คูมือการปฏิบัติงาน
งานคลังและพัสดุ

สำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม

คำนำ

คูมือปฏิบัติงานงานคลังและพัสดุ จัดทำขึ้นเพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่นักวิชาการพัสดุและ
การเงิน และผูที่เกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบที่ทางราชการ
กำหนด เนื่องจากงานพัสดุและการเงินเปนงานที่ผูเกี่ยวของดำเนินการตามระเบียบและเปนไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน อีกประการหนึ่งเพื่อใหการดำเนินงานโครงการตางๆในแผนการปฏิบัติการไดดำเนินการไปอยาง
สะดวก รวดเร็ว อันจะสงผลใหการทำงานดานการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด กลุมงานคลังและพัสดุ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือ
ปฏิบัติงานนี้ จะเปนเครื่องมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัสดุและการเงินหรือผูท่เี กี่ยวของ ตลอดทั้งเปนการ
สรางความเขาใจใหตรงกันในการปฏิบัติงานอีกดวย
ผู  จ ั ด ทำขอขอบคุ ณ ทุ ก ท า นที ่ ใ ห ค วามสนใจในคู  ม ื อ ปฏิ บ ั ต ิ ง านงานคลั ง และพั ส ดุ ฉ บั บ นี้
ผู  จ ั ด ทำหวั ง เป น อย า งยิ ่ ง ว า จะเป น ประโยชน ส ำหรั บ เจ า หน า ที ่ ที่ ใ ช เ ป น แนวทางในการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากมีขอเสนอแนะใดเพื่อปรับปรุงใหคูมือฉบับนี้มีความสมบูรณ ขอไดโปรดนำเสนอ
เพื่อที่ผูจัดทำจะไดนำไปปรับปรุงแกไขใหดียิ่งๆขึ้นไป

งานคลังและพัสดุ
สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

สารบัญ
หนา
- แผนผังปฏิบัติงาน (Flow chart) การจัดซื้อจัดจางงานทั่วไปและโครงการ

1

- รายละเอียดและเทคนิคการจัดซื้อจัดจางสำหรับงานทั่วไปและโครงการ
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- แผนผังปฏิบัติงาน (Flow chart) การเบิกวัสดุคงคลัง

7

- รายละเอียดและเทคนิคการเบิกวัสดุคงคลัง

8

- แผนผังปฏิบัติงาน (Flow chart) การเบิกเงินจัดซื้อ/จัดจาง คาใชสอย

10

คาวัสดุ และคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง บุคคลธรรมดา
- รายละเอียดและเทคนิคการเบิกเงินจัดซื้อ/จัดจาง คาใชสอย คาวัสดุ

11

และคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง บุคคลธรรมดา
- แผนผังปฏิบัติงาน (Flow chart) การเบิกเงินจัดซื้อ/จัดจาง คาใชสอย

14

คาวัสดุ และคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีบริษัท/นิติบุคคล
- รายละเอียดและเทคนิคการเบิกเงินจัดซื้อ/จัดจาง คาใชสอย คาวัสดุ

15

และคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีบริษัท/นิติบุคคล
- ภาคผนวก เอกสารแนบตางๆ

18

1

แผนผังปฏิบัติงาน (Flow chart) การจัดซื้อจัดจางงานทั่วไปและโครงการ
บุคลากร/อาจารย ตองการใชพัสดุ

ขอใหดำเนินการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารไมถูกตอง /
ปรับแกเอกสาร

งานพัสดุตรวจสอบเอกสาร
เอกสารถูกตอง

ไมอนุมัติแจงเรื่องกลับไปที่
บุคลากร/อาจารย

อนุมัติใหดำเนินการจัดซื้อจัดจาง

สืบราคาจากหางรานหรือ
ผูป ระกอบการอยางนอย 3 ราย
ไมเห็นควร

งานพัสดุพิจารณาความคุมคา
เห็นควร

ขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง

2

ประกาศผลผูชนะ

ดำเนินการติดตอหางราน /
ผูป ระกอบการและบุคลากร

รับสินคาพรอมทั้งใบสงสินคา /
ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจงหนี้ / ใบวางบิล
พัสดุไมครบถวนหรือพัสดุไม
ตรงตามคุณลักษณะ

เจาหนาที่พัสดุและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
พัสดุถูกตองครบถวน

เจาหนาที่พัสดุนำพัสดุเขาเก็บคลัง
(กรณีซื้อพัสดุสำนักงาน)

เจาหนาที่พัสดุสงเอกสารใหฝายบัญชี

เจาหนาที่พัสดุจัดทำเอกสารเบิกคาใชจาย

3

รายละเอียดและเทคนิคการจัดซื้อจัดจางสำหรับงานทั่วไปและโครงการ
ลำดับ

ขั้นตอน

1.

บุคลากร/อาจารย
ตองการใชพัสดุ

2.

3.

4.

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

- บุคลการ/อาจารย สำรวจความ
ตองการ ความจำเปนในการใชพัสดุ
รวมถึงตรวจสอบกับทางเจาหนาที่พัสดุ
วามีพัสดุชิ้นนั้นในคลังหรือไม
ขอใหดำเนินการ - ใหบุคลากร/อาจารย เขียนใบ
จัดซื้อจัดจาง
ขอใหดำเนินการจัดซื้อจัดจางทีห่ อง
พัสดุ
- บุคลากร/อาจารย แนบเอกสารใบ
เสนอราคา (กรณีถามี)
- บุคลากร/อาจารย แนบเอกสาร
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุหรือขอบเขตของงานจาง
งานพัสดุตรวจสอบ - บุคลการ/อาจารย กรอกใบขอ
เอกสาร
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางเสร็จแลว
ใหเจาหนาที่พัสดุทำการตรวจสอบ
เอกสาร
- กรณีเอกสารไมถูกตองเจาหนาที่พัสดุ
จะสงคืนผูมาเขียนใบขอดำเนินการ
จัดซื้อจัดจางแกไขอีกครั้ง

อนุมัติใหดำเนินการ - เจาหนาที่พสั ดุนำใบขอดำเนินการ
การจัดซื้อ
จัดซื้อจัดจาง เสนอตอหัวหนา
จัดจาง
หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่
พัสดุตรวจสอบ เพื่อทำการอนุมัติ

เทคนิคการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่
(โดยประมาณ)

-

-

- เจาหนาที่พสั ดุจัดทำแบบฟอรมให
กรอกเรียบรอยอยูในกลองเอกสาร
ณ หองพัสดุ
- แบบฟอรมใบขอดำเนินการจัดซื้อ
จัดจางตามเอกสารหมายเลข 1

5 นาที

เจาหนาที่ตรวจสอบรายละเอียดดังนี้
1. วันที่ในการเขียนขอดำเนินการ
จัดซื้อจัดจาง
2. ความประสงคในการจัดซื้อ
3. วงเงินราคาของพัสดุ
4. การลงชื่อในการเขียนขอให
ดำเนินการ
- แบบฟอรม เอกสารกำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือขอบเขตของงานจาง ตาม
เอกสารหมายเลข 2
-

10 นาที

5 นาที

4

5.

สืบราคาจากหาง
รานหรือ
ผูประกอบการอยาง
นอย 3 ราย

6.

งานพัสดุพิจารณา
ความคุมคา

7.

ขออนุมัติจัดซื้อ
จัดจาง

- เจาหนาที่ทำการสืบราคาจากหางราน
หรือผูประกอบการ อยางนอย 3 ราย
และแจงใหทางหางรานหรือ
ผูประกอบการดำเนินการเสนอราคาตอ
หนวยงาน

- ราคาและระยะเวลาในการสืบ
ราคาจะขึ้นอยูกับคุณลักษณะและ
ขอบเขตงานที่ ผูขอใชพัสดุหรือขอ
บริการกำหนดใน เอกสารกำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
หรือขอบเขตของงานจาง
- การติดตอหางรานหรือ
ผูประกอบการนอกจากจะตองคำนึง
เรื่องราคาและสินคาแลว ตอง
คำนึงถึงการจัดสงสินคาดวย
- แบบฟอรมใบเสนอราคา (กรณีสืบ
ราคาเองและทางรานไมไดสงใบ
เสนอราคามา)ตามเอกสารหมายเลข
3
- เจาหนาที่พสั ดุจะตองพิจารณา
- ราคาที่ถูกเสนอมาจะตองมีความ
สมเหตุสมผลและเมื่อจัดซื้อและจัดจาง ราคาที่ต่ำสุดเปนหลัก เมื่อกำหนด
แลววาเกณฑที่ใชตดั สินใจในการซื้อ
แลวจะมีความคุมคาเกิดขึ้น
- หากราคาที่เสนอมาเมื่อพิจารณาแลว คือราคาต่ำสุด
ยังไมสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจาง
ไดเนื่องจากไมสมเหตุสมผลและไม
คุมคา เจาหนาที่พสั ดุจะดำเนินตอรอง
ราคากับทางหางรานหรือ
ผูประกอบการกอน
- แตหากราคาที่ทางหางรานหรือ
ผูประกอบการเสนอมาไมมีความคุมคา
ถึงแมจะตอรองราคาแลว เจาหนาที่
พัสดุจะดำเนินการติดตอหรือแจงผลกับ
บุคลากรหรืออาจารยและหัวหนา
หนวยงานของรัฐเพื่อใหทราบเรื่อง
เจาหนาที่ดำเนินการจัดทำ
- เจาหนาที่จะตองตรวจสอบวันที่ใน
-เอกสารขอซื้อขอจาง
เอกสารใบเสนอราคา ขอมูลในใบ
- เอกสารรายงานผลการพิจารณาและ เสนอราคาใหดี เพื่อลดการผิดพลาด
ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง
ในการดำเนินการจัดทำเอกสาร
- ประกาศผลผูชนะ

3-7 วัน

30-60 นาที

15-45 นาที
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8.

9.

10.

11.

เสนอตอหัวหนาหนวยงานของรัฐผาน
หัวหนาเจาหนาทีพ่ ัสดุตรวจสอบ เพื่อ
ทำการอนุมัติ
- ติดประกาศผลผูช นะ ณ บอรดติด
ประกาศ

- ตรวจสอบวันที่และตรวจความ
ถูกตองในการพิมพเอกสารไมให
ผิดพลาด
ประกาศผลผูชนะ
- นำสำเนาประกาศเสนอตอหัวหนา
เจาหนาที่พสั ดุเพื่อลงนามและลง
วันที่กำกับ
ดำเนินการติดตอ - ติดตอหางราน / ผูประกอบการที่
- เจาหนาที่ตองแจงทางหางราน /
หางราน /
ชนะการเสนอราคาใหทราบ เพือ่ เตรียม ผูประกอบการและบุคลากรทันที
ผูประกอบการและ สินคาหรืองานเพื่อมาบริการ
เมื่อทราบผลการอนุมัติ เพื่อไมให
บุคลากร
- แจงผลการดำเนินการตอบุคลากร
เกิดการลาชาในการดำเนินงาน
หรืออาจารยเพื่อทราบ
รับสินคาพรอมทั้ง - เจาหนาที่พสั ดุรับและตรวจสอบ
- เจาหนาที่พสั ดุตองใหผูที่มาสง
ใบสงสินคา /
สินคาหรืองานที่ไดรบั การบริการ
ใบสงของใบเสร็จรับเงิน / ใบแจงหนี้
ใบเสร็จรับเงิน / เบื้องตนวาถูกตองครบถวนหรือไม
/ใบวางบิล กรอกขอมูลในใบนำสง
ใบแจงหนี้ /
หากสินคาไมถูกตองหรือไมครบถวนให เอกสาร (ใบสีสม) เพื่อใหทราบวันที่
ใบวางบิล
แจงกับทางหางรานหรือผูประกอบการ ไดรับเอกสาร
ทันที
- แบบฟอรม ใบสงสินคา /
-เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารดังนี้
ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจงหนี้ / ใบวาง
1. ใบสงมอบงาน / ใบสงมอบพัสดุ
บิล ตามเอกสารหมายเลข 4
2. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีจายเงินสด)
3. ใบแจงหนี้ / ใบกำกับภาษี / ใบวาง
บิล
- เจาหนาที่พสั ดุแจงคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุมาตรวจรับพัสดุ

เจาหนาที่พสั ดุและ - การตรวจรับพัสดุจะตองตรวจตาม
คณะกรรมการ คุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไวใน เอกสาร
ตรวจรับพัสดุ
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของ
พัสดุหรือขอบเขตของงานจางพรอมลง
นามในสัญญา

-

10 นาที

5-20 นาที

15-60 วัน
(แลวแตกรณี)

15-60 นาที
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12.

13.

14.

เจาหนาที่พสั ดุนำ
พัสดุเขาเก็บคลัง
(กรณีซื้อพัสดุ
สำนักงาน)

- เจาหนาที่พสั ดุจัดเก็บหรือเรียงพัสดุ
เขาคลัง

เจาหนาที่พสั ดุจัดทำ - เจาหนาที่จัดทำเอกสารหนาเบิกจาย
เอกสารเบิก
เพือ่ นำเสนอตอหัวหนาหนวยงานของ
คาใชจาย
รัฐ ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ตรวจสอบเพื่อทำการอนุมัติการ
เบิกจาย
เจาหนาที่พสั ดุสง - เจาหนาที่จะสำเนาเอกสารที่ไดรับ
เอกสารใหฝายบัญชี การอนุมัติเบิกจายเก็บไวเปนหลักฐาน
1 ชุด
- เจาหนาที่จะลงขอมูลในหนังสือนำสง
เอกสารตอฝายบัญชี เพื่อใหฝายบัญชี
ตรวจรับ

-

30 นาที

- เจาหนาที่พสั ดุตองตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสารที่ไดรับมาให
ถูกตอง และตองจัดพิมพใบเบิก
คาใชจายใหถูกตองดวย

10-15นาที

- เอกสารที่สำเนาไวจะตองเก็บใสไว
ในแฟมใหเรียบรอย

10-20นาที
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แผนผังปฏิบัติงาน (Flow chart) การเบิกวัสดุคงคลัง

ขอดำเนินการเบิกวัสดุ

บุคลากร/อาจารย ตองการใชวัสดุ

หัวหนาสาขา / รองคณบดี
อนุมัติ
ไมเห็นควร

เจาหนาที่กรอกขอมูลการเบิกและ
พิมพใบเบิกวัสดุในระบบ E-RP

เห็นควร

เจาหนาที่พัสดุและหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุตรวจสอบขอมูล

เจาหนาที่วัสดุจัดเตรียมวัสดุตามใบ
เบิกที่ไดรับ

เจาหนาที่แจงใหบุคลากร/อาจารย
มารับวัสดุ

เจาหนาที่รวบรวมใบเบิกวัสดุสง
หัวหนาเจาหนาที่วัสดุ

บุคลากร/อาจารย ตรวจนับวัสดุ
และลงชื่อในใบเบิกวัสดุ
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รายละเอียดและเทคนิคการเบิกวัสดุคงคลัง
ลำดับ

ขั้นตอน

1.

บุคลากร/อาจารย
ตองการใชวัสดุ

2.

3.

4.

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

เทคนิคการปฏิบัติงาน

- บุคลากร/อาจารยสำรวจความ
ตองการ ความจำเปนในการใชพัสดุ
รวมถึงตรวจสอบกับทางเจาหนาที่พัสดุ
หรือใบรายการพัสดุวามีพัสดุชิ้นนั้นใน
คลังหรือไม
ขอดำเนินการเบิก - เจาหนาที่พสั ดุนำใบและรายการวัสดุ - เจาหนาที่พสั ดุตองตรวจขอมูล
วัสดุ
ใหบุคลากร/อาจารย กรอก
เบือ้ งตนวากรอกขอมูลดังกลาวถูกตอง
รายละเอียด
ครบถวนหรือไม ขอมูลดังกลาวไดแก
- ชื่อผูขอเบิกวัสดุ
- ตำแหนงผูขอเบิกวัสดุ
- วันที่เขียนขอเบิกวัสดุ
- รายการวัสดุ
- จำนวนวัสดุ
หัวหนาสาขา / รอง - เจาหนาที่พสั ดุนำใบเบิกวัสดุใหผูขอ
คณบดี
เบิกนำไปใหหัวหนาสาขาหรือรอง
อนุมัติ
คณบดี ตรวจสอบและลงชื่อกำกับ
รับทราบ
เจาหนาที่พสั ดุและ - เจาหนาที่พสั ดุรวบรวมใบเบิกวัสดุสง
หัวหนาเจาหนาที่ ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทำการ
พัสดุตรวจสอบ ตรวจสอบขอมูล
ขอมูล
- กรณีหัวหนาเจาหนาที่พสั ดุไมเห็น
ควรในการเบิกพัสดุ เจาหนาที่จะทำ
การแจงตอผูขอเบิกพัสดุ อาทิเชน ไม
เห็นดวยกับจำนวนที่เบิกไปเนื่องจากผู
ขอเบิกเบิกวัสดุไปมากเกินความจำเปน

ระยะเวลา
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่
(โดยประมาณ)
5 นาที

10 นาที

5 นาที

5 นาที
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5.

เจาหนาที่กรอก
ขอมูลการเบิกและ
พิมพใบเบิกวัสดุใน
ระบบ E-RP

6.

เจาหนาที่วสั ดุ
จัดเตรียมวัสดุตาม
ใบเบิกที่ไดรับ

7.

8.

9.

- เจาหนาที่พสั ดุจะทำการกรอกขอมูล
ในระบบ E-RP ภายในวันอังคาร
ของทุกสัปดาหเนื่องจากเจาหนาที่พัสดุ
จะดำเนินการจายวัสดุทุกวันพุธ

20-30 นาที

- เจาหนาที่พสั ดุตองตรวจสอบความ
ถูกตองตามใบเบิกวัสดุเสมอกอนผูขอ
เบิกวัสดุมารับวัสดุไป
- เจาหนาที่พสั ดุตองจัดเตรียมวัสดุให
เสร็จอยางรวดเร็ว
เจาหนาที่แจงให - เจาหนาที่พสั ดุแจงใหผูขอเบิกพัสดุมา
บุคลากร/อาจารย รับวัสดุ
มารับวัสดุ
- กรณีภายในวันพุธ เวลา 16.30น. ไมมี
ผูขอเบิกมารับวัสดุเจาหนาที่พสั ดุ
จะแจงใหมารับในวันพุธของสัปดาห
ถัดไป
บุคลากร/อาจารย -เจาหนาที่พสั ดุใหผูขอเบิกวัสดุ
- เจาหนาที่พสั ดุลงชื่อในชองผูจ า ยวัสดุ
ตรวจนับวัสดุและลง ตรวจสอบรายการวัสดุตามใบเบิกวัสดุ
ชื่อในใบเบิกวัสดุ และตรวจสอบวัสดุที่เจาหนาทีพ่ ัสดุ
จัดเตรียมไวใหและลงชื่อรับวัสดุ

10 – 20 นาที

เจาหนาที่รวบรวม
ใบเบิกวัสดุสง
หัวหนาเจาหนาที่
วัสดุ

- เจาหนาทีน่ ำใบเบิกวัสดุมากรอก
ขอมูลการเบิกจายวัสดุในระบบ E-RP
และพิมพใบเบิกวัสดุจากในระบบ
ออกมาเพื่อใหลงชื่อและเปนหลักฐาน
การเบิกวัสดุ
- เจาหนาที่พสั ดุจัดเตรียมวัสดุใหผูขอ
เบิกวัสดุ

- เจาหนาที่พัสดุรวบรวมใบเบิกวัสดุที่ผู -เจาหนาที่พสั ดุทำการใสลำดับเลขที่
ขอเบิกวัสดุมารับวัสดุและลงชื่อแลวสง ของใบเบิกตามวันที่ของผูขอเบิกกรอก
ใหหัวหนาเจาหนาที่วัสดุ
ไว

5 นาที

10 นาที

10 นาที
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Flow Chart
การเบิกเงินจัดซื้อ/จัดจาง คาใชสอย คาวัสดุ และคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง บุคคลธรรมดา
รับเอกสารรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจาง
พรอมขอเบิกเงิน จากหนวยงานพัสดุ

ไมอนุมัติ

ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางใหถูกตอง
วงเงินเกิน 10,000บาท
ขึ้นไป
ตรวจสอบจำนวน
เงินที่ขอเบิก

การเงินจัดทำหนังสือ
รับรองการหักภาษี
ณ ที่จาย

วงเงินต่ำกวา
10,000บาท

จัดทำใบเบิกเงิน
ผานระบบ SAP

เสนอผูบ้ งั คับ
บัญชาอนุมตั ิ
และลงนาม

จัดสงใบเบิกพรอม
เอกสารไปยังสวนการคลัง

อนุมัติ

สวนการคลังจายเงินใหกับรานคา/
บริษัทตามจำนวนเงินที่ขอเบิก

สวนการคลังสงคืนใบเบิกให
หนวยงาน (งานการเงิน)
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รายละเอียดและเทคนิคการเบิกเงินจัดซื้อ/จัดจาง คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง บุคคลธรรมดา
ขั้นตอน
ขั้นตอน
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ที่
1.
รับเอกสารรายงานผลการจัดซื้อ/จัด งานพัสดุดำเนินสงเอกสารรายงานผล
จางพรอมขอเบิกเงิน จากหนวยงาน การจัดซื้อ/จัดจาง ทีผ่ านกระบวนการ
พัสดุ
ทางพัสดุเรียบรอย เพื่อสงเบิกตอไป
2.

ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจางใหถูกตอง

3.

ตรวจสอบจำนวนเงินที่ขอเบิก
(บุคคลธรรมดา)

4.

การเงินจัดทำหนังสือรับรองการหัก
ภาษี ณ ที่จา ย

5.

จัดทำใบเบิกเงินผานระบบ SAP

ตรวจเอกสารจำนวนเงิน งบประมาณที่
ขอเบิก ใบแจงหนี้ TORขอจัดซื้อ/จัดจาง
ลายเซ็นขอเบิกครบถวน
1.กรณีวงเงินที่ขอเบิกเกิน 10,000 บาท
ขึ้นไป หัก ณ ที่จา ย 1% จากเอกสารใบ
สงมอบงาน ในจำนวนเงินทั้งสิน้
2.กรณีวงเงินที่ขอเบิกไมเกิน 10,000
บาท ไมตองทำการหัก ณ ที่จาย ให
ดำเนินการจัดทำใบเบิกไดเลย
1.เขาระบบ SAP จากโปรแกรม MIRO
ในสวนของ Withholdding Tax (at
Paymnt.รายการที่ 1 ภ.ง.ด.3) โดย
ดำเนินการหัก ณ ที่จา ย 1% จาก
จำนวนเงินกอนบวก VAT
2.ปริ้นใบภาษีหัก ณ ที่จาย แลวแนบ
พรอมใบเบิก เพื่อใหคณบดีลงนามในใบ
หักภาษี ณ ที่จาย
1.เขาระบบ SAP โปรแกรม MIRO
ดำเนินกรอกรายละเอียด จำนวนเงิน
เลขที่ใบแจงหนี้
2.ปริ๊นใบเบิกเงิน จำนวน 1 ใบ ใส
กระดาษสีชมพู

เทคนิคการ
ปฏิบัติงาน
-

ระยะเวลา
(โดยประมาณ)
-

-

5 นาที

-

2 นาที

-

15 นาที

กระดาษสีชมพู
คือ เงินรายได
กระดาษสีเขียว
ออน คือ เงิน
รายได (อุดหนุน
จากรัฐบาล)

3 นาที
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ขั้นตอน
ขั้นตอน
ที่
6.
เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ
และลงนาม

7.

8.

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

เทคนิคการ
ปฏิบัติงาน
-

การเสนอแฟมงาน เพื่อใหผูบังคับบัญชา
ลงนาม ตามขั้นตอน ดังนี้
1.สงแฟมใหหัวหนางานคลังและพัสดุ
ตรวจสอบความถูกตอง เชน จำนวนเงิน
ที่ขอเบิก ตรงกับจำนวนในใบเบิก
2.หัวหนางานนำแฟมเสนอตอ
ผูอำนวยการสำนักงานคณบดี
3.ผูอำนวยการสำนักงานคณบดี เสนอ
แฟมตอรองคณบดีฝายบริหาร
4.รองคณบดีฝายบริหาร ลงนามในสวน
ของผูเบิก ในใบเบิกเงิน แลวเสนอ
คณบดีลำดับตอไป
5.คณบดีลงนามในใบเบิก ในสวนของ
อนุมัติใหจายได
จัดสงใบเบิกพรอมเอกสารไปยังสวน เมื่อเอกสาร และใบเบิกลงนามครบถวน
การคลัง
ดำเนินสแกนเอกสารทั้งชุดเขา Box งาน
การเงิน และ Copy ใบเบิก เพื่อตัด
ยอดเงินในทะเบียนคุมเงินรายได และ
ดำเนินเขียนเลขที่ใบเบิก พรอมจำนวน
เงิน ลงในเลมสงของงานการเงิน และให
พนักงานบริการ ดำเนินการสงเรื่องไปยัง
สวนการคลังตอไป
สวนการคลังจายเงินใหกับรานคา/ เมื่อสวนการคลังตรวจเอกสาร ที่ทาง
ถาสวนการคลัง
บริษัทตามจำนวนเงินที่ขอเบิก
หนวยงานดำเนินการสงเบิกมาเรียบรอย
ตรวจเอกสาร
ทางสวนการคลังจะดำเนินการจายเงิน
เรียบรอย ทาง
ใหกับรานคา/บริษทั ตามจำนวนเงินที่
สวนการคลังจะ
ขอเบิก โดยจะโอนเขาบัญชีรานคา/
ดำเนินการโอน
บริษัท ตามที่ใหขอมูลในการสราง
เงินเขาบัญชีใหกับ
Vendor ไวในตอนแรก
เจาหนี้

ระยะเวลา
(โดยประมาณ)
1-2 วัน

30 นาที

15-20 วัน
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ขั้นตอน
ขั้นตอน
ที่
9.
สวนการคลังสงคืนใบเบิกให
หนวยงาน (งานการเงิน)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
เมื่อสวนการคลังโอนเงินใหกับบริษัท/
รานคา เรียบรอย ทางสวนการคลังจะสง
ใบเบิกที่มีลายเซ็นจากสวนการคลัง
พรอมเลขที่โอนเงิน มายังหนวยงาน
เพื่อใหหนวยงานเก็บใบเบิกไวเปน
หลักฐานตอไป

เทคนิคการ
ปฏิบัติงาน
-

ระยะเวลา
(โดยประมาณ)
30 วัน
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Flow Chart
การเบิกเงินจัดซื้อ/จัดจาง คาใชสอย คาวัสดุ และคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กรณีบริษัท/นิติบุคคล
รับเอกสารรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจาง
พรอมขอเบิกเงิน จากหนวยงานพัสดุ

ไมอนุมัติ

ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางใหถูกตอง
วงเงินเกิน
500 บาท
ขึ้นไป

การเงินจัดทำหนังสือ
รับรองการหักภาษี
ณ ที่จาย

วงเงินไมเกิน
500 บาท

จัดทำใบเบิกเงิน
ผานระบบ SAP

เสนอผูบ้ งั คับ
บัญชาอนุมตั ิ
และลงนาม

ตรวจสอบ
จำนวนเงินที่ขอ
เบิก

จัดสงใบเบิกพรอม
เอกสารไปยังสวนการคลัง

อนุมัติ

สวนการคลังจายเงินใหกับรานคา/
บริษัทตามจำนวนเงินที่ขอเบิก

สวนการคลังสงคืนใบเบิกให
หนวยงาน (งานการเงิน)
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รายละเอียดและเทคนิคการเบิกเงินจัดซื้อ/จัดจาง คาใชสอย คาวัสดุ และ
คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง กรณีบริษัท/นิติบุคคล
ขั้นตอน
ขั้นตอน
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ที่
1.
รับเอกสารรายงานผลการจัดซื้อ/จัด งานพัสดุดำเนินสงเอกสารรายงานผล
จางพรอมขอเบิกเงิน จากหนวยงาน การจัดซื้อ/จัดจาง ทีผ่ านกระบวนการ
พัสดุ
ทางพัสดุเรียบรอย เพื่อสงเบิกตอไป
2.

ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจางใหถูกตอง

3.

ตรวจสอบจำนวนเงินที่ขอเบิก
(บริษัท/นิติบุคคล)

4.

การเงินจัดทำหนังสือรับรองการหัก
ภาษี ณ ที่จา ย

5.

จัดทำใบเบิกเงินผานระบบ SAP

ตรวจเอกสารจำนวนเงิน งบประมาณที่
ขอเบิก ใบแจงหนี้ TORขอจัดซื้อ/จัดจาง
ลายเซ็นขอเบิกครบถวน
1.กรณีวงเงินที่ขอเบิกเกิน 500 บาทขึ้น
ไป หัก ณ ที่จาย 1% จากเอกสารใบแจง
หนี้ ในจำนวนเงินกอนบวก VAT
2.กรณีวงเงินที่ขอเบิกไมเกิน 500 บาท
ไมตองทำการหัก ณ ที่จา ย ให
ดำเนินการจัดทำใบเบิกไดเลย
1.เขาระบบ SAP จากโปรแกรม MIRO
ในสวนของ Withholdding Tax (at
Paymnt.รายการที่ 1 ภ.ง.ด.53) โดย
ดำเนินการหัก ณ ที่จา ย 1% จาก
จำนวนเงินกอนบวก VAT
2.ปริ้นใบภาษีหัก ณ ที่จาย แลวแนบ
พรอมใบเบิก เพื่อใหคณบดีลงนามในใบ
หักภาษี ณ ที่จาย
1.เขาระบบ SAP โปรแกรม MIRO
ดำเนินกรอกรายละเอียด จำนวนเงิน
เลขที่ใบแจงหนี้
2.ปริ้นใบเบิกเงิน จำนวน 1 ใบ ใส
กระดาษสีชมพู

เทคนิคการ
ปฏิบัติงาน
-

ระยะเวลา
(โดยประมาณ)
-

-

5 นาที

ถาเปนบุคคล
ธรรมดาตองมี
ยอดเงินที่ขอเบิก
ตั้งแต 10,000
บาท ขึ้นไปถึงจะ
ทำการหัก ณ ที่
จาย
-

2 นาที

กระดาษสีชมพู
คือ เงินรายได
กระดาษสีเขียว
ออน คือ เงิน
รายได (อุดหนุน
จากรัฐบาล)

15 นาที

3 นาที
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ขั้นตอน
ขั้นตอน
ที่
6.
เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ
และลงนาม

7.

8.

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

เทคนิคการ
ปฏิบัติงาน
-

การเสนอแฟมงาน เพื่อใหผูบังคับบัญชา
ลงนาม ตามขั้นตอน ดังนี้
1.สงแฟมใหหัวหนางานคลังและพัสดุ
ตรวจสอบความถูกตอง เชน จำนวนเงิน
ที่ขอเบิก ตรงกับจำนวนในใบเบิก
2.หัวหนางานนำแฟมเสนอตอ
ผูอำนวยการสำนักงานคณบดี
3.ผูอำนวยการสำนักงานคณบดี เสนอ
แฟมตอรองคณบดีฝายบริหาร
4.รองคณบดีฝายบริหาร ลงนามในสวน
ของผูเบิก ในใบเบิกเงิน แลวเสนอ
คณบดีลำดับตอไป
5.คณบดีลงนามในใบเบิก ในสวนของ
อนุมัติใหจายได
จัดสงใบเบิกพรอมเอกสารไปยังสวน เมื่อเอกสาร และใบเบิกลงนามครบถวน
การคลัง
ดำเนินสแกนเอกสารทั้งชุดเขา Box งาน
การเงิน และ Copy ใบเบิก เพื่อตัด
ยอดเงินในทะเบียนคุมเงินรายได และ
ดำเนินเขียนเลขที่ใบเบิก พรอมจำนวน
เงิน ลงในเลมสงของงานการเงิน และให
พนักงานบริการ ดำเนินการสงเรื่องไปยัง
สวนการคลังตอไป
สวนการคลังจายเงินใหกับรานคา/ เมื่อสวนการคลังตรวจเอกสาร ที่ทาง
ถาสวนการคลัง
บริษัทตามจำนวนเงินที่ขอเบิก
หนวยงานดำเนินการสงเบิกมาเรียบรอย
ตรวจเอกสาร
ทางสวนการคลังจะดำเนินการจายเงิน
เรียบรอย ทาง
ใหกับรานคา/บริษทั ตามจำนวนเงินที่
สวนการคลังจะ
ขอเบิก โดยจะโอนเขาบัญชีรานคา/
ดำเนินการโอน
บริษัท ตามที่ใหขอมูลในการสราง
เงินเขาบัญชีใหกับ
Vendor ไวในตอนแรก
เจาหนี้

ระยะเวลา
(โดยประมาณ)
1 - 2 วัน

30 นาที

15 – 20 วัน

17

ขั้นตอน
ขั้นตอน
ที่
9.
สวนการคลังสงคืนใบเบิกให
หนวยงาน (งานการเงิน)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
เมื่อสวนการคลังโอนเงินใหกับบริษัท/
รานคา เรียบรอย ทางสวนการคลังจะสง
ใบเบิกที่มีลายเซ็นจากสวนการคลัง
พรอมเลขที่โอนเงิน มายังหนวยงาน
เพื่อใหหนวยงานเก็บใบเบิกไวเปน
หลักฐานตอไป

เทคนิคการ
ปฏิบัติงาน
-

ระยะเวลา
(โดยประมาณ)
30 วัน

18

ภาคผนวก เอกสารแนบตางๆ
เอกสารประกอบหมายเลข 1
(เอกสารขอดำเนินการสั่งซื้อสั่งจาง งานทั่วไปและโครงการ)

19

20

เอกสารประกอบหมายเลข 2
(เอกสารกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือขอบเขต

21

เอกสารประกอบหมายเลข 3 (ใบเสอราคา)
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เอกสารประกอบหมายเลข 4 (ใบกำกับภาษี)
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เอกสารประกอบหมายเลข 4 (บิลเงินสด)

เอกสารประกอบหมายเลข 4 (ใบสงของ)

24

เอกสารประกอบหมายเลข 5 (ใบขอเบิกวัสดุคงคลัง)

