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กระบวนการบริหารงานพัสดุ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

คำนำ
การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุง
ไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อใหการทำงานของวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไดผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกำหนดเวลา เพื่อการบรรลุ
ขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ และเปนการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารและ
พัฒนาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการไปสูความเปนสากล โดยหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงาน
จะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของในโอกาสตอไป
คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทำคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวของ 6) ขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม)
8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล
คณะผูจัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดของคูมือฉบับ
นี้ เพื่อนำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารงานพัสดุ
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1. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารพัสดุสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวของ
2) เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริหารพัสดุของ
หนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนการ

คู มื อ การปฏิ บั ติ งานนี้ ค รอบคลุ มการจั ด ทำแผนจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ ป ระจำป โดยมี กิ จ กรรม
ประกอบดวย 1) สำรวจความตองการจัดซื้อครุภัณฑกอนปงบประมาณ 2)แจงความประสงคที่จะซื้อ
ครุภัณฑ 3)จัดทำคำขอเพื่อกำหนดงบประมาณประจำปในหมวดรายจายครุภัณฑ (อางอิงจากราคา
มาตรฐานครุภัณฑสำนักงบประมาณ) 4) ประสานกับฝายแผนเพื่อดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว และการ
จัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจางผานระบบ ERP (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) โดยมีกิจกรรมประกอบดวย 1)
สำนักงาน/ภาควิชา/สาขาวิชา/ แจงความประสงคที่จะตองการจัดซื้อจัดจาง 2)แจงผูประกอบการ
จัด ทำใบเสนอราคา 3)กรอกรายงานขอซื้ อ / ขอจาง 4)บั น ทึ กขออนุ มัติในระบบ ERP (PR) ใบขอ
อนุญาตซื้อ / จาง /ลงนาม 5) แนบหนังสือสั่งซื้อสั่งจางกรณี วงเงินเกิน 10,000.- บาท /ลงนาม 6)
ผู ป ระกอบการส ง ของ 7)บั น ทึ ก เข า ระบบ ERP (RE) ใบตรวจรั บ /กรรมการตรวจรั บ ลงนาม
8) บันทึกเขาระบบ ERP (US) ใบเบิกจาย / ลงนาม 9) ตรวจสอบความถูกตองของฎีกา 10)บันทึกใน
เอกสารสงเบิกจายการเงิน

3. นิยามศัพทเฉพาะ

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสำหรับเทียบกำหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิ บัติ งาน หมายถึง ผลการปฏิ บัติ งานในระดับ ใดระดั บหนึ่ง ซึ่งถือวาเป น
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับ ที่ผูป ฏิบั ติงานส วนใหญทำได โดยมีกรอบในการพิ จารณากำหนด
มาตรฐานหลายๆ ด า น อาทิ ด า นปริ ม าณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลา ค า ใช จ า ย หรื อ พฤติ ก รรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจำเปนตองกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ดวย
พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินสิ่งกอสราง ที่กำหนดไวในหนังสือการจำแนกประเภท
รายจายงบประมาณ หรือการจำแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ
วัสดุ หมายถึง สิง่ ของ/รายจายที่กำหนดไวในหนังสือการจำแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณของสำนักงบประมาณ
ครุภัณฑ หมายถึง สิ่งของ/รายจายที่กำหนดไวในหนังสือการจำแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ
การซื้อ หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่
เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
การจาง หมายถึง การรวมถึง การจางทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพง
และกฎหมายพาณิชย การจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบ และควบคุมงาน และการจางแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
การพัสดุ หมายความวา การจัดทำเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจาง
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ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจำหนาย และการดำเนินการ
อื่น ๆ ที่กำหนดไวในระเบียบ
การเชา หมายถึง การเชาอสังหาริมทรัพย (ทรัพยสินที่เคลื่อนที่ได นำเอาติดตัวหรือ
ขนสงไปได เชน รถยนต เสื้อผา ) และการเชาอสังหาริมทรัพย (ทรัพยสินที่ไมสามารถเคลื่อนที่ได
เชน บาน ที่ดิน สิ่งปลูกสราง)
เงินงบประมาณ หมายความวา งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมและเงินซึ่งสวนราชการไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหไม
ตองสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ แตไมรวมถึงเงินกู และเงินชวยเหลือ ตามระเบียบ
นี้
เงินรายได หมายความวา เงินรายไดทุกประเภทของมหาวิทยาลัยที่ไมใชเงินรายไดจาก
เงินงบประมาณแผนดิน
การจัดซื้อ/จัดจางโดยวิธีตกลงราคา หมายถึง การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม
เกิน 100,000 บาท ดังที่กำหนดไวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ฉบับปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมอื่นๆ
1. แบบใบ PQ หมายถึง แบบันทึกขอซื้อ/ขอจาง
2. แบบใบ PR หมายถึง แบบบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง
3. แบบใบ PO หมายถึง แบบใบสั่งซื้อ/สั่งจาง
4. แบบใบ RE หมายถึง แบบใบตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง
5. แบบใบ US หมายถึง แบบบันทึกขอเบิกจายเงิน
คาวัสดุ หมายถึงรายจายดังตอไปนี้
1) รายจา ยเพื่ อจั ดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลว ยอมสิ้น เปลืองหมดไปแปร
สภาพหรือไมคงสภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยหรือตอชุด
ไม เ กิ น 5,000บาท รวมถึ ง ค า ใช จ า ยที่ ต อ งชำระพร อ มกั น เช น ค า ขนส ง ค า ภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้งเปนตน
(2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน
20,000บาท
(3) รายจายเพื่อประกอบดัดแปล ตอเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑที่มีวงเงินไมเกิน
5,000บาท ที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ที่มีวงเงินไมเกิน 50,000 บาท
(4) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มี
วงเงินไมเกิน 5,000บาท
(5) รายจายเพื่อซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
คาครุภัณฑ หมายถึงรายจายดังตอไปนี้
(1) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุด
เกินกวา 5,000บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองช าระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
(2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา
20,000บาท
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(3) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ รวมทั้งครุภัณฑ
คอมพิวเตอรที่มีวงเงินเกินกวา 5,000บาท
(4) รายจายเพื่อซอมแซมบำรุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน
เครื่องบินเครื่องจักรกลยานพาหนะ เปนตนซึ่งไมรวมถึงคาซอมบำรุงปกติหรือคาซอมกลาง
(5) รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง หมายถึงรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งกอสรางรวมถึง
สิ่งตางๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสราง เชน อาคาร บานพัก สนามเด็กเลน สนาม
กีฬาสนามบิน สระวายน า สะพาน ถนน รั้ว บอน้ำ อางเก็บน้ำ เขื่อน เปนตน รวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้
(1) คาติดตั้งระบบไฟฟา หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณตางๆ ซึ่งเปนการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ ทั้งที่เปนการด าเนินการพรอมการกอสราง อาคาร
หรือภายหลังการกอสรางอาคาร
(2)รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ที่
มีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท เชน คาจัดสวน คาถมดิน เปนตน
(3)รายจายเพื่อจางออกแบบ จางควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน หรือนิติบุคคล
(4)รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง ที่ดินและหรือสิ่งกอสราง
(5)รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งกอสราง เชน คาเวนคืนที่ดิน คาชดเชย
กรรมสิทธที่ดิน คาชดเชยผลอาสิน เปนตน
อาคาร หมายความวาสิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได
เชน อาคารที่ทำการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มีลักษณะทำนอง
เดียวกัน และรวมตลอดถึงสิ่งกอสรางอื่นๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยส าหรับอาคารนั้นๆ เชน
เสาธง รั้ว ทอระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน ประปาและสิ่งอื่นๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคารเชน
เครื่องปรับอากาศลิฟต เฟอรนิเจอร ฯลฯ

4. หนาที่ความรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
(1) ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย
(อธิการบดีและรองอธิการบดี)

บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ

1. แตงตั้งเจาหนาที่พัสดุเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
2. มอบอำนาจในการอนุมัติงบประมาณใหกับรองอธิการบดี คณบดี
ผูอำนวยการสำนัก เพื่อเปนการกระจายอำนาจสูหนวยงาน
3. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ ใหกับหนวยงาน
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเกิน
500,000 บาทขึ้นไป

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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ผูรับผิดชอบ

(2) ผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลัย
(รองอธิการบดี)

(3) ผูบริหารระดับหนวยงาน
(คณบดี)

(4) เจาหนาที่พัสดุ
(5) หนวยงาน

บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ

1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง ที่มีวงเงินเกิน
100,000 บาท แตไมเกิน 500,000 บาท
2. ควบคุม กระบวนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและ
ขั้นตอน
1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง ที่มีวงเงินไมเกิน
50,000 บาท
2. ควบคุม กระบานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและ
ขั้นตอน
3. พิจารณา กลั่นกรอง การดำเนินการจัดซื้อ จัดจาง
1. ดำเนินการจัดหาพัสดุ
2. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจาง การเบิกจายเงิน ตามประมวลกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัสดุ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ
1. กำหนดแนวทางและคูมือการปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจาง การ
เบิกจายเงิน ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น และคำชมเชย เพื่อเสนอให
ผูบริหารไดพิจารณา

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ
ผูสงมอบ : รัฐบาล/กระทรวง
ผูรับบริการ : ผูบริหาร / หนวยงาน

ผูมีสวนได/สวนเสีย : มหาวิทยาลัย

คูความรวมมือ : บุคลากรในหนวยงาน

ความตองการ
ใหมหาวิทยาลัยนำนโยบายหรือแนวทางที่เกี่ยวของ
ไปสูการปฏิบตั ิ เพื่อใหเกิดความคุม คากับ
งบประมาณที่จัดสรร
1.ยุ ท ธศาสตร เป า ประสงค มาตรการ กลยุ ท ธ
โครงการ กิ จ กรรมที่ ช ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพและการ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้น
2.ตัวชี้ วัดที่ ไดรับ มีค วามสอดคลองกับ บริบ ทของ
หนวยงาน
3.มีรายละเอียดของวิธีการวัด และการประเมินผล
ที่ชัดเจน
4.ความถูกตองของขอมูลผลการดำเนินงาน และ
สามารถนำไปประกกอบการตัดสินใจได
5.ผลการปฏิ บั ติ ร าชการบรรลุ ต ามเป า หมายที่
กำหนด
1.ทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน และสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
2.ข อ มู ล ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่ ถู ก ต อ ง และ
สามารถนำไปใชในการบริหารจัดการ
1.ความรู ความเขาใจในการบริหารงานเพื่อใหงาน
บรรลุตามเปาหมายที่กำหนด

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ

6. ขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ
ขอกำหนดที่สำคัญ

การจัดซื้อ จัดจางไดถูกตองตามระเบียบ
และแลวเสร็จทันเวลา

ที่มาของขอกำหนดที่สำคัญ
ความตองการ/ความคาดหวัง
ผูเรียน/ผูรับ ผูมีสวนได/
ผูสงมอบ
บริการ
สวนเสีย




คูความ
รวมมือ


กฎหมาย
ระเบียบ
ขอบังคับ


คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

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

(ผังกระบวนการปฏิบัตงิ านเดิม)
เดิม

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

งาน พัสดุ กิจกรรมหลัก การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจางผานระบบ ERP (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

FM-xx-yy

เริ�มต้น / สิน� สุด

กิจกรรมรอง

ขัน� ตอน
1

การตัดสิน ใจ

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

สํานักงานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/แจ้ง
ความประสงค์ที�จะต้องการจัดซือ� จัดจ้าง

บุคคลภายนอก

WI-xx-yy

แบบฟอร์ม

Work Intrucion

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน.......1...... ชั่วโมง.......55.......นาที

QM-xx-yy

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

สายงานหลัก

การสือ� สาร

รายละเอียด (งานที�สมั พันธ์)
เจ้าหน้าที� / อาจารย์

จนท.ฝ่ ายพัสดุคณะ

ผูป้ ระกอบการ

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าสํานักงาน

กองคลัง

นาที

ชม.

15

เริม
� ต ้น 1

แจ้งผู ้ประกอบการจัดทําใบเสนอราคา

3

กรอกรายงานขอซือ� / ขอจ้าง

4

บันทึกขออนุมตั ิในระบบ ERP (PR) ใบขอ
อนุญาตซือ� / จ้าง /ลงนาม

5

� /ขอ
กรอกรายงานขอซือ
จ ้าง

บันทึกข ้อมูลใบขอ
� / จ ้าง PR ใน
อนุญาตซือ
ระบบ ERP

แนบหนังสื อสั�งซือ� สั�งจ้างกรณี วงเงิ นเกิน
10,000.- บาท /ลงนาม

6

จัดทําใบเสนอราคา

ประสานงาน
ผู ้ประกอบการเพื�อขอใบ
เสนอราคา

ไม่ถูกต ้อง
� /สั�งจ ้าง
พิมพ์ใบสั�งซือ
ตามรูปแบบของ
กรมบัญชีกลาง

ประสานงานผู ้ประกอบการส่ งของ
ประสานงาน
ผู ้ประกอบการส่งของ

7

บันทึกข ้อมูลเข ้าระบบ
ERP ในหน ้าโปรแกรมใบ
ตรวจรับ (RE)

บันทึกขอมูลเขาระบบ ERP ใบเบิกจาย (US)

ตรวจสอบ
ลงนาม

ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา
ตรวจสอบ

10

บันทึกในเอกสารส่ งเบิกจ่ายการเงิ น

ตัวชี้วัด (kpi)
ใบแจงความประสงคจัดซื้อ/จาง

หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

รอยละ 100 บันทึกขอความ ใบแจง
ความประสงคที่จะตอง
การจัดซื้อ/จัดจาง

ใบเสนอราคา

ความถุกตองของใบเสนอ
ราคา

ใบเสนอราคา

15

รายงานขอซื้อ/ขอจาง

ความถูกตองของรายงาน
ขอซื้อ / ขอจาง

รายงานขอซื้อ/ขอจาง

15

ใบขออนุญาตซื้อ/จางใน
ระบบ ERP (PR)

10

หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจาง

ความถูกตองของหนังสือ
สั่งซื้อ/สั่งจาง

หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจาง

10

ใบสงของ / ใบแจงหนี้/
ใบเสร็จรับเงิน

ความถูกตองของใบสงของ/
ใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน

ใบสงของ / ใบแจงหนี้/
ใบเสร็จรับเงิน

10

ใบตรวจรับในระบบ ERP
(RE)

ความถูกตองของใบตรวจรับ ใบตรวจรับในระบบ ERP (RE)
ในระบบ ERP (RE)

รอยละ 100

ความถูกตองของใบ
ตรวจรับในระบบ ERP
(RE)

10

ใบเบิกจายในระบบ ERP
(US)

ความถูกตองใบเบิกจายใน ใบเบิกจายในระบบ ERP (US)
ระบบ ERP (US)

รอยละ100

ความถูกตองของใบ
เบิกจายในระบบ
ERP(US)

10

ฎีกาตอ 1 เรื่อง

ความถูกตองของฎีกาตอ 1
เรื่อง

รอยละ 100

ความถูกตองของฎีกา
ตอ1 เรื่อง

ความถูกตองใบขออนุญาต ใบขออนุญาตซื้อ/จางในระบบ
ซื้อ/จางในระบบ ERP (PR)
ERP (PR)

รอยละ 100

ฎีกาตอ 1 เรื่อง

ใบเสนอราคา

รอยละ 100 รายงานขอซื้อ/ขอจาง
ที่ถูกตอง

รอยละ 100 ความถูกตองของใบขอ
อนุญาตซื้อ/จางใน
ระบบ ERP
รอยละ 100

ความถูกตองของ
หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจาง

รอยละ 100 ความถูกตองของใบสง
ของ / ใบแจงหนี้ /
ใบเสร็จรับเงิน

ลงนาม
ตรวจรับ

บันทึกข ้อมูลเข ้าระบบ
ERP ในหน ้าโปรแกรมใบ
เบิกจ่าย (US)

9

สายงานไปและกลับ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item)

10

จัดทําใบส่งของ
ใบกํากับภาษี/ใบแจ ้งหนี�
ใบเสร็จรับเงิน

บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ERPในหน้าโปรแกรม
ใบตรวจรับ (RE)

8

ทําการประมวลผลใน
ระบบ ERP

วัน

บันทึกขอความ ใบแจง
ความถูกตองของบันทึก
ความประสงคที่จะตองการ ขอความ ใบแจงความ
จัดซื้อ/จัดจาง
ประสงคที่จะตองการ
จัดซื้อ/จัดจาง

ทําบันทึกหรือเขียนใบ
แจ ้งความประสงค์ขอ
� /ขอจ ้าง
ซือ

2

สายงานย้อนกลับ

เวลา
คณะกรรมการตรวจรับ

ไม่ถูกต ้อง

ถูกต ้อง

10

พิมพ์เอกสารส่งเบิกจ่าย
การเงินมหาวิทยาลัย

เอกสารการสงเบิกการเงินที่ ความถูกตองของเอกสาร
ถูกตอง
การสงเบิกการเงินที่ถูกตอง

เอกสารการสงเบิกการเงินที่
ถูกตอง

รอยละ 100

ความถูกตองของ
เอกสารการสงเบิก
การเงินที่ถูกตอง

� สุด 1
สิน

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป
2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

55

1

ตัวชี้วัด
(KQI)
ฎีกาที่ถูกตอง
ตอ 1 เรื่อง

รอยละ 100 ฎีกาที่ถูกตองตอ 1
เรื่อง

ผูจัดทํา นางสาวจันทนา อนุลีจันทร
(ตําแหนง ...........นักวิชาการพัสดุ...................)

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป
ผูควบคุม นางสาวนันทพัชร ลีลาอัมพรสิน

ผูอนุมัติ ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (ใหม)

(ผังกระบวนการปฏิบัตงิ านใหม)
ใหม

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย พัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย

งาน พัสดุ กิจกรรมหลัก การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจางผานระบบ ERP (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
FM-xx-yy

เริ�มต้น / สิน� สุด

ขัน� ตอน
1

การตัดสินใจ

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

กิจกรรมรอง
สํานักงานคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/แจ้ง
ความประสงค์ที�จะต้องการจัดซือ� จัดจ้าง

บุคคลภายนอก

QM-xx-yy

WI-xx-yy

แบบฟอร์ม

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ............วัน.......1...... ชั่วโมง.......40.......นาที

Work Intrucion

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

สายงานหลัก

การสือ� สาร

สายงานย้อนกลับ

รายละเอียด (งานที�สมั พันธ์)
เจ้าหน้าที� / อาจารย์

จนท.ฝ่ ายพัสดุคณะ

ผูป้ ระกอบการ

เวลา
คณะกรรมการตรวจรับ

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าสํานักงาน

กองคลัง

นาที

ชม.

5

เริม� ต ้น 1

แจ้งผู ้ประกอบการจัดทําใบเสนอราคา

3

กรอกรายงานขอซือ� / ขอจ้าง

4

บันทึกขออนุมตั ิในระบบ ERP (PR) ใบขอ
อนุญาตซือ� / จ้าง /ลงนาม

5

กรอกรายงานขอซือ� /ขอ
จ ้าง

บันทึกข ้อมูลใบขอ
อนุญาตซือ� / จ ้าง PR ใน
ระบบ ERP

แนบหนังสื อสั�งซือ� สั�งจ้างกรณี วงเงิ นเกิน
10,000.- บาท /ลงนาม

6

จัดทําใบเสนอราคา

ประสานงาน
ผู ้ประกอบการเพื�อขอใบ
เสนอราคา

ไม่ถูกต ้อง
พิมพ์ใบสั�งซือ� /สัง� จ ้าง
ตามรูปแบบของ
กรมบัญชีกลาง

ประสานงาน
ผู ้ประกอบการส่งของ

7

บันทึกข ้อมูลเข ้าระบบ
ERP ในหน ้าโปรแกรมใบ
ตรวจรับ (RE)

บันทึกขอมูลเขาระบบ ERP ใบเบิกจาย (US)

ตรวจสอบ
ลงนาม

ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา
ตรวจสอบ

10

บันทึกในเอกสารส่ งเบิกจ่ายการเงิ น

ตัวชี้วัด (kpi)
ใบแจงความประสงคจัดซื้อ/จาง

เปาหมาย
รอยละ 100

ใบเสนอราคา

ความถุกตองของใบเสนอ
ราคา

ใบเสนอราคา

รอยละ 100

15

รายงานขอซื้อ/ขอจาง

ความถูกตองของรายงาน
ขอซื้อ / ขอจาง

รายงานขอซื้อ/ขอจาง

รอยละ 100

10

ใบขออนุญาตซื้อ/จางใน
ระบบ ERP (PR)

ความถูกตองใบขออนุญาต ใบขออนุญาตซื้อ/จางในระบบ ERP รอยละ 100
(PR)
ซื้อ/จางในระบบ ERP (PR)

10

หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจาง

ความถูกตองของหนังสือ
สั่งซื้อ/สั่งจาง

หนังสือสั่งซื้อ/สั่งจาง

รอยละ 100

10

ใบสงของ / ใบแจงหนี้/
ใบเสร็จรับเงิน

ความถูกตองของใบสงของ/
ใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน

ใบสงของ / ใบแจงหนี้/
ใบเสร็จรับเงิน

รอยละ 100

10

ใบตรวจรับในระบบ ERP ความถูกตองของใบตรวจรับ ใบตรวจรับในระบบ ERP (RE)
(RE)
ในระบบ ERP (RE)

รอยละ 100

10

ใบเบิกจายในระบบ ERP
(US)

ความถูกตองใบเบิกจายใน
ระบบ ERP (US)

ใบเบิกจายในระบบ ERP (US)

รอยละ100

10

ฎีกาตอ 1 เรื่อง

ความถูกตองของฎีกาตอ 1
เรื่อง

ฎีกาตอ 1 เรื่อง

รอยละ 100

ลงนาม
ตรวจรับ

บันทึกข ้อมูลเข ้าระบบ
ERP ในหน ้าโปรแกรมใบ
เบิกจ่าย (US)

9

จุดควบคุม

หมายเลขดัชนีว ัด

10

จัดทําใบส่งของ
ใบกํากับภาษี/ใบแจ ้งหนี�
ใบเสร็จรับเงิน

บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ERPในหน้าโปรแกรม
ใบตรวจรับ (RE)

8

ทําการประมวลผลใน
ระบบ ERP

ประสานงานผู ้ประกอบการส่ งของ

เอกสารที่เกี่ยวของ

บันทึกขอความ ใบแจง
ความถูกตองของบันทึก
ความประสงคที่จะตองการ ขอความ ใบแจงความ
จัดซื้อ/จัดจาง
ประสงคที่จะตองการ
จัดซื้อ/จัดจาง

ทําบันทึกหรือเขียนใบ
แจ ้งความประสงค์ขอ
ซือ� /ขอจ ้าง

2

การวางแผนและควบคุสคุณภาพ
วัน

i.j.k

สายงานไปและกลับ

ไม่ถูกต ้อง

ถูกต ้อง

10

พิมพ์เอกสารส่งเบิกจ่าย
การเงินมหาวิทยาลัย

เอกสารการสงเบิกการเงินที่ ความถูกตองของเอกสาร เอกสารการสงเบิกการเงินที่ถูกตอง
ถูกตอง
การสงเบิกการเงินที่ถูกตอง

รอยละ 100

สิน� สุด 1

ผูจัดทํา นางสาวจันทนา อนุลีจันทร

ตัวชี้วัด
รอยละ 80
(KQI)
รอยละของรายการที่จัดซื้อจัด
จางเปนไปตามแผนที่

(ตําแหนง ...........นักวิชาการพัสดุ...................)

กําหนด (แผนปฏิบัติการ

รวม
หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป
2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ

40

1

ดานการจัดซื้อจัดจาง)*

3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป
ผูควบคุม นางสาวนันทพัชร ลีลาอัมพรสิน

ผูอนุมัติ ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม

(ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน)

ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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7.2 วิธกี ารปฏิบัติงานทีม่ คี ุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI)
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
QWI-CIM002:การจัดทำแผนจัดซื้อครุภัณฑประจำป
คำจำกัดความ
ระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนจัดซื้อครุภัณฑประจำป ขั้นตอนและกระบวนการ
ระหวางหนวยงานภายในภายนอกที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
สำรวจความตองการจัดซื้อครุภัณฑ

ระยะเวลาดำเนินการ
1 วัน

ผูรับผิดชอบ
งานพัสดุ

หนวยงานภายในแจงที่จะซื้อครุภณ
ั ฑ

20 นาที

งานพัสดุ

จัดทำคำขอเพื่อกำหนดงบประมาณ
ประจำปในหนวยรายจายครุภัณฑ
(อางอิงจากราคามาตรฐานครุภัณฑ
สำนักงบประมาณ)
ประสานกับงานแผนเพื่อดำเนินงาน
ตามแผนทีต่ ั้งไว

20 นาที

งานพัสดุ

15 นาที

งานพัสดุ

เอกสารที่เกี่ยวของ
แบบสำรวจความ
ตองการจัดซื้อ
รายงานสรุปความ
ตองการ
แผนปฏิบัติการดานการ
จัดซื้อจัดจาง
แผนปฏิบัติการดานการ
จัดซื้อจัดจาง

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
QWI-CIM001:การจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจางผานระบบ ERP (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
คำจำกัดความ
การจัดซื้อจัดจาง หมายความวา การดำเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. สำรวจความตองการการใชพัสดุภายใน
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
2. จัดทำรายงานขอซื้อขอจาง ในระบบ EOFFICE - (กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง)
- จัดทาใบขอซื้อ/ขอจาง(PQ) (กรณีการจัดหา
ดวยวิธีประกาศเชิญชวน,วิธีคัดเลือก

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

2 วัน

เจาหนาที่พัสดุ

เอกสารสำรวจความตองการ

15 นาที/
ฉบับ

เจาหนาที่พัสดุ

- ใบเสนอราคา/รายการที่
พรอมราคาสินคา/บริการ - คู
เทียบ (กรณีเกิน 10,000 บาท)
- ใบขอซื้อ/ขอจาง (PQ) (กรณี
การจัดหาดวยวิธีประกาศเชิญ
ชวน,วิธีคัดเลือก)
- ใบขออนุญาตจัดซื้อจัดจาง
(PR)
- รายงานผลการพิจารณา
สั่งซื้อ/สั่งจาง (กรณีวงเงินเกิน
100,000 บาท)
- ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง (กรณีวงเงิน
เกิน 100,000 บาท)
- อากรแสตมป (กรณีจดั จางวง
เงินเกิน 10,000 บาท )

3.จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดซื้อจัดจาง(PR)
- จัดทำรายงานผลการพิจารณาเพือ่ สั่งซื้อ/สั่ง
จาง ในระบบ
E-OFFICE (กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท)
- จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดซื้อจัดจาง(PR) ใน
ระบบ ERP
- จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจาง (กรณีวงเงินเกิน
100,000 บาท)
- จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจาง (กรณีวงเงินเกิน
100,000 บาท)
4.ตรวจรับพัสดุ
- จัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ(RE)
และใบเบิกวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ

15 นาที/
ฉบับ

5.จัดทำเอกสารการขออนุมัตเิ บิกจาย (US)

15 นาที/
ฉบับ

15 นาที/
ฉบับ

เจาหนาที่พัสดุ

ใบตรวจรับพัสดุ (RE)และใบ
เบิกวัสดุ/ครุภัณฑ
- เอกสารสงของ/ใบสงมอบ
งาน/ใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน
จากคูคา
- ใบขออนุมัติเบิกจาย (US)
- เอกสารประกอบการเบิกจาย

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน
รหัส
FM-SA-01
FM-SA-02
FM-SA-03
FM-SA-04
FM-SA-05
FM-SA-06
FM-SA-07
FM-SA-08

ใบบันทึกขอซื้อ/ขอจาง
ใบขออนุญาตซื้อจาง
ใบสั่งซื้อสั่งจาง
ใบตรวจรับพัสดุ
ใบขอเบิกวัสดุ/ครุภัณฑ
ใบเบิกจาย กรณีจัดซื้อ/จัดจาง
แบบฟอรมขอรับพัสดุในสำนักงาน
แบบฟอรมสัญญาขนสงโดยสาร

ชื่อแบบฟอรม

7.4 เอกสารอางอิง
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
3.ประกาศมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา เรื่อง มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานดานจัดซื้อจัดจาง

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
จัดจาง

1.รอยละของรายการที่จัดซื้อจัดจางเปนไปตามแผนที่กำหนด แผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อ

9. ระบบติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดุนั้น
มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการ ดังนี้
กิจกรรม

1. กำหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาใน
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ
กระบวนการ
2. ดำเนินการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานของกระบวนการ
3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของ
กระบวนการ
4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานของกระบวนการตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะในการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ตุลาคม

ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน
ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน
ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน

ผูรับผิดชอบ

ผูกำกับ

รองคณบดีฝายบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ
หัวหนาฝายคลังและพัสดุ

คณบดีวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ

หัวหนาฝายคลังและพัสดุ

หัวหนาสำนักงาน

หัวหนาฝายคลังและพัสดุ

หัวหนาสำนักงาน

หัวหนาสำนักงาน

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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กิจกรรม
ปรับปรุงกระบวนการ
5. นำขอเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ
6. ประเมินผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ผูกำกับ

มีนาคม, กันยายน

ฝายพัสดุ

หัวหนาฝายคลังและพัสดุ

ตุลาคมของปถัดไป

รองคณบดีฝายบริหาร
วิทยาลัยนานาชาติ

คณบดีวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดำเนินการใหระบุเดือนที่ดำเนินการ

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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ภาคผนวก

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................

12

ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน
ขาพเจา ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม ตำแหนง รองคณบดีฝายบริหารวิทยาลัยการจัดการ
อุ ต สาหกรรมบริ ก าร ได พิ จ ารณาและเห็ น ชอบกั บ กระบวนการปฏิ บั ติ งานบริ ห ารพั ส ดุ ในฐานะ
ผูบังคับบัญชาและดูแลของฝายงานพัสดุ วิทยาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
โดยยินยอมใหฝายงานพัสดุ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานบริหารพัสดุ มาใชในหนวยงานตั้งแตวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ 2565 เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2565

( ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม)
รองคณบดีฝายบริหารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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ภาคผนวก ข
แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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FM-SA-01

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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FM-SA-02

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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FM-SA-03

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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FM-SA-04
ใบตรวจรับพัสดุ
เลขที่เอกสาร ..........................
สถานที่ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
วันที่ ...............................................

ตามที่
ไดจัดทําและสงมอบวัสดุ/ครุภัณฑ ตามรายการขางลางนี้ไวแก คณะ/ศูนย/สํานัก/โรงเรียน
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โปรแกรม/ฝาย/กลุมวิชา
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ลําดับที่
1

รายการ

เลขที่ใบสําคัญ

รับจาก

จํานวน

ราคาตอหนวย

จํานวนเงิน
0.00

รวมทั้งสิ้น
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7.00 %

0.00
0.00

ตัวอักษร ศูนยบาทถวน
หมายเหตุ
สําหรับคณะกรรมการตรวจรับ
สําหรับเจาหนาที่พัสดุ
คณะกรรมการฯ มีมติเปนเอกฉันท (ถามีความเห็นแยงโปรดทําเปน
ไดรับมอบพัสดุ จํานวน
1
รายการ
ลายลักษณอักษรเสนอผูมีอํานาจลงชื่อ) ใหรับพัสดุตามรายการขางบนนี้
เพราะถูกตองตามรูปแบบ และรายละเอียดที่ตองการไวเพื่อใชในราชการ จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไวเรียบรอยแลว
ตอไป
(ลงชื่อ)
ผูรับของ
ลงชื่อ
กรรมการ
..............................................

ไดลงบัญชีคุมพัสดุ จํานวน

(ลงชื่อ)

1

รายการ

เจาหนาที่พัสดุกลาง

ทราบ

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

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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FM-SA-05

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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FM-SA-06
ใบสําคัญเลขที่ .............
ใบเบิกที่
:
คืนเงินยืมสัญญาที่ : ใบสงของเลขที:่ ...............
วันที่ ..................................

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บันทึกเบิกจายกรณีจัดซื้อ/จัดจาง

กลุมกองทุน : ภาคปกติ

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขาพเจารับรองวา ไดดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางตามโครงการที่ไดรับอนุมัติแลวเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
โดยเบิกจายจากงบประมาณ เงินรับฝากถอนคืนโครงการ............................................................................
หนวยงาน : วิทยาลัยการจัการอุตสาหกรรมบริการ
ปงบประมาณ : ................
กองทุน :
แหลงเงิน : เงินรายได
กิจกรรมหนวยปฏิบัติการ:
หมวดรายจาย : ................

รายการจาย/หัก
ลําดับที่
คาจางเหมาบริการ-คาบริการ/คาแรง
1
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (บุคคลธรรมดา)(1%)
2

รวมทั้งสิ้น : ศูนยบาทถวน
เพื่อนําไปจายใหกับ

จํานวนเงิน

จํานวนเงินจายจริง

0.00

0.00
ประเภทการจาย

รหัสบัญชียอย :
จํานวนเงินหัก

0.00

0.00

เลขที่บัญชี
ลงชื่อ

ผูเบิกเงิน

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

ฝายพัสดุไดดําเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการจัดซื้อ/จัดจางของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
ตามรายการที่แนบเปนการถูกตองแลวจึงเห็นสมควรเบิกจาย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เจาหนาที่พัสดุ........................................(......../......../........)
ขาพเจาไดตรวจสอบหลักฐานแลวมีความถูกตองทุกประการจึงเห็นสมควรใหเบิกจายได
เจาหนาที่การเงิน..................................(........./........./........)

หัวหนาฝายพัสดุ.................................(........./......../.......)

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

หัวหนาฝายการเงิน................................(......../........./........)
ขาพเจาไดรับเงินแลวจํานวน
ศูนยบาทถวน

0.00 บาท

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

ขาพเจาไดรับทราบตามที่กรรมการเสนอตามระเบียบการพัสดุแลวอนุมัติจายได

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

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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FM-SA-07

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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FM-SA-08

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................

24

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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คณะผูจัดทำ
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงานพัสดุ
1.ผศ. ดร.อาณัติ ตะปนตา

คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

2.ผศ. ฉันทัช

รองคณบดีฝายบริหาร

วรรณถนอม

3.รองศาสตราจารย ทัศนีย ศิริวรรณ

รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

4.นางสาวนันทพัชร ลีลาอัมพรสิน

หัวหนาสำนักงาน

5.นายเชาวฤทธิ์

หัวหนาฝายคลังและพัสดุ

พินิจ

6.นางสาวจันทนา อนุลีจันทร

เจาหนาที่พัสดุ

7.นายสุรศักดิ์

เจาหนาที่พัสดุ

ดาวเรือง

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ...........................
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