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คำนำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนพัสดุ ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำน
พัสดุ และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนพัสดุได้ใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรบริหำรงำน
พัสดุ ให้เป็นระบบและมำตรฐำนเดียวกันทุกหน่วยงำน
กำรบริหำรพัสดุ เป็นกระบวนกำรตั้งแต่กำรวำงแผน กำหนดควำมต้องกำร ตั้ง
งบประมำณ จัดหำ แจกจ่ำย ควบคุม และกำรจำหน่ำย องค์ประกอบเหล่ำนี้ก็เพื่อสนับสนุนและสนอง
ควำมต้องกำร ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย ต้องปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุว่ำด้วยกำรพัสดุเงินรำยได้
พ.ศ. 2537 ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรปรับเปลี่ยน ยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติม กฎ ระเบีย บ และข้อบังคับต่ำง ๆ
อยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงำนประสบปัญหำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน กำรประสำนงำนร่วมกันระหว่ำงบุคลำกร
ส่วนกลำงกับภำควิชำ/หน่วยงำนอยู่เสมอ
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมำยในทิศทำงเดียวกันและมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง งำนพัสดุ
จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับกำรปฏิบัติงำนพัสดุขึ้น โดยได้รวบรวมระเบียบ วิธีกำร ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
แบบฟอร์มต่ำง ๆ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบ ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะ
เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงำน และหน่วยงำนไม่มำกก็น้อย
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คู่มือการปฏิบัติงาน
งานพัสดุ
1. ผู้ปฏิบัติ

พนักงำนพัสดุ, นักวิชำกำรพัสดุ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงขั้นตอนกำรจัดหำวัสดุและครุภัณฑ์ของภำควิชำ/หน่วยงำนในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงโดยวิธีกำรตำมระเบียบพัสดุ จนได้มำซึ่งวัสดุและครุภัณฑ์ตำมควำมต้องกำร
ในรำคำที่เหมำะสมตำมวงเงินงบประมำณที่มีอยู่

3. ขอบข่าย

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมระเบียบพัสดุ โดยวิธีตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ
วิธีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตำมหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงกำรคลัง
กำหนด สำหรับเงินงบประมำณแผ่นดิน และเงินรำยได้ของคณะ

4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

อำจำรย์ หรือภำควิชำ หรือผู้ขอใช้บริกำร
รำยกำรหรืองบประมำณที่ได้รับจัดสรร หรือที่มีอยู่
แบบฟอร์ม หรือเอกสำรกำรขอจัดซื้อจัดจ้ำง
เอกสำรกำรได้มำซึ่งพัสดุ
พัสดุตำมรำยกำรที่ต้องกำร
ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน จนถึงขั้นตอนในกำรเบิกจ่ำยเงิน

5. คานิยาม
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กระทำได้ 5 วิธี คือ
5.1 วิธีตกลงราคา ได้แก่ กำรซื้อหรือจ้ำงครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำไม่เกิน 100,000 บำท
5.2 วิธีสอบราคา ได้แก่ กำรซื้อหรือจ้ำงครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำเกิน 100,000 บำท
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บำท
5.3 วิธีประกวดราคา ได้แก่ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำเกิน 2,000,000 บำท
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-

5.4 วิธีพิเศษ ได้แก่ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำเกิน 100,000 บำท
กำรซื้อโดยวิธีพิเศษ ให้กระทำได้เฉพำะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้คือ
จะขำยทอดตลำด เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หำกล่ำช้ำอำจจะเสียหำย
แก่รำชกำร หรือเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรำชกำรเป็นพัสดุที่จำเป็น
ต้องซื้อโดยตรง เป็นพัสดุที่ใช้ในรำชกำรลับ เป็นพัสดุที่มีควำมจำเป็นต้องใช้
เพิ่มในสถำนกำรณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วน เป็นพัสดุที่ต้องซื้อจำกต่ำงประเทศ
เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของกำรใช้งำนหรือมีข้อจำกัดทำงเทคนิคที่จำเป็น
ต้องระบุยี่ห้อ โดยเฉพำะเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำง และเป็นพัสดุ
ที่ได้ดำเนินกำรโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
สำหรับกำรจ้ำงโดยวิธีพิเศษ ให้กระทำได้เฉพำะกรณีหนึ่งกรณีใดต่อไปนี้คือ
เป็นงำนที่ต้องจ้ำงช่ำงผู้มีฝีมือโดยเฉพำะหรือผู้มีควำมชำนำญเป็นพิเศษ
เป็นกำรจ้ำงซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทรำบควำมชำรุดเสียหำยก่อน
จึงจะประมำณค่ำซ่อมได้ เป็นงำนที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หำกล่ำช้ำอำจจะ
เสียหำยแก่รำชกำร เป็นงำนที่ต้องปกปิดเป็นควำมลับของทำงรำชกำร เป็นงำนที่
จำเป็นต้องจ้ำงเพิ่ม ในสถำนกำรณ์จำเป็นหรือเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรำชกำร และจำเป็นต้องจ้ำงเพิ่ม (Repeat order) และเป็นงำนที่ได้
ดำเนินกำรโดยวิธีแล้วไม่ได้ผลดี
5.5 วิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงของส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มี
ฐำนะเป็นรำชกำรกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสำหกิจ ในกรณีดังนี้คือ
เป็นผู้ผลิตหรือทำงำนจ้ำงนั้นเอง และมีกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
ให้ซื้อหรือจ้ำง
5.6 วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ กำรจัดหำพัสดุตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยวิธี
กำรซื้อหรือกำรจ้ำง แต่ไม่รวมถึงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ กำรจ้ำงออกแบบและควบคุมงำน
กำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษที่สำมำรถทำได้ตำมระเบียบอื่น
โดยกำหนดให้ผู้เสนอรำคำได้เสนอรำคำแข่งขันกันเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ภำยในระยะเวลำ และ ณ สถำนที่ที่กำหนด โดยไม่เปิดเผยตัวเลขที่มีกำรเสนอรำคำ
กำรซื้อหรือกำรจ้ำงครั้งหนึ่งซึ่งมีรำคำเกิน 2,000,000 บำท

-3-

6. รายละเอียด
6.1 เมื่อภำควิชำ/หน่วยงำนได้รับเอกสำรงบประมำณ รับทรำบรำยกำรครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำงที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ รับทรำบวงเงินจัดสรรค่ำตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ และกำหนดวงเงินค่ำวัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อใช้ในกำรเรียน
กำรสอน
6.2 ภำควิชำ/หน่วยงำน จัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครุภัณฑ์ประจำปีเสนองำนพัสดุ
6.3 งำนพัสดุ จัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีเสนอมหำวิทยำลัยเพื่อทรำบ
และกำหนดเป็นแนวทำงและระยะเวลำในกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไป
ตำมแผนที่วำงไว้
6.4 เมื่อภำควิชำ/หน่วยงำน มีควำมประสงค์จะขอให้พัสดุจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุ
ก็จะใช้แบบฟอร์มขอให้ดำเนินกำรจัดซื้อ เขียนรำยละเอียดรำยกำรวัสดุ
ที่ต้องกำรให้ดำเนินกำรจัดซื้อพร้อมใบเสนอรำคำถ้ำมี กำหนดเวลำที่ต้องกำร
พัสดุส่งให้งำนพัสดุเพื่อให้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ต่อไป
6.5 สำหรับรำยกำรครุภัณฑ์ ภำควิชำ/หน่วยงำน จะกำหนดคุณลักษณะเฉพำะ
ของรำยกำรครุภัณฑ์ตำมแผนที่ได้กำหนด พร้อมแต่งตั้งกรรมกำร ส่งให้งำนพัสดุ
เพื่อดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ถูกต้องตำมระเบียบพัสดุ
6.6 เมื่องำนพัสดุได้รับรำยกำรขอจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุและครุภัณฑ์จำกภำควิชำ/หน่วยงำน
ก็จะนำมำตรวจสอบเอกสำร วงเงินงบประมำณและรำยกำรว่ำมีกำหนดไว้ในเอกสำร
งบประมำณหรือมีงบประมำณเพียงพอที่จะดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือไม่
6.7 หลังจำกตรวจสอบแล้ว ว่ำมีงบประมำณเพียงพอที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุในรำยกำร
ที่ภำควิชำหรือหน่วยงำนต้องกำรได้ หรือรำยกำรครุภัณฑ์ที่จะดำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงมีวงเงินงบประมำณและรำยกำรตรงตำมครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร ก็จะนำมำ
พิจำรณำดำเนินกำรตำมระเบียบพัสดุ ด้วยวิธีต่ำง ๆ ตำมวงเงินที่ระเบียบกำหนดไว้
และตำมควำมเหมำะสมของพัสดุในแต่ละรำยกำร

-4รายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
1. วิธีตกลงราคา
ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บำท มีวิธีตรวจสอบและปฏิบัติดังนี้
1) ตรวจสอบเอกสำรขอให้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ใบเสนอรำคำ รำยละเอียด
คุณลักษณะ และแค็ตตำล๊อค จำนวนเงิน กำหนดวันส่งมอบ และ
กำหนดวันยืนรำคำ
2) ตรวจสอบเงินงบประมำณและรำยกำรครุภัณฑ์ของแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำน
3) ตรวจสอบเงินประจำงวด หำกยังไม่มีเงินประจำงวดจะต้องส่งรำยละเอียด
รำยกำรคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์และใบเสนอรำคำให้งำนคลังขอเงิน
ประจำงวดจำกสำนักงำนงบประมำณก่อน เมื่อได้รับเงินประจำงวดหรือ
รำยกำรนั้นมีเงินประจำงวดแล้ว จึงจะดำเนินกำรในขั้นต่อไปได้
4) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง เสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ
5) ในกรณีที่วงเงินเกิน 10,000 บำทขึ้นไป ต่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในครั้งนั้น
ต้องจัดเอกสำรใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้ำงเพิ่มเติมเสนอต่อหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
เพื่อลงนำมในเอกสำร
6) แจ้งให้ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงลงนำมรับเอกสำรใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้ำง
7) แจ้งให้ผู้ขำยส่งมอบงำนหรือส่งมอบสิ่งของภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ในใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้ำง
8) ประสำนงำนกรรมกำรตรวจเพื่อตรวจรับสิ่งของหรือตรวจรับงำนจ้ำง
9) จัดทำเอกสำรใบตรวจรับพัสดุ กรณีวงเงินจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งนั้นเกิน
10,000 บำทขึ้นไป
10) ตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรส่งมอบ เช่น ใบส่งของ ใบกำกับภำษี
ต้องเป็นต้นฉบับตัวจริง จำนวนเงิน จำนวนรำยกำร ลงนำมผู้รับของ
ลงนำมผู้ส่งของ และวันที่ในเอกสำรต่ำง ๆ
11) บันทึกกำรรับและกำรจ่ำยในสมุดบัญชีพัสดุ
12) บันทึกกำรจ่ำยพัสดุ หรือสิ่งของ พร้อมคิดจำนวนเงินในเอกสำรใบเบิกพัสดุ
ของภำควิชำ/หน่วยงำน และส่งมอบพัสดุให้ภำควิชำ/หน่วยงำน
13) จัดทำรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเสนอต่อผู้มีอำนำจ เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน
ให้แก่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงต่อไป

-52. วิธีสอบราคา
ในวงเงินตั้งแต่ 100,000 บำท ถึง 2,000,000 บำท มีวิธีตรวจสอบและปฏิบัติดังนี้
1) ตรวจสอบเอกสำรขอให้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำยชื่อคณะกรรมกำรที่
เกี่ยวข้องกับรำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะ และแค็ตตำล๊อค
2) ตรวจสอบวงเงินงบประมำณ ชื่อรำยกำรของพัสดุที่ภำควิชำ/หน่วยงำนได้รับ
ตำมเอกสำรงบประมำณ
3) จัดทำรำยงำนขอจัดซื้อจัดจ้ำง จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำร จัดทำประกำศ
สอบรำคำและเอกสำรสอบรำคำ
4) ตรวจสอบเอกสำรตำมข้อ 3) เสนอผู้มีอำนำจให้ควำมเห็นชอบและลงนำม
ในเอกสำรสอบรำคำ
5) นำเอกสำรที่ผู้มีอำนำจให้ควำมเห็นชอบในกำรสอบรำคำให้เลขที่เอกสำร
วัน เดือน ปี ที่กำหนด วันเวลำกำรขำยแบบสอบรำคำ กำหนดวันยื่นซอง
ตรวจสอบกำรมีผลประโยชน์ร่วมกันและกำหนดวันเปิดซองสอบรำคำ
โดยปฏิบัติตำมระเบียบพัสดุข้อ 40
6) จัดชุดเอกสำรสอบรำคำให้มีเพียงพอต่อผู้มีควำมประสงค์ขอรับแบบสอบรำคำ
กับกำรประกำศขำยและจัดชุดเอกสำรคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ
7) ส่งเอกสำรเผยแพร่กำรสอบรำคำให้ผู้เกี่ยวข้อง ตำมระเบียบพัสดุข้อ 41
และข้อ 15 วรรค 2
8) ดำเนินกำรให้เอกสำรกำรสอบรำคำกับผู้มีควำมประสงค์ขอรับแบบ
สอบรำคำตำมเวลำที่กำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำ
9) ดำเนินกำรรับซองสอบรำคำตำมระยะเวลำที่กำหนด รวบรวมเอกสำรพร้อม
รำยงำนผลกำรรับซองสอบรำคำเสนอหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
10) ดำเนินกำรประสำนงำนคณะกรรมกำรเปิดซองเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอรำคำตำมระเบียบ
ข้อ 15 ตรี วรรค 2 และดำเนินกำรตำมข้อ 15 เบญจ วรรค 1
11) ดำเนินกำรร่วมกับคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ เปิดซองใบเสนอรำคำ
พิจำรณำผลกำรสอบรำคำ ตำมระเบียบข้อ 42 และข้อ 43
12) จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรพิจำรณำผลกำรสอบรำคำของคณะกรรมกำร
เปิดซองเสนอผู้มีอำนำจผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
13) ตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตรวจสอบรำยงำน วงเงินงบประมำณ
รำคำที่จัดสรร รำคำมำตรฐำน รำคำประเมิน รำคำกลำง (ถ้ำมี)
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14) สรุปควำมเห็นพร้อมเหตุผล เสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำผลกำรเปิดซอง
15) ตรวจสอบเงินประจำงวด หำกรำยกำรดังกล่ำวยังไม่มีเงินประจำงวด
ให้ถ่ำยสำเนำเอกสำรรำยงำนผลกำรเปิดซองสอบรำคำ คุณลักษณะเฉพำะ
ของครุภัณฑ์ แค็ตตำล๊อค และใบเสนอรำคำจัดส่งให้งำนงบประมำณ
ขอเงินประจำงวด
16) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง แจ้งกำรทำสัญญำซื้อขำย สัญญำจ้ำง
ตำมระเบียบข้อ 132 – 134
17) ประสำนงำนกับผู้ขำย เพื่อจัดทำสัญญำ โดยตรวจสอบเอกสำรดังนี้
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นหุ้นส่วน (กรณีนิติบุคคล)
หรือสำเนำทะเบียนบ้ำน บัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำหนังสือกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี)
- หลักประกันสัญญำซื้อ/จ้ำง ตำมระเบียบข้อ 141 - 142
- รำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้ำง
- แค็ตตำล๊อค และใบเสนอรำคำ
18) จัดทำสัญญำซื้อขำย/สัญญำจ้ำง ตำมระเบียบข้อ 136
19) ส่งเอกสำรสัญญำซื้อขำย/สัญญำจ้ำง เสนอผู้มีอำนำจลงนำม
20) กรณีวงเงินซื้อ/จ้ำง มีมูลค่ำตั้งแต่ 1,000,000 บำทขึ้นไป ส่งสำเนำสัญญำหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือให้สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน และกรรมสรรพำกรภำยใน
30 วัน นับตั้งแต่วันลงนำมในสัญญำหรือข้อตกลงตำมระเบียบพัสดุ ข้อ 135
21) จัดทำเอกสำรแจ้งสงวนสิทธิ์ กรณีผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำตำม
ระเบียบพัสดุข้อ 134 เสนอผู้มีอำนำจลงนำมส่งให้ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง
22) ประสำนงำนคณะกรรมกำรตรวจรับ กรณีผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงพร้อมที่จะ
ส่งมอบของหรือส่งมอบงำน
23) จัดทำเอกสำรใบตรวจรับ ตำมระเบียบพัสดุข้อ 71 – 72 ให้คณะกรรมกำร
ตรวจรับลงนำมตรวจรับตำมพัสดุที่ได้มีกำรส่งมอบตำมสัญญำ
24) ตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรส่งมอบ เช่น ใบส่งของ ใบกำกับภำษี
ต้องเป็นเอกสำรตัวจริง จำนวนเงิน จำนวนรำยกำร ลงนำมผู้รับของ
ลงนำมผู้ส่งมอบและวันที่ในเอกสำรต่ำง ๆ
25) บันทึกกำรรับพัสดุในสมุดทะเบียนพัสดุ
26) ให้หมำยเลขครุภัณฑ์ตำมหมวดหมู่ของกลุ่มครุภัณฑ์

-727) บันทึกเอกสำรในใบเบิกพัสดุ เพื่อเบิกจ่ำยให้แก่ภำควิชำ/หน่วยงำนเจ้ำของ
ครุภัณฑ์และดำเนินกำรส่งมอบครุภัณฑ์ให้ภำควิชำ/หน่วยงำน
28) จัดทำรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เสนอผู้มีอำนำจเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินให้แก่
ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงต่อไป
3. วิธีประกวดราคา
ในวงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บำทขึ้นไป มีวิธีตรวจสอบและปฏิบัติ ดังนี้
1) ตรวจสอบเอกสำรขอให้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยชื่อคณะกรรมกำร
ที่เกี่ยวข้องกับรำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะและแค็ตตำล๊อค
2) ตรวจสอบวงเงินงบประมำณ ชื่อรำยกำรของครุภัณฑ์ที่ภำควิชำ/หน่วยงำน
ได้รับเอกสำรงบประมำณ
3) จัดทำรำยงำนขอจัดซื้อจัดจ้ำง จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำร จัดทำประกำศ
ประกวดรำคำ และเอกสำรประกวดรำคำ
4) ตรวจสอบเอกสำรตำมข้อ 3) เสนอผู้มีอำนำจให้ควำมเห็นชอบและลงนำม
ในเอกสำรประกวดรำคำ
5) นำเอกสำรที่ผู้มีอำนำจให้ควำมเห็นชอบในกำรประกวดรำคำ ให้เลขที่เอกสำร
วันเดือนปี กำหนดวันเวลำกำรขำยแบบ กำหนดวันที่ยื่นซอง ตรวจสอบกำร
มีผลประโยชน์ร่วมกัน และกำหนดวันเปิดซองประกวดรำคำ โดยปฏิบัติตำม
ระเบียบพัสดุ ข้อ 40
6) จัดชุดเอกสำรประกวดรำคำให้มีเพียงพอกับกำรประกำศขำย และจัดชุดเอกสำร
ส่งคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ
7) ส่งเอกสำรเผยแพร่กำรประกวดรำคำให้ผู้เกี่ยวข้อง ตำมระเบียบพัสดุข้อ 41
และข้อ 15 วรรค 2
8) ดำเนินกำรรับซองประกวดรำคำตำมระยะเวลำที่กำหนด รวบรวมเอกสำร
และหลักประกันซองประกวดรำคำ ส่งเอกสำรส่วนที่ 1 ให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำผล
9) ดำเนินกำรประสำนงำนคณะกรรมกำรพิจำรณำผล เพื่อตรวจสอบ
กำรมีผลประโยชน์ร่วมกัน ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอรำคำตำมข้อ 15 ตรี
วรรค 2 และดำเนินกำรตำมข้อ 15 เบญจ วรรค 1
10) ดำเนินกำรร่วมกับคณะกรรมกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ พิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำ ตำมระเบียบข้อ 42 และข้อ 43
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11) จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำของคณะกรรมกำร
เปิดซอง เสนอผู้มีอำนำจ ผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
12) ตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตรวจสอบรำยงำน วงเงินงบประมำณ
รำคำที่จัดสรร รำคำมำตรฐำน รำคำประเมิน รำคำกลำง (ถ้ำมี)
13) สรุปควำมเห็นพร้อมเหตุผล เสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
14) ตรวจสอบเงินประจำงวด หำกรำยกำรดังกล่ำวยังไม่มีเงินประจำงวด
ให้ถ่ำยสำเนำเอกสำรรำยงำนผลกำรเปิดซองประกวดรำคำ คุณลักษณะเฉพำะ
ของครุภัณฑ์ แค๊ตตำล๊อค และใบเสนอรำคำ จัดส่งให้งำนคลังขอเงิน
ประจำงวดต่อไป
15) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง แจ้งกำรทำสัญญำซื้อขำยสัญญำจ้ำง
ตำมระเบียบข้อ 132 – 134
16) ประสำนงำนกับผู้ขำย เพื่อจัดทำสัญญำ โดยตรวจสอบเอกสำรดังนี้
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นหุ้นส่วน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
หรือสำเนำทะเบียนบ้ำน บัตรประจำตัวประชำชน
- สำเนำหนังสือกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี)
- หลักประกันสัญญำซื้อ/จ้ำง ตำมระเบียบข้อ 141 - 142
- รำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จัดจ้ำง
แค็ตตำล๊อค และใบเสนอรำคำ
17) จัดทำสัญญำซื้อขำย/สัญญำจ้ำง ตำมระเบียบข้อ 136
18) ส่งเอกสำรสัญญำซื้อขำย/สัญญำจ้ำง ตำมระเบียบข้อ 136 ให้คู่สัญญำ
19) ส่งสำเนำสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
และกรมสรรพำกร ภำยใน 30 วัน นับแต่วันลงนำมในสัญญำหรือข้อตกลง
ตำมระเบียบพัสดุ ข้อ 135
20) จัดทำเอกสำรแจ้งสงวนสิทธิ์ กรณีผู้ขำย/ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ
ตำมระเบียบพัสดุ ข้อ 134 เสนอผู้มีอำนำจลงนำมส่งให้ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง
21) ประสำนงำนคณะกรรมกำรตรวจรับ กรณีผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง พร้อมที่จะ
ส่งมอบของหรือส่งมอบงำน
22) จัดทำเอกสำรใบตรวจรับตำมระเบียบพัสดุ ข้อ 71 – 72 ให้คณะกรรมกำร
ตรวจรับลงนำมตรวจรับตำมพัสดุที่ได้มีกำรส่งมอบสัญญำ

-923) ตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรส่งมอบ เช่น ใบส่งของ ใบกำกับภำษี
ต้องเป็นเอกสำรตัวจริง จำนวนเงิน จำนวนรำยกำร ลงนำมผู้รับของ
ลงนำมผู้ส่งมอบ และวันที่ในเอกสำรต่ำง ๆ
24) บันทึกกำรรับพัสดุในสมุดทะเบียนพัสดุ
25) ให้หมำยเลขครุภัณฑ์ตำมหมวดหมู่ของรำยงำนกลุ่มครุภัณฑ์
26) บันทึกเอกสำรในใบเบิกพัสดุพร้อมส่งมอบครุภัณฑ์ให้แก่ภำควิชำ/หน่วยงำน
27) จัดทำรำยกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง เสนอผู้มีอำนำจ เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินให้แก่
ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง ต่อไป
4. วิธีพิเศษ
ในวงเงินตั้งแต่ 100,000 บำทขึ้นไป มีวิธีตรวจสอบและปฏิบัติดังนี้
1) ตรวจสอบเอกสำรเหตุผลและควำมจำเป็น รำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะ
รูปแบบ ถ้ำเป็นครุภัณฑ์จะต้องตรวจสอบชื่อรำยกำรและวงเงินงบประมำณด้วย
2) จัดทำรำยงำนกำรขอจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษ ตำมระเบียบพัสดุข้อ 27 - 28
พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมระเบียบข้อ 57 – 58
ต่อผู้มีอำนำจเพื่อขออนุมัติดำเนินกำรต่อไป
3) ตรวจสอบเอกสำรใบเสนอรำคำ รำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะ
แค็ตตำล็อก พร้อมทั้งรำยงำนของคณะกรรมกำร วงเงินงบประมำณ
รำคำมำตรฐำน รำคำประเมิน
4) สรุปควำมเห็น พร้อมด้วยเหตุผลเสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยวิธีพิเศษ
5) ตรวจสอบเงินประจำงวดหำกรำยกำรดังกล่ำวยังไม่มีเงินประจำงวดให้ถ่ำย
สำเนำเอกสำรรำยงำนผลกำรเปิดซองสอบรำคำ คุณลักษณะเฉพำะของ
ครุภัณฑ์ แค็ตตำล็อคและใบเสนอรำคำ จัดส่งให้งำนคลัง ขอเงินประจำงวด
ต่อไป
6) จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง แจ้งกำรทำสัญญำซื้อขำยสัญญำจ้ำง
ตำมระเบียบข้อ 132 – 134
7) ประสำนงำนกับผู้ขำยเพื่อจัดทำสัญญำ โดยตรวจสอบเอกสำร ดังนี้
- สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นหุ้นส่วน (กรณีนิติบุคคล)
หรือสำเนำทะเบียนบ้ำน บัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำหนังสือกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี)
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)

- หลักประกันสัญญำซื้อ/จ้ำง ตำมระเบียบข้อ 141 – 142
รำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้ำง
- แค็ตตำล็อค และใบเสนอรำคำ
จัดทำสัญญำซื้อขำย/สัญญำจ้ำง ตำมระเบียบข้อ 136
ส่งเอกสำรสัญญำซื้อขำย/สัญญำจ้ำง เสนอผู้มีอำนำจลงนำม
จัดทำเอกสำรแจ้งสงวนสิทธิ์ กรณีผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ
ประสำนงำนคณะกรรมกำรตรวจรับ กรณีผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงพร้อมที่จะส่ง
จัดทำรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เสนอผู้มีอำนำจเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน
ให้แก่ผู้ขำย
จัดทำเอกสำรใบตรวจรับ ตำมระเบียบพัสดุ ข้อ 71 – 72 ให้คณะกรรมกำร
ตรวจรับลงนำมตรวจรับตำมพัสดุที่ได้มีกำรส่งมอบตำมสัญญำ
ตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรส่งมอบ เช่น ใบส่งของ ใบกำกับภำษี
ต้องเป็นเอกสำรตัวจริง จำนวนเงิน จำนวนรำยกำร ลงนำมผู้รับของ
ลงนำมผู้ส่งมอบ และวันที่ในเอกสำรต่ำง ๆ
บันทึกกำรรับพัสดุในสมุดทะเบียนพัสดุ
ให้หมำยเลขครุภัณฑ์ตำมหมวดหมู่ของรำยงำนกลุ่มครุภัณฑ์
บันทึกเอกสำรในใบเบิกพัสดุ พร้อมส่งมอบครุภัณฑ์ให้แก่ ภำควิชำ/
หน่วยงำน
จัดทำรำยงำนกำรจัดซื้อจ้ำง เสนอผู้มีอำนำจ เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน
ให้แก่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงต่อไป

- 11 5. วิธีกรณีพิเศษ
มีวธิ ีตรวจสอบและปฏิบัติดังนี้
1) เจ้ำของงบประมำณทำบันทึกข้อควำมขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้ำงโดยวิธีกรณีพิเศษ
เสนออธิกำรบดี ผ่ำนหัวหน้ำงำนพัสดุ ให้ควำมเห็น
2) เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว เจ้ำหน้ำที่พัสดุหน่วยงำน จัดทำรำยงำนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง
โดยวิธีกรณีพิเศษ ซึ่งข้อควำมจะต้องประกอบไปด้วย
- เหตุผลในกำรซื้อ/จ้ำงด้วยวิธีกรณีพิเศษ
- รำยกำรและจำนวน ของพัสดุที่จะซื้อ/จ้ำง
- วงเงินงบประมำณที่จะจัดซื้อ/จัดจ้ำง (โดยประมำณ) พร้อมบอกแหล่งของ
เงินที่จะใช้จัดซื้อ
- ระยะเวลำที่จะให้ผู้ขำยส่งมอบของ
- กำรเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจรับ/คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
3) เจ้ำหน้ำที่พัสดุหน่วยงำนเสนอรำยงำนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง พร้อมแน
รำยละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้ำง รวมทั้งแนบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร เพื่อให้อธิกำรบดีอนุมัติรำยงำน
กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง พร้อมลงนำมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
4) เจ้ำหน้ำที่พัสดุหน่วยงำน สรุปผลกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง เสนออนุมัติต่ออธิกำรบดี
ผ่ำนหัวหน้ำงำนพัสดุ (กรณีวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้ำง ไม่เกิน 100,000.- บำท ให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
จัดจ้ำงได้ในวงเงินที่ได้รับควำมเห็นชอบ)

- 12 6. วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
มีวธิ ีตรวจสอบและปฏิบัติดังนี้
1) ภำควิชำ/สำนักงำน ส่งเอกสำรขอจัดซื้อ/จัดจ้ำง รำยชื่อคณะกรรมกำรจัดทำร่ำง
TOR คณะกรรมกำรประกวดรำคำและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/ตรวจกำรจ้ำง
2) ตรวจสอบวงเงินงบประมำณ ชื่อรำยกำรครุภัณฑ์ที่ภำควิชำ/หน่วยงำนได้รับ
เอกสำรงบประมำณ
3) ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำร่ำง TOR และร่ำงเอกสำรประกวดรำคำ
เสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ
4) คณะกรรมกำรฯ สรุปสำระสำคัญของร่ำง TOR และร่ำงเอกสำรประกวดรำคำ
เสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ
5) เจ้ำหน้ำที่พัสดุนำสรุปสำระสำคัญของร่ำง TOR และร่ำงเอกสำรเอกสำรประกวด
ประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง และเว็บไซต์ของหน่วยงำน หำกมีคำวิจำรณ์ต้องมีกำรปรับปรุง
TOR และหำกไม่มีคำวิจำรณ์ใด ๆ ก็ดำเนินกำรต่อในขั้นตอนต่อไป
6) รำยงำนควำมต้องกำรใช้พัสดุเสนอผู้มีอำนำจอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งกรรมกำรประกวด
รำคำ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ คัดเลือกผู้ให้บริกำรตลำดกลำง และกำหนด วัน เวลำ สถำนที่ เสนอ
รำคำ พร้อมทั้งรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง จัดทำประกำศเชิญชวนและเอกสำรประกวดรำคำเสนอผู้มีอำนำจ
อนุมัติ
7) เผยแพร่ประกำศเชิญชวนและเอกสำรประกวดรำคำโดย ติดประกำศที่ทำกำรของ
หน่วยงำนและส่งให้ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ ประกำศในเว็บไซต์
ของหน่วยงำนและของกรมบัญชีกลำง ตลอดจนส่งเอกสำรประกวดรำคำให้สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน
ศูนย์รวมข่ำวประกวดรำคำ ฯลฯ
8) ขำยเอกสำรประกวดรำคำ ณ หน่วยงำนพัสดุที่ดำเนินกำรจัดหำพัสดุในรำคำที่
เหมำะสม
9) คณะกรรมกำรประกวดรำคำรับซองข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของหลักประกันซองตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตรวจสอบรำยละเอียดข้อเสนอ เอกสำรต่ำง ๆ ของ
ผู้เสนอรำคำ คัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหำผู้มีสิทธิเสนอรำคำ รำยงำนผลกำรคัดเลือกเสนอหัวหน้ำหน่วยงำน
10) คณะกรรมกำรประกวดรำคำแจ้งผลกำรคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ
ทุกรำยทรำบ พร้อมทั้งแจ้งนัดหมำยผู้มีสิทธิเสนอรำคำเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำที่ตลำดกลำง
อิเล็กทรอนิกส์

- 13 11) คณะกรรมกำรประกวดรำคำพร้อมทั้งผู้มีสิทธิเสนอรำคำไปตำมนัดหมำยที่ตลำด
กลำงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกำรตำมกระบวนกำรเสนอรำคำ โดยคณะกรรมกำรประกวดรำคำต้อง
ประชุมทันทีเมื่อสิ้นสุดกระบวนกำรเสนอรำคำเพื่อหำข้อสรุป และรำยงำนผลต่อหัวหน้ำหน่วยงำน
12) งำนพัสดุ สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินกำรประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนและ และเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพื่อพิจำรณำ อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง
13) คณะกรรมกำรประกวดรำคำจัดทำประกำศผลกำรประกวดรำคำในเว็บไซต์ และ
ปิดประกำศเผยแพร่
14) งำนพัสดุจำทำข้อผูกพันในกรณีที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรอนุมัติให้ดำเนินกำรซื้อ/จ้ำง
หรือยกเลิกประกำศประกวดรำคำเพื่อดำเนินกำรใหม่หำกไม่ได้รับกำรอนุมัติ
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี และงบประมำณเงินรำยได้
7.2 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ
7.3 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
7.4 สมุดทะเบียนคุมพัสดุ
7.5 สมุดบัญชี และทะเบียนพัสดุ
8. เอกสารแนบ
8.1
8.2
8.3
8.4

แบบฟอร์มขอให้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และแบบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง
แบบใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง สัญญำซื้อขำย/สัญญำจ้ำง
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ และแบบใบเบิกพัสดุ
แบบใบรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน

- 14 Flow Chart การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา
สุพรรณี

ขอให้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (พ.101)
ใบเสนอรำคำกรณีเกิน 10,000 บำท

ภำควิชำ/สำนักงำน

ลงทะเบียนคุม (พ.101)
ตรวจสอบงบประมำณและเอกสำร
(พ.101)
สุพรรณี
ขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้ำง
(พ.102)
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง
กรณีเกิน 10,000 บำท (พ.10)
รับเรื่อง (พ.101) และ (พ.102) และหรือ พ.10

ชัญญำภัค

ตรวจสอบเอกสำรและผ่ำนเรื่อง (พ.101) และ (พ.102) และหรือ พ.10
ส่ง (พ.101) และ (พ.102) และหรือ พ.10 งำนกำรเงิน
เพื่อเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร

สุพรรณี

คณบดีอนุมตั ิกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง (พ.102)

สุพรรณี

ส่ง (พ.101) และ (พ.102) และหรือ พ.10
ภำควิชำ/สำนักงำน
สุพรรณี

ผู้ขำยรับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง (พ.10)
ผู้ขำยส่งของและบริกำร

ภำควิชำ/สำนักงำน
สุพรรณี/ภัทรภร

ตรวจรับพัสดุ และลงบัญชีหรือทะเบียนครุภัณฑ์
ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน

สุพรรณี

ตรวจสอบเอกสำรและผ่ำนเรื่อง
ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน
ส่งเรื่องเบิกเงิน

ชัญญำภัค
สุพรรณี

- 15 Flow Chart การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
ขอให้ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ภำควิชำ/สำนักงำน ส่งเอกสำรขอจัดซื้อ
- กำหนดคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์, แบบรูปรำยกำร
- กำหนดรำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ, ตรวจกำรจ้ำง

ภำควิชำ/
สำนักงำน

ตรวจสอบวงเงินงบประมำณ, ชื่อรำยกำรครุภณ
ั ฑ์ และจัดทำคำสั่งประกำศสอบรำคำ
ตรวจสอบวงเงินงบประมำณ, ชื่อรำยกำรครุภณ
ั ฑ์ และผ่ำนเรื่องขออนุมัติ
ดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง คำสั่งประกำศสอบรำคำเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร
จัดทำเอกสำรคำสั่งและประกำศสอบรำคำ เพื่อแจ้งคณะกรรมกำรฯ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีอำชีพโดยตรง และติดประกำศในที่เปิดเผย
เผยแพร่ข่ำวสำรกำรสอบรำคำไปยังหน่วยงำน บริษัท ห้ำงร้ำนที่เกี่ยวข้อง
ให้เอกสำรกับผู้ที่มีอำชีพขำยหรือผู้รับจ้ำงที่มำขอรับเอกสำร

สุพรรณี
ชัญญำภัค
สุพรรณี
งำนพัสดุทุกคน

รับซองสอบรำคำตำมวัน เวลำ ที่ระบุในประกำศอย่ำงเคร่งครัด
รวบรวมเอกสำรกำรรับซองสอบรำคำ เสนอประธำนกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ
ตำมลำดับชั้น

สุพรรณี
ชัญญำภัค

เปิดซองเอกสำรสอบรำคำส่วนที่ 1 และตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร
ร่วมกับคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ

ชัญญำภัค
สุพรรณี

เปิดซองเอกสำรสอบรำคำส่วนที่ 2 และตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรและรำคำ
งบประมำณที่ได้รับกับรำคำที่ผู้ขำยเสนอร่วมกับคณะกรรมกำรและให้ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำสรุปรำยงำนผลกำรเปิดซองสอบรำคำ
พร้อมทั้งเอกสำรของผู้ยื่นซอง
สรุป-รำยงำนผลกำรเปิดซองสอบรำคำ และขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้ำง
และหรือตรวจสอบเงินประจำงวด ผ่ำนตำมลำดับชั้น

ชัญญำภัค
สุพรรณี

แจ้งให้ไปทำสัญญำและจัดทำสัญญำซื้อ/จ้ำง
ตรวจสอบและผ่ำนเรื่อง เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพื่อลงนำมในสัญญำ
ผู้ขำยส่งสินค้ำ/บริกำร

ชัญญำภัค
สุพรรณี
ภัทรภร

ลงบัญชีหรือทะเบียนครุภัณฑ์
ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน

ชัญญำภัค

สุพรรณี
ชัญญำภัค

- 16 Flow Chart การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
ขอให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กำหนด SPEC
กำหนดรำยชื่อคณะกรรมกำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะ
กำหนดรำยชื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
กำหนดรำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

ภำควิชำ/สำนักงำน

- ตรวจสอบวงเงินงบประมำณและชื่อรำยกำรครุภัณฑ์
- ทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะ
- ทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรเผยแพร่ขำ่ วสำรกำรประกวดรำคำ

สุพรรณี

- ขออนุมัติดำเนินกำรประกวดรำคำ
- ทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรดำเนินกำรประกวดรำคำ

สุพรรณี

ตรวจสอบและผ่ำนเรื่องเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพื่อขออนุมัติเสนอต่อมหำวิทยำลัย

ชัญญำภัค

เผยแพร่ข่ำวสำรกำรประกวดรำคำไปยังหน่วยงำน บริษัท ห้ำงร้ำน ที่เกีย่ วข้อง

สุพรรณี

รับและเปิดซองประกวดรำคำและรำยงำนผลกำรรับและเปิดซองประกวดรำคำ
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลทรำบ

คณะกรรมกำรรับ
และเปิดซอง
ประกวดรำคำ

คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำตรวจสอบเอกสำรประกวดรำคำ
และพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำและรำยงำนหัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ

คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำ

สุพรรณี

รำยงำนผลกำรเปิดซองประกวดรำคำ

ชัญญำภัค

ตรวจสอบและผ่ำนเรื่องเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร และเสนอต่อมหำวิทยำลัยเพือ่ ขออนุมัติซื้อ/จ้ำง
สุพรรณี

ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้ำง โดยวิธปี ระกวดรำคำ และแจ้งทำสัญญำ

ชัญญำภัค

ตรวจสอบและผ่ำนเรื่องเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร

สุพรรณี

จัดทำสัญญำซื้อขำย/จ้ำง

ชัญญำภัค

ตรวจสอบและผ่ำนเรื่องเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพื่อลงนำมในสัญญำ

ภำควิชำ/สำนักงำน
ชัญญำภัค/สุพรรณี

ผู้ขำยส่งของ/ส่งมอบงำนและทำใบตรวจรับพร้อมตรวจพัสดุ
ลงบัญชีหรือทะเบียนครุภัณฑ์

ภัทรภร

ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน

สุพรรณี

ตรวจสอบเอกสำรและผ่ำนเรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ำย
ส่งเรื่องเบิกเงิน

ชัญญำภัค
สุพรรณี
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Flow Chart การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
ภำควิชำขอซื้อ/จ้ำง พร้อมเหตุผลและเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง/ตรวจรับ/ตรวจกำรจ้ำง
เงื่อนไขต่ำง ๆ

ภำควิชำ
ภำควิชำ/
สุพรรณี

ติดต่อผู้มีอำชีพขำย/บริกำรโดยตรง เพื่อคำนวณรำคำ

สุพรรณี
ชัญญำภัค

ขออนุมัติดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
โดยวิธีพิเศษ เพื่อเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร

คณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำง

สุพรรณี
ชัญญำภัค

ขออนุมัติดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง
แจ้งให้ไปทำสัญญำ
สัญญำซื้อ/จ้ำง

สุพรรณี
ชัญญำภัค

ผู้ขำยส่งสินค้ำ/บริกำร
ตรวจรับพัสดุและลงบัญชีหรือทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน

ภำควิชำ/สำนักงำน/
ชัญญำภัค/สุพรรณี
สุพรรณี
ชัญญำภัค

ตรวจสอบเอกสำรและผ่ำนเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน
ผู้ขำยส่งสินค้ำ/บริกำร

สุพรรณี
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Flow Chart การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
ภำควิชำ/สำนักงำน ส่งเอกสำรขอจัดซื้อ/จัดจ้ำง และคุณลักษณะเฉพำะ
ของครุภัณฑ์แบบรูปรำยกำร และรำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
ตรวจกำรจ้ำง
ตรวจสอบวงเงินงบประมำณ, ชื่อรำยกำรครุภณ
ั ฑ์ และจัดทำคำสั่งประกำศสอบรำคำ
ตรวจสอบวงเงินงบประมำณ ชื่อรำยกำรครุภณ
ั ฑ์ และผ่ำนเรื่องขออนุมัติ
ดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง คำสั่งประกำศสอบรำคำเสนอคณบดีผ่ำนงำนกำรเงิน

ภำควิชำ/
สำนักงำน
สุพรรณี

ชัญญำภัค

คณบดีอนุมตั ิและจัดทำเอกสำรคำสั่งและประกำศสอบรำคำเพื่อแจ้งคณะกรรมกำรฯ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีอำชีพโดยตรง และติดประกำศในที่เปิดเผย

สุพรรณี

ให้เอกสำรกับผู้ที่มีอำชีพขำยหรือผู้รับจ้ำงที่มำขอรับเอกสำร

งำนพัสดุทุกคน

รับซองสอบรำคำตำมวัน เวลำ ที่ระบุในประกำศอย่ำงเคร่งครัด
รวมรวมเอกสำรกำรรับซองสอบรำคำ เสนอประธำนกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ
ตำมลำดับชั้น
เปิดซองเอกสำรสอบรำคำส่วนที่ 1 และตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร
ร่วมกับคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ

สุพรรณี
ชัญญำภัค
สุพรรณี
ชัญญำภัค

เปิดซองเอกสำรสอบรำคำส่วนที่ 2 และตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรและรำคำ
งบประมำณที่ได้รับกับรำคำที่ผู้ขำยเสนอร่วมกับคณะกรรมกำรและให้ข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำสรุปรำยงำนผลกำรเปิดซองสอบรำคำ
พร้อมทั้งเอกสำรของผู้ยื่นซอง
สรุป-รำยงำนผลกำรเปิดซองสอบรำคำ และขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้ำง
และหรือตรวจสอบเงินประจำงวด ผ่ำนตำมลำดับชั้น
แจ้งให้ไปทำสัญญำ
สัญญำซื้อ/จ้ำง

สุพรรณี

ผู้ขำยส่งสินค้ำ/บริกำร
ตรวจรับ ลงทะเบียน
ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน

สุพรรณี
ภัทรภร
สุพรรณี
ชัญญำภัค

สุพรรณี
ชัญญำภัค
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Flow Chart การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ภำควิชำ/สำนักงำน ส่งเอกสำรขอจัดซื้อ/จัดจ้ำง รำยชื่อคณะกรรมกำรจัดทำร่ำง
TOR คณะกรรมกำรประกวดรำคำและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/ตรวจกำรจ้ำง
ภำควิชำ/สำนักงำน

ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดทำร่ำง TOR และร่ำงเอกสำร
ประกวดรำคำเสนอผูม้ ีอำนำจอนุมตั ิ

ประกำศเผยแพร่ร่ำง TOR
และร่ำงเอกสำรประกวด
รำคำ

เจ้ำหน้ำที่/
หัวหน้ำพัสดุ

รำยงำนควำมต้องกำรพัสดุ
เสนอผูม้ ีอำนำจอนุมัติ
แต่งตั้งกรรมกำรประกวดรำคำ คัดเลือกผู้ให้บริกำรตลำด
กลำง และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่เสนอรำคำ

หัวหน้ำส่วน
รำชกำร

รำยงำนขอซื้อขอจ้ำง จัดทำประกำศเชิญชวนและ
เอกสำรประกวดรำคำ เสนอผูม้ ีอำนำจอนุมัติ
เผยแพร่ประกำศเชิญชวนและ
เอกสำรประกวดรำคำ

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ/
หัวหน้ำพัสดุ

กำรขำยเอกสำรประกวดรำคำ
รับซองข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค
คัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหำผูม้ ีสิทธิเสนอรำคำและ
รำยงำนผลกำรคัดเลือกเสนอหัวหน้ำหน่วยงำน

คณะกรรมกำร
ประกวดรำคำ

แจ้งผลกำรคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้
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การควบคุมพัสดุ
1. ผู้ปฏิบัติ

พนักงำนพัสดุ หรือนักวิชำกำรพัสดุ

2. วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงขั้นตอนกำรได้มำของพัสดุจำกกำรจัดหำตำมระเบียบวิธีพัสดุ
กำรตรวจรับพัสดุ กำรควบคุมและกำรเบิกจ่ำยพัสดุ กำรเก็บรักษำ
และกำรตรวจสอบกำรชำรุดและกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้มีสภำพดี
เพื่อกำรใช้งำนต่อไป

3. ขอบข่าย

กำรควบคุมพัสดุให้มีเพียงพอตำมควำมต้องกำรของภำควิชำ/หน่วยงำน
มีกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยพัสดุ มีกำรดูแล ซ่อมบำรุงและเก็บรักษำพัสดุ
ให้อยู่ในสภำพดีพร้อมที่จะใช้งำนได้ตลอดเวลำ

4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

อำจำรย์ หรือภำควิชำ หรือผู้ขอใช้บริกำร
รำยกำรหรืองบประมำณที่ได้รับจัดสรร หรือที่มีอยู่
แบบฟอร์ม หรือเอกสำรกำรขอจัดซื้อจัดจ้ำง
เอกสำรกำรได้มำซึ่งพัสดุ
พัสดุตำมรำยกำรที่ต้องกำร
ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน จนถึงขั้นตอนในกำรเบิกจ่ำยเงิน

5. คานิยาม
5.1 พัสดุ หมำยถึง วัสดุและครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่ภำควิชำ/หน่วยงำนต้องกำร หรือได้รับ
จัดสรรงบประมำณให้ดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง
5.2 วัสดุส่วนกลำง หมำยถึง วัสดุสำนักงำน วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว และวัสดุอื่น ๆ
ที่สำมำรถจัดซื้อรวมไว้ที่ส่วนกลำง เป็นกำรจัดซื้อรวมเพื่อให้ภำควิชำและ
หน่วยงำนได้เบิกใช้ เป็นวัสดุที่ใช้กับครุภัณฑ์แบบเดียวกันและหน่วยงำนได้เบิกใช้
เป็นวัสดุที่ใช้กับครุภัณฑ์แบบเดียวกัน
5.3 วัสดุกำรเรียนกำรสอน หมำยถึง วัสดุวิทยำศำสตร์ วัสดุสำรเคมี วัสดุที่ใช้ในห้อง
ปฏิบัติกำร และวัสดุที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน ที่ภำควิชำ/หน่วยงำนจัดซื้อหรือ
จัดหำเอง ติดต่อผู้ขำยเอง เนื่องจำกเป็นวัสดุที่มีลักษณะเฉพำะ ควำมต้องกำรใช้
แตกต่ำงจำกภำควิชำ/หน่วยงำนอื่น

- 22 5.4 ค่ำครุภัณฑ์ หมำยถึง ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงทุก ๆ รำยกำร ที่ภำควิชำ
และหน่วยงำนได้รับจัดสรรให้ดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง

6. รายละเอียด
6.1 เมื่องำนพัสดุได้รับทรำบวงเงินจัดสรรหมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และรับทรำบรำยกำรครุภัณฑ์ที่ภำควิชำ/หน่วยงำนได้รับจำกเอกสำร
งบประมำณประจำปี
6.2 งำนพัสดุจัดทำสมุดทะเบียนบันทึกรำยกำรครุภัณฑ์ที่จะต้องดำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง และรำยกำรวัสดุส่วนกลำงที่ต้องดำเนินกำรจัดซื้อให้มีเพียงพอกับ
ควำมต้องกำรและรำยกำรวัสดุอื่น ๆ ที่ภำควิชำ/หน่วยงำนจะดำเนินกำร
ติดต่อหำใบเสนอรำคำจำกผู้ขำยเอง
6.3 งำนพัสดุจะแยกดำเนินกำรรำยกำรวัสดุและครุภัณฑ์ออกจำกกัน เนื่องจำก
รำยกำรวัสดุจะได้รับจัดสรรเงินประจำงวดมำส่วนหนึ่งแล้ว เมื่อมีรำยกำร
ก็สำมำรถดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้เลย
6.4 สำหรับรำยกำรครุภัณฑ์จะต้องติดต่อกับภำควิชำ/หน่วยงำน ขอคุณลักษณะ
เฉพำะของครุภัณฑ์ และแต่งตั้งกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อดำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ
6.5 ในรำยกำรวัสดุส่วนกลำงเป็นรำยกำรที่งำนพัสดุจะเป็นผู้ดำเนินกำรจัดซื้อเอง
โดยจะตรวจสอบจำกคลังพัสดุว่ำมีวัสดุรำยกำรใดที่ใกล้หมดหรือควรจะ
สั่งซื้อได้แล้ว โดยจะตรวจสอบจำกวัสดุที่มีอยู่จริงและจำกบัญชีพัสดุ
ให้ตรงกัน แล้วรวบรวมรำยกำรที่ต้องจัดซื้อ ทำรำยงำนจำนวนที่เหลืออยู่
และรำยงำนรำคำที่จัดซื้อครั้งสุดท้ำย
6.6 หลังจำกที่ภำควิชำ/หน่วยงำนรับมอบครุภัณฑ์ไปใช้แล้ว ตำมระเบียบ
ภำยในเวลำ 1 ปี งำนพัสดุจะต้องทำกำรตรวจสอบควำมชำรุดบกพร่อง
ของครุภัณฑ์ก่อนคือหลักประกันสัญญำ โดยมีวิธีกำรดำเนินกำรดังนี้
1) งำนพัสดุทำรำยงำนครุภัณฑ์ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของภำควิชำ/
หน่วยงำนที่ครบกำหนดกำรตรวจสอบก่อนคืนหลักประกันสัญญำ
ส่งให้ภำควิชำ/หน่วยงำนทรำบ
2) ภำควิชำ/หน่วยงำนตรวจสอบควำมชำรุดบกพร่องของครุภัณฑ์
ในรำยกำรนั้น ๆ ว่ำมีควำมชำรุดบกพร่องหรือไม่ แล้วส่งรำยงำน
กลับคืนงำนพัสดุ
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ผู้ขำยครุภัณฑ์ให้ดำเนินกำรซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
เนื่องจำกอยู่ในประกัน
4) เมื่อผู้ขำยได้ติดต่องำนพัสดุเพื่อดำเนินกำรซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รำยกำร
ดังกล่ำวที่ภำควิชำ/หน่วยงำนแล้ว งำนพัสดุจะจัดทำรำยงำนให้ภำควิชำ/
หน่วยงำนตรวจสอบควำมชำรุดในรำยกำรเดิมอีกครั้ง
5) เมื่อภำควิชำ/หน่วยงำนได้ตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่ำวอีกครั้งแล้ว
ว่ำไม่มีควำมชำรุดบกพร่องก็จะลงนำมพร้อมส่งรำยงำนคืนกลับงำนพัสดุ
6) เมื่องำนพัสดุได้รับรำยงำนแล้ว ก็จะทำหน้ำที่แจ้งบริษัทผู้ขำยให้มำรับ
หลักประกันสัญญำคืน
6.7 ในกำรใช้ครุภัณฑ์ในปีต่อ ๆ ไป หำกมีควำมชำรุดบกพร่อง เสียหำย หรือใช้กำร
ไม่ได้ก็สำมำรถทำเรื่องขอซ่อมแซมต่อไป
6.8 ในกำรซ่อมบำรุง งำนพัสดุมีวิธีกำรดังต่อไปนี้
1) รับใบแจ้งซ่อมจำกภำควิชำ/หน่วยงำน
2) งำนพัสดุติดต่อบริษัทผู้ขำยหรือบริษัทที่สำมำรถซ่อมได้ ตรวจสอบและ
เช็คครุภัณฑ์ที่จะซ่อม
3) หำกมีค่ำใช้จ่ำยให้บริษัททำใบเสนอรำคำเพื่อดำเนินกำรซ่อมบำรุงต่อไป
4) งำนพัสดุดำเนินกำรจ้ำงซ่อมและตรวจรับตำมระเบียบพัสดุต่อไป
5) บันทึกกำรซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ในสมุดทะเบียนซ่อมครุภัณฑ์ของภำควิชำ
และหน่วยงำนต่อไป
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ
7.2 สมุดบัญชี และทะเบียนพัสดุ
7.3 รำยงำนกำรเบิกพัสดุประจำเดือน/ปี
8. เอกสารแนบ
8.1 ใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้ำง
8.2 ใบรำยงำนขอจัดซื้อ/จัดจ้ำง และขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน
8.3 ใบเบิกพัสดุ
8.4 ใบแจ้งกำรซ่อม
8.5 ใบรำยงำนกำรตรวจสอบควำมชำรุดบกพร่องของครุภัณฑ์ก่อนคืนหลักประกัน
สัญญำ
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การตรวจสอบพัสดุ
1. ผู้ปฏิบัติ

พนักงำนพัสดุ หรือนักวิชำกำรพัสดุ

2. วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงขั้นตอนกำรตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำเดือน และประจำปี
งบประมำณกำรรำยงำนพัสดุที่มีอยู่จริง ใช้ประจำอยู่ที่หน่วยงำนใด
เสื่อมสภำพกำรใช้งำน ต้องซ่อมแซม หรือจำหน่ำย ครุภัณฑ์สูญหำย
ตลอดจนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง

3. ขอบข่าย

ตรวจสอบพัสดุในบัญชีและทะเบียนพัสดุกับพัสดุที่มีอยู่จริงตรงกันหรือไม่
ดูสภำพกำรใช้งำน จำนวนปีที่ใช้งำน ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ครุภัณฑ์
ควรจะซ่อมแซมหรือจำหน่ำยออกจำกบัญชี

4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

อำจำรย์ หรือภำควิชำ หรือผู้ขอใช้บริกำร
รำยกำรหรืองบประมำณที่ได้รับจัดสรร หรือที่มีอยู่
แบบฟอร์ม หรือเอกสำรกำรขอจัดซื้อจัดจ้ำง
เอกสำรกำรได้มำซึ่งพัสดุ
พัสดุตำมรำยกำรที่ต้องกำร
ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน จนถึงขั้นตอนในกำรเบิกจ่ำยเงิน

5. คานิยาม
5.1 ครุภัณฑ์ที่ควรซ่อมบำรุง หมำยถึง ครุภัณฑ์ที่สภำพกำรใช้งำนยังไม่ครบ 5 ปี
ยังสำมำรถใช้กำรได้
5.2 ครุภัณฑ์ที่ควรจำหน่ำย หมำยถึง ครุภัณฑ์ที่สภำพกำรใช้งำนเกิน 5 ปี
มีกำรซ่อมบำรุงตลอดกำรใช้งำน ค่ำซ่อมแซมเกินกว่ำหรือจำนวนเงินสูงไม่คุ้มค่ำ
ในกำรซ่อมเพื่อนำกลับมำใช้ใหม่ เป็นเครื่องรุ่นเก่ำที่ประโยชน์ใช้สอยได้น้อย
มีครุภัณฑ์อื่นสำมำรถใช้ทดแทนได้

- 25 5.3 ครุภัณฑ์ที่สูญหำย หมำยถึง ครุภัณฑ์ที่มีปรำกฏในบัญชีหรือทะเบียนครุภัณฑ์
มีกำรนำครุภัณฑ์ไปใช้นอกสถำนที่ตั้ง กรรมกำรตรวจสอบพัสดุหำไม่พบ
หรือครุภัณฑ์นั้นได้สูญหำยไป ต้องดำเนินกำรแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง

6. รายละเอียด
6.1 รำยกำรพัสดุ ซึ่งประกอบด้วยวัสดุส่วนกลำงคงเหลือในบัญชีพัสดุ
และรำยกำรครุภัณฑ์ตำมสมุดทะเบียนครุภัณฑ์ที่ปรำกฏอยู่ในบัญชี
6.2 รำยกำรวัสดุคงเหลือ มีกำรตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยวัสดุประจำเดือน
กำรบวกตัวเลข กำรรับวัสดุเข้ำบัญชีและกำรจ่ำยวัสดุออกจำกบัญชี
ในแต่ละวัน มีกำรกระทบยอดถูกต้อง ยอดเงินคงเหลือในสิ้นเดือนถูกต้อง
6.3 เจ้ำหน้ำที่พัสดุต้องทำกำรตรวจนับวัสดุคงเหลือในคลังวัสดุให้ตรงกับ
บัญชีวัสดุคงเหลือ ถ้ำไม่ตรงกันจะต้องตรวจสอบหำสำเหตุจนพบแล้วสรุป
ทำรำยงำนวัสดุคงเหลือประจำเดือน
6.4 ในแต่ละเดือนที่มีกำรส่งมอบครุภัณฑ์ มีกำรลงบัญชีและทะเบียนครุภัณฑ์
ไว้ทุกครั้ง เจ้ำหน้ำที่พัสดุจะทำรำยงำนกำรรับครุภัณฑ์ประจำเดือนเสนอ
ผู้บริหำรทรำบ พร้อมตรวจสอบกำรบันทึกรับในบัญชีและทะเบียนครุภัณฑ์
ให้ตรงตำมรำยภำควิชำ/หน่วยงำน
6.5 ในสิ้นปีงบประมำณ ประมำณอำทิตย์สุดท้ำยของเดือนกันยำยน เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
จะจัดทำรำยงำนพัสดุคงเหลือประจำปีเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ
ตำมจำนวนและรำยกำรตำมบัญชีและตำมพัสดุที่มีอยู่จริง
6.6 คณะฯ จะดำเนินกำรแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี ประกอบไปด้วย
บุคคลต่ำง ๆ ในภำควิชำและหน่วยงำน จำนวนบุคคลขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม
จำกกำรเสนอของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรอนุมัติ
ลงนำมในคำสั่ง กรรมกำรตรวจรับพัสดุประกอบไปด้วยบุคลำกรของภำควิชำ
และหน่วยงำนจะแบ่งหน้ำที่กำรตรวจสอบตำมควำมเหมำะสม โดยดูจำก
รำยงำนพัสดุคงเหลือประจำปีของงำนพัสดุที่แยกรำยกำรวัสดุและครุภัณฑ์
ของภำควิชำ/หน่วยงำนออกเป็นชุด ๆ เพื่อให้สะดวกในกำรตรวจสอบ
6.7 รำยงำนที่แบ่งหน้ำที่กำรตรวจสอบ เมื่อดำเนินกำรตรวจสอบเสร็จสิ้น
ก็จะรำยงำนผลกำรตรวจสอบแยกตำมรำยชื่อกรรมกำร เสนอให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรทรำบ

- 26 6.8 งำนพัสดุจะรวบรวมรำยงำนผลกำรตรวจสอบของกรรมกำรแต่ละชุด
จนครบทุกชนิด และทำรำยงำนเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร โดยแยกรำยกำรวัสดุ
และครุภัณฑ์ที่มีอยู่ครบ และรำยงำนครุภัณฑ์ที่ใช้กำรไม่ได้ ต้องซ่อมแซม
รำยงำนครุภัณฑ์ที่หำไม่พบหรือสูญหำย และรำยงำนครุภัณฑ์ที่ควรจำหน่ำย
6.10 งำนพัสดุ รำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดุประจำปีเสนอมหำวิทยำลัยทรำบ
6.11 งำนพัสดุ ทำบันทึกเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงสำหรับครุภัณฑ์ที่ต้องซ่อมแซมและที่สูญหำย
6.12 กรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจำรณำครุภัณฑ์ที่ต้องซ่อมบำรุง
ว่ำสมควรจะทำกำรซ่อมแซมหรือไม่ ซ่อมแซมแล้วยังสำมำรถใช้กำร
ได้ดีหรือไม่ สำหรับครุภัณฑ์ที่ยังหำไม่พบหรือสูญหำยจะต้องทำกำร
ตรวจสอบว่ำสูญหำยจริงหรือไม่ มีกำรตรวจพบเจออยู่ที่ไหน พร้อมจัดทำ
รำยงำนข้อเท็จจริงจำกกำรตรวจสอบ เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ
6.13 ถ้ำครุภัณฑ์สูญหำยจริง หัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้รับผิดชอบให้ทำกำรชดใช้
พร้อมรำยงำนให้มหำวิทยำลัยทรำบ
6.14 เมื่อผู้รับผิดชอบหำครุภัณฑ์ที่เหมือนครุภัณฑ์จริงมำชดใช้ งำนพัสดุทำรำยงำน
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำรับครุภัณฑ์นั้นแทนครุภัณฑ์ที่สูญหำย
6.15 งำนพัสดุ บันทึกบัญชีในทะเบียนครุภัณฑ์ พร้อมให้หมำยเลขครุภัณฑ์และ
ทำหมำยเหตุครุภัณฑ์แทนครุภัณฑ์ที่หำย
6.16 งำนพัสดุ ทำรำยงำนครุภัณฑ์ที่จะจำหน่ำยออกจำกบัญชี โดยจัดทำประกำศ
จำหน่ำยพัสดุ พร้อมแต่งตั้งกรรมกำรจำหน่ำยพัสดุประจำปีเสนอหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรลงนำมคำสั่ง
6.17 งำนพัสดุ จัดส่งประกำศกำรจำหน่ำยพัสดุประจำปี เผยแพร่ให้บุคคล
ภำยนอกทรำบ
6.18 งำนพัสดุ จัดทำรำยงำนผลกำรจำหน่ำยพัสดุ พร้อมนำส่งเงินจำกกำรจำหน่ำย
พัสดุ .ให้งำนคลังและรำยงำนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ
6.19 รำยงำนผลกำรจำหน่ำยพัสดุประจำปีเสนอมหำวิทยำลัยทรำบ

- 27 7. เอกสารอ้างอิง
7.1 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ
7.2 สมุดบัญชี และทะเบียนพัสดุ
7.3 คำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
7.4 คำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
7.5 คำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรจำหน่ำยพัสดุประจำปี
8. เอกสารแนบ
8.1 รำยงำนพัสดุคงเหลือประจำปี
8.2 รำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
8.3 รำยงำนกำรจำหน่ำยพัสดุประจำปี
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Flow Chart การจาหน่ายประจาปี

ตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจาปี

ภัทรภร
ชัญญาภัค

แจ้งภาควิชาเพื่อเตรี ยมครุ ภณั ฑ์ที่จะจาหน่ายพัสดุ
พร้อมทั้งเสนอชื่ อคณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ

ภัทรภร

ติดต่อกรรมการเพื่อกาหนดวัน เวลา
ในการประกาศประมูลขายพัสดุ

ภัทรภร

ขออนุมตั ิจาหน่ายพัสดุ คาสั่ง ประกาศประมูลขายพัสดุ
เผยแพร่ ข่าวสารการจาหน่ายพัสดุ ประกาศประมูลขายพัสดุ
และแจ้งประกาศ

ภัทรภร
ชัญญาภัค
ภัทรภร/
งานพัสดุ

ขายพัสดุและนาเงินส่ งตามประเภทของครุ ภณ
ั ฑ์
รายงานผลการจาหน่ายพัสดุเสนอคณบดีและอธิ การบดี
ลงเรื่ องจาหน่ายออกจากทะเบียน

ภัทรภร/
ชัญญาภัค
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Flow Chart การจาหน่ายระหว่างปี

ภาควิชาเสนอขอแทงจาหน่าย
เสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ ง

ภาควิชา/
สานักงาน

ติดต่อกรรมการเพื่อกาหนดวัน เวลา
ในการประกาศประมูลขายพัสดุ

ภัทรภร

ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ งและ
คณะกรรมการจาหน่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุ

ภัทรภร
ชัญญาภัค

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ งรายงานผล

คณะกรรมการ

เผยแพร่ ข่าวสารการจาหน่ายพัสดุ
ประกาศประมูลขายพัสดุ และแจ้งให้ประกาศ

งานพัสดุ/
ภัทรภร

ขายพัสดุและนาเงินส่ งตามประเภทของพัสดุ

ภัทรภร
ชัญญาภัค

รายงานผลการจาหน่ายพัสดุ เสนอคณบดีและอธิ การบดี
ลงเรื่ องจาหน่ายออกจากทะเบียน

ภัทรภร

ข้อตกลงการให้บริการ
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ข้อตกลงการให้บริการของงานพัสดุ
งำนพัสดุให้บริกำรแก่อำจำรย์ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง นิสิต และบริษัท ห้ำงร้ำนต่ำง ๆ
กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง และกำรเบิกจ่ำยพัสดุ ตลอดจนกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย มีข้อตกลงกำรให้บริกำรดังนี้
องค์ประกอบ
กำรขอจัดซื้อ/จัดจ้ำง
พัสดุ

ข้อตกลง
มาตรฐานการให้บริการ
1. ภำควิชำ/หน่วยงำน กรอก
1. ส่งมอบพัสดุตำมรำยกำร
รำยละเอียดในแบบกำรขอให้
จำนวน และเวลำที่กำหนด
ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ
2. คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ
เป็นไปตำมที่กำหนด
2. แนบเอกสำรประกอบครบถ้วน และ
3. พัสดุที่ได้รับเป็นของใหม่ มี
สมบูรณ์
คุณภำพและรำคำเหมำะสม
3. ภำควิชำ/หน่วยงำน มีงบประมำณ
และเงินประจำงวดรองรับและ
เพียงพอ
4. มีระเบียบให้ดำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงได้
5. วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำม
ระเบียบพัสดุ
6. กำรขอจัดซื้อ/จัดจ้ำงเป็นไปตำม
ระเบียบพัสดุ
7. ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจให้
ดำเนินกำรได้
8. มีกำรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
ในกำรซื้อขำยหรือจ้ำงกับผู้ขำยหรือผู้
ให้บริกำร
9. ผู้ขำยส่งมอบพัสดุหรือบริกำรตำม
เวลำที่กำหนด
10. พัสดุผ่ำนกำรลงบัญชีและทะเบียน
พัสดุแล้ว

- 32 องค์ประกอบ
กำรเบิกพัสดุส่วนกลำง

1.

2.
3.
4.
5.

กำรตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี

6.
1.

2.
3.
4.

ข้อตกลง
ภำควิชำ/หน่วยงำน/ส่งใบเบิกพัสดุ
กรอกรำยละเอียด รำยกำรและ
จำนวนวัสดุส่วนกลำงที่ต้องกำร
ขอเบิก
ตรวจเช็ครำยกำรที่ขอเบิกของ
ภำควิชำ/หน่วยงำน ว่ำมีเพียงพอ
หรือไม่
ลงตัดบัญชีรำยกำรที่ขอเบิกเสนอ
ผู้มีอำนำจ
วัสดุที่ขอเบิกมีในคลังพัสดุ
มีระเบียบให้เบิกได้และเป็นไปตำม
เงื่อนไขหรือนโยบำยที่กำหนด
กำรเบิกวัสดุเรียงไปตำมลำดับ
ก่อนหลัง
ได้รับอนุมัติให้เบิกได้จำกผู้มีอำนำจ
งำนพัสดุทำหนังสือถึงภำควิชำ/
หน่วยงำน ขอรำยชื่อกรรมกำร
รับผิดชอบงำนตรวจสอบกำรรับ-จ่ำย
พัสดุคงเหลือ ประจำภำควิชำละ 1
คน
งำนพัสดุจัดทำรำยกำรทรัพย์สิน
พร้อมจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรฯ
เสนอผู้มีอำนำจลงนำม
คณะกรรมกำรดำเนินกำรตรวจนับ
พัสดุคงเหลือว่ำพัสดุมีกำรชำรุด
เสียหำย ใช้งำนไม่ได้ หรือไม่
คณะกรรมกำรฯ รำยงำนผลกำร
ตรวจรับ-จ่ำยพัสดุประจำปี เสนอ
มหำวิทยำลัยพร้อมเอกสำรกำรตรวจ
ทั้งหมด

มาตรฐานการให้บริการ
1. ส่งใบเบิกที่งำนพัสดุ
ในวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี
พัสดุส่งของวันอังคำร
2. ถึงวันพฤหัสบดี
เวลำ 13.00-15.00 น.
ณ ห้องพัสดุ

1. ภำควิชำ/หน่วยงำน
ส่งรำยชื่อให้งำนพัสดุภำยใน
7 วันก่อนวันสิ้นเดือน
กันยำยน ปีงบประมำณ
ปัจจุบัน
2. คณะกรรมกำรฯ
ต้องดำเนินกำรตรวจและ
รำยงำนผลกำรตรวจรับจ่ำยประจำปีภำยใน 30 วัน
ทำกำร นับแต่วันเริ่ม
ดำเนินกำรตรวจสอบพัสดุ
(เริ่ม 1 ตุลำคมปีปัจจุบัน)
3. คณะกรรมกำรฯ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงดำเนินกำร
ตรวจสอบพร้อมรำยงำนผล
ภำยใน 30 วันทำกำร
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กำรจ้ำงซ่อมบำรุง
ครุภัณฑ์

ข้อตกลง
5. งำนพัสดุจัดทำคำสั่งตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง พร้อมรำยกำรทรัพย์สิน
ที่ชำรุด สูญหำยและใช้งำนไม่ได้ควร
จำหน่ำย
6. คณะกรมกำรฯ รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมลงนำม
เสนอผู้บริหำร
7. จัดทำคำสั่งคณะกรรมกำรฯ จำหน่ำย
พัสดุ
8. จัดทำคำสั่งคณะกรรมกำรฯ จำหน่ำย
พัสดุประจำปี
9. จัดประกำศจำหน่ำยพัสดุประจำปี
พร้อมคณะกรรมกำรรำยงำนผล
กำรจำหน่ำยพัสดุ เสนอผู้บริหำร
10. รำยงำนผลกำรจำหน่ำยพัสดุประจำปี
ให้มหำวิทยำลัยทรำบ
1. ภำควิชำ/หน่วยงำนส่งใบแจ้งซ่อม
พร้อมรำยละเอียดชื่อเครื่อง
หมำยเลขครุภัณฑ์ อำกำรเสีย
2. กำรให้บริกำรจะดำเนินกำร
ตำมลำดับก่อนหลัง
3. กำรให้บริกำรจะประสำนงำน
ทำงโทรศัพท์กับบริษัทเพื่อแจ้งอำกำร
เบื้องต้น ให้บริษัทเข้ำมำตรวจเช็ค
รำยละเอียดอำกำรเสีย
4. บริษัทแจ้งลักษณะกำรซ่อม แก้ไข
หรือซ่อมเปลี่ยนอะไหล่
พร้อมเสนอรำคำ
5. งำนพัสดุส่งใบเสนอรำคำ
แจ้งภำควิชำ/หน่วยงำน

มาตรฐานการให้บริการ
(นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งฯ)
4. ดำเนินกำรจำหน่ำย
ทรัพย์สินที่คณะกรรมกำร
รำยงำนเห็นควรจำหน่ำย
ใน 15 วัน
5. ดำเนินกำรจัดซ่อมทรัพย์สิน
ที่ควรซ่อมหลังจำกได้รับใบ
เสนอรำคำและดำเนินกำร
ตำมระเบียบพัสดุ

1. รำยกำรที่ 1-5
ใช้เวลำประมำณ 3 วัน
2. รำยกำรที่ 6-11
ใช้เวลำประมำณ 5 วัน
หมายเหตุ
กำหนดระยะเวลำอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงได้ เช่น
- อะไหล่สั่งตรงจำก
ต่ำงประเทศ
- ต้องส่งให้ศูนย์บริกำร
สำนักงำนใหญ่ซ่อม
เท่ำนั้น
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ข้อตกลง
6. ภำควิชำ/หน่วยงำน จัดทำบันทึก
ขอให้ดำเนินกำรจัดจ้ำงซ่อมมำยังงำน
พัสดุ
7. งำนพัสดุจัดทำบันทึกขออนุมัติ
จัดจ้ำงจำกผู้มีอำนำจ กรณีวงเงิน
เกิน 10,000 บำท จัดทำใบสั่งจ้ำง
ซ่อม
8. แจ้งทำงโทรศัพท์หรือทำงโทรสำรให้
ผู้รับจ้ำงเข้ำมำดำเนินกำรซ่อมแก้ไข
หรือเปลี่ยนอะไหล่
9. กำรให้บริกำรมี 2 แบบ โดยนำเครื่อง
ที่เสียไปเปลี่ยนอะไหล่
ที่บริษัท หรือนำอะไหล่มำเปลี่ยน
ที่หน่วยงำน
10. พัสดุแจ้งคณะกรรมกำรตรวจรับกำร
ซ่อมกรณีบริษัทแจ้งกำรส่งมอบ
เครื่อง
11. กรรมกำรตรวจรับเรียบร้อยแล้ว พัสดุ
จึงส่งมอบเครื่องให้หน่วยงำน

มาตรฐานการให้บริการ
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แบบฟอร์ม
เกี่ยวกับงานพัสดุ

(พ.105)

ใบสั่งจ้าง
เลขที่ ..........…/………….. .

คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร 10110
วันที่……………………………….

เรียน .........................................................
ใบเสนอรำคำเลขที่…………………………………..............…..ลงวันที่….................................................
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร ได้ตกลงว่ำจ้ำงท่ำนจัดทำ...........................
.........................……………..……………………………………………….…...…………………………………..………………
เป็นจำนวนเงิน ……………………………..บำท (................................................................................................)
และให้ส่งงำน ณ งำนพัสดุ ภำยในวันที่…………………………...........…..……………. โดยทำกำรส่งมอบงำนหรือ
สิ่งของที่สั่งทำหรือซ่อมให้ถูกต้องตำมที่ได้ตกลงไว้ทุกรำยกำร
สาหรับผู้รับจ้าง
ข้ำพเจ้ำได้ทรำบเงื่อนไขข้อตกลงระหว่ำง
ผู้ว่ำจ้ำงกับผู้รับจ้ำงและวิธีกำรที่ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ
ซึ่งปรำกฏอยู่ด้ำนหลังใบสั่งจ้ำงแล้ว และยินยอม
ปฏิบัติตำมทุกประกำร จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน
และได้รับคู่ฉบับใบสั่งจ้ำงนี้แล้ว
ลงชื่อ…………………………………..ผู้รับจ้ำง
(…………………………………..)
วันที่…………………………………………….

ลงชื่อ………………..…………………ผู้ว่ำจ้ำง
(...........................................)
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ

(พ.10)

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ ……………………………

คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร 10110
วันที่………................................……….

เรียน .......................................................
ใบเสนอรำคำเลขที่......................………..............ลงวันที…่ ..............................................
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร ได้ตกลง
......................................................................... ...........................................................................................
เป็นจำนวนเงิน..............................บำท (.....................................................................................................)
และให้ส่งของ ณ งำนพัสดุ ภำยในวันที่……………………………..…..… โดยจัดส่งสิ่งของให้ถูกต้องครบถ้วนตำม
รำยกำรหรือตัวอย่ำงที่ตกลงไว้ทุกประกำร
สาหรับผู้ขาย
ข้ำพเจ้ำได้ทรำบเงื่อนไขข้อตกลงระหว่ำง
ผู้ซื้อกับผู้ขำย และวิธีกำรที่ผู้ขำยต้องปฏิบัติ
ซึ่งปรำกฏอยู่ด้ำนหลังใบสั่งซื้อแล้ว และยินยอม
ปฏิบัติตำมทุกประกำร จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน
และได้รับคู่ฉบับใบสั่งซื้อนี้แล้ว
ลงชื่อ……………………………………..ผู้ขำย
(…………………………………..)
วันที…่ ………………………………………….

ลงชื่อ………………………………..…ผู้ซื้อ
(............................................)
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ

ใบตรวจรับพัสดุ
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71(4)
เขียนที่ …...…...............…………
วันที่ …....… เดือน…......... พ.ศ.............
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ผู้มีนำมข้ำงท้ำยนี้ได้พร้อมกันตรวจนับรับพัสดุ
ณ........................................................ ซึง่ ..............................................................................................
ผู้ขำยได้นำส่งตำมสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ เลขที่ ............................ลงวันที่ .............................
และตำมใบนำส่งของ เล่มที่..........................เลขที่ ............................ ลงวันที่.....................................
ดังปรำกฏรำยละเอียดกำรตรวจรับดังต่อไปนี้
ลำดับที่

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

รำยกำร

จำนวน
สิ่งของ

รำคำ
หน่วยละ

จำนวนเงิน

หมำยเหตุ

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

เห็นว่ำมีปริมำณและคุณภำพถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และได้ส่ง
มอบแก่…...…....................................................……… ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่พสั ดุ รับไว้เป็นกำรถูกต้องแล้วในวันนี้
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงจึงพร้อมกันลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

ลงชื่อ............................................................ ประธำนกรรมกำร
(............................................)
ลงชื่อ............................................................ กรรมกำร
(............................................)
ลงชื่อ............................................................ กรรมกำร
(............................................)

ใบเบิกพัสดุ
ใบเบิกที.่ ........../25.............

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะ....................................
แผนก....................................
วันที่.........เดือน.................พ.ศ. .................
ข้ำพเจ้ำขอเบิกสิ่งของตำมรำยกำรข้ำงล่ำงนี้

ลำดับที่

รำยกำร

..............................................................ผู้อนุญำต

จำนวน

หน้ำบัญชี

เหตุผลที่ขอเบิก

…………………….………………………………………………….ผู้เบิก
……………………………………………………………………..ตำแหน่ง
....................................................................หัวหน้ำภำควิชำ

ได้จ่ำยของและลงหักบัญชีพสั ดุแล้ว
....................................................................
เจ้ำหน้ำที่พสั ดุ
......................................................................ผู้รับของ
ใบเบิกที่......................./.............................เจ้ำหน้ำที่ผลู้ งบัญชีเป็นผู้ให้ลำดับ

