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คำนำ 
 

  การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน ท่ีมุง
ไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เพ่ือใหการทำงานของวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ไดผลผลิตหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกำหนดเวลา เพ่ือการบรรลุ
ขอกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ และเปนการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารและ
พัฒนาวิทยาลัยการจดัการอุตสาหกรรมบริการไปสูความเปนสากล โดยหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงาน 
จะเปนประโยชนตอผูเก่ียวของในโอกาสตอไป 

คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทำคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาท่ีความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ี
เก่ียวของ 6) ขอกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกำหนดของคูมือฉบับ
นี้ เพ่ือนำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารงานพัสดุ 
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 1 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

1. วัตถุประสงค     
 1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารพัสดุสำหรับบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
          2) เพ่ือเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริหารพัสดุของ
หนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนจัดซ้ือครุภัณฑประจำป โดยมีกิจกรรม
ประกอบดวย 1) สำรวจความตองการจัดซ้ือครุภัณฑกอนปงบประมาณ 2)แจงความประสงคท่ีจะซ้ือ
ครุภัณฑ 3)จัดทำคำขอเพ่ือกำหนดงบประมาณประจำปในหมวดรายจายครุภัณฑ (อางอิงจากราคา
มาตรฐานครุภัณฑสำนักงบประมาณ) 4) ประสานกับฝายแผนเพ่ือดำเนินงานตามแผนท่ีตั้งไว และการ
จัดหาพัสดุ/จัดซ้ือจัดจางผานระบบ ERP (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) โดยมีกิจกรรมประกอบดวย 1) 
สำนักงาน/ภาควิชา/สาขาวิชา/ แจงความประสงคท่ีจะตองการจัดซ้ือจัดจาง 2)แจงผูประกอบการ
จัดทำใบเสนอราคา 3)กรอกรายงานขอซ้ือ / ขอจาง 4)บันทึกขออนุมัติในระบบ ERP (PR) ใบขอ
อนุญาตซ้ือ / จาง /ลงนาม 5) แนบหนังสือสั่งซ้ือสั่งจางกรณี วงเงินเกิน 10,000.- บาท /ลงนาม 6) 
ผูประกอบการสงของ 7)บันทึกเขาระบบ ERP (RE) ใบตรวจรับ/กรรมการตรวจรับลงนาม 
8) บันทึกเขาระบบ ERP (US) ใบเบิกจาย / ลงนาม  9) ตรวจสอบความถูกตองของฎีกา 10)บันทึกใน
เอกสารสงเบิกจายการเงิน 

3. นิยามศัพทเฉพาะ 
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งท่ีเอาเปนเกณฑสำหรับเทียบกำหนด ท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซ่ึงถือวาเปน

เกณฑท่ีนาพอใจหรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทำได โดยมีกรอบในการพิจารณากำหนด
มาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจำเปนตองกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ดวย 

พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินสิ่งกอสราง ท่ีกำหนดไวในหนังสือการจำแนกประเภท 
รายจายงบประมาณ หรือการจำแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 

วัสดุ หมายถึง สิง่ของ/รายจายท่ีกำหนดไวในหนังสือการจำแนกประเภทรายจายตาม 
งบประมาณของสำนักงบประมาณ 

ครุภัณฑ หมายถึง สิ่งของ/รายจายท่ีกำหนดไวในหนังสือการจำแนกประเภทรายจาย 
ตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ 

การซ้ือ หมายถึง การซ้ือพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดตั้ง ทดลอง และบริการท่ี 
เก่ียวเนื่องอ่ืน ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

การจาง หมายถึง การรวมถึง การจางทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพง 
และกฎหมายพาณิชย การจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ การจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบ และควบคุมงาน และการจางแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 

การพัสดุ หมายความวา การจัดทำเอง การซ้ือ การจาง การจางท่ีปรึกษา การจาง 



 

 2 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจำหนาย และการดำเนินการ 
อ่ืน ๆ ท่ีกำหนดไวในระเบียบ 

การเชา หมายถึง การเชาอสังหาริมทรัพย (ทรัพยสินท่ีเคลื่อนท่ีได นำเอาติดตัวหรือ 
ขนสงไปได เชน รถยนต เสื้อผา ) และการเชาอสังหาริมทรัพย  (ทรัพยสินท่ีไมสามารถเคลื่อนท่ีได 
เชน บาน ท่ีดิน สิ่งปลูกสราง) 

เงินงบประมาณ หมายความวา งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจาย 
เพ่ิมเติมและเงินซ่ึงสวนราชการไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหไม
ตองสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ แตไมรวมถึงเงินกู และเงินชวยเหลือ ตามระเบียบ
นี้ 

เงินรายได หมายความวา เงินรายไดทุกประเภทของมหาวิทยาลัยท่ีไมใชเงินรายไดจาก 
เงินงบประมาณแผนดิน 

การจัดซ้ือ/จัดจางโดยวิธีตกลงราคา  หมายถึง การซ้ือหรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาไม 
เกิน 100,000 บาท ดังท่ีกำหนดไวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ฉบับปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

1. แบบใบ PQ หมายถึง แบบันทึกขอซ้ือ/ขอจาง 
2. แบบใบ PR  หมายถึง แบบบันทึกขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจาง 
3. แบบใบ PO หมายถึง แบบใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง 
4. แบบใบ RE  หมายถึง แบบใบตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง 
5. แบบใบ US  หมายถึง แบบบันทึกขอเบิกจายเงิน 

คาวัสดุ หมายถึงรายจายดังตอไปนี้ 
1) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของซ่ึงโดยสภาพเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปร

สภาพหรือไมคงสภาพเดิมหรือสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยหรือตอชุด
ไม เกิน5,000บาท รวมถึงค าใช จ าย ท่ีต องชำระพรอม กัน เชน  ค าขนส ง ค าภาษี   
คาประกันภัย คาติดตั้งเปนตน 

(2) รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 
20,000บาท 

(3) รายจายเพ่ือประกอบดัดแปล ตอเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑท่ีมีวงเงินไมเกิน 
5,000บาท ท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง ท่ีมีวงเงินไมเกิน 50,000 บาท 

(4) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมี 
วงเงินไมเกิน 5,000บาท 

(5) รายจายเพ่ือซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
 

 คาครุภัณฑ หมายถึงรายจายดังตอไปนี้ 
(1) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุด 

เกินกวา 5,000บาท รวมถึงคาใชจายท่ีตองช าระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 

(2) รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา 
20,000บาท 
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(3) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ รวมท้ังครุภัณฑ 
คอมพิวเตอรท่ีมีวงเงินเกินกวา 5,000บาท 

(4) รายจายเพ่ือซอมแซมบำรุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน 
เครื่องบินเครื่องจักรกลยานพาหนะ เปนตนซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบำรุงปกติหรือคาซอมกลาง 

(5) รายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ 
 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง หมายถึงรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงท่ีดินและหรือสิ่งกอสรางรวมถึง
สิ่งตางๆ ซ่ึงติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง เชน อาคาร บานพัก สนามเด็กเลน สนาม
กีฬาสนามบิน สระวายน า สะพาน ถนน รั้ว บอน้ำ อางเก็บน้ำ เข่ือน เปนตน รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้ 

(1) คาติดตั้งระบบไฟฟา หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณตางๆ ซ่ึงเปนการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานท่ีราชการ ท้ังท่ีเปนการด าเนินการพรอมการกอสราง อาคาร
หรือภายหลังการกอสรางอาคาร 

(2)รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง ท่ี
มีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท เชน คาจัดสวน คาถมดิน เปนตน 

(3)รายจายเพ่ือจางออกแบบ จางควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน หรือนิติบุคคล 
(4)รายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาเพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุง ท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง 
(5)รายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง เชน คาเวนคืนท่ีดิน คาชดเชย 

กรรมสิทธท่ีดิน คาชดเชยผลอาสิน เปนตน 
 

อาคาร หมายความวาสิ่งปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได  
เชน อาคารท่ีทำการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะทำนอง
เดียวกัน และรวมตลอดถึงสิ่งกอสรางอ่ืนๆ ซ่ึงสรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอยส าหรับอาคารนั้นๆ เชน 
เสาธง รั้ว ทอระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน ประปาและสิ่งอ่ืนๆ ซ่ึงเปนสวนประกอบของตัวอาคารเชน 
เครื่องปรับอากาศลิฟต เฟอรนิเจอร ฯลฯ 

 
4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

 
ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 

(1) ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 
(อธิการบดีและรองอธิการบดี) 

1. แตงตั้งเจาหนาท่ีพัสดุเพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัสดุ 
2. มอบอำนาจในการอนุมัติงบประมาณใหกับรองอธิการบดี คณบดี 
ผูอำนวยการสำนัก เพ่ือเปนการกระจายอำนาจสูหนวยงาน 
3. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ ใหกับหนวยงาน 
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีวงเกิน 
500,000 บาทข้ึนไป 
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ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 

(2) ผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลัย 
(รองอธิการบดี) 
 

1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจาง ท่ีมีวงเงินเกิน 
100,000 บาท แตไมเกิน 500,000 บาท 
2. ควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและ
ข้ันตอน 

(3) ผูบริหารระดับหนวยงาน 
(คณบดี) 
 

1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจาง ท่ีมีวงเงินไมเกิน 
50,000 บาท 
2. ควบคุม กระบานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและ
ข้ันตอน 
3. พิจารณา กลั่นกรอง การดำเนินการจัดซ้ือ จัดจาง 

(4) เจาหนาท่ีพัสดุ 1. ดำเนินการจัดหาพัสดุ 
2. ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจาง การเบิกจายเงิน ตามประมวลกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวของกับการพัสดุ และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(5) หนวยงาน 1. กำหนดแนวทางและคูมือการปฏิบัติงานการจัดซ้ือ จัดจาง การ
เบิกจายเงิน ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น และคำชมเชย เพ่ือเสนอให
ผูบริหารไดพิจารณา 
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5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 

 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 

ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 
ความตองการ 

ผูสงมอบ : รัฐบาล/กระทรวง ใหมหาวิทยาลยันำนโยบายหรือแนวทางท่ีเก่ียวของ
ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความคุมคากับ
งบประมาณท่ีจัดสรร 

ผูรับบริการ : ผูบริหาร / หนวยงาน 1.ยุทธศาสตร เปาประสงค มาตรการ กลยุทธ 
โครงการ กิจกรรมท่ีชวยเพ่ิมศักยภาพและการ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหดียิ่งข้ึน 
2.ตัวช้ีวัดท่ีไดรับมีความสอดคลองกับบริบทของ
หนวยงาน 
3.มีรายละเอียดของวิธีการวัด และการประเมินผล
ท่ีชัดเจน 
4.ความถูกตองของขอมูลผลการดำเนินงาน และ
สามารถนำไปประกกอบการตัดสินใจได 
5.ผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเปาหมายท่ี
กำหนด 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : มหาวิทยาลัย 1.ทิศทางในการพัฒนาท่ีชัดเจน และสอดคลองกับ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
2.ขอมูลผลการปฏิ บัติราชการท่ี ถูกตอง และ
สามารถนำไปใชในการบริหารจัดการ 

คูความรวมมือ : บุคลากรในหนวยงาน 1.ความรู ความเขาใจในการบริหารงานเพ่ือใหงาน
บรรลตุามเปาหมายท่ีกำหนด 

 
5.2 กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ  

1.พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
         2 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 
 

 
6. ขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 
  

ขอกำหนดท่ีสำคัญ 
 

 ท่ีมาของขอกำหนดท่ีสำคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ ผูสงมอบ 

ผูเรียน/ผูรับ 
บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

การจัดซื้อ จัดจางไดถูกตองตามระเบียบ 
และแลวเสร็จทันเวลา 
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7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
หนวยงานไดพิจารณาทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานแลว พบวากระบวนการท่ีนำไปใชใน

ปงบประมาณ 2562 มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) เกา 
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
 

    (ผังกระบวนการปฏิบัตงิานเดิม) 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

เจา้หนา้ที� / อาจารย์ จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ ผูป้ระกอบการ คณะกรรมการตรวจรับ คณบดี/รองคณบด/ีหัวหนา้สาํนักงาน  กองคลัง นาที ชม. วัน

1 สํานกังานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/แจง้

ความประสงคท์ี�จะตอ้งการจดัซื �อจดัจา้ง

15 รอยละ 100 บันทึกขอความ ใบแจง

ความประสงคที่จะตอง

การจัดซื้อ/จัดจาง

2 แจง้ผู้ประกอบการจดัทาํใบเสนอราคา 10 รอยละ 100 ใบเสนอราคา

3 กรอกรายงานขอซื �อ / ขอจา้ง 15 รอยละ 100 รายงานขอซื้อ/ขอจาง

ที่ถูกตอง

4 บนัทึกขออนุมตัิในระบบ ERP (PR) ใบขอ

อนุญาตซื �อ / จา้ง /ลงนาม

15 รอยละ 100 ความถูกตองของใบขอ

อนุญาตซื้อ/จางใน

ระบบ ERP

5 แนบหนงัสือสั�งซื �อสั�งจา้งกรณี วงเงินเกิน 

10,000.- บาท /ลงนาม

10 รอยละ 100 ความถูกตองของ

หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจาง

6 ประสานงานผู้ประกอบการส่งของ 10 รอยละ 100 ความถูกตองของใบสง

ของ / ใบแจงหนี้ / 

ใบเสร็จรับเงิน

7 บนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ ERPในหนา้โปรแกรม

ใบตรวจรบั (RE)

10 รอยละ 100 ความถูกตองของใบ

ตรวจรับในระบบ ERP 

(RE)

8 บันทึกขอมูลเขาระบบ ERP ใบเบิกจาย (US)              10 รอยละ100 ความถูกตองของใบ

เบิกจายในระบบ 

ERP(US)

9 ตรวจสอบความถูกตอ้งของฎีกา 10 รอยละ 100 ความถูกตองของฎีกา

ตอ1 เรื่อง

10 บนัทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน 10

รอยละ 100

ความถูกตองของ

เอกสารการสงเบิก

การเงินที่ถูกตอง

รวม 55 1
ตัวชี้วัด 

(KQI) 

หมายเหตุ
ผูจัดทํา นางสาวจันทนา  อนุลีจันทร

ฎีกาที่ถูกตอง

ตอ 1 เรื่อง

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ (ตําแหนง ...........นักวิชาการพัสดุ...................)

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป 

 ผูอนุมัติ  

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน ) ตําแหนง

ความถูกตองของใบสงของ/

ใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน

ใบตรวจรับในระบบ ERP (RE)

ใบเบิกจายในระบบ ERP (US)

ฎีกาตอ 1 เรื่อง

เอกสารการสงเบิกการเงินที่

ถูกตอง

ความถูกตองใบเบิกจายใน

ระบบ ERP (US)

ใบเสนอราคา

รายงานขอซื้อ/ขอจาง

ใบขออนุญาตซื้อ/จางในระบบ 

ERP (PR)

หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจาง

ใบสงของ / ใบแจงหนี้/

ใบเสร็จรับเงิน

รองคณบดีฝายบริหาร

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

รอยละ 100 ฎีกาที่ถูกตองตอ 1 

เรื่อง

ผลลัพธ
เวลา

เปาหมายเอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi)

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

กิจกรรมรอง

ผูควบคุม นางสาวนันทพัชร ลีลาอัมพรสิน ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม

ใบเสนอราคา

รายละเอียด (งานที�สมัพนัธ)์

ใบตรวจรับในระบบ ERP 

(RE)

ใบเบิกจายในระบบ ERP 

(US)

ฎีกาตอ 1 เรื่อง

บุคคลภายนอก

ใบสงของ / ใบแจงหนี้/

ใบเสร็จรับเงิน

ฝาย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     งาน  พัสดุ    กิจกรรมหลัก   การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจางผานระบบ ERP (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน.......1...... ชั่วโมง.......55.......นาที

รายงานขอซื้อ/ขอจาง

ใบขออนุญาตซื้อ/จางใน

ระบบ ERP (PR)

หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจาง

ขั�นตอน

ความถูกตองของบันทึก

ขอความ ใบแจงความ

ประสงคที่จะตองการ

จัดซื้อ/จัดจาง

ใบแจงความประสงคจัดซื้อ/จางบันทึกขอความ ใบแจง

ความประสงคที่จะตองการ

จัดซื้อ/จัดจาง

ความถุกตองของใบเสนอ

ราคา

ความถูกตองของรายงาน

ขอซื้อ / ขอจาง

ความถูกตองใบขออนุญาต

ซื้อ/จางในระบบ ERP (PR)

ความถูกตองของใบตรวจรับ

ในระบบ ERP (RE)

เอกสารการสงเบิกการเงินที่

ถูกตอง

ความถูกตองของฎีกาตอ 1 

เรื่อง

ความถูกตองของเอกสาร

การสงเบิกการเงินที่ถูกตอง

ความถูกตองของหนังสือ

สั่งซื้อ/สั่งจาง

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มตน้ / ส ิ�นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ�มตน้ 1

ทําบันทกึหรอืเขยีนใบ
แจง้ความประสงคข์อ

ซื�อ/ขอจา้ง

ตรวจสอบ

ทําการประมวลผลใน
ระบบ ERP

ไม่ถูกตอ้ง

พิมพ์เอกสารส่งเบกิจ่าย
การเงนิมหาวทิยาลัย

สิ�นสุด 1

บันทกึขอ้มูลใบขอ
อนุญาตซื�อ / จา้ง  PR ใน

ระบบ ERP 

ถูกตอ้ง

ไม่ถูกตอ้ง

ประสานงาน
ผูป้ระกอบการเพื�อขอใบ

เสนอราคา

จัดทําใบเสนอราคา

กรอกรายงานขอซื�อ/ขอ
จา้ง

พิมพ์ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้ง
ตามรูปแบบของ
กรมบัญชกีลาง

ประสานงาน
ผูป้ระกอบการส่งของ

จัดทําใบส่งของ 
ใบกํากับภาษี/ใบแจง้หนี� 

ใบเสร็จรับเงนิ

บันทกึขอ้มูลเขา้ระบบ 
ERP ในหนา้โปรแกรมใบ

ตรวจรับ (RE)

บันทกึขอ้มูลเขา้ระบบ 
ERP ในหนา้โปรแกรมใบ

เบกิจ่าย (US)

ลงนาม
ตรวจรับ

ตรวจสอบ
ลงนาม

เดิม
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7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม)  

 

(ผังกระบวนการปฏิบัตงิานใหม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจา้หนา้ที� / อาจารย์ จนท.ฝ่ายพัสดุคณะ ผูป้ระกอบการ คณะกรรมการตรวจรับ คณบดี/รองคณบด/ีหัวหนา้สาํนักงาน  กองคลัง นาที ชม. วัน

1 สํานกังานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/แจง้

ความประสงคท์ี�จะตอ้งการจดัซื �อจดัจา้ง

5 รอยละ 100

2 แจง้ผู้ประกอบการจดัทาํใบเสนอราคา 10 รอยละ 100

3 กรอกรายงานขอซื �อ / ขอจา้ง 15 รอยละ 100

4 บนัทึกขออนุมตัิในระบบ ERP (PR) ใบขอ

อนุญาตซื �อ / จา้ง /ลงนาม

10 รอยละ 100

5 แนบหนงัสือสั�งซื �อสั�งจา้งกรณี วงเงินเกิน 

10,000.- บาท /ลงนาม

10 รอยละ 100

6 ประสานงานผู้ประกอบการส่งของ 10 รอยละ 100

7 บนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ ERPในหนา้โปรแกรม

ใบตรวจรบั (RE)

10 รอยละ 100

8 บันทึกขอมูลเขาระบบ ERP ใบเบิกจาย (US)              10 รอยละ100

9 ตรวจสอบความถูกตอ้งของฎีกา 10 รอยละ 100

10 บนัทึกในเอกสารส่งเบิกจ่ายการเงิน 10

รอยละ 100

รวม 40 1
ตัวชี้วัด 

(KQI) 

หมายเหตุ
ผูจัดทํา นางสาวจันทนา  อนุลีจันทร

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ (ตําแหนง ...........นักวิชาการพัสดุ...................)

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป 

 ผูอนุมัติ  

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน ) ตําแหนง

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝาย พัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย     งาน  พัสดุ    กิจกรรมหลัก   การจัดหาพัสด/ุจัดซื้อจัดจางผานระบบ ERP (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน.......1...... ชั่วโมง.......40.......นาที

ขั�นตอน กิจกรรมรอง บุคคลภายนอก
รายละเอียด (งานที�สมัพนัธ)์ เวลา

ตัวชี้วัด (kpi) เปาหมาย
การวางแผนและควบคุสคุณภาพ

บันทึกขอความ ใบแจง

ความประสงคที่จะตองการ

จัดซื้อ/จัดจาง

ความถูกตองของบันทึก

ขอความ ใบแจงความ

ประสงคที่จะตองการ

จัดซื้อ/จัดจาง

ใบแจงความประสงคจัดซื้อ/จาง

ใบเสนอราคา ความถุกตองของใบเสนอ

ราคา

ใบเสนอราคา

เอกสารที่เกี่ยวของ จุดควบคุม

ใบเบิกจายในระบบ ERP 

(US)

ความถูกตองใบเบิกจายใน

ระบบ ERP (US)

รายงานขอซื้อ/ขอจาง ความถูกตองของรายงาน

ขอซื้อ / ขอจาง

รายงานขอซื้อ/ขอจาง

ใบขออนุญาตซื้อ/จางใน

ระบบ ERP (PR)

ความถูกตองใบขออนุญาต

ซื้อ/จางในระบบ ERP (PR)

ใบขออนุญาตซื้อ/จางในระบบ ERP

 (PR)

ใบเบิกจายในระบบ ERP (US)

หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจาง ความถูกตองของหนังสือ

สั่งซื้อ/สั่งจาง

หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจาง

ใบสงของ / ใบแจงหนี้/

ใบเสร็จรับเงิน

ความถูกตองของใบสงของ/

ใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน

ใบสงของ / ใบแจงหนี้/

ใบเสร็จรับเงิน

ใบตรวจรับในระบบ ERP 

(RE)

ความถูกตองของใบตรวจรับ

ในระบบ ERP (RE)

ใบตรวจรับในระบบ ERP (RE)

รอยละ 80

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ผูควบคุม นางสาวนันทพัชร ลีลาอัมพรสิน ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม

รองคณบดีฝายบริหาร

รอยละของรายการที่จัดซื้อจัด

จางเปนไปตามแผนที่

กําหนด (แผนปฏิบัติการ

ดานการจัดซื้อจัดจาง)*

ฎีกาตอ 1 เรื่อง ความถูกตองของฎีกาตอ 1 

เรื่อง

ฎีกาตอ 1 เรื่อง

เอกสารการสงเบิกการเงินที่

ถูกตอง

ความถูกตองของเอกสาร

การสงเบิกการเงินที่ถูกตอง

เอกสารการสงเบิกการเงินที่ถูกตอง

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มตน้ / ส ิ�นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ�มตน้ 1

ทําบันทกึหรอืเขยีนใบ
แจง้ความประสงคข์อ

ซื�อ/ขอจา้ง

ตรวจสอบ

ทําการประมวลผลใน
ระบบ ERP

ไม่ถูกตอ้ง

พิมพ์เอกสารส่งเบกิจ่าย
การเงนิมหาวทิยาลัย

สิ�นสุด 1

บันทกึขอ้มูลใบขอ
อนุญาตซื�อ / จา้ง  PR ใน

ระบบ ERP 

ถูกตอ้ง

ไม่ถูกตอ้ง

ประสานงาน
ผูป้ระกอบการเพื�อขอใบ

เสนอราคา

จัดทําใบเสนอราคา

กรอกรายงานขอซื�อ/ขอ
จา้ง

พิมพ์ใบสั�งซื�อ/สั�งจา้ง
ตามรูปแบบของ
กรมบัญชกีลาง

ประสานงาน
ผูป้ระกอบการส่งของ

จัดทําใบส่งของ 
ใบกํากับภาษี/ใบแจง้หนี� 

ใบเสร็จรับเงนิ

บันทกึขอ้มูลเขา้ระบบ 
ERP ในหนา้โปรแกรมใบ

ตรวจรับ (RE)

บันทกึขอ้มูลเขา้ระบบ 
ERP ในหนา้โปรแกรมใบ

เบกิจ่าย (US)

ลงนาม
ตรวจรับ

ตรวจสอบ
ลงนาม

ใหม
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คุีณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 
QWI-CIM002:การจัดทำแผนจัดซ้ือครุภัณฑประจำป 

คำจำกัดความ 
            ระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนจัดซ้ือครุภัณฑประจำป ข้ันตอนและกระบวนการ 
ระหวางหนวยงานภายในภายนอกท่ีเก่ียวของ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
สำรวจความตองการจดัซื้อครภุัณฑ 1 วัน งานพัสด ุ แบบสำรวจความ

ตองการจัดซื้อ 
หนวยงานภายในแจงท่ีจะซื้อครุภณัฑ 20 นาที งานพัสด ุ รายงานสรุปความ

ตองการ 
จัดทำคำขอเพ่ือกำหนดงบประมาณ
ประจำปในหนวยรายจายครภุัณฑ 
(อางอิงจากราคามาตรฐานครภุัณฑ
สำนักงบประมาณ) 

20 นาที งานพัสด ุ แผนปฏิบัติการดานการ
จัดซื้อจัดจาง 

ประสานกับงานแผนเพ่ือดำเนินงาน
ตามแผนท่ีตั้งไว 

15 นาที งานพัสด ุ แผนปฏิบัติการดานการ
จัดซื้อจัดจาง 
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วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 
QWI-CIM001:การจัดหาพัสดุ/จัดซ้ือจัดจางผานระบบ ERP (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

คำจำกัดความ 
       การจัดซ้ือจัดจาง หมายความวา การดำเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ จาง เชา 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. สำรวจความตองการการใชพัสดุภายใน
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

2 วัน เจาหนาท่ีพัสด ุ เอกสารสำรวจความตองการ 

2. จัดทำรายงานขอซื้อขอจาง ในระบบ E-
OFFICE  - (กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง) 
- จัดทาใบขอซื้อ/ขอจาง(PQ) (กรณีการจดัหา
ดวยวิธีประกาศเชิญชวน,วิธีคัดเลอืก 

15 นาที/
ฉบับ 

เจาหนาท่ีพัสด ุ - ใบเสนอราคา/รายการท่ี
พรอมราคาสินคา/บริการ - คู
เทียบ (กรณีเกิน 10,000 บาท)  
- ใบขอซื้อ/ขอจาง (PQ) (กรณี
การจัดหาดวยวิธีประกาศเชิญ
ชวน,วิธีคัดเลือก)  

3.จัดทำเอกสารขออนุญาตจดัซื้อจดัจาง(PR)  
- จัดทำรายงานผลการพิจารณาเพ่ือสั่งซื้อ/สั่ง
จาง ในระบบ 
 E-OFFICE (กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท)  
- จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดซื้อจดัจาง(PR) ใน
ระบบ ERP  
- จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจาง (กรณีวงเงินเกิน 
100,000 บาท)  
- จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจาง (กรณีวงเงินเกิน 
100,000 บาท)  

15 นาที/
ฉบับ 

 - ใบขออนุญาตจัดซื้อจัดจาง 
(PR)  
- รายงานผลการพิจารณา
สั่งซื้อ/สั่งจาง (กรณีวงเงินเกิน 
100,000 บาท)  
- ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง (กรณีวงเงิน
เกิน 100,000 บาท)  
- อากรแสตมป (กรณีจดัจางวง
เงินเกิน 10,000 บาท )  

4.ตรวจรับพัสดุ  
- จัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับพัสด(ุRE) 
และใบเบิกวัสดุ/ครุภณัฑ  

15 นาที/
ฉบับ 

 ใบตรวจรับพัสดุ (RE)และใบ
เบิกวัสด/ุครภุัณฑ  
- เอกสารสงของ/ใบสงมอบ
งาน/ใบแจงหน้ี/ใบเสร็จรบัเงิน 
จากคูคา  

5.จัดทำเอกสารการขออนุมัตเิบิกจาย (US)  
 

15 นาที/
ฉบับ 

เจาหนาท่ีพัสดุ - ใบขออนุมัติเบิกจาย (US)  
- เอกสารประกอบการเบิกจาย 
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7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ช่ือแบบฟอรม 
FM-SA-01 ใบบันทึกขอซ้ือ/ขอจาง 
FM-SA-02 ใบขออนุญาตซ้ือจาง 
FM-SA-03 ใบสั่งซ้ือสั่งจาง 
FM-SA-04 ใบตรวจรับพัสดุ 
FM-SA-05 ใบขอเบิกวัสดุ/ครุภัณฑ 
FM-SA-06 ใบเบิกจาย กรณีจัดซ้ือ/จัดจาง 
FM-SA-07 แบบฟอรมขอรับพัสดุในสำนักงาน 
FM-SA-08 แบบฟอรมสัญญาขนสงโดยสาร 

 
7.4 เอกสารอางอิง 

1.พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
  2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ  

3.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานดานจัดซ้ือจัดจาง    

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1.รอยละของรายการท่ีจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามแผนท่ีกำหนด แผนปฏิบัติการดานการจัดซ้ือ
จัดจาง 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดุนั้น  
มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกำกับ 

1. กำหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาใน
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ 
กระบวนการ 

ตุลาคม รองคณบดฝีายบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 

คณบดีวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 

2. ดำเนินการตดิตามประเมินผลการ
ดำเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหนาฝายคลังและพัสด ุ หัวหนาสำนักงาน 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหนาฝายคลังและพัสด ุ หัวหนาสำนักงาน 

4. รายงานผลการตดิตามประเมินผลการ
ดำเนินงานของกระบวนการตอ
ผูบังคับบัญชาเพ่ือใหขอเสนอแนะในการ

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหนาฝายคลังและพัสด ุ หัวหนาสำนักงาน 



 

 11 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกำกับ 

ปรับปรุงกระบวนการ 
5. นำขอเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝายพัสด ุ หัวหนาฝายคลังและพัสด ุ

6. ประเมินผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปถัดไป รองคณบดฝีายบริหาร
วิทยาลัยนานาชาต ิ

คณบดีวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดำเนินการใหระบุเดือนท่ีดำเนินการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 

 13 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 14 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

 
 

 
 

 
หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ขาพเจา ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม ตำแหนง รองคณบดีฝายบริหารวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานบริหารพัสดุในฐานะ
ผูบังคับบัญชาและดูแลของฝายงานพัสดุ วิทยาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  
 
 โดยยินยอมใหฝายงานพัสดุ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำกระบวนการ
ปฏิบตัิงานบริหารพัสดุ มาใชในหนวยงานตั้งแตวันท่ี 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ 2565 เปนตนไป   
 

    ใหไว  ณ  วันท่ี  15 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2565 

 

 
      
      
          
 

                                                                 ( ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม) 
                                               รองคณบดีฝายบริหารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

                
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมท่ีใชในการปฏบิัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 16 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 
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 17 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 
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 18 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 
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 19 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

 

 
 

            

ตามที่ ไดจัดทําและสงมอบวัสด/ุครุภัณฑ ตามรายการขางลางนี้ไวแก คณะ/ศูนย/สํานัก/โรงเรียน 

ลําดับที่ เลขที่ใบสําคัญ รับจาก จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

1 0.00

รวมทั้งสิ้น 0.00

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7.00 % 0.00

ตัวอักษร ศูนยบาทถวน

หมายเหตุ  

(ลงชื่อ) ผูรับของ

ลงชื่อ  กรรมการ ไดลงบัญชีคุมพัสดุ จํานวน            1 รายการ

(ลงชื่อ) เจาหนาที่พัสดุกลาง

ทราบ

          ..............................................

...........................................................

.........................................

ตอไป

คณะกรรมการฯ มีมติเปนเอกฉันท (ถามีความเห็นแยงโปรดทําเปน ไดรับมอบพัสดุ จํานวน              1              รายการ

ลายลักษณอักษรเสนอผูมีอํานาจลงชื่อ) ใหรับพัสดุตามรายการขางบนนี้
เพราะถูกตองตามรูปแบบ และรายละเอียดที่ตองการไวเพื่อใชในราชการ จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไวเรียบรอยแลว

สําหรับคณะกรรมการตรวจรับ สําหรับเจาหนาที่พัสดุ

รายการ

สถานที่ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

วันที่ ...............................................             

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ      โปรแกรม/ฝาย/กลุมวิชา  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ใบตรวจรับพัสดุ
เลขที่เอกสาร  ..........................

FM-SA-04 



 

 20 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 
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 21 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

 

 

ใบสําคัญเลขที่ .............

ใบเบิกที่ :

คืนเงินยืมสัญญาที่ : -

ใบสงของเลขที:่ ...............

วันที่ ..................................

                   ขาพเจารับรองวา ไดดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางตามโครงการที่ไดรับอนุมัติแลวเปนไปตามระเบียบของทางราชการ

โดยเบิกจายจากงบประมาณ เงินรับฝากถอนคืนโครงการ............................................................................

หนวยงาน : วิทยาลัยการจัการอุตสาหกรรมบริการ ปงบประมาณ : ................

กองทุน : แหลงเงิน : เงินรายได  

หมวดรายจาย : ................

รหัสบัญชียอย :  -

ลําดับที่ จํานวนเงิน จํานวนเงินหัก

1

2 0.00

รวมทั้งสิ้น : ศูนยบาทถวน 0.00 0.00

ประเภทการจาย เลขที่บัญชี

ลงชื่อ  ผูเบิกเงิน     

  

ขาพเจาไดตรวจสอบหลักฐานแลวมีความถูกตองทุกประการจึงเห็นสมควรใหเบิกจายได

ขาพเจาไดรับเงินแลวจํานวน           0.00 บาท

.............................................................

ลงชื่อ....................................................................ผูรับเงิน ..................................................

ขาพเจาไดรับทราบตามที่กรรมการเสนอตามระเบียบการพัสดุแลวอนุมัติจายได

ศูนยบาทถวน

เจาหนาที่พัสด.ุ.......................................(......../......../........) หัวหนาฝายพัสด.ุ................................(........./......../.......)

เจาหนาที่การเงิน..................................(........./........./........)   ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตนครปฐม.............................(........./......./.......)

หัวหนาฝายการเงิน................................(......../........./........)

      ฝายพัสดุไดดําเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการจัดซื้อ/จัดจางของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

ตามรายการที่แนบเปนการถูกตองแลวจึงเห็นสมควรเบิกจาย

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

.....................................................

เพื่อนําไปจายใหกับ

0.00

คาจางเหมาบริการ-คาบริการ/คาแรง

      ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (บุคคลธรรมดา)(1%)

รายการจาย/หัก จํานวนเงินจายจริง

เรียน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กิจกรรมหนวยปฏิบัติการ:

กลุมกองทุน : ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บันทึกเบิกจายกรณีจัดซื้อ/จัดจาง

FM-SA-06 
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คณะผูจัดทำ 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงานพัสดุ 
 
1.ผศ. ดร.อาณัติ    ตะปนตา                            คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

2.ผศ.  ฉันทัช       วรรณถนอม                         รองคณบดีฝายบริหาร 

3.รองศาสตราจารย ทัศนีย    ศิริวรรณ                 รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ       

4.นางสาวนันทพัชร   ลีลาอัมพรสิน                      หัวหนาสำนักงาน 

5.นายเชาวฤทธิ์        พินิจ                                หัวหนาฝายคลังและพัสดุ 

6.นางสาวจันทนา   อนุลีจันทร                            เจาหนาท่ีพัสดุ 

7.นายสุรศักดิ์     ดาวเรือง                                 เจาหนาท่ีพัสดุ 
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