
   

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณบดี วทิยาลยันวัตกรรมสือ่สารสังคม 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 

งานคลังและพัสดุ 



 

 

 

 

     คูมือปฏิบัติงานงานคลังและพัสดุ จัดทำขึ้นเพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่นักวิชาการพัสดุและ

การเงิน และผูที่เกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบที่ทางราชการ

กำหนด เนื่องจากงานพัสดุและการเงินเปนงานท่ีผูเก่ียวของดำเนินการตามระเบียบและเปนไปตามข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน อีกประการหนึ่งเพื่อใหการดำเนินงานโครงการตางๆในแผนการปฏิบัติการไดดำเนินการไปอยาง

สะดวก รวดเร็ว อันจะสงผลใหการทำงานดานการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยนวัตกรรม

สื่อสารสังคม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด กลุมงานคลังและพัสดุ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือ

ปฏิบัติงานนี้ จะเปนเครื่องมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีพัสดุและการเงินหรือผูท่ีเก่ียวของ ตลอดท้ังเปนการ

สรางความเขาใจใหตรงกันในการปฏิบัติงานอีกดวย 

    ผู จ ัดทำขอขอบคุณทุกทานที ่ ให ความสนใจในคู ม ือปฏิบ ัต ิงานงานคลังและพัสดุฉบับนี้                    

ผู จ ัดทำหวังเปนอย างย ิ ่งว าจะเป นประโยชนสำหร ับเจ าหนาท ี ่ ท่ีใช  เป นแนวทางในการปฏิบ ัต ิงาน                           

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากมีขอเสนอแนะใดเพื่อปรับปรุงใหคูมือฉบับนี้มีความสมบูรณ ขอไดโปรดนำเสนอ 

เพ่ือท่ีผูจัดทำจะไดนำไปปรับปรุงแกไขใหดียิ่งๆข้ึนไป 

 

 

 

                                                                             งานคลังและพัสดุ 

                                                          สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำนำ 



สารบัญ                           

                                                                หนา 

- แผนผังปฏิบัติงาน (Flow chart) การจัดซื้อจัดจางงานทั่วไปและโครงการ                1 

- รายละเอียดและเทคนิคการจัดซื้อจัดจางสำหรับงานทั่วไปและโครงการ                   3 

 - แผนผังปฏิบัติงาน (Flow chart) การเบิกวัสดุคงคลัง                               7 

- รายละเอียดและเทคนิคการเบิกวัสดุคงคลัง                                       8 

- แผนผังปฏิบัติงาน (Flow chart) การเบิกเงินจัดซื้อ/จัดจาง คาใชสอย                    10 

  คาวัสดุ และคาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง บุคคลธรรมดา 

- รายละเอียดและเทคนิคการเบิกเงินจัดซื้อ/จัดจาง คาใชสอย คาวัสดุ                      11 

  และคาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง บุคคลธรรมดา 

- แผนผังปฏิบัติงาน (Flow chart) การเบิกเงินจัดซื้อ/จัดจาง คาใชสอย                    14 

คาวัสดุ และคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง กรณีบริษัท/นิติบุคคล 

- รายละเอียดและเทคนิคการเบิกเงินจัดซื้อ/จัดจาง คาใชสอย คาวัสดุ                      15 

และคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง กรณีบริษัท/นติิบุคคล 

- ภาคผนวก เอกสารแนบตางๆ                                                                   18 

 

 

 

 

 



แผนผังปฏิบัติงาน (Flow chart) การจัดซื้อจัดจางงานทั่วไปและโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บุคลากร/อาจารย ตองการใชพัสดุ ขอใหดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

งานพัสดุตรวจสอบเอกสาร 

อนุมัติใหดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

เอกสารไมถูกตอง /

ปรับแกเอกสาร 

สืบราคาจากหางรานหรือ

ผูประกอบการอยางนอย 3 ราย 

งานพัสดุพิจารณาความคุมคา  

เห็นควร 

ไมเห็นควร 

เอกสารถูกตอง 

ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง  

ไมอนุมัติแจงเร่ืองกลับไปท่ี

บุคลากร/อาจารย 
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ประกาศผลผูชนะ  

ดำเนินการติดตอหางราน /

ผูประกอบการและบคุลากร 

รับสินคาพรอมท้ังใบสงสินคา / 

ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจงหนี้ / ใบวางบิล 

เจาหนาท่ีพัสดุและคณะกรรมการ  

ตรวจรับพัสดุ 

เจาหนาท่ีพัสดุจัดทำเอกสารเบิกคาใชจาย 

พัสดุถูกตองครบถวน 

พัสดุไมครบถวนหรือพัสดุไม

ตรงตามคุณลักษณะ 

เจาหนาท่ีพัสดุสงเอกสารใหฝายบัญชี 

เจาหนาท่ีพัสดุนำพัสดุเขาเก็บคลัง        

(กรณีซ้ือพัสดุสำนักงาน) 
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ลำดับ ข้ันตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน เทคนิคการปฏิบัติงาน ระยะเวลา

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ี 

(โดยประมาณ) 

1. บุคลากร/อาจารย 

ตองการใชพัสด ุ

 

- บุคลการ/อาจารย สำรวจความ

ตองการ ความจำเปนในการใชพัสดุ 

รวมถึงตรวจสอบกับทางเจาหนาที่พัสดุ

วามีพัสดชุิ้นนั้นในคลังหรือไม   

- - 

2. ขอใหดำเนินการ

จัดซื้อจัดจาง 

 

- ใหบุคลากร/อาจารย เขียนใบ                 

ขอใหดำเนินการจัดซื้อจัดจางทีห่อง

พัสดุ   

- บุคลากร/อาจารย แนบเอกสารใบ

เสนอราคา (กรณีถามี) 

- บุคลากร/อาจารย แนบเอกสาร

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุหรือขอบเขตของงานจาง 

- เจาหนาที่พสัดุจัดทำแบบฟอรมให

กรอกเรียบรอยอยูในกลองเอกสาร 

ณ หองพัสดุ 

- แบบฟอรมใบขอดำเนินการจดัซื้อ

จัดจางตามเอกสารหมายเลข 1  

5 นาท ี

3. งานพสัดุตรวจสอบ

เอกสาร 

 

- บุคลการ/อาจารย กรอกใบขอ

ดำเนินการจัดซื้อจัดจางเสร็จแลว     

ใหเจาหนาที่พัสดุทำการตรวจสอบ

เอกสาร  

- กรณีเอกสารไมถูกตองเจาหนาที่พัสดุ

จะสงคืนผูมาเขียนใบขอดำเนินการ

จัดซื้อจัดจางแกไขอีกคร้ัง 

เจาหนาที่ตรวจสอบรายละเอียดดังนี ้

1. วันที่ในการเขียนขอดำเนินการ

จัดซื้อจัดจาง  

2. ความประสงคในการจัดซื้อ 

3. วงเงินราคาของพัสด ุ

4. การลงชื่อในการเขียนขอให

ดำเนินการ 

- แบบฟอรม เอกสารกำหนด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

พัสดุหรือขอบเขตของงานจาง ตาม

เอกสารหมายเลข 2 

10 นาท ี

4. อนุมัติใหดำเนินการ

การจัดซื้อ 

จัดจาง 

 

- เจาหนาที่พสัดุนำใบขอดำเนนิการ

จัดซื้อจัดจาง เสนอตอหัวหนา

หนวยงานของรัฐผานหัวหนาเจาหนาที่

พัสดุตรวจสอบ  เพื่อทำการอนุมัติ 

- 5 นาท ี

รายละเอียดและเทคนิคการจัดซื้อจัดจางสำหรับงานทั่วไปและโครงการ 
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5. สืบราคาจากหาง

รานหรือ

ผูประกอบการอยาง

นอย 3 ราย 

 

- เจาหนาที่ทำการสบืราคาจากหางราน

หรือผูประกอบการ อยางนอย 3 ราย  

และแจงใหทางหางรานหรือ

ผูประกอบการดำเนินการเสนอราคาตอ

หนวยงาน 

- ราคาและระยะเวลาในการสบื

ราคาจะข้ึนอยูกับคุณลักษณะและ

ขอบเขตงานที่  ผูขอใชพัสดุหรือขอ

บริการกำหนดใน เอกสารกำหนด

รายละเอียดคุณลักษณะของพสัดุ

หรือขอบเขตของงานจาง 

- การติดตอหางรานหรือ

ผูประกอบการนอกจากจะตองคำนึง

เร่ืองราคาและสินคาแลว ตอง

คำนึงถึงการจัดสงสนิคาดวย 

- แบบฟอรมใบเสนอราคา (กรณีสืบ

ราคาเองและทางรานไมไดสงใบ

เสนอราคามา)ตามเอกสารหมายเลข 

3 

3-7 วัน 

6. งานพสัดุพิจารณา

ความคุมคา  

 

- ราคาที่ถูกเสนอมาจะตองมีความ

สมเหตุสมผลและเมื่อจัดซื้อและจัดจาง

แลวจะมีความคุมคาเกิดข้ึน 

- หากราคาที่เสนอมาเมื่อพิจารณาแลว

ยังไมสามารถดำเนนิการจัดซื้อจดัจาง

ไดเนื่องจากไมสมเหตุสมผลและไม

คุมคา เจาหนาที่พสัดุจะดำเนนิตอรอง

ราคากับทางหางรานหรือ

ผูประกอบการกอน 

- แตหากราคาที่ทางหางรานหรือ

ผูประกอบการเสนอมาไมมีความคุมคา

ถึงแมจะตอรองราคาแลว เจาหนาที่

พัสดุจะดำเนินการติดตอหรือแจงผลกับ

บุคลากรหรืออาจารยและหัวหนา

หนวยงานของรัฐเพื่อใหทราบเร่ือง 

- เจาหนาที่พสัดุจะตองพิจารณา

ราคาที่ต่ำสุดเปนหลัก เมื่อกำหนด

แลววาเกณฑที่ใชตดัสินใจในการซื้อ

คือราคาต่ำสุด 

30-60 นาท ี

7. ขออนุมัติจัดซื้อ 

จัดจาง  

 

เจาหนาที่ดำเนินการจัดทำ 

-เอกสารขอซื้อขอจาง 

- เอกสารรายงานผลการพิจารณาและ    

ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง 

- ประกาศผลผูชนะ 

- เจาหนาที่จะตองตรวจสอบวนัที่ใน

เอกสารใบเสนอราคา ขอมูลในใบ

เสนอราคาใหดี เพื่อลดการผิดพลาด

ในการดำเนินการจัดทำเอกสาร 

15-45 นาท ี
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เสนอตอหัวหนาหนวยงานของรัฐผาน

หัวหนาเจาหนาทีพ่ัสดุตรวจสอบ เพื่อ

ทำการอนุมัต ิ

- ตรวจสอบวันที่และตรวจความ

ถูกตองในการพิมพเอกสารไมให

ผิดพลาด 

8. ประกาศผลผูชนะ  

 

- ติดประกาศผลผูชนะ ณ บอรดติด

ประกาศ 

 

- นำสำเนาประกาศเสนอตอหัวหนา

เจาหนาที่พสัดุเพื่อลงนามและลง

วันที่กำกับ 

10 นาท ี

9. ดำเนินการติดตอ

หางราน /

ผูประกอบการและ

บุคลากร 

 

- ติดตอหางราน / ผูประกอบการที่

ชนะการเสนอราคาใหทราบ เพือ่เตรียม

สินคาหรืองานเพื่อมาบริการ 

- แจงผลการดำเนินการตอบุคลากร

หรืออาจารยเพื่อทราบ 

- เจาหนาที่ตองแจงทางหางราน /

ผูประกอบการและบุคลากรทันที        

เมื่อทราบผลการอนุมัติ เพื่อไมให

เกิดการลาชาในการดำเนนิงาน 

 

5-20 นาท ี

10. รับสินคาพรอมทั้ง   

ใบสงสนิคา / 

ใบเสร็จรับเงิน /      

ใบแจงหนี้ /           

ใบวางบิล 

 

- เจาหนาที่พสัดุรับและตรวจสอบ

สินคาหรืองานที่ไดรับการบริการ

เบื้องตนวาถูกตองครบถวนหรือไม  

หากสินคาไมถูกตองหรือไมครบถวนให

แจงกับทางหางรานหรือผูประกอบการ

ทันท ี

-เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารดังนี้ 

1. ใบสงมอบงาน / ใบสงมอบพสัดุ 

2. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีจายเงินสด) 

3. ใบแจงหนี้ / ใบกำกับภาษี / ใบวาง

บิล 

- เจาหนาที่พสัดุแจงคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุมาตรวจรับพัสด ุ

 

 

- เจาหนาที่พสัดุตองใหผูที่มาสง      

ใบสงของใบเสร็จรับเงิน / ใบแจงหนี้ 

/ใบวางบิล กรอกขอมูลในใบนำสง

เอกสาร (ใบสีสม) เพื่อใหทราบวนัที่

ไดรับเอกสาร 

- แบบฟอรม ใบสงสินคา / 

ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจงหนี้ / ใบวาง

บิล ตามเอกสารหมายเลข 4 

15-60 วัน 

(แลวแตกรณี) 

11. เจาหนาที่พสัดุและ

คณะกรรมการ  

ตรวจรับพัสด ุ

 

- การตรวจรับพัสดุจะตองตรวจตาม

คุณลักษณะเฉพาะที่ระบไุวใน เอกสาร

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของ

พัสดุหรือขอบเขตของงานจางพรอมลง

นามในสัญญา 

- 15-60 นาที 
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12. เจาหนาที่พสัดุนำ

พัสดุเขาเก็บคลัง       

(กรณีซื้อพัสดุ

สำนักงาน) 

 

- เจาหนาที่พสัดุจัดเก็บหรือเรียงพัสดุ

เขาคลัง 

- 30 นาท ี

13. เจาหนาที่พสัดุจัดทำ

เอกสารเบิก

คาใชจาย 

 

- เจาหนาที่จัดทำเอกสารหนาเบิกจาย

เพื่อนำเสนอตอหัวหนาหนวยงานของ

รัฐ ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ตรวจสอบเพื่อทำการอนุมัติการ

เบิกจาย 

- เจาหนาที่พสัดุตองตรวจสอบความ

ถูกตองของเอกสารที่ไดรับมาให

ถูกตอง และตองจัดพิมพใบเบิก

คาใชจายใหถูกตองดวย 

10-15นาท ี

14. เจาหนาที่พสัดุสง

เอกสารใหฝายบัญช ี

 

- เจาหนาที่จะสำเนาเอกสารที่ไดรับ

การอนุมัติเบิกจายเก็บไวเปนหลกัฐาน 

1 ชุด 

- เจาหนาที่จะลงขอมูลในหนงัสอืนำสง

เอกสารตอฝายบัญชี เพื่อใหฝายบัญชี

ตรวจรับ 

- เอกสารที่สำเนาไวจะตองเก็บใสไว

ในแฟมใหเรียบรอย 

10-20นาท ี
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แผนผังปฏิบัติงาน (Flow chart) การเบิกวัสดุคงคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากร/อาจารย ตองการใชวัสดุ ขอดำเนินการเบิกวัสดุ 

หัวหนาสาขา / รองคณบดี 

อนุมัติ 

เจาหนาท่ีพัสดุและหัวหนา

เจาหนาท่ีพัสดุตรวจสอบขอมูล 

เจาหนาท่ีกรอกขอมูลการเบิกและ

พิมพใบเบิกวัสดุในระบบ E-RP 

เจาหนาท่ีวัสดุจัดเตรียมวัสดุตามใบ

เบิกท่ีไดรับ 

เจาหนาท่ีแจงใหบุคลากร/อาจารย 

มารับวัสดุ  

บุคลากร/อาจารย ตรวจนับวสัดุ

และลงชื่อในใบเบิกวัสดุ  

เจาหนาท่ีรวบรวมใบเบิกวัสดุสง

หัวหนาเจาหนาท่ีวัสดุ  

เห็นควร 

ไมเห็นควร 
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ลำดับ ข้ันตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน เทคนิคการปฏิบัติงาน ระยะเวลา

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ี 

(โดยประมาณ) 

1. บุคลากร/อาจารย 

ตองการใชวัสด ุ

 

- บุคลากร/อาจารยสำรวจความ

ตองการ ความจำเปนในการใชพัสดุ 

รวมถึงตรวจสอบกับทางเจาหนาที่พัสดุ

หรือใบรายการพัสดุวามีพัสดชุิ้นนั้นใน

คลังหรือไม   

- 5 นาท ี

2. ขอดำเนินการเบิก

วัสด ุ

 

- เจาหนาที่พสัดุนำใบและรายการวัสดุ

ใหบุคลากร/อาจารย กรอก

รายละเอียด 

 

- เจาหนาที่พสัดุตองตรวจขอมูล

เบื้องตนวากรอกขอมูลดังกลาวถูกตอง

ครบถวนหรือไม ขอมูลดังกลาวไดแก 

- ชื่อผูขอเบิกวัสดุ 

- ตำแหนงผูขอเบิกวัสด ุ

- วันที่เขียนขอเบิกวัสด ุ

- รายการวัสด ุ

- จำนวนวัสด ุ

10 นาท ี

3. หัวหนาสาขา / รอง

คณบด ี

อนุมัติ 

- เจาหนาที่พสัดุนำใบเบิกวัสดุใหผูขอ

เบิกนำไปใหหัวหนาสาขาหรือรอง

คณบดี ตรวจสอบและลงชื่อกำกับ

รับทราบ 

- 

 

5 นาท ี

4. เจาหนาที่พสัดุและ

หัวหนาเจาหนาที่

พัสดุตรวจสอบ

ขอมูล 

 

- เจาหนาที่พสัดุรวบรวมใบเบิกวัสดุสง

ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทำการ

ตรวจสอบขอมูล 

- กรณีหัวหนาเจาหนาที่พสัดุไมเห็น

ควรในการเบิกพัสดุ เจาหนาที่จะทำ

การแจงตอผูขอเบิกพัสดุ อาทิเชน ไม

เห็นดวยกับจำนวนที่เบิกไปเนื่องจากผู

ขอเบิกเบิกวัสดุไปมากเกินความจำเปน 

- 5 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดและเทคนิคการเบิกวัสดุคงคลัง 
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5. เจาหนาที่กรอก

ขอมูลการเบิกและ

พิมพใบเบิกวัสดุใน

ระบบ E-RP 

 

- เจาหนาทีน่ำใบเบิกวสัดุมากรอก

ขอมูลการเบิกจายวัสดุในระบบ E-RP 

และพิมพใบเบิกวัสดุจากในระบบ

ออกมาเพื่อใหลงชื่อและเปนหลกัฐาน

การเบิกวัสดุ 

- เจาหนาที่พสัดุจะทำการกรอกขอมูล

ในระบบ  E-RP ภายในวันอังคาร      

ของทุกสัปดาหเนื่องจากเจาหนาที่พัสดุ

จะดำเนนิการจายวัสดุทุกวนัพุธ 

20-30 นาที 

6. เจาหนาที่วสัดุ

จัดเตรียมวัสดุตาม

ใบเบิกที่ไดรับ 

 

- เจาหนาที่พสัดุจัดเตรียมวัสดุใหผูขอ

เบิกวัสดุ 

- เจาหนาที่พสัดุตองตรวจสอบความ

ถูกตองตามใบเบิกวัสดุเสมอกอนผูขอ

เบิกวัสดุมารับวสัดุไป 

- เจาหนาที่พสัดุตองจัดเตรียมวสัดุให

เสร็จอยางรวดเร็ว 

10 – 20 นาที 

7. เจาหนาที่แจงให

บุคลากร/อาจารย  

มารับวัสดุ  

 

- เจาหนาที่พสัดุแจงใหผูขอเบิกพัสดุมา

รับวัสด ุ

- กรณีภายในวันพุธ เวลา 16.30น. ไมมี

ผูขอเบิกมารับวัสดุเจาหนาที่พสัดุ

จะแจงใหมารับในวนัพุธของสัปดาห

ถัดไป 

- 5 นาท ี

8. บุคลากร/อาจารย 

ตรวจนับวสัดุและลง

ชื่อในใบเบิกวัสดุ  

 

-เจาหนาที่พสัดุใหผูขอเบิกวัสดุ

ตรวจสอบรายการวัสดุตามใบเบกิวัสดุ

และตรวจสอบวสัดุที่เจาหนาทีพ่ัสดุ

จัดเตรียมไวใหและลงชื่อรับวัสด ุ

 

- เจาหนาที่พสัดุลงชื่อในชองผูจายวัสด ุ

 

10 นาท ี

9. เจาหนาที่รวบรวม

ใบเบิกวัสดุสง

หัวหนาเจาหนาที่

วัสดุ  

 

- เจาหนาที่พัสดุรวบรวมใบเบิกวัสดุที่ผู

ขอเบิกวัสดุมารับวัสดุและลงชื่อแลวสง

ใหหัวหนาเจาหนาที่วัสด ุ

 

-เจาหนาที่พสัดุทำการใสลำดับเลขที่

ของใบเบิกตามวันที่ของผูขอเบกิกรอก

ไว 

 

10 นาท ี
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Flow Chart 

การเบิกเงินจัดซ้ือ/จัดจาง คาใชสอย คาวัสดุ และคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง บุคคลธรรมดา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเอกสารรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจาง 

พรอมขอเบิกเงิน จากหนวยงานพัสดุ 

ตรวจสอบหลักฐานเก่ียวกับการจัดซ้ือ

จัดจางใหถูกตอง 

การเงินจัดทำหนังสือ

รับรองการหักภาษี  

ณ ท่ีจาย 

ตรวจสอบจำนวน

เงินท่ีขอเบิก 

วงเงินเกิน 10,000บาท 

ข้ึนไป 

จัดทำใบเบิกเงิน 

ผานระบบ SAP 

วงเงินต่ำกวา 

10,000บาท 

เสนอผูบ้งัคบั 
บญัชาอนุมติั 
และลงนาม 

ไมอนุมัต ิ

อนุมัต ิ

จัดสงใบเบิกพรอม

เอกสารไปยังสวนการคลัง 
 

สวนการคลังจายเงินใหกับรานคา/

บริษัทตามจำนวนเงินท่ีขอเบิก 

สวนการคลังสงคืนใบเบิกให

หนวยงาน (งานการเงิน) 
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ขั้นตอน

ที่ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 

1. รับเอกสารรายงานผลการจัดซื้อ/จัด

จางพรอมขอเบิกเงิน จากหนวยงาน

พัสด ุ

 

งานพสัดุดำเนินสงเอกสารรายงานผล

การจัดซื้อ/จัดจาง ทีผ่านกระบวนการ

ทางพัสดุเรียบรอย เพื่อสงเบิกตอไป 

- - 

2. ตรวจสอบหลักฐานเก่ียวกับการ

จัดซื้อจัดจางใหถูกตอง 

 

ตรวจเอกสารจำนวนเงนิ งบประมาณที่

ขอเบิก ใบแจงหนี้ TORขอจัดซื้อ/จัดจาง 

ลายเซ็นขอเบิกครบถวน 

- 5 นาท ี

3. ตรวจสอบจำนวนเงนิที่ขอเบิก 

(บุคคลธรรมดา) 

 

1.กรณีวงเงินที่ขอเบิกเกิน 10,000 บาท

ข้ึนไป หัก ณ ที่จาย 1% จากเอกสารใบ

สงมอบงาน ในจำนวนเงินทั้งสิน้ 

2.กรณีวงเงินที่ขอเบิกไมเกิน 10,000 

บาท ไมตองทำการหัก ณ ที่จาย ให

ดำเนินการจัดทำใบเบิกไดเลย 

- 2 นาท ี

4. การเงินจัดทำหนงัสือรับรองการหัก

ภาษี ณ ที่จาย 

 

1.เขาระบบ SAP จากโปรแกรม MIRO 

ในสวนของ Withholdding Tax (at 

Paymnt.รายการที่ 1 ภ.ง.ด.3) โดย

ดำเนินการหัก ณ ที่จาย 1% จาก

จำนวนเงินกอนบวก VAT 

2.ปร้ินใบภาษีหัก ณ ที่จาย แลวแนบ

พรอมใบเบิก เพื่อใหคณบดีลงนามในใบ

หักภาษี ณ ที่จาย 

- 15 นาท ี

5. จัดทำใบเบิกเงินผานระบบ SAP 

 

1.เขาระบบ SAP โปรแกรม MIRO 

ดำเนินกรอกรายละเอียด จำนวนเงิน 

เลขที่ใบแจงหนี้  

2.ปร๊ินใบเบิกเงิน จำนวน 1 ใบ ใส

กระดาษสชีมพู  

กระดาษสชีมพู 

คือ เงินรายได 

กระดาษสีเขียว

ออน คือ เงิน

รายได (อุดหนนุ

จากรัฐบาล) 

 

3 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดและเทคนิคการเบิกเงินจัดซื้อ/จัดจาง คาใชสอย คาวัสดุ และ

คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง บุคคลธรรมดา 
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ขั้นตอน

ที่ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 

6. เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ            

และลงนาม 

 

การเสนอแฟมงาน เพื่อใหผูบังคับบัญชา

ลงนาม ตามข้ันตอน ดังนี ้

1.สงแฟมใหหัวหนางานคลงัและพัสดุ 

ตรวจสอบความถูกตอง เชน จำนวนเงิน

ที่ขอเบิก ตรงกับจำนวนในใบเบกิ 

2.หัวหนางานนำแฟมเสนอตอ

ผูอำนวยการสำนักงานคณบด ี

3.ผูอำนวยการสำนักงานคณบด ีเสนอ

แฟมตอรองคณบดีฝายบริหาร 

4.รองคณบดีฝายบริหาร ลงนามในสวน

ของผูเบิก ในใบเบิกเงิน แลวเสนอ

คณบดีลำดับตอไป 

5.คณบดีลงนามในใบเบิก ในสวนของ

อนุมัติใหจายได 

- 1-2 วัน 

7. จัดสงใบเบิกพรอมเอกสารไปยังสวน

การคลัง 

 

เมื่อเอกสาร และใบเบิกลงนามครบถวน 

ดำเนินสแกนเอกสารทั้งชุดเขา Box งาน

การเงิน และ Copy ใบเบิก เพื่อตัด

ยอดเงินในทะเบียนคุมเงินรายได และ

ดำเนินเขียนเลขที่ใบเบิก พรอมจำนวน

เงิน ลงในเลมสงของงานการเงิน และให

พนักงานบริการ ดำเนินการสงเร่ืองไปยัง

สวนการคลังตอไป 

- 30 นาท ี

8. สวนการคลังจายเงนิใหกับรานคา/

บริษัทตามจำนวนเงินที่ขอเบิก 

 

เมื่อสวนการคลังตรวจเอกสาร ที่ทาง

หนวยงานดำเนนิการสงเบกิมาเรียบรอย 

ทางสวนการคลังจะดำเนินการจายเงิน

ใหกับรานคา/บริษทั ตามจำนวนเงินที่

ขอเบิก โดยจะโอนเขาบัญชีรานคา/

บริษัท ตามที่ใหขอมูลในการสราง 

Vendor ไวในตอนแรก 

ถาสวนการคลงั

ตรวจเอกสาร

เรียบรอย ทาง

สวนการคลังจะ

ดำเนินการโอน

เงินเขาบัญชีใหกับ

เจาหนี้ 

15-20 วัน 
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ขั้นตอน

ที่ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 

9. สวนการคลังสงคืนใบเบิกให

หนวยงาน (งานการเงิน) 

 

เมื่อสวนการคลังโอนเงนิใหกับบริษัท/

รานคา เรียบรอย ทางสวนการคลังจะสง

ใบเบิกที่มีลายเซ็นจากสวนการคลัง 

พรอมเลขที่โอนเงิน มายังหนวยงาน 

เพื่อใหหนวยงานเก็บใบเบิกไวเปน

หลักฐานตอไป 

- 30 วัน 
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Flow Chart 

การเบิกเงินจัดซ้ือ/จัดจาง คาใชสอย คาวัสดุ และคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง กรณีบริษัท/นิติบุคคล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเอกสารรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจาง 

พรอมขอเบิกเงิน จากหนวยงานพัสดุ 

ตรวจสอบหลักฐานเก่ียวกับการจัดซ้ือ

จัดจางใหถูกตอง 

การเงินจัดทำหนังสือ

รับรองการหักภาษี  

ณ ท่ีจาย 

ตรวจสอบ

จำนวนเงินท่ีขอ

เบิก 

วงเงินเกิน 

500 บาท

ข้ึนไป 

จัดทำใบเบิกเงิน 

ผานระบบ SAP 

วงเงินไมเกิน 

500 บาท 

เสนอผูบ้งัคบั 
บญัชาอนุมติั 
และลงนาม 

ไมอนุมัต ิ

อนุมัต ิ

จัดสงใบเบิกพรอม

เอกสารไปยังสวนการคลัง 
 

สวนการคลังจายเงินใหกับรานคา/

บริษัทตามจำนวนเงินท่ีขอเบิก 

สวนการคลังสงคืนใบเบิกให

หนวยงาน (งานการเงิน) 
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ขั้นตอน

ที่ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 

1. รับเอกสารรายงานผลการจัดซื้อ/จัด

จางพรอมขอเบิกเงิน จากหนวยงาน

พัสด ุ

 

งานพสัดุดำเนินสงเอกสารรายงานผล

การจัดซื้อ/จัดจาง ทีผ่านกระบวนการ

ทางพัสดุเรียบรอย เพื่อสงเบิกตอไป 

- - 

2. ตรวจสอบหลักฐานเก่ียวกับการ

จัดซื้อจัดจางใหถูกตอง 

 

ตรวจเอกสารจำนวนเงนิ งบประมาณที่

ขอเบิก ใบแจงหนี้ TORขอจัดซื้อ/จัดจาง 

ลายเซ็นขอเบิกครบถวน 

- 5 นาท ี

3. ตรวจสอบจำนวนเงนิที่ขอเบิก 

(บริษัท/นิติบุคคล) 

 

1.กรณีวงเงินที่ขอเบิกเกิน 500 บาทข้ึน

ไป หัก ณ ที่จาย 1% จากเอกสารใบแจง

หนี้ ในจำนวนเงินกอนบวก VAT 

2.กรณีวงเงินที่ขอเบิกไมเกิน 500 บาท 

ไมตองทำการหัก ณ ที่จาย ให

ดำเนินการจัดทำใบเบิกไดเลย 

ถาเปนบุคคล

ธรรมดาตองมี

ยอดเงินที่ขอเบิก

ตั้งแต 10,000 

บาท ข้ึนไปถึงจะ

ทำการหัก ณ ที่

จาย 

2 นาท ี

4. การเงินจัดทำหนงัสือรับรองการหัก

ภาษี ณ ที่จาย 

 

1.เขาระบบ SAP จากโปรแกรม MIRO 

ในสวนของ Withholdding Tax (at 

Paymnt.รายการที่ 1 ภ.ง.ด.53) โดย

ดำเนินการหัก ณ ที่จาย 1% จาก

จำนวนเงินกอนบวก VAT 

2.ปร้ินใบภาษีหัก ณ ที่จาย แลวแนบ

พรอมใบเบิก เพื่อใหคณบดีลงนามในใบ

หักภาษี ณ ที่จาย 

- 15 นาท ี

5. จัดทำใบเบิกเงินผานระบบ SAP 

 

1.เขาระบบ SAP โปรแกรม MIRO 

ดำเนินกรอกรายละเอียด จำนวนเงิน 

เลขที่ใบแจงหนี้  

2.ปร้ินใบเบิกเงิน จำนวน 1 ใบ ใส

กระดาษสชีมพู  

กระดาษสชีมพู 

คือ เงินรายได 

กระดาษสีเขียว

ออน คือ เงิน

รายได (อุดหนนุ

จากรัฐบาล) 

 

3 นาท ี

  

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดและเทคนิคการเบิกเงินจัดซื้อ/จัดจาง คาใชสอย คาวัสดุ และ

คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง กรณีบริษัท/นิติบุคคล 
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ขั้นตอน

ที่ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 

6. เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ          

และลงนาม 

 

การเสนอแฟมงาน เพื่อใหผูบังคับบัญชา

ลงนาม ตามข้ันตอน ดังนี ้

1.สงแฟมใหหัวหนางานคลงัและพัสดุ 

ตรวจสอบความถูกตอง เชน จำนวนเงิน

ที่ขอเบิก ตรงกับจำนวนในใบเบกิ 

2.หัวหนางานนำแฟมเสนอตอ

ผูอำนวยการสำนักงานคณบด ี

3.ผูอำนวยการสำนักงานคณบด ีเสนอ

แฟมตอรองคณบดีฝายบริหาร 

4.รองคณบดีฝายบริหาร ลงนามในสวน

ของผูเบิก ในใบเบิกเงิน แลวเสนอ

คณบดีลำดับตอไป 

5.คณบดีลงนามในใบเบิก ในสวนของ

อนุมัติใหจายได 

- 1 - 2 วัน 

7. จัดสงใบเบิกพรอมเอกสารไปยังสวน

การคลัง 

 

เมื่อเอกสาร และใบเบิกลงนามครบถวน 

ดำเนินสแกนเอกสารทั้งชุดเขา Box งาน

การเงิน และ Copy ใบเบิก เพื่อตัด

ยอดเงินในทะเบียนคุมเงินรายได และ

ดำเนินเขียนเลขที่ใบเบิก พรอมจำนวน

เงิน ลงในเลมสงของงานการเงิน และให

พนักงานบริการ ดำเนินการสงเร่ืองไปยัง

สวนการคลังตอไป 

- 30 นาท ี

8. สวนการคลังจายเงนิใหกับรานคา/

บริษัทตามจำนวนเงินที่ขอเบิก 

 

เมื่อสวนการคลังตรวจเอกสาร ที่ทาง

หนวยงานดำเนนิการสงเบกิมาเรียบรอย 

ทางสวนการคลังจะดำเนินการจายเงิน

ใหกับรานคา/บริษทั ตามจำนวนเงินที่

ขอเบิก โดยจะโอนเขาบัญชีรานคา/

บริษัท ตามที่ใหขอมูลในการสราง 

Vendor ไวในตอนแรก 

ถาสวนการคลงั

ตรวจเอกสาร

เรียบรอย ทาง

สวนการคลังจะ

ดำเนินการโอน

เงินเขาบัญชีใหกับ

เจาหนี้ 

15 – 20 วัน 
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ขั้นตอน

ที่ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 

9. สวนการคลังสงคืนใบเบิกให

หนวยงาน (งานการเงิน) 

 

เมื่อสวนการคลังโอนเงนิใหกับบริษัท/

รานคา เรียบรอย ทางสวนการคลังจะสง

ใบเบิกที่มีลายเซ็นจากสวนการคลัง 

พรอมเลขที่โอนเงิน มายังหนวยงาน 

เพื่อใหหนวยงานเก็บใบเบิกไวเปน

หลักฐานตอไป 

- 30 วัน 
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ภาคผนวก เอกสารแนบตางๆ 

 
 

เอกสารประกอบหมายเลข 1  

(เอกสารขอดำเนินการส่ังซ้ือส่ังจาง งานท่ัวไปและโครงการ) 
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เอกสารประกอบหมายเลข 2   

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

 
 

เอกสารประกอบหมายเลข 4  (ใบสงของ) 
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เอกสารประกอบหมายเลข 5  (ใบขอเบิกวัสดุคงคลัง) 
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