาร

5.10.25  ให้หมายเลขครุภณัฑต์ามหมวดหมู่ของรายงานกลุ่มครุภณัฑ์
5.10.26  บนัทึกเอกสารในใบเบิกพสัดุ พร้อมส่งมอบครุภณัฑใ์ห้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน
5.10.27  จดัท ารายงานการจดัซ้ือจดัจา้ง เสนอผูมี้อ  านาจ เพ่ือขออนุมติัเบิกจ่ายเงินให้แก่ผูข้ายหรือ
ผูรั้บจา้งต่อไป

5.11 การจดัซ้ือจดัจา้ง โดยวิธีพิเศษ ในวงเงินตั้งแต่  100,000 บาท ข้ึนไปมีวิธิตรวจสอบ
และปฏิบติั ดงัน้ี
5.11.1  ตรวจสอบเอกสาร เหตุผลและความจ าเป็น รายละเอียดและคุณลกัษณะเฉพาะ รูปแบบ
ถา้เป็นครุภณัฑจ์ะตอ้งตรวจสอบ ช่ือรายการ และวงเงินงบประมาณดว้ย
5.11.2  จดัท ารายงานการขอจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธิพิเศษ ตามระเบียบพสัดุ ขอ้ 27 -28 พร้อมเสนอ

รายงานของคณะกรรมการ วงเงินงบประมาณ ราคามาตรฐาน ราคาประเมิน (ถา้มี)

หนา้ท่ี  9  จาก   11   
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ในสญัญาหรือขอ้ตกลง ตามระเบียบพสัดุ ขอ้ 135

ตน้ฉบบั จ  านวนเงิน จ านวนรายการ ลงนามผูรั้บของ ลงนามผูส่้งมอบ และวนัท่ีในเอกสารต่าง ๆ

ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-POI-001-003
หน่วยจดัหาพสัดุ

5.10.24  บนัทึกการรับพสัดุในสมุดทะเบียนพสัดุ

แต่งตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ตามระเบียบขอ้ 57 -58 ต่อผูมี้อ  านาจเพ่ือขออนุมติัด าเนินการต่อไป
5.11.3  ตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคา รายละเอียดและคุณลกัษณะเฉพาะ แค็ตตาล็อค พร้อมทั้ง

เร่ือง  การจดัหาพสัดุ เร่ิมใช ้   มกราคม 2561



5.11.4  สรุปความเห็น พร้อมดว้ยเหตุผลเสนอผูมี้อ  านาจพิจารณาอนุมติัจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีพิเศษ
5.11.5  ตรวจสอบเงินประจ างวด หากรายการดงักล่าวยงัไม่มีเงินประจ างวด ให้ถ่ายส าเนาเอกสาร
รายงานผลการเปิดซองสอบราคา คุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ ์แค็ตตาล็อค และใบเสนอราคา

5.11.6  จดัท าบนัทึกขออนุมติัจดัซ้ือจดัจา้ง  แจง้การท าสญัญาซ้ือขายสญัญาจา้ง ตามระเบียบขอ้ 
132-134
5.11.7  ประสานงานกบัผูข้าย เพ่ือจดัท าสญัญา โดยตรวจสอบเอกสาร ดงัน้ี
             -  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดัทะเบียนเป็นหุน้ส่วน(กรณีนิติบุคคล) หรือส าเนาทะเบียน

             -  หนงัสือมอบอ านาจ
             -  หลกัประกนัสญัญาซ้ือ/จา้ง ตามระเบียบขอ้ 141 - 142
             -  รายละเอียดและคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะจดัซ้ือจดัจา้ง
             -  แค็ตตาล็อค และใบเสนอราคา
5.11.8  จดัท าสญัญาซ้ือขาย/สญัญาจา้ง ตามระเบียบขอ้ 136
5.11.9  ส่งเอกสารสญัญาซ้ือขาย/สญัญาจา้ง เสนอผูมี้อ  านาจลงนาม
5.11.10  จดัท าเอกสารแจง้สงวนสิทธ์ิ กรณีผูข้าย/ผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัตามสญัญา ตามระเบียบพสัดุ
ขอ้ 134 เสนอผูมี้อ  านาจลงนามส่งให้ผูข้าย/ผูรั้บจา้ง
5.11.11  ประสานงานคณะกรรมการตรวจรับ กรณีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งพร้อมท่ีจะส่งมอบ
5.11.12  จดัท ารายงานการจดัซ้ือจดัจา้ง เสนอผูมี้อ  านาจ เพ่ือขออนุมติัเบิกจ่ายเงินให้แก่ผูข้ายหรือ
5.11.13  จดัท าเอกสารใบตรวจรับ ตามระเบียบพสัดุ ขอ้ 71-72 ให้คณะกรรมการตรวจรับลงนาม
ตรวจรับตามพสัดุท่ีไดมี้การส่งมอบตามสญัญา
5.11.14  ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งมอบ เช่น ใบส่งของ ใบก ากบัภาษี ตอ้งเป็นเอ กสาร

5.11.16  ให้หมายเลขครุภณัฑต์ามหมวดหมู่ของรายงานกลุ่มครุภณัฑ์
5.11.17  บนัทึกเอกสารในใบเบิกพสัดุ พร้อมส่งมอบครุภณัฑใ์ห้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน
5.11.18  จดัท ารายงานการจดัซ้ือจดัจา้ง เสนอผูมี้อ  านาจ เพ่ือขออนุมติัเบิกจ่ายเงินให้แก่ผูข้ายหรือ
ผูรั้บจา้งต่อไป

ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-POI-001-003
หน่วยจดัหาพสัดุ

5.11.15  บนัทึกการรับพสัดุในสมุดทะเบียนพสัดุ

หนา้ท่ี  10  จาก   11   
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จดัส่งให้งานงบประมาณ ขอเงินประจ างวดต่อไป

                บา้น บตัรประจ าตวัประชาชน

เร่ือง  การจดัหาพสัดุ

             -  ส าเนาหนงัสือการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม(ถา้มี)

ตวัจริง จ  านวนเงิน จ านวนรายการ ลงนามผูรั้บของ ลงนามผูส่้งมอบ และวนัท่ีในเอกสารต่าง ๆ

เร่ิมใช ้   มกราคม 2561



6.1 ใบเสนอราคา
6.2 บนัทึกขออนุมติัจดัซ้ือ/จา้ง
6.3ใบสั่งซ้ือ/จา้ง (กรณีวงเงินเกิน 10,000.- บาท
6.4 หนงัสือแจง้ท าสญัญา
6.5 สญัญาซ้ือ/จา้ง
6.6 ใบส่งของ/ใบส่งมอบงาน
6.7 ใบ PO.
6.8 ใบตรวจรับพสัดุ (กรณีเกิน 10,000.- บาท
6.9 บนัทึกขออนุมติัเบิกจ่ายเงิน
6.10 ใบเบิกพสัดุ

44

หนา้ท่ี  11  จาก   11   

ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction)

6.  เอกสารอา้งอิง

รหสั : W-POI-001-003
หน่วยจดัหาพสัดุ เร่ือง  การจดัหาพสัดุ เร่ิมใช ้   มกราคม 2561



 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-ROI-002-003
หน่วยทะเบียนวสัดุ เร่ือง  การบนัทึกบญัชีและทะเบียนควบคุมพสัดุ เร่ิมใช ้  มกราคม 2561

Flow Chart  เร่ือง การบันทึกบัญชีและทะเบียนควบคุมพัสดุ

หนา้ท่ี  1  จาก   3   
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งานพสัดุจ่ายครุภณัฑต์ามใบเบิกพร้อม
แฟ้มควบคุม(ช่ือครุภณัฑ,์หมายเลข
ครุภณัฑ ์,ช่ือบริษทั,โทรศพัท ์ใบ
รับประกนั ,สเปค,   แคตตาล็อก,รูป

ถ่าย ตารางบ ารุงรักษา       

พสัดุจ่ายของตามใบเบิก,กรณี
วสัดุเขา้คลงัจดัเก็บเป็นหมวดหมู่

และควบคุมเก็บรักษา 
ควบคุมและเก็บรักษา 

   งานพสัดุรับมอบ ด าเนินการ  

   วสัดุ   ครุภณัฑ ์/ วสัดุท่ีเป็นครุภณัฑ์ 

  ภาควชิา/หน่วยงานจดัท าใบเบิกพสัดุ 

 พสัดุบนัทึกบญัชีจ่าย ในสมุดบญัชีและทะเบียนพสัดุ  
พร้อมบนัทึกในใบเบิกพสัดุลงบญัชีจ่ายพสัดุตามใบเบิก 

 งานพสัดุ เสนอใบเบิกพสัดุใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุลงนามอนุมติั 

วสัดุ 

พสัดุท่ีผา่นการตรวจรับจากรรมการตรวจรับ/จา้ง 

 ครุภณัฑ ์/ วสัดุท่ีเป็นครุภณัฑ์ 



1.  วตัถุประสงค์ เพ่ือแสดงขั้นตอน การตรวจรับพสัดุ การบนัทึกบญัชีและทะเบียนควบคุมและการเบิกจ่ายพสัดุ 
การไดม้าของพสัดุจากการจดัหาตามระเบียบส านกันายกรัฐมตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535

2.  ขอบเขต การบนัทึกบญัชีให้ถูกตอ้ง แยกประเภทและหมวดหมู่ควบคุมพสัดุ
ให้หมายเลขครุภณัฑก์รณีเป็นครุภณัฑ ์และวสัดุทท่ีตวัเงินไม่เกิน 5,000.-บาท มีการควบคุมการ

กรณีวสัดุในคลงัมีการควบคุมให้มีเพียงพอต่อความตอ้งการของภาควิชา/หน่วยงาน

3.  ค าจ  ากดัความ 1.  พสัดุ หมายถึง วสัดุ และครุภณัฑ ์ต่าง ๆ ท่ีภาควิชา/หน่วยงานตอ้งการ หรือไดรั้บ
จดัสรรงบประมาณให้ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

และวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีสามารถจดัซ้ือรวมไวท่ี้ส่วนกลาง เป็นการจดัซ้ือรวมเพ่ือให้ภาควิชา
และหน่วยงานไดเ้บิกใช ้ 
3. การบนัทึกบญัชีและควบคุม หมายถึง  
 -  ลงบญัชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพสัดุแลว้แต่กรณี แยกเป็นชนิดและแสดง
     รายการตามตวัอยา่งท่ี กวพ.ก าหนด โดยให้มีหลกัฐานการรับเขา้บญัชีหรือ
     ทะเบียบไวป้ระกอบรายการดว้ย
 -  เก็บรักษาพสัดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภยัและให้ครบถว้นถูกตอ้งตรง
     ตามบญัชีหรือทะเบียน

4.  ผูรั้บผิดชอบ พนกังานพสัดุ
นกัวิชาการพสัดุ
หวัหนา้งานคลงัและพสัดุ

คณะกรรมการตรวจการรับ/ตรวจการจา้ง

5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน
5.1 เม่ืองานพสัดุ ไดรั้บมอบวสัดุหรือครุภณัฑท่ี์คณะกรรมการตรวจรับ/จา้งเรียบร้อยแลว้ ตรวจสอบเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่นใบแจง้ส่งมอบ,ใบส่งของ,ใบก ากบัภาษี,ใบตรวจรับของคณะกรรมการฯ
5.2 งานพสัดุ บนัทึกรับในสมุดบญัชีและทะเบียน ตามประเภทและหมวดหมู่ของวสัดุ  กรณีเป็นครุภณัฑ์

เบิกจ่ายพสัดุ และการเก็บรักษาพสัดุ พร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ลอดเวลารวมถึงมีการจดัท าแฟ้ม

หนา้ท่ี  2  จาก   3   

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ

46
รหสั : W-ROI-002-003

หน่วยทะเบียนวสัดุ

2. วสัดุในคลงัหมายถึง วสัดุส านกังาน วสัดุงานบา้นงานครัว วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ

เร่ือง  การบนัทึกบญัชีและทะเบียนควบคุมพสัดุ เร่ิมใช ้  มกราคม 2561
ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction)



ลงบญัชี และทะเบียนในระบบสารสนเทศตามหมวดหมู่ประเภท ให้หมายเลขครุภณัฑ ์

5.3 งานพสัดุรับใบเบิกจากหน่วยงาน/ภาควิชา  ด าเนินการบนัทึกจ่ายในสมุดบญัชีและทะเบียน และลงจ่าย
ในใบเบิกพสัดุ    บนัทึกหนา้บญัชีและจ านวนเงินแต่ละรายการพร้อมรวมจ านวนเงินในแต่ละใบเบิก

5.4 น าใบเบิกพสัดุของหน่วยงานเสนอหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุลงนามอนุมติั
5.5 งานพสัดุจ่ายของตามใบเบิกพสัดุให้แก่หน่วยงาน  กรณีครุภณัฑ ์งานพสัดุให้หมายเลขครุภณัฑป์ระจ า

เคร่ืองมือต่าง ๆ
5.6 งานพสัดุจดัท าแฟ้มควบคุมครุภณัฑ ์และ สติกเกอร์ติดประจ าครุภณัฑ ์โดยมีขอ้มูลดงัน้ี ช่ือครุภณัฑ ์

ช่ือบริษทั โทรศพัท,์วนัท่ีรับมอบหมายเลขประจ าเคร่ือง (Serial number), หมายแลขครุภณัฑว์นัครบระยะ
ประกนั,รูปถ่ายของเคร่ืองมือ, รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ, ตารางการบ ารุงรักษา

5.7 กรณีวสัดุเขา้คลงั  งานพสัดุด าเนินการจดัหมวดหมู่ ตามประเภทของวสัดุ และควบคุมเก็บรักษา และควบคุม
ให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายของหน่วยงาน/ภาควิชา

5.8 งานพสัดุจดัเก็บส าเนาเอกสารเพ่ือควบคุมและตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย
การพสัดุ พ.ศ. 2523 เช่น ใบส่งของ ใบเบิกพสัดุ

6 เอกสารอา้งอิง
6.1 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพ่ิมเติม
6.2 สมุดบญัชีและทะเบียนพสัดุ
6.3 ใบเบิกพสัดุ
6.4 กรณีเป็นครุภณัฑ์

  - แฟ้มควบคุมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์
 - หมายเลขครุภณัฑ์

หนา้ท่ี  3  จาก   3   
หน่วยทะเบียนวสัดุ เร่ือง  การบนัทึกบญัชีและทะเบียนควบคุมพสัดุ เร่ิมใช ้  มกราคม 2561

ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-ROI-002-003
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55-1
ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-INS-003-003

หน่วยคลงัพสัดุ เร่ือง  การเบิกจ่ายวสัดุในคลงั เร่ิมใช ้   มกราคม 2561
หนา้ท่ี  1  จาก   4   

Flow Chart  เร่ือง การเบิกจ่ายวสัดุในคลัง (กรณเีร่งด่วนภายใน 2ช่ัวโมง)

   ภาควชิา/หน่วยงานส่งใบเบิกวสัดุลงนาม    
   ดว้ย หวัหนา้ภาควชิา/หน่วยงาน 
และใบแสดงเจตจ านงในการเบิกวสัดุเร่งด่วน 
   
 
 

งานพสัดุรับใบเบิกวสัดุพร้อมทั้งตรวจสอบรายการ
วสัดุสามารถเบิกไดข้องเเต่ละหน่วยงาน 
 
 

งานพสัดุตดับญัชีแยกประเภทและ
บนัทึกยอดเงินลงใบเบิก  
ระยะเวลาด าเนินการ  2  วนั 
 

เสนอหวัหนา้
เจา้หนา้ท่ีพสัดุอนุมติั

จ่ายวสัดุ 
ลงนาม 



55-2
ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-INS-003-003

หน่วยคลงัพสัดุ เร่ือง  การเบิกจ่ายวสัดุในคลงั เร่ิมใช ้   มกราคม 2561
หนา้ท่ี  2  จาก   4   

ส าเนาใบเบิก 
ส่งใหห้น่วยงานเก็บ

เป็นหลกัฐาน 
 

ตน้ฉบบัใบเบิก 
งานพสัดุเก็บในเเฟ้ม 

ใบเบิกพสัดุ 
 

งานพสัดุจดัเตรียมเเละจ่ายวสัดุตามรายการท่ีขอเบิก 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  วนั 
 

งานพสัดุแจง้สรุปยอดการเบิกจ่ายวสัดุส่วนกลางแก่
ภาควชิา/หน่วยงาน 
(ทุกส้ินเดือน) 
 
 



เพ่ือแสดงขั้นตอน การเบิกวสัดุในคลงัเพ่ือเม่ือหน่วยงาน / ภาควิชาใชใ้นการเรียน การสอน
หรือการบริการ

การด าเนินการควบคุมวสัดุในคลงัให้มีเพียงพอต่อการเบิกจ่าย และการตดัจ่ายออกจากบญัชีแยก
ประเภทวสัดุ การรายงานการเบิกวสัดุรายเดือนของแต่ละหน่วยงานใชร้ะบบสารสนเทศของ
คณะแพทยศาสตร์

การเบิกพสัดุในคลงัวสัดุ คือ การมีวสัดุในคลงัให้เพียงพอ
3.1.  การมีวสัดุในคลงัให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายแก่หน่วยงาน / ภาควิชา
3.2   ตรวจสอบรายการ, จ านวน ให้ถูกตอ้ง
3.3  จ่ายของตามใบเบิกวสัดุให้แก่หน่วยงาน / ภาควิชาถูกตอ้ง
        3.3.1  ลงบญัชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพสัดุแลว้แต่กรณี แยกเป็นชนิดและแสดงรายการตาม
                   ตวัอยา่งท่ี กวพ.ก าหนด โดยใหมี้หลกัฐานการรับเขา้บญัชีหรือทะเบียบไวป้ระกอบรายดว้ย

        3.3.2   เก็บรักษาพสัดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภยัและให้ครบถว้นถูกตอ้งตรงตามบญัชี
                    หรือทะเบียน

พนกังานพสัดุ
นกัวิชาการพสัดุ
หวัหนา้งานคลงัและพสัดุ
หวัหนา้ภาควิชา /หน่วยงาน
เจา้หนา้ท่ีหน่วยงาน ภาควิชา

5.1  ส าหรับวสัดุส่วนกลาง เม่ือภาควิชา/หน่วยงาน มีความประสงคจ์ะเบิก ก็จดัท าใบเบิกมีรายการ
       และจ านวนท่ีตอ้งการให้หวัหนา้ภาควิชาหรือหน่วยงาน ลงนามผูข้อเบิก ส่งท่ีงานพสัดุ 
5.2  งานพสัดุ รับใบเบิกพสัดุ จากภาควิชา/หน่วยงาน ท่ีมีความประสงคจ์ะเบิกวสัดุในคลงั
5.3  เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบบญัชีรายการ จ านวนในสมุดบญัชีแยกประเภท 
       วา่มีจ  านวนเพียงพอหรือไม่ 
5.4  บนัทึกบญัชีจ่ายในสมุดบญัชีทะเบียนแยกประเภทและบนัทึกในใบเบิกพสัดุทุกรายการพร้อม
บนัทึกจ านวนเงินหกังบประมาณของภาควิชา/หน่วยงาน

55-3
ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-INS-003-003

หน่วยคลงัพสัดุ เร่ือง  การเบิกจ่ายวสัดุในคลงั เร่ิมใช ้   มกราคม 2561
หนา้ท่ี  3  จาก   4   

1.  วตัถุประสงค์

2.  ขอบเขต

3.  ค าจ  ากดัความ

4.  ผูรั้บผิดชอบ

5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน



5.5  เสนอใบเบิกพสัดุให้แก่หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ ลงนามอนุมติั
5.6  งานพสัดุ จ่ายของตามใบเบิกพสัดุ ให้แก่หน่วยงาน/ภาควิชา  ทุกวนัศุกร์ของสปัดาห์
5.7  งานพสัดุ จดัท ารายงานการยอดการเบิกจ่ายวสัดุส่วนกลางแจง้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน 

6.1 ใบเบิกพสัดุ
6.2 สมุดบญัชีพสัดุ

55-4
ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-INS-003-003

6.  เอกสารอา้งอิง

หน่วยคลงัพสัดุ เร่ือง  การเบิกจ่ายวสัดุในคลงั เร่ิมใช ้   มกราคม 2561
หนา้ท่ี  4  จาก   4   



เร่ิมใช ้  มกราคม 2561

48
ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-INS-003-003

หน่วยคลงัพสัดุ เร่ือง  การเบิกจ่ายวสัดุในคลงั
หนา้ท่ี  1  จาก   4   

Flow Chart  เร่ือง การเบิกจ่ายวสัดุในคลัง

   ภาควชิา/หน่วยงานส่งใบเบิกวสัดุลงนาม    
   ดว้ย หวัหนา้หน่วยงาน 
  (พรีคลินิกและคลินิก ส่งทุกวนัพธุของสปัดาห์) 
 
 
 
 

งานพสัดุรับใบเบิกวสัดุพร้อมทั้งตรวจสอบรายการ
วสัดุสามารถเบิกไดข้องเเต่ละหน่วยงาน 
 
 

งานพสัดุตดับญัชีแยกประเภทและ
บนัทึกยอดเงินลงใบเบิก  
ระยะเวลาด าเนินการ  2  วนั 
 

ไม่ผา่นการพิจารณา 
-งานพสัดุช้ีเเจงเหตุผล/แนะน าเเกไ้ข 
 

เสนอหวัหนา้
เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
อนุมติัจ่ายวสัดุ 



ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-INS-003-003
หน่วยคลงัพสัดุ เร่ือง  การเบิกจ่ายวสัดุในคลงั เร่ิมใช ้  มกราคม 2561

หนา้ท่ี  2  จาก   4   

49

ส าเนาใบเบิก 
ส่งใหห้น่วยงาน

ตน้ฉบบัใบเบิก 
งานพสัดุเก็บใน

งานพสัดุจดัเตรียมเเละจ่ายวสัดุตามรายการท่ีขอเบิก 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  วนั 
 

งานพสัดุแจง้สรุปยอดการเบิกจ่ายวสัดุส่วนกลางแก่
ภาควชิา/หน่วยงาน 
(ทุกส้ินเดือน) 
 
 



เพ่ือแสดงขั้นตอน การเบิกวสัดุในคลงัเพ่ือเม่ือหน่วยงาน / ภาควิชาใชใ้นการเรียน การสอน
หรือการบริการ

การด าเนินการควบคุมวสัดุในคลงัใหมี้เพียงพอต่อการเบิกจ่าย และการตดัจ่ายออกจากบญัชีแยก
ประเภทวสัดุ การรายงานการเบิกวสัดุรายเดือนของแต่ละหน่วยงานใชร้ะบบสารสนเทศของ
คณะแพทยศาสตร์

การเบิกพสัดุในคลงัวสัดุ คือ การมีวสัดุในคลงัใหเ้พียงพอ
3.1.  การมีวสัดุในคลงัใหเ้พียงพอต่อการเบิกจ่ายแก่หน่วยงาน / ภาควิชา
3.2   ตรวจสอบรายการ, จ านวน ใหถู้กตอ้ง
3.3  จ่ายของตามใบเบิกวสัดุใหแ้ก่หน่วยงาน / ภาควิชาถูกตอ้ง
        3.3.1  ลงบญัชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพสัดุแลว้แต่กรณี แยกเป็นชนิดและแสดงรายการตาม
                   ตวัอยา่งท่ี กวพ.ก าหนด โดยใหมี้หลกัฐานการรับเขา้บญัชีหรือทะเบียบไวป้ระกอบรายดว้ย

        3.3.2   เก็บรักษาพสัดุใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภยัและใหค้รบถว้นถูกตอ้งตรงตามบญัชี

                    หรือทะเบียน

พนกังานพสัดุ
นกัวิชาการพสัดุ
หวัหนา้งานคลงัและพสัดุ
หวัหนา้ภาควิชา /หน่วยงาน
เจา้หนา้ท่ีหน่วยงาน ภาควิชา

5.1  ส าหรับวสัดุส่วนกลาง เม่ือภาควิชา/หน่วยงาน มีความประสงคจ์ะเบิก ก็จดัท าใบเบิกมีรายการ
       และจ านวนท่ีตอ้งการใหห้วัหนา้ภาควิชาหรือหน่วยงาน ลงนามผูข้อเบิก ส่งท่ีงานพสัดุ 
5.2  งานพสัดุ รับใบเบิกพสัดุ จากภาควิชา/หน่วยงาน ท่ีมีความประสงคจ์ะเบิกวสัดุในคลงั
5.3  เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบบญัชีรายการ จ านวนในสมุดบญัชีแยกประเภท 
       วา่มีจ  านวนเพียงพอหรือไม่ 
5.4  บนัทึกบญัชีจ่ายในสมุดบญัชีทะเบียนแยกประเภทและบนัทึกในใบเบิกพสัดุทุกรายการพร้อม
บนัทึกจ านวนเงินหกังบประมาณของภาควิชา/หน่วยงาน

หนา้ท่ี  3  จาก   4   

รหสั : W-INS-003-003

4.  ผูรั้บผิดชอบ

50

1.  วตัถุประสงค์

หน่วยคลงัพสัดุ เร่ือง  การเบิกจ่ายวสัดุในคลงั เร่ิมใช ้  มกราคม 2561
ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction)

5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน

2.  ขอบเขต

3.  ค าจ  ากดัความ



5.5  เสนอใบเบิกพสัดุใหแ้ก่หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ ลงนามอนุมติั
5.6  งานพสัดุ จ่ายของตามใบเบิกพสัดุ ใหแ้ก่หน่วยงาน/ภาควิชา  ทุกวนัพทุธของสัปดาห์
5.7  งานพสัดุ จดัท ารายงานการยอดการเบิกจ่ายวสัดุส่วนกลางแจง้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน 

6.1 ใบเบิกพสัดุ

6.2 สมุดบญัชีพสัดุ

หนา้ท่ี  4  จาก   4   

ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-INS-003-003
51

6.  เอกสารอา้งอิง

หน่วยคลงัพสัดุ เร่ือง  การเบิกจ่ายวสัดุในคลงั เร่ิมใช ้  มกราคม 2561



เร่ือง  การเบิกจ่ายวสัดุในคลงั (กรณีเร่งด่วนภายใน 2 ชัว่โมง) เร่ิมใช ้  มกราคม 2561

หนา้ท่ี  1  จาก   4   

Flow Chart  เร่ือง การเบิกจ่ายวสัดุในคลัง (กรณเีร่งด่วนภายใน 2 ช่ัวโมง)

52
ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-INS-003-003

หน่วยคลงัพสัดุ

   ภาควชิา/หน่วยงานส่งใบเบิกวสัดุลงนาม    
   ดว้ย หวัหนา้หน่วยงาน 
  (พรีคลินิกและคลินิก ส่งทุกวนัพธุของสปัดาห์) 
 
 

งานพสัดุรับใบเบิกวสัดุพร้อมทั้งตรวจสอบรายการ
วสัดุสามารถเบิกไดข้องเเต่ละหน่วยงาน(ไม่เกิน 5 
รายการ/คร้ัง/วนั)งานพสัดุจดัเตรียมและจ่ายวสัดุตาม
รายการใบเบิกท่ีขอเบิกภายในระยะเวลา 2 ชัว่โมง 
 
 

งานพสัดุตดับญัชีแยกประเภทและ
บนัทึกยอดเงินลงใบเบิก  
ระยะเวลาด าเนินการ  2  วนั 
 

เสนอหวัหนา้
เจา้หนา้ท่ีพสัดุอนุมติั

จ่ายวสัดุ 



เพ่ือแสดงขั้นตอน การเบิกวสัดุในคลงั(กรณีเร่งด่วนภายใน 2 ชัว่โมง) เพ่ือเม่ือหน่วยงาน / ภาควิชา
ใชใ้นการเรียน การสอนหรือการบริการ

การด าเนินการควบคุมวสัดุในคลงัใหมี้เพียงพอต่อการเบิกจ่าย และการตดัจ่ายออกจากบญัชีแยก
ประเภทวสัดุ การรายงานการเบิกวสัดุรายเดือนของแต่ละหน่วยงานใชร้ะบบสารสนเทศของ
คณะแพทยศาสตร์

การเบิกพสัดุในคลงัวสัดุ คือ การมีวสัดุในคลงัใหเ้พียงพอ
3.1.  การมีวสัดุในคลงัใหเ้พียงพอต่อการเบิกจ่ายแก่หน่วยงาน / ภาควิชา
3.2   ตรวจสอบรายการ, จ านวน ใหถู้กตอ้ง
3.3  จ่ายของตามใบเบิกวสัดุใหแ้ก่หน่วยงาน / ภาควิชาถูกตอ้ง
        3.3.1  ลงบญัชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพสัดุแลว้แต่กรณี แยกเป็นชนิดและแสดงรายการตาม
                   ตวัอยา่งท่ี กวพ.ก าหนด โดยใหมี้หลกัฐานการรับเขา้บญัชีหรือทะเบียนไวป้ระกอบ

รายการดว้ย
        3.3.2   เก็บรักษาพสัดุใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภยัและใหค้รบถว้นถูกตอ้งตรงตามบญัชี

                    หรือทะเบียน

พนกังานพสัดุ
นกัวิชาการพสัดุ
หวัหนา้งานคลงัและพสัดุ
หวัหนา้ภาควิชา /หน่วยงาน
เจา้หนา้ท่ีหน่วยงาน ภาควิชา

5.1  ส าหรับวสัดุส่วนกลาง เม่ือภาควิชา/หน่วยงาน มีความประสงคจ์ะเบิก ก็จดัท าใบเบิกมีรายการ
       และจ านวนท่ีตอ้งการใหห้วัหนา้ภาควิชาหรือหน่วยงาน ลงนามผูข้อเบิก ส่งท่ีงานพสัดุ 
5.2  งานพสัดุ รับใบเบิกพสัดุ จากภาควิชา/หน่วยงาน ท่ีมีความประสงคจ์ะเบิกวสัดุในคลงั
5.3  เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบบญัชีรายการ จ านวนในสมุดบญัชีแยกประเภท 
       วา่มีจ  านวนเพียงพอหรือไม่ เจา้หนา้ท่ีพสัดุท่ีรับผิดชอบ
5.4  บนัทึกบญัชีจ่ายในสมุดบญัชีทะเบียนแยกประเภทและบนัทึกในใบเบิกพสัดุทุกรายการพร้อม
บนัทึกจ านวนเงินหกังบประมาณของภาควิชา/หน่วยงาน

53
ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-INS-003-003

หน่วยคลงัพสัดุ เร่ือง  การเบิกจ่ายวสัดุในคลงั (กรณีเร่งด่วนภายใน 2 ชัว่โมง) เร่ิมใช ้  มกราคม 2561

หนา้ท่ี  3  จาก   4   

1.  วตัถุประสงค์

2.  ขอบเขต

3.  ค าจ  ากดัความ

4.  ผูรั้บผิดชอบ

5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน



5.5  เสนอใบเบิกพสัดุใหแ้ก่หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ ลงนามอนุมติั
5.6  งานพสัดุ จ่ายของตามใบเบิกพสัดุ ใหแ้ก่หน่วยงาน/ภาควิชา  ทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์
5.7  งานพสัดุ จดัท ารายงานการยอดการเบิกจ่ายวสัดุส่วนกลางแจง้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน 

6.1 ใบเบิกพสัดุ

6.2 สมุดบญัชีพสัดุ

54
ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-INS-003-003

6.  เอกสารอา้งอิง

หน่วยคลงัพสัดุ เร่ือง  การเบิกจ่ายวสัดุในคลงั (กรณีเร่งด่วนภายใน 2 ชัว่โมง) เร่ิมใช ้  มกราคม 2561

หนา้ท่ี  4  จาก   4   



เร่ิมใช ้   มกราคม 2561
หนา้ท่ี  1  จาก   4   

ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-MOI-004-003
หน่วยซ่อมบ ารุงและรักษา เร่ือง  การซ่อมและการบ ารุงรักษา

Flow Chart  เร่ือง การซ่อมและการบ ารุงรักษา
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งานพสัดุรับเอกสารขอใหด้ าเนินการ/ 
ใบแจง้ซ่อมจากหน่วยงาน 

งานพสัดุแจง้บริษทัเพื่อตรวจเช็คเคร่ือง
พร้อมเสนอราคารายการซ่อม 

งานพสัดุจดัท าอนุมติัจดัซ้ือ/จา้ง  
และใบสัง่ซ้ือ/จา้ง 

(กรณีท่ีเกิน 10,000 บาท) 

เสนอผูมี้อ านาจ

งานพสัดุด าเนินการติดต่อบริษทั/หา้ง/
ร้าน และรับใบสัง่ซ้ือ/จา้ง(ถา้มี) 

ประสานงานให ้บริษทั/หา้ง/ร้าน เพื่อมา
รับครุภณัฑไ์ปซ่อม  

ออกใบรับครุภณัฑใ์หบ้ริษทั/หา้ง/ร้าน
เพื่อเป็นหลกัฐานในการรับครุภณัฑ ์

บริษทั/หา้ง/ร้าน รับเคร่ืองไป
ตรวจเช็ค 

งานพสัดุตรวจสอบเอกสาร
ขอใหด้ าเนินการจา้งจาก

หน่วยงานและประวติัครุภณัฑ ์ เอกสารไม่ถูกตอ้ง 
ส่งคืนหน่วยงาน 

ไม่อยู่ในประกนั อยู่ในประกนั 
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หน่วยซ่อมบ ารุงและรักษา เร่ือง  การซ่อมและการบ ารุงรักษา
ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction)

เร่ิมใช ้   มกราคม 2561
รหสั : W-MOI-004-003

หนา้ท่ี  2  จาก   4   

บริษทัแจง้ส่งมอบงาน 

งานพสัดุประสานงานกบัคณะกรรมการ
ตรวจการจา้ง 

ลงบญัชีรับ-จ่าย และบนัทึกประวติั
ครุภณัฑ ์

จดัท ารายงานการจดัซ้ือ/จา้ง 

เสนอผูมี้อ านาจ
อนุมติั 

จดัส่งเอกสารการเบิกจ่ายใหง้านคลงั 

ส าเนาเอกสารเพื่อ
จดัเก็บเขา้แฟ้ม 

งานพสัดุรับเคร่ืองคืนและ
ลงทะเบียนประวติัครุภณัฑ ์

งานพสัดุส่งครุภณัฑคื์น
หน่วยงาน 
ท่ีแจง้ซ่อม 



1.  วตัถุประสงค์ เพ่ือแสดงขั้นตอนการซ่อมบ ารุง ท่ีอยูใ่นระยะประกนัและไม่อยูใ่นระยะประกนั

2.  ขอบเขต การซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือแบ่งเป็น 3 ประเภท
2.1 ซ่อมแกไ้ข หมายถึง เคร่ืองมือเสียเล็กนอ้ยอาจเกิดจากการใชง้านผิดประเภทสามารถแกไ้ข
        ไดห้รือแกไ้ขไดแ้ต่ตอ้งซ้ืออะไหล่มาเปล่ียน
2.2 ซ่อมเปล่ียนอะไหล่ หมายถึง เคร่ืองมือช ารุดจากการใชง้านหรือเสียตามสภาพ
2.3 ซ่อมเปล่ียนอะไหล่ท่ีอยูใ่นประกนัสญัญา หมายถึง เคร่ืองมือนั้นอยูใ่นระยะประกนั
       สญัญาซ้ือขาย

3.  ค าจ  ากดัความ  การซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือให้อยูใ่นสภาพใชง้านไดแ้ละสามารถยดืระยะเวลาใชง้าน

4.  ผูรั้บผิดชอบ พนกังานพสัดุ
นกัวิชาการพสัดุ
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ

เลขานุการคณะฯ
หวัหนา้ส่วนราชการ

5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน
5.1  งานพสัดุรับเอกสารแจง้ซ่อมจากงานสารบรรณ
5.2  งานพสัดุตรวจสอบเคร่ืองมือวา่อยูใ่นระยะประกนัหรือไม่
กรณีอยูใ่นระยะประกนั  งานพสัดุแจง้ประสานงานทางโทรศพัทก์บับริษทัผูข้าย  หากผูข้ายมารับ

เคร่ืองไปซ่อม งานพสัดุจะออกใบรับเคร่ืองซ่อมให้แก่บริษทั ไวเ้ป็นหลกัฐาน  เม่ือซ่อมเสร็จ
เรียบร้อยงานพสัดุส่งมอบเคร่ืองให้แก่หน่วยงาน อน่ึง งานพสัดุไดจ้ดัท าแฟ้มควบคุมบ ารุงรักษา
ครุภณัฑใ์ห้แก่หน่วยงานเพ่ือหน่วยงานสามารถติดต่อกบับริษทั/ห้างร้านไดเ้อง
กรณีไม่อยูใ่นระยะประกนั  งานพสัดุแจง้ประสานงานทางโทรศพัทก์บับริษทัผูข้าย  หากผูข้าย

มารับเคร่ืองเพ่ือคน้หาสาเหตุการเสียของเคร่ืองมือ งานพสัดุจะออกใบรับเคร่ืองซ่อมให้แก่บริษทั
ไวเ้ป็นหลกัฐาน
 5.3  งานพสัดุ รับใบเสนอราคาแจง้ประเมินราคาจากบริษทั/ห้าง/ร้าน

หวัหนา้ภาควิชา/หน่วยงาน

หน่วยซ่อมบ ารุงและรักษา เร่ือง  การซ่อมและการบ ารุงรักษา
ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction)

57

เร่ิมใช ้   มกราคม 2561
หนา้ท่ี  3  จาก   4   

รหสั : W-MOI-004-003



5.4  งานพสัดุส่งใบเสนอราคาให้แก่หน่วยงาน/ภาควิชา
5.5  งานพสัดุจดัท าบนัทึกขออนุมติัจกัซ้ือ/จา้ง เสนอผูมี้อ  านาจลงนาม (กรณีเงินเกิน 10.000.- บาท) 
5.6  งานพสัดุจดัใบสั่งซ้ือ/จา้ง ในกรณีไม่เกิน 50,000.- บาท เสนอหวัหนา้เจา้พสัดุลงนามและกรณี
         เกิน 50,000.- บาท เสนอหวัหนา้ส่วนราชการลงนาม
5.7  งานพสัดุ แจง้บริษทั/ห้าง/ร้าน รับใบสั่งซ้ือ/จา้ง 
5.8  บริษทั/ห้าง/ร้าน ส่งของ/ส่งมอบงานตามหนงัสือสั่งซ้ือ/จา้ง พร้อมวางเอกสารใบส่งสินคา้  
       ใบก ากบัภาษี และใบแจง้หน้ีตน้ฉบบั
5.9  งานพสัดุประสานงานกบักรรมการตรวจรับ เพ่ือตรวจรับสินคา้/งาน
5.10  คณะกรรมการลงนามในเอกสารใบกรรมการตรวจรับ
5.11  งานพสัดุลงบญัชีรับ - จ่าย และบนัทึกในประวติัซ่อมครุภณัฑ์
5.12  หวัหนา้หน่วยงานจดัท าใบเบิกพสัดุ (กรณีซ้ือวสัดุเพ่ือใชซ่้อม) โดยลงนามผูเ้บิก เพ่ือก ากบั
 การเบิกสินคา้โดยให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งลงนาม ผูรั้บของพร้อมตรวจนบัสินคา้อีกคร้ังก่อนลงนาม

6 เอกสารอา้งอิง

6.1  ใบแจ้งซ่อม

6.2  บนัทกึข้อความขอด าเนินการซ่อม

6.3  ใบสัง่ซือ้ / จ้าง

6.3  สมดุทะเบยีนประวตัิครุภณัฑ์

หนา้ท่ี  4  จาก   4   
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ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-MOI-004-003

หน่วยซ่อมบ ารุงและรักษา เร่ือง  การซ่อมและการบ ารุงรักษา เร่ิมใช ้   มกราคม 2561



เร่ิมใช ้   มกราคม 2561

จ าหน่าย หนา้ท่ี  1  จาก   5   

ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-CAS-005-003
หน่วยตรวจสอบและ เร่ือง  การตรวจสอบพสัดุประจ าปีและจ าหน่าย

Flow Chart  เร่ือง การตรวจสอบพัสดุประจ าปีและจ าหน่าย
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ตรวจสอบพสัดุประจ าปีงบประมาณ 
ตั้งแต่ 1 ต.ค. ถึง 30 ก.ย. ของปีถดัไป 

รายงานทรัพยสิ์น 
และค่าเส่ือมราคา 

รายงานวสัดุคงเหลือ
ประจ าปี 

ตรวจสอบทรัพยสิ์น 

สามารถซ่อมบ ารุงและ
ใชง้านต่อได ้

-ไม่สามารถซ่อมไดไ้ม่คุม้ทุน 
- หมดความจ าเป็น จ าหน่าย 

เม่ือหน่วยงานไดด้ าเนินการตามระเบียบการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นแลว้แจง้ความประสงคท่ี์จะจ าหน่ายมายงังาน

พสัดุเพ่ือด าเนินการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 

ครุภณัฑ ์ วสัดุ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ 
  รับ-จ่ายพสัดุ ด าเนินการตรวจสอบภายใน 30 วนั 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

ประสานงานกบัภาควชิา/
หน่วยงานท่ีตอ้งการซ่อม 

ประสานงานบริษทั  
เพ่ือซ่อมแซม 



หนา้ท่ี  2  จาก   5   

ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work Instruction) รหสั : W-CAS-005-003
หน่วยตรวจสอบและ เร่ือง  การตรวจสอบพสัดุประจ าปีและจ าหน่าย

จ าหน่าย

60

เร่ิมใช ้   มกราคม 2561

ตรวจสอบรายละเอียดของทรัพยสิ์นท่ี
จ าหน่ายกบัทะเบียนทรัพยสิ์นแลว้จดัท าใบ

จ าหน่ายทรัพยสิ์น 

เสนอผูมี้อ านาจลงนาม 
อนุมติัการจ าหน่าย 

ด าเนินการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นตามกรณี

ต่างๆ ส่งใหก้ารเงิน
ด าเนินการตาม

ขั้นตอนการรับเงิน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพสัดุ 
   ด าเนินการภายใน  30 วนั  

งานพสัดุตดัจ าหน่าย
ออกจากบญัชี 



1.  วตัถุประสงค์ เพ่ือแสดงขั้นตอนการตรวจสอบพสัดุคงเหลือประจ าปีงบประมาณการรายงานพสัดุ
ท่ีมีอยูจ่ริง ใชป้ระจ าอยูท่ี่หน่วยงานใด เส่ือมสภาพการใชง้านตอ้งซ่อมแซม 
หรือจ าหน่าย ครุภณัฑสู์ญหาย ตลอดจนการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง

2.  ขอบเขต ตรวจสอบพสัดุในบญัชีและทะเบียนพสัดุรับ-จ่ายถูกตอ้งหรือไม่และกบัพสัดุท่ีมีอยูจ่ริงกบั
บญัชีทะเบียนหรือไม่ ณ 1 ตุลาคมของปีก่อนจนถึง 30 กนัยายนปีปัจจุบนั

3.  ค าจ  ากดัความ 3.1  ก่อนส้ินเดือนกนัยายนของทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่ายพสัดุจะตรวจสอบ
        พสัดุในวนัเปิดท าการวนัแรกของเดือนตุลาคม เป็นตน้ไป ณ ประจ างวดท่ี 1 ตุลาคมปีก่อนจน
        ถึง 30  กนัยายนปีปัจจุบนั ครุภณัฑท่ี์ควรซ่อมบ ารุง หมายถึง ครุภณัฑท่ี์สภาพการใชง้านยงั
       ไม่ครบ 5 ปียงัสามารถใชก้ารได ้ถา้ไดด้ าเนินการซ่อมแซม
3.2  ครุภณัฑท่ี์ควรจ าหน่าย หมายถึง ครุภณัฑท่ี์สภาพการใชง้านเกิน 5 ปี มีการซ่อมบ ารุง
        ตลอดการใชง้าน ค่าซ่อมแซมเกินกวา่หรือจ านวนเงินสูงไม่คุม้ค่าในการซ่อมเพ่ือน ากลบัมา-
       ใชใ้หม่ เป็นเคร่ืองรุ่นเก่าท่ีประโยชน์ใชส้อยไดน้อ้ย มีครุภณัฑอ่ื์นสามารถใชท้ดแทนได้
3.3  ครุภณัฑท่ี์สูญหาย หมายถึง ครุภณัฑท่ี์มีปรากฏในบญัชีหรือทะเบียนครุภณัฑมี์การน าครุภณัฑ์
       ไปใช ้นอกสถานท่ีตั้ง กรรมการตรวจสอบพสัดุหาไม่พบ หรือครุภณัฑน์ั้นไดสู้ญหายไป 
        ท่ีตอ้งด าเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง

4.  ผูรั้บผิดชอบ พนกังานพสัดุ
นกัวิชาการพสัดุ
คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุ
คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง
คณะกรรมการจ าหน่ายพสัดุ
หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
หวัหนา้งานคลงัและพสัดุ
เลขานุการคณะ
คณบดี

รหสั : W-CAS-005-003
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5. ขั้นตอนการปฏิบติังาน
5.1  รายการพสัดุ ซ่ึงประกอบดว้ย วสัดุส่วนกลางคงเหลือในบญัชีพสัดุ และรายการครุภณัฑ์

         ตามสมุดทะเบียนครุภณัฑท่ี์ปรากฏอยูใ่นบญัชี
5.2  รายการวสัดุคงเหลือ มีการตรวจสอบการรับ - จ่ายวสัดุประจ าเดือน การบวกตวัเลข การรับ
       วสัดุเขา้บญัชีและการจ่ายวสัดุออกจากบญัชีในแต่วนั มีการกระทบยอดถูกตอ้ง ยอดเงินคง
      เหลือในส้ินเดือนถูกตอ้ง
5.3  เจา้หนา้พสัดุ ตอ้งท าการตรวจนบัวสัดุคงเหลือในคลงัวสัดุใหต้รงกบับญัชีวสัดุคงเหลือ หากยอด

       คงเหลือ ไมต่รงกนั จะตอ้งตรวจสอบหาสาเหตุจนพบ แลว้สรุปท ารายงานวสัดุคงเหลือประจ าเดือน

5.4  ในแต่ละเดือน ท่ีมีการส่งมอบครุภณัฑ ์มีการลงบญัชีและทะเบียนครุภณัฑไ์วทุ้กคร้ังท่ีเกิดข้ึน

        ในทุกส้ินเดือน เจา้หนา้ท่ีพสัดุ จะท ารายงานการรับครุภณัฑป์ระจ าเดือนเสนอผูบ้ริหารทราบ

        พร้อมตรวจสอบการบนัทึกรับในบญัชีและทะเบียนครุภณัฑต์รงตามรายการภาควิชา/หน่วยงาน

5.5  ในส้ินปีงบประมาณ ประมาณอาทิตยสุ์ดทา้ยของเดือนกนัยายน เจา้หนา้ท่ีพสัดุ จะจดัท า
         รายงานพสัดุคงเหลือประจ าปีเสนอหวัหนา้ส่วนราชการทราบ ตามจ านวน และรายการตาม
         บญัชีและตามพสัดุท่ีมีอยูจ่ริง
5.6  คณะจะด าเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี ประกอบไปดว้ยบุคคลต่าง ๆ ใน
        ภาควิชาและหน่วยงาน จ านวนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมจากการเสนอของหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี
        พสัดุให้หวัหนา้ส่วนราชการอนุมติัลงนามในค าสั่ง
5.7  กรรมการตรวจรับพสัดุ ซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคลากรของภาควิชาและหน่วยงาน จะแบ่งหนา้ท่ีการ-

      ตรวจสอบตามความเหมาะสม โดยดูจากรายงานพสัดุคงเหลือประจ าปีของงานพสัดุ ท่ีแยกรายการ-

      วสัดุ และครุภณัฑข์องภาควิชา/หน่วยงาน ออกเป็นชุด ๆ เพ่ือใหส้ะดวกในการตรวจสอบ

5.8  รายงานท่ีแบ่งหนา้ท่ีการตรวจสอบ เม่ือด าเนินการตรวจสอบเสร็จส้ิน กจ็ะรายงานผลการตรวจสอบ

       แยกตามรายช่ือกรรมการเสนอใหห้วัหนา้ส่วนราชการทราบ

5.9  งานพสัดุ จะรวบรวมรายงานผลการตรวจสอบของกรรมการแต่ละชุด จนครบทุกชุด แลว้สรุป
       ท  ารายงานเสนอหวัหนา้ส่วนราชการ โดยแยกรายการวสัดุ และครุภณัฑท่ี์มีอยูค่รบตามบญัชี
       และรายงานครุภณัฑท่ี์ใชก้ารไม่ได ้ตอ้งซ่อมแซม รายงานครุภณัฑท่ี์หาไม่พบ หรือสูญหาย
       และรายงานครุภณัฑท่ี์ควรจ าหน่าย
5.10  งานพสัดุ รายงานผลการตรวจสอบพสัดุประจ าปีเสนอมหาวิทยาลยัทราบ
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5.11  งานพสัดุท าบนัทึกเสนอหวัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง
           ส าหรับครุภณัฑท่ี์ตอ้งซ่อมแซม และท่ีสูญหาย
5.12  กรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง พิจารณาครุภณัฑท่ี์ตอ้งซ่อมบ ารุง วา่สมควรจ าท าการ
          ซ่อมแซมหรือไม่ซ่อมแลว้ยงัสามารถใชก้ารไดดี้หรือไม่ ส าหรับครุภณัฑท่ี์ยงัหาไม่พบ 
          หรือสูญหายจะตอ้งท าการตรวจสอบวา่สูญหายจริงหรือไม่  มีการตรวจพบเจออยูท่ี่ไหน
          พร้อมจดัท ารายงานขอ้เทจ็จริงจากการตรวจสอบเสนอหวัหนา้ส่วนราชการทราบ
5.13  ถา้ครุภณัฑสู์ญหายจริง หวัหนา้ส่วนราชการหาตวัผูรั้บผิดชอบให้ท  าการชดใช ้พร้อม
          รายงานให้มหาวิทยาลยัทราบ
5.14  เม่ือผูรั้บผิดชอบหาครุภณัฑท่ี์เหมือนครุภณัฑจ์ริงมาชดใช ้งานพสัดุท ารายงานเสนอ
          หวัหนา้ส่วนราชการพิจารณารับครุภณัฑน์ั้นแทนครุภณัฑท่ี์สูญหาย
5.15  งานพสัดุบนัทึกบญัชีในทะเบียนครุภณัฑ ์พร้อมให้หมายเลขครุภณัฑ ์และท าหมายเหตุ
          ครุภณัฑแ์ทนครุภณัฑท่ี์หายต่อไป
5.16  งานพสัดุท ารายงานครุภณัฑท่ี์จะจ าหน่ายออกจากบญัชี โดยจดัท าประกาศจ าหน่ายพสัดุ 
          พร้อมแต่งตั้งกรรมการจ าหน่ายพสัดุประจ าปีเสนอหวัหนา้ส่วนราชการลงนามค าสั่งต่อไป
5.17  งานพสัดุจดัส่งประกาศการจ าหน่ายพสัดุประจ าปี เผยแพร่ให้บุคคลภายนอกทราบ 
          งานพสัดุจดัท ารายงานผลการจ าหน่ายพสัดุ พร้อมน าส่งเงินจากการจ าหน่ายพสัดุให้
          งานการเงินและรายงานให้หวัหนา้ส่วนราชการทราบ
5.19  รายงานผลการจ าหน่ายพสัดุประจ าปีเสนอมหาวิทยาลยัทราบต่อไป

6.  เอกสารอา้งอิง 6.1  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ
6.2  สมุดบญัชีและทะเบียนพสัดุ
6.3  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี
6.4  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง
6.5  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการจ าหน่ายพสัดุประจ าปี

7.  เอกสารแนบ
7.1 รายงานพสัดุคงเหลือประจ าปี
7.2 รายงานผลการตรวจสอบพสัดุประจ าปี
7.3 รายงานการจ าหน่ายพสัดุประจ าปี
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องคป์ระกอบ ขอ้ตกลง มาตราฐานการให้บริการ

1. การขอจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ
ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี
วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ 2535 
 มีทั้งหมด 6 วิธี ดงัน้ี
 1.1 วธีิตกลงราคา
 ไดแ้ก่การจดัซ้ือ/จา้งคร้ังหน่ึงซ่ึง  1. ภาควิชา/หน่วยงาน กรอกรายละเอียดใบขอให้ด าเนินการ  ตรวจสอบงบประมาณ รายการและจดัท าบนัทึก 
 มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท  จดัซ้ือ/จา้ง  รายงานการขอจดัซ้ือ/จา้ง 

    - กรณีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท  เสนอ  ด าเนินการประมาณ 5 - 7 วนัท าการ
 รายช่ือคณะกรรมการ 1 คน  กรณวีธีิตกลงราคา
    - กรณีตกลงราคา วงเงินเกิน 10,000 บาท เสนอ  1. รับมอบของประมาณ 15-30วนั หลงัจากบริษทัรับ
 รายช่ือคณะกรรมการ 3 คน     ใบสัง่ซ้ือ/จา้งแลว้
 2. แนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  2. ประสานงานคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจงานจา้ง 
     - ใบเสนอราคา     ประมาณ 3-5 วนัท าการ
     - แคตตาล็อค  3. หน่วยงานรับของพร้อมใบเบิกในวนัท่ีคณะกรรม
     - รายละเอียดและคุณลกัษณะเฉพาะ      การตรวจรับ/จา้ง
3. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  4. กรณีเป็นครุภณัฑใ์ห้หมายเลขครุภณัฑ ์
     - แนบแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบ     ภายใน 7 วนัท าการ

 1.2 วธีิสอบราคา
 ไดแ้ก่การจดัซ้ือ/จา้งคร้ังหน่ึงซ่ึง  1. ครุภณัฑ์  กรณีสอบราคา ด าเนินการตามประกาศสอบราคา
 มีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่     - ใบขอให้ด าเนินการจดัซ้ือ/จา้ง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรม  30 วนัท าการ
 ไม่เกิน 2,000,000 บาท  การเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/  1. จดัท าประกาศสอบราคา ประมาณ 5-7 วนั

 ตรวจงานจา้งอยา่งนอ้ย  คณะ ฯ ละ 3 ท่าน  2. ประกาศสอบราคา อยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ
    - รายละเอียดและคุณลกัษณะเฉพาะพร้อมไฟลข์อ้มูล 3. ส่งเอกสารเชิญชวนผูมี้อาชีพซ้ือหรือรับจา้งโดยตรง

  2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     ประมาณ 3-5 วนั
    - ใบขอด าเนินการจดัซ้ือ/จา้ง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ  4. ส่งเอกสารประกาศถึงหน่วยงานประชาสมัพนัธ์
 เปิดซองสอบราคา,คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/ตรวจงานจา้ง     อสมท. ส านกังานตรวจเงินแผน่ดินประมาณ 3-5 วนั 
 และคณะกรรมการก าหนดราคากลาง จ  านวน 3 ท่าน  5.  รายงานผลการเปิดซองสอบราคา ประมาณ 7 วนั 
     - รายละเอียดแบบรูปรายการ     ท  าการ
     - ราคากลาง 6. ท าหนงัสือแจง้ท าสญัญาซ้ือ/ จา้ง 7-10 วนั
     - ไฟลข์อ้มูล  7. จดัท าสญัญาซ้ือ/จา้ง ด าเนินการ 7-10 วนัท าการ
     - รายละเอียดประกอบแบบ  8. รับมอบของประมาณ 60-90 วนั

 1.3 วธีิประกวดราคา
 ไดแ้ก่การจดัซ้ือ/จา้งคร้ังหน่ึงซ่ึง  1. ใบขอด าเนินการจดัซ้ือ/จา้ง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ  กรณวีธีิประกวดราคา
 มีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท รับและเปิดซองประกวดราคาอยา่งละ 3 ท่าน,  1. จดัท าประกาศและค าสัง่ด าเนินการ 7 - 10 วนั

คณะกรรมการตรวจรับการประกวดราคาอยา่งน้อย 3 ท่าน  2. ข้ึน Web หลงัจากประกาศประกวดราคา
พร้อมแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  3. ประกาศประกวดราคา ประมาณ 20 วนั
        - รายละเอียดและคุณลกัษณะ พร้อม ไฟลข์อ้มุล  ท าการ
 2. ภาควิชา/หน่วยงาน จะตอ้งมีงบประมาณรองรับ 4. ส่งเอกสารเชิญชวนผูมี้อาชีพซ้ือหรือรับจา้งโดยตรง
 2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประมาณ 3-5 วนั
    - ใบขอด าเนินการจดัซ้ือ/จา้ง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ  5. ส่งเอกสารประกาศถึงหน่วยงานประชาสมัพนัธ์
 รับและเปิดซอง, คณะกรรมการตรวจการจา้ง อสมท. ส านกังานตรวจเงินแผน่ดินประมาณ 3-5 วนั 
 และคณะกรรมการก าหนดราคากลาง จ  านวนชุดละ 3 ท่าน  6. รายงานผลการประกวดราคา  7 - 10 วนั
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องคป์ระกอบ ขอ้ตกลง มาตราฐานการให้บริการ

     - รายละเอียดแบบรูปรายการ  7. จดัท าสญัญาซ้ือ/จา้ง 7 - 10 วนัท าการ
     - ราคากลาง  8. รับมอบของประมาณ  90 วนั
     - รายละเอียดประกอบแบบ
     - ไฟลข์อ้มูล

 1.4 วธีิพเิศษ วธีิพเิศษ
ไดแ้ก่การซ้ือ/จา้งคร้ังหน่ึงท่ีมีราคา  1. ใบขอด าเนินการจดัซ้ือ/จา้ง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ  1. จดัท าอนุมติัพร้อมค าสัง่เสนอผูบ้ริหาร
เกินกวา่ 100,000 บาท สืบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/ตรวจรับงานจา้ง  ประมาณ 3 วนัท าการ

อยา่งนอ้ยคณะละ 3 ท่าน  2. คณะกรรมการสืบราคาจดัซ้ือ/จา้ง
 2. แนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  ประมาณ 7 - 15 วนัท าการ
     - ใบเสนอราคา  3. รายงานผลการสืบราคา ประมาณ 2 - 3 วนั
     - แคตตาล็อค  4. จดัท าสญัญาซ้ือ/จา้ง ประมาณ 7 -10 วนัท าการ
     - รายละเอียดและคุณลกัษณะเฉพาะ  5. รับมอบของไม่เกิน 90 วนัหลงัลงนามในสญัญา
 3. ภาควิชา/หน่วยงาน จะตอ้งมีงบประมาณรองรับ
4. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายละเอียดเหมือนวิธีอ่ืน ๆ 

 1.5 วธีิกรณพีเิศษ  1. ภาควิชา/หน่วยงาน กรอกรายละเอียดใบขอให้ด าเนินการ วธีิกรณพีเิศษ  ด าเนินการ 30 วนัท าการ
ไดแ้ก่การซ้ือ/จา้งจากส่วนราชการ  จดัซ้ือ/จา้ง  1. ตรวจสอบงบประมาณรายการและจดัท าบนัทึก
หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ย      - กรณีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท เสนอ  รายงานการขออนุมติัจดัซ้ือ/จา้ง
ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้ง  รายช่ือคณะกรรมการ 1 ท่าน  พร้อมใบสัง่ซ้ือ/จา้ง ด าเนินการประมาณ 
ถ่ิน หน่วยงานอ่ืน ซ่ึงมีกฏหมาย      - กรณีตกลงราคา วงเงินเกิน 10,000 บาท เสนอ  5 - 7 วนัท าการ
บญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการส่วน  รายช่ือคณะกรรมการ 3 ท่าน  2. รับมอบของตามท่ีผูข้ายก าหนดหลงัจากผูข้ายรับ
ทอ้งถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจ  2. แนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  ใบสัง่ซ้ือ/จา้งแลว้

     - ใบเสนอราคา  3. ประสานงานคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจงานจา้ง
     - แคตตาล็อค  ประมาณ 3 - 5 วนัท าการ
     - รายละเอียดและคุณลกัษณะเฉพาะ  4. หน่วยงานรับของพร้อมใบเบิกในวนัท่ีคณะกรรมการ
 3. ภาควิชา/หน่วยงาน จะตอ้งมีงบประมาณรองรับ  ตรวจรับ/จา้ง

 6. วธีิประมูลด้วยระบบ  1. ใบขอด าเนินการซ้ือ/จา้ง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ  1. คณะกรรมการก าหนด TOR ประมาณ
อเิลก็ทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑ์  ภายนอก 1 คน มีหรือไม่ก็ได ้,คณะกรรมการก าหนด TOR 3 คน  7 - 10 วนัท าการ
ที่กระทรวงการคลงัก าหนด  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอยา่งนอ้ย  2. น า Tor ข้ึน Webกรมบญัชีกลาง, คณะฯ, และ

3 -5 คน กรณีเงินงบประมาณ ต ่า 10  ลา้น และเกิน 10 ลา้น มหาวิทยาลยั  3 วนั
 5-7 คน คณะกรรมการตรวจการจา้ง/รับ อยา่งนอ้ย 3 คน  3. จดัท าประกาศและค าสัง่ด าเนินการ 7 - 10 วนั
 2. ภาควิชา/หน่วยงาน จะตอ้งมีงบประมาณรองรับเพียงพอ  4. ประกาศข้ึน Webกรมบญัชีกลาง, คณะฯ, และ

  มหาวิทยาลยัฯ เพ่ือเชิญชวนผูข้าย/ผูรั้บจา้ง  3 วนั
 2. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  5. ประกาศประกวดราคาขาย ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั
    - ใบขอด าเนินการจดัซ้ือ/จา้ง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ 6. ยืน่ซองไม่นอ้ยกวา่ 3 วนันบัจากวนัสุดทา้ยของการ
 รับและเปิดซอง, คณะกรรมการตรวจการจา้ง  ขายแบบไม่เกิน 30 วนั
 และคณะกรรมการก าหนดราคากลาง จ  านวนชุดละ 3 ท่าน 7. ตรวจสอบคุณสมบติั 1 วนั 
     - รายละเอียดแบบรูปรายการ  8. ประมูลราคาท่ีตลาดกลาง 1 วนั 
     - ราคากลาง  6. รายงานผลการประกวดราคา 7 - 10 วนั
     - รายละเอียดประกอบแบบ  7. จดัท าสญัญาซ้ือ/จา้ง 7 - 10 วนัท าการ
     - ไฟลข์อ้มูล  8. รับมอบของภายใน 90 วนัหลงัจากการลงนามในสญัญา

 2. การขอเบิกวสัดุส่วนกลาง  1. ภาควิชา/หน่วยงาน/ผูข้อใชบ้ริการ กรอกรายละเอียด  1. ภาควิชาพรีคลินิกและพรีคลินิคส่งใบเบิกวสัดท่ีงานพสัดุ 
 รายการและจ านวนท่ีตอ้งการในแบบฟอร์มใบเบิก  ทุกวนัพธุของทุกสปัดาห์ รับวสัดุในวนัศุกร์ของทุกสปัดาห์
 2. งานพสัดุตรวจเช็ครายการท่ีขอเบิกพร้อมเช็คงบประมารท่ี 2. ตรวจเช็ครายการและงบประมาณใชร้ะยะเวลา
 ภาควิชา/หน่วยงานมีเพียงพอหรือไม่  ด าเนินการภายใน 2 - 3 วนั
 3. บนัทึกบญัชีตดัจ่ายในสมุดบญัชีแยกประเภทรายการท่ี 3. ไดรั้บส าเนาใบเบิกวสัดุ ท่ีค  านวนราคาวสัดุท่ีเบิก
 ขอเบิก  ครบถว้นถูกตอ้งแลว้
 4. บนัทึกจ านวนเงินแต่ละรายการในใบเบิกพสัดุ
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 5. เสนอใบเบิกให้หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุลงนามอนุมติั
 6. จดัวสัดุตามใบเบิกท่ีภาควิชา/หน่วยงานให้มารับของ
 7. แจง้ภาควิชา/หน่วงานให้มารับของ
 8. รายงานค่าใชจ่้ายประจ าเดือน

 3. การจ้างซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์  1. ภาควิชา/หน่วยงานส่งใบแจง้ซ่อมพร้อมรายละเอียดช่ือ
 เคร่ือง หมายเลขครุภณัฑ ์และอาการเสียช ารุด
 2. การให้บริการจะประสานงานทางโทรศพัทน์กบับริษทัเพ่ือ ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 - 3 วนั
 แจง้อาการเบ้ืองตน้ เพ่ือเขา้มาตรวจเช็ครายระเอียดอาการเสีย
 3. บริษทัแจง้อาการซ่อมแกไ้ขหรือซ่อมเปล่ียนอะไหล่พร้อม ใชร้ะยะเวลาประมาณ 5 - 10 วนั
เสนอราคา
 4. งานพสัดุส่งใบเสนอราคาแจง้ภาควิชา/หน่วยงาน ใชร้ะยะเวลาประมาณ 5 - 10 วนั
 5. ภาควิชา/หน่วยงาน จดัท าบนัทึกขอให้ด าเนินการจดัจา้ง
ซ่อมมาท่ีงานพสัดุ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
      - วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท คณะกรรมการ 1 คน
      - วงเงินเกิน 10,000 บาท คณะกรรมการ 3 คน
 6. งานพสัดุจดัท าบนัทึกขออนุมติัจดัจา้งจากผูบ้ริหาร กรณี ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 5 - 7 วนั
วงเงินเกิน 10,000 บาท จดัท าใบสัง่จา้งซ่อม
 7. แจง้ทางโทรศพัทห์รือทางโทรสารให้ผูรั้บจา้งเขา้มาด าเนิน ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 1 - 2 วนั
การซ่อมแซมแกไ้ขหรือเปล่ียนอะไหล่
 8. การให้บริการมี 2 ประเภท ดงัน้ี
      - อยูใ่นระยะประกนับริษทัไม่คิดค่าใชจ่้าย
      - ไม่อยูใ่นระยะประกนับริษทัคิดค่าใชจ่้าย
 9. พสัดุแจง้คณะกรรมการตรวจรับการซ่อม กรณีบริษทัแจง้ ใชร้ะยะเวลา ประมาณ 3 - 5 วนั
การส่งมอบเคร่ือง
 10. กรรมการตรวจรับเรียบร้อย งานพสัดุจึงส่งมอบเคร่ืองให้  1 วนัหลงัจากคณะกรรมการตรวจรับ
ภาควิชา/หน่วยงาน เป็นล าดบัต่อไป หมายเหตุ 

 ก  าหนดระยะเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้เช่น
      - อะไหล่สัง่ตรงจากต่างประเทศ
      - ตอ้งส่งให้ศูนยบ์ริการส านกังานใหญ่ซ่อมเท่านั้น

 4. การตรวจสอบพสัดุประจ าปี 1. งานพสัดุจดัท าหนงัสือให้ภาควิชา/หน่วยงานเสนอรายช่ือ ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 วนั
 คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี
 2. ภาควิชา/หน่วยงานส่งรายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ ใชร้ะยะเวลาประมาณ 15 วนั
 ตรวจสอบพสัดุ,ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และจ าหน่ายพสัดุ
 3. จดัท าค  าสัง่คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบพสัดุประจ า ใชร้ะยะเวลาประมาณ 10 วนั
 ปีพร้อมรายการครุภณัฑที์มีอยูท่ ั้งหมดจนถึง 30 ก.ย. ปี ปัจจุบนั
 4. คณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่ายพสัดุประจ าปีรายงาน ใชร้ะยะเวลาประมาณ 30 วนัท าการ
 ตรวจสอบฯ
 5. สรุปผลการตรวจสอบฯให้คณะกรรมการลงนามพร้อม ใชร้ะยะเวลาประมาณ 7 วนั
 เสนอรายงานผูบ้ริหาร
 6. จดัท ารายงานผลการตรวจสอบรับ - จ่ายพสัดุประจ าปีเสนอ ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 วนั
 ผา่นมหาวิทยาลยัเพ่ือส่งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 เงินแผน่ดิน
 7. จดัท าค  าสัง่ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงรายงานรายการครุภณัฑ์ ใชร้ะยะเวลาประมาณ 7 วนั
 ท่ีบ  ารุง,  สูญหาย และใชง้านไม่ไดเ้ห็นควรจ าหน่าย
 8. คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงรายงานผลการตรวจ ใชร้ะยะเวลาประมาณ 15 วนั
สอบ พร้อมลงนามเสนอผูบ้ริหาร
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 9. จดัท าค  าสัง่คณะกรรมการด าเนินการจ าหน่ายพสัดุประจ าปี
 และประกาศจ าหน่ายพสัดุประจ าปี พร้อมรายการครุภณัฑ์
 ท่ีจะจ าหน่าย
 10. คณะกรรมการฯด าเนินการเคาะราคาเพ่ือจ าหน่ายพสัดุ              
 11. ด าเนินการส่งมอบเงินให้การเงิน
 12. คณะกรรมการฯรายงานผลการจ าหน่าย ขั้นตอนท่ี 9 - 12 ใชร้ะยะเวลาประมาณ 20 วนั
 13. บนัทึกบญัชีรายการท่ีจ  าหน่ายออกจากบญัชี  ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 วนั

 14. จดัท าหนงัสือเสนอผา่นมหาวิทยาลยัเพ่ือส่งรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเงินแผน่ดิน  ใชร้ะยะเวลาประมาณ 5 วนั

 5. การจ าหน่ายพสัดุ  1. ภาควิชา/หน่วยงานส่งรายการครุภณัฑท่ี์จ าหน่ายพร้อม
 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จริงและคณะกรรมการ
 จ าหน่ายครุภณัฑ ์
 2. จดัท ารายงานขออนุมติัจ าหน่ายพสัดุพร้อมรายการพสัดุ  ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 วนั
 ท่ีจ  าหน่าย
 3. จดัท าค  าสัง่จ  าหน่ายพสัดุ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ  ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 วนั
 ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและคณะกรรมการจ าหน่ายพสัดุ
 4. คณะกรรมการรายงานผลการสอบขอ้เทจ็จริงพร้อมรายการ  ใชร้ะยะเวลาประมาณ 15 วนั
 ท่ีจะจ าหน่าย
 5. งานพสัดุสรุปรายงานผลสอบขอ้เทจ็จริงงเสนอผูบ้ริหาร  ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 วนั
 ลงนาม
 6. จดัท าประกาศจ าหน่ายพสัดุพร้อมรายการท่ีจ  าหน่าย
 7. คณะกรรมการจ าหน่ายพสัดุด าเนินการเคาะราคาเพ่ือ             ใชร้ะยะเวลาประมาณ 20 วนั
 จ  าหน่ายพสัดุ
 8 .ด าเนินการส่งมอบเงินให้การเงิน  ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 - 2 วนั
 9. คณะกรรมการรายงานผลการจ าหน่าย  ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 วนั
 10. บนัทึกบญัชีรายการท่ีจ  าหน่ายออกจากบญัชี  ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 - 5 วนั
 11. จดัท าหนงัสือเสนอผา่นมหาวิทยาลยัเพ่ือส่งรายงานต่อ
 คณะกรรมการตรวจสอบเงินแผน่ดิน
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                                         บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์  (ภาควิชา/หน่วยงาน)......................................................... โทร. ……………………… 

ที่ ศธ 6908(   )/………………        วันที ่   ....................................................... 

เร่ือง ขอให้ด าเนินการจัดซื้อหรือจ้าง 

เรียน    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 

  ด้วยภาควิชา/หน่วยงาน..............................................................คณะแพทยศาสตร์ มีความจ าเป็น  
ต้องการให้งานพัสดุด าเนินการ (    ) ซื้อ (    ) จ้าง……………………………………………………………….…………….……..……                          
เหตุผลและความจ าเป็น (โดยละเอียด)……………………………………………………………………………….…….…………………………                                                  
โดยต้องการใช้พัสดุประมาณ วันที่……………………………………………………………………………….………….………………….… 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ล าดับ
ที ่

รายการที่ขอให้ซื้อหรือจ้าง จ านวน
หน่วย 

ราคาโดยประมาณ หมายเหตุ 

ต่อหน่วย จ านวน  
        
        
        
        
        
        

รวม ……………รายการ                                           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    
ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการโดยใช้เงิน (     ) งบประมาณ   (     ) รายได้  หมวดรายจ่าย……………………………………….…... 
แผนงาน……………………………………………...................................................................................................................... 
งาน/โครงการ…………………………………………………………………...................................................................................... 

1. คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ร่าง TOR / คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
(กรณีวงเงินมากกว่า 1 แสนบาทแต่ไมเ่กิน 5 แสนบาท) 

1.1         กรรมการ 

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   
(กรณีวงเงินต่ ากว่า 1 แสนบาท) 

2.1         กรรมการ 
(กรณีวงเงินมากกว่า 1 แสนบาทแต่ไมเ่กิน 5 แสนบาท) 

2.1         กรรมการ/ประธานกรรมการ 

2.2         กรรมการ 
2.3         กรรมการ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง                         
                        
       

                       ………….………………………...……………….ผู้ขอ 
                        (...................................................................) 

      ต าแหน่ง….……………………………………………… 



                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  คณะแพทยศาสตร์ (ภาควิชา/หน่วยงาน)..................................................................โทร. ........................ 

ที่ ศธ 6908(  )/..............                                 วันที ่                                       . 

เรื่อง   เสนอรายชื่อคณะกรรมการและขอให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

                  ตามท่ี ภาควิชา/หน่วยงาน                                                                             ได้รับเงิน
งบประมาณประจ าปี             เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตาม
ใบงวดเงิน นั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงเห็น
ควรแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นกรรมการ 
ล าดับ 

ครุภัณฑ์ 
รายการ (ระบุข้อมูลให้ตรงกับใบงวดเงินงบประมาณ) 

จ านวน/
หน่วย 

วงเงินงบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 

 
 

  

 

สถานที่ติดตั้งพัสดุ ณ ห้อง.......................................... ชั้น............. อาคาร....................................... ................... 
1. คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ร่าง TOR / คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 

1.1         กรรมการ 
(กรณีวงเงินมากกว่า 5 แสนบาท)  

1.1         กรรมการ/ประธานกรรมการ 
1.2         กรรมการ 
1.3         กรรมการ 

2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณวีงเงินมากกว่า 5 แสนบาทและรายชื่อไม่ซ้ ากับข้อ 3) 
 

2.1         กรรมการ/ประธานกรรมการ 
2.2         กรรมการ 
2.3         กรรมการ 

3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  (รายชื่อไม่ซ้ ากับข้อ 2) 
 

3.1         กรรมการ/ประธานกรรมการ 
3.2         กรรมการ 
3.3         กรรมการ 

 

ทั้งนี้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตามที่ได้เสนอรายชื่อแล้ว 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 

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

ต าแหน่ง................................................................................ 



ใบเสนอราคา 
                เขียนที ่................................................................. 
       วนัที ่............. เดือน .......................... พ.ศ. ................... 
 ขา้พเจา้ .............................................................. อาย ุ............. ปี สัญชาติ .................. เช้ือชาติ....................... 
ช่ือร้าน  หา้ง  บริษทั  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ....................................................................................................................... 
ทะเบียนการคา้เลขท่ี ................................................ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ...................................................... 
ตั้งบา้นเรือนอยู ่เลขท่ี ................. ถนน .................................ต  าบล............................. อ  าเภอ...................................... 
จงัหวดั ...................................................... โทรศพัท ์.................................................... 
ขอเสนอราคา ........................................................................................................... ดงัต่อไปน้ี 
ล าดับ
ที่ 

จ านวน
หน่วย 

รายการ ราคาต่อหน่วย 
จ านวนเงิน 

บาท ส.ต. 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ........................... บาท ............... ส.ต. (...........................................................................) 
ก าหนดส่งของ / ก าหนดแลว้เสร็จ ภายใน.......................... วนั  ก าหนดยนืราคาภายใน ............................. วนั 
 

(ลงช่ือ) .................................................... ผูต้กลงราคา (ลงช่ือ) ...................................................... ผูเ้สนอราคา 
            (...................................................)                (....................................................) 



ผู้ขาย/ผู้รับจา้ง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง เลขที ่
วันที่

ทีอ่ยู่ ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
62 หมู ่7 ถนนรังสิต นครนายก

เลขทีป่ระจ าตัวผู้เสียภาษี ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
ใบเสนอราคาเลขที ่: ลงวันที่ โทรศัพท/์โทรสาร 0-3739-5457

เลขทีบ่ัญชเีงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชี
ธนาคาร

ตามที ่ผู้ขาย/ผู้รับจา้ง ได้เสนอราคาไว้ต่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงได้รับราคา
และตกลงซ้ือ/จา้ง ตามรายการดังต่อไปนี้

#DIV/0!

0 0

5 0 0

หน่วย ราคาต่อหน่วย (บาท)

3 0 0 #DIV/0! -                   

มูลค่าสินค้า (บาท)

จ านวนเงนิ (บาท)

2 0 0 #DIV/0! -                   

-                   
ล าดับ จ านวน

-                  
-                   

-                   

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (บาท)
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บาท)

(ศูนยบ์าทถ้วน)

-                   

-                   

4

รายการ

0

0

        
        

/การส่ัง...

0

-

#DIV/0!0

-
-
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0 0 0

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง



การสัง่ซ้ือ/สัง่จ้าง อยู่ภายใตเ้งือ่นไขตอ่ไปน้ี
1. ก าหนดส่งมอบภายใน วัน นบัถัดจากวันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้รับใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
2. ครบก าหนดส่งมอบวันท่ี
3. สถานที่ส่งมอบ ณ

ชั้น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ระยะเวลารับประกัน ปี
5. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเปน็รายวันในอัตราร้อยละ ของราคาส่ิงของ/งาน

ที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100.-บาท
6. ส่วนงานสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฎว่าสินค้านัน้มีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบไุว้ในใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

กรณีนี ้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จะต้องด าเนนิการเปล่ียนใหม่ใหถู้กต้องตามใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ทุกประการ
7. กรณีงานจ้าง ผู้ว่าจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือบางส่วนแหง่สัญญานีไ้ปจ้างช่วงอีกทอดหนึง่ เว้นแต่การจ้างช่วงงาน

แต่บางส่วนที่ได้รับอนญุาตเปน็หนงัสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนญุาตใหจ้้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวได้
ไม่เปน็เหตุใหผู้้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหนา้ที่ตามสัญญานี ้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด
และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนัน้ทุกประการ กรณีผู้รับจ้าง
ไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึง่ ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเปน็จ านวนเงิน
ในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี ้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

8. การประเมินผลการปฏบิติังานของผู้ประกอบการ หนว่ยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏบิติังานแล้วเสร็จตามสัญญา
หรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อน ามาประเมินผลการปฏบิติังานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ
1. การติดอากรแสตมปใ์หเ้ปน็ไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการใหใ้บส่ังซ้ือมีผลตามกฎหมาย
2. ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างนีอ้้างอิงตามเลขท่ีโครงการ โดยวิธี

ลงชื่อ........................................................................ผู้ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ลงชื่อ........................................................................ผู้รับใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

งานคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์
โทรศัพท/์โทรสาร 0-3739-5457
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ Passadu_med@hotmail.com

0
0 อาคาร 0

(…………………………………………………………………)

0

…
หวัหนา้เจ้าหนา้ที่

-2-

0



เขยีนที ่คณะแพทยศาสตร์
วันที่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้มีนามขา้งท้ายนีไ้ด้พร้อมกนัตรวจรับพัสดุ ณ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึง

ได้น าส่งตามสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ เลขที่ ลงวันที ่
และตามใบส่งมอบ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจง้หนี ้เลขที่ ลงวันที ่
ดังปรากฏรายละเอยีดการตรวจรับดังต่อไปนี้

มูลค่าสินค้า บาท
ภาษีมูลค่าเพิม่ % บาท

รวมเป็นเงินทัง้สิน้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุแล้ว ผลปรากฎว่าถกูต้องครบถว้นตามสัญญาหรือขอ้ตกลง
จงึพร้อมกนัลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 มีค่าปรับ  ไม่มีค่าปรับ

ลงชื่อ..................................................................ผู้ตรวจรับพัสดุ

-                  (ศูนยบ์าทถ้วน)

0 0 0 #DIV/0! -                   

-                   3 0 0 0 #DIV/0!

4 0 0 0 #DIV/0! -                   

5

7 -              
-                             

-                   

2

ล าดับ
ที่

หน่วย จ านวนเงนิ หมายเหตุ
จ านวน
สิ่งของ

รายการ
ราคา

หน่วยละ

0 0 0

0

0 0 0 0

()

-61

0 0 0 -                   #DIV/0!

ใบตรวจรับการจดัซ้ือ/จดัจา้ง
ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ้ 175

ผู้ขาย 0 0 0



 

ใบเบิกพสัดุ 
 

ที่…………………./ 25……                              คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

เรียน  คณบดี                     วนัท่ี………….เดือน……………………พ.ศ………..… 

 ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอเบิกพสัดุ ส าหรับใชใ้นราชการของคณะแพทยศาสตร์  งาน/ภาควชิา 
………………………………………………………………………..ตามรายการขา้งล่างน้ี 
ล าดบั รายการ    รหัส 

 
หน้า
บัญชี 

จ านวนของ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

                            อนุญาตให ้จ่ายได ้
……………………………………..ผูเ้บิก                                   …………………………………..ผูอ้นุญาต 
(…………………………………….)                                 (นางสาววนิดา  วฒันะ) 

……………………………………..ต าแหน่ง                                 หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 

……………………………………..ผูรั้บของ 
(…………………………………….) 

       ไดจ่้ายของแลว้และลงบญัชี 
 
 

………………………………………. 
              เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 

ใบเบิก……………………/………………………เจา้หนา้ท่ีผูล้งบญัชีเป็นผูใ้หล้  าดบัท่ี 



ส่วนงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ งานคลังและพัสดุ โทร. 0-3739-5457

ที่ ศธ 6908 (1)/ วันที่    2560

เรื่อง รายงานขอซ้ือ
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ด้วย มีความประสงค์จะ ดังนี้

จ านวน
รายการที่ 2  
1. เหตุผลความจ าเปน็ :
2. รายละเอียดของพัสดุ :
3. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
4. วงเงินที่จะซ้ือ :
โดยใช้เงิน :
งบ : หมวด :
แผนงาน :
ผลผลิต :
เงินอุดหนนุทั่วไป :
5. ก าหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุหรือใหง้านนัน้แล้วเสร็จ :
6. วิธีที่จะซ้ือ และเหตุผล :

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ : การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
8. ข้อเสนออื่นๆ : เหน็ควรแต่งต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเหน็ชอบขอได้โปรด
1. เหน็ชอบในรายงานขอซ้ือดังกล่าวข้างต้น
2. อนมุัติใหแ้ต่งต้ัง  เปน็ผู้ตรวจรับพัสดุ

ค าสัง่
คณะแพทยศาสตร์

วธิเีฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินห้าแสนบาท ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ตาม 
พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

งบด าเนนิงาน

…
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านกังานคณบดีเจ้าหนา้ที่

… …

ภายใน  วัน นบัถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
-

0
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

เห็นชอบ และอนุมตัิ

หวัหนา้เจ้าหนา้ที่

…

0
ครุภณัฑ์.......................................  (รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบ)
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0 0

0

บนัทึกขอ้ความ

ขอซ้ือ

เพื่อ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบ

(ศูนย์บาทถ้วน)
รายได้ (เงินอุดหนนุจากรัฐบาล) ประจ าป ีพ.ศ. 2561

                        -   บาทเปน็จ านวนเงินสืบราคาจากท้องตลาด
บาท                        -   



ส่วนงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ งานคลังและพัสดุ โทร. 0-3739-5457

ที่ ศธ 6908 (1)/ วันที่    2560

เรื่อง รายงานขอซ้ือ
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ด้วย มีความประสงค์จะ ดังนี้

จ านวน
รายการที่ 2  
1. เหตุผลความจ าเปน็ :
2. รายละเอียดของพัสดุ :
3. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
4. วงเงินที่จะซ้ือ :
โดยใช้เงิน :
งบ : หมวด :
แผนงาน :
ผลผลิต :
เงินอุดหนนุทั่วไป :
5. ก าหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุหรือใหง้านนัน้แล้วเสร็จ :
6. วิธีที่จะซ้ือ และเหตุผล :

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ : การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
8. ข้อเสนออื่นๆ : เหน็ควรแต่งต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเหน็ชอบขอได้โปรด
1. เหน็ชอบในรายงานขอซ้ือดังกล่าวข้างต้น
2. อนมุัติใหแ้ต่งต้ัง  เปน็ผู้ตรวจรับพัสดุ

ค าสัง่
คณะแพทยศาสตร์

วธิเีฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินห้าแสนบาท ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ตาม 
พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)

งบด าเนนิงาน

…
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านกังานคณบดีเจ้าหนา้ที่

… …

ภายใน  วัน นบัถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
-

0
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

เห็นชอบ และอนุมตัิ

หวัหนา้เจ้าหนา้ที่

…

ครุภณัฑ์.......................................  (รายละเอียดตามใบเสนอราคาแนบ)
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0

บนัทึกขอ้ความ

ขอซ้ือ

เพื่อ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบ

(ศูนย์บาทถ้วน)
รายได้ (เงินอุดหนนุจากรัฐบาล) ประจ าป ีพ.ศ. 2561

                        -   บาทเปน็จ านวนเงินสืบราคาจากท้องตลาด
บาท                        -   
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ใบแจ้งซ่อมครุภณัฑ์ 
 
 
       ภาควิชา/หน่วยงาน……………………………….. 
       วนัท่ี………..เดือน……………………พ.ศ………… 
 
เร่ือง   ขอแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ 
 
เรียน  หัวหน้างานคลังและพัสดุ        
 
 
             ด้วยภาควิชา/หนว่ยงาน…………………………………………..………มีความประสงค์จะท าการ 
ซอ่มครุภณัฑ์ รายการ…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเลขครุภัณฑ์………………………….………………………………………………...….โดยมีรายละเอียด
ที่ต้องซ่อม ต่อไปนี ้

1. ………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………………………………. 
5. ……………………………………………………………………………….   

 
 
                    จงึเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการซอ่มตอ่ไป 
 
 
 
                           …………………………………..หวัหน้าภาควิชา/หนว่ยงาน 
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ใบยืมวัสดุของคณะแพทยศาสตร์ 

 
วนัท่ี.......................................................... 

 
เรียน  หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ
 

  ข้าพเจ้า.....................................................................ต าแหนง่.......................................... 
หนว่ยงาน/ภาควิชา.................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
จ านวน.....................................................เพ่ือใช้ประโยชน์เก่ียวกบั............................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
และจะสง่คืนประมาณวนัท่ี......................................................................................................................... 

                                                                               
อนญุาตให้จา่ยได้ 

           
           .................................................ผู้อนญุาต 

         (นางสาววนิดา  วฒันะ) 
       หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ

(ผู้ ยืม)...............................................................               
        (..............................................................) 
(ต าแหนง่).........................................................                                  
  
 ผู้ รับของ......................................................... 
 
 
ผู้จา่ยของ......................................................... 
                           เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ
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ใบยืมครุภัณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ 
 

วนัท่ี......................................................... 
 
เรียน  เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ
 ข้าพเจ้า.................................................................ต าแหนง่.......................................................... 
หนว่ยงาน/ภาควิชา................................................................................................................................... 
รายการ.................................................................................................................................................... 
หมายเลขครุภณัฑ์..................................................................................................................................... 
จ านวน..........................................................เพ่ือใช้ประโยชน์เก่ียวกบั........................................................ 
................................................................................................................................................................ 
และจะสง่คืนประมาณวนัท่ี......................................................................................................................... 
 

...............................................................ผู้ ยืม 
 
เรียน  คณบดี 
 
              เพ่ือโปรดพิจารณา 
              (    )  ให้ยืม 
              (    )  ไมใ่ห้ยืม 
 
                         อนุมัต ิ
 
 
(ศาสตราจารย์ นายเเพทย์ชยัรัตน์  นิรันตรัตน์) 
                 คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ 

         ...................................ผู้ให้ยืม 
ลงวนัท่ี................................... 

การรับคืน 
 งานพสัดไุด้รับคืนแล้วเม่ือ..................................................................... 

...............................................................ผู้ รับคืน 

...............................................................ผู้สง่คืน 
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
เลขท่ี..………../…………… 

 

                        วนัท่ี…………………………………………….. 
 
เรียน  ผู้จัดการ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน….……………………………………… 
 

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ได้รับเอกสารการย่ืนซองสอบราคา 
รายการ……..……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
จ านวน………………….……..……….ตามเอกสารสอบราคา ซือ้/จ้าง เลขท่ี….…….……./…...……..… 
เวลา…………………………..น. ซึง่ทางคณะแพทยศาสตร์ได้รับเรียบร้อยแล้ว 
 
  จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
                  (นางสาววนิดา  วฒันะ) 
             นกัวิชาการพสัด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานคลงัและพสัด ุ
โทร. 037-395457 
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โทร. 02-260-0125 

 
หนงัสือรับเอกสารการย่ืนซองประกวดราคา   เลขท่ี …………../…………. 

 
       วนัท่ี……………………………………… 
 
เรียน  ผู้จัดการ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน……………………………………… 
 

  คณะแพทยศาสตร์  ได้รับเอกสารการย่ืนซองประกวดราคา รายการ………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
จ านวน……………………..……ตามเอกสารประกวดราคา ซือ้/จ้าง  เลขท่ี………….……./.……..…. 
เวลา…………………………..น. ซึง่ทางคณะแพทยศาสตร์ได้รับเรียบร้อยแล้ว 
 
  จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
        
     ลงช่ือ……………………………………….ประธานกรรมการ 
             (                                                      ) 
 
     ลงช่ือ……………………………………….กรรมการ 
             (                                                      ) 
 
     ลงช่ือ………………………………………..กรรมการ 
              (                                                             ) 
 
งานคลงัและพสัด ุ
โทร. 02-2602122-4 ตอ่ 4205,4206 



………….......………………………………………………………………………………………………………………………………
………….......………………………………………………………………………………………………………………………………

วันที่ ล ำดบัที่ ช่ือบริษัท ช่ือผู้แทนบริษัท โทรศพัท์
1 TEL.

FAX.

2 TEL.

FAX.

3 TEL.

FAX.

4 TEL.

FAX.

5 TEL.

FAX.

6 TEL.

FAX.

7 TEL.

FAX.

8 TEL.

FAX.

9 TEL.

FAX.

10 TEL.

FAX.
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บัญชีรายช่ือบริษัทที่รับรายละเอียด/ยื่นซอง/ดสูถานที่..................................................................................



………….......………………………………………………………………………………………………………………………………

วันที่ ล ำดบัที่ ช่ือบริษัท ช่ือผู้แทนบริษัท โทรศพัท์
11 TEL.

FAX.

12 TEL.

FAX.

13 TEL.

FAX.

14 TEL.

FAX.

15 TEL.

FAX.

16 TEL.

FAX.

17 TEL.

FAX.

18 TEL.

FAX.

19 TEL.

FAX.

20 TEL.

FAX.

บัญชีรายช่ือบริษัทที่รับรายละเอียด/ยื่นซอง/ดสูถานที่.......................................................................................................
................................................................................................................................................................
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                                     ใบรับหลักประกันซอง           

     คณะแพทยศาสตร์ 
             มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

วนัท่ี……..….เดือน….…………………..พ.ศ……………. 
 

          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  ได้รับหลกัประกันซองของ 
บริษัทฯ, ห้างหุ้นสว่นจ ากดั …………………………………………………..ไว้แล้วเพ่ือเป็นหลกัประกนัในการ
ย่ืนซองประกวดราคา งาน……………………………………………….……………………………………คือ 

(    )  เงินสด    (    )  หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ   
(    )  พนัธบตัรรัฐบาลไทย              (   )  หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ 
(    )  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสัง่จา่ย 

ช่ือ ธนาคาร / บริษัทเงินทนุ…………………………………………………….สาขา..………………………….. 
เลขท่ี…………………………………….ลงวนัท่ี………………………..จ านวนเงิน……………………….บาท 
(…………………………………………..……………..) 
 
                ………………….…………….…….เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
                (……………………….……….…….) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    ใบขอรับหลักประกันซองคืน 
         
        วนัท่ี……………เดือน………….…………พ.ศ……...….. 

 
      ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการประกวดราคาจากคณะกรรมการพิจารณาผลการการประกวดราคาแล้ว  

และได้รับหลกัประกนัซองดงักลา่วข้างต้นคืนไปครบถ้วนถกูต้อง 
 
      ลงช่ือ………………………………….ผู้ รับหลกัประกนัซอง 
            (…….……………………………..) 
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แบบฟอร์มบนัทกึการรับ - สง่มอบกญุแจตู้ปิดประกาศ 

 

สว่นท่ี  1  แบบสง่มอบกญุแจให้เจ้าหน้าท่ีปลดประกาศออก 
 
      ในวนัท่ี ……………..………………… เวลา …………………น.  ได้สง่มอบกญุแจตู้ปิดประกาศ 
ให้กบัเจ้าหน้าท่ีปลดประกาศออก และพยาน เพ่ือด าเนินการปลดประกาศออกจากตู้ปิดประกาศตอ่ไป 
 

                                                            (ลงช่ือ)…………..…………………………เจ้าหน้าท่ีปิดประกาศ / ผู้ เก็บรักษากญุแจ 
          (……………………………………..)ผู้สง่มอบกญุแจ 
   

(ลงช่ือ)……………………………………...เจ้าหน้าท่ีปลดประกาศออก 
         (………..…………………………….)ผู้ รับมอบกญุแจ 
 
(ลงช่ือ)………………………………………พยานปลดประกาศ 
          (…..………………………………….)  

   
สว่นท่ี 2 การรับมอบกญุแจจากเจ้าหน้าท่ีปลดประกาศออก 
 

ในวนัท่ี ………………………………….. เวลา ……………….น.  ได้รับมอบกญุแจตู้ปิดประกาศ 
จากเจ้าหน้าท่ีปลดประกาศออก และพยาน เพ่ือเก็บรักษาไว้ตามระเบียบ 
 

  (ลงช่ือ)……………………………………เจ้าหน้าท่ีปิดประกาศ / ผู้ เก็บรักษากญุแจ 
                      (………………………………………)ผู้ รับมอบกญุแจ 
 

  (ลงช่ือ)…………………………………….เจ้าหน้าท่ีปลดประกาศออก 
                      (………………………………………)ผู้สง่มอบกญุแจ 
 
  (ลงช่ือ)………………………………………พยานปลดประกาศ 
           (………………………………………) 
 
 

หมายเหต ุ   การจดัท าให้ท า 3 ฉบบั 
      -  เจ้าหน้าท่ีปิดประกาศ / เก็บรักษากญุแจ    เก็บ  1  ฉบบั 
      -  เจ้าหน้าท่ีปลดประกาศออก           เก็บ  1  ฉบบั 
      -  สง่งานธุรการของหน่วยงาน           เก็บ  1  ฉบบั 



ล า วนัที่ เลขที่ประกาศ วนัที่ รายการ วนัที/่เวลา หมาย

ดบั บนัทกึ ประกวดราคา ประกาศ ยื่นซอง วนัที่ วนัที่ สง่ถึง หนงัสือที่ เหตุ

ที่ ผู้ ปิด พยาน ผู้ปลด พยาน ลงวนัที่ ลงช่ือ วนัที่รับ

90

คณะแพทยศาสตร์

ทะเบียนประกาศประกวดราคา

ประจ าปีงบประมาณ.................................

ลงช่ือ ลงช่ือ ผู้น าสง่ผู้ รับ

การปลดประกาศการรับมอบเพ่ือปิดประกาศ การสง่/การรับมอบ




