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ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ

งานวัสดุ
1.ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจาง และการตรวจรับพัสดุ

รับแผนจัดซื้อ/จัดจางจากหนวยเบิก
สืบราคา บริษัท/หาง/ราน
ทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง
ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตามระเบียบพัสดุ วาดวย
การจัดซื้อ/จัดจาง
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง
ตรวจรับพัสดุ
ทําบัญชีคุมวัสดุในคลังและนอกคลัง
ทําบัญชีรายการเปรียบเทียบราคา
ทําบัญชีเจาหนี้เงินเชื่อและเงินสด
สงหลักฐานใบแจงหนี้/ใบตรวจรับ
พัสดุที่คณะกรรมการฯลงลายมือชื่อ
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2. ขั้นตอนการควบคุม / เก็บรักษาวัสดุ

รับวัสดุที่คณะกรรมการฯตรวจรับถูกตอง
ครบถวนแลว เขาคลังพัสดุ

ดําเนินการจัดเก็บและควบคุมรักษา
ตามระบบ

ลงรายการวัสดุในบัญชีคุม
รับ-จาย วัสดุ

ทําบัญชีคุมรับ-จาย วัสดุในคลัง
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3. ขั้นตอนการจําหนายพัสดุ
รับใบเบิกจากหนวยเบิก

จายวัสดุใหหนวยเบิก

เก็บหลักฐานเพื่อตรวจสอบ

ตรวจเช็คยอดวัสดุคงคลังประจําเดือน

สรุปยอดคงคลังประจําเดือน
- แตละรายการ
- แตละหนวยงาน
- การเบิกจายในแผน
- การเบิกจายนอกแผน
สงหลักฐานสรุปมูลคาการเบิกจายพัสดุ
ใหงานบัญชี ทุกสิ้นเดือน
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งานครุภัณฑ
1.ขั้นตอนการจัดซื้อ / จัดจาง และการตรวจรับพัสดุ
รับใบขออนุมัติ/แผน
สืบราคา บริษัท/หาง/ราน
ทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง
ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตามระเบียบ
พัสดุ วาดวยการจัดซื้อ/จัดจาง
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง
ตรวจรับครุภัณฑ
ทําบัญชีคุมครุภัณฑ และรายละเอียด
ขอมูลการคิดคาเสื่อมราคาสะสม
ทําบัญชีเจาหนี้เงินเชื่อและเงินสด
สงหลักฐานใบแจงหนี/้ ใบตรวจรับพัสดุ
และบัญชีการคิดคาเสื่อมราคาสะสม
ที่คณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อรับรอง
แลวใหงานบัญชี
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2. ขั้นตอนการควบคุม/เก็บรักษาครุภัณฑ
จัดทําประวัติครุภัณฑและ
กําหนดเลขหมายครุภัณฑ

ดําเนินการสงมอบครุภัณฑ
ใหหนวยงานที่มีความตองการ

จัดทําประวัติการซอมแซมครุภัณฑ

สํารวจครุภัณฑประจําป

รายงานการสํารวจครุภัณฑประจําป

จัดทําบัญชีรายละเอียดประจําป
คาเสื่อมราคาสะสมของครุภัณฑ
ทั้งหมดที่ยังไมไดมีการจําหนาย
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3. ขั้นตอนการจําหนาย/เก็บขอมูลครุภัณฑ
รับรายงานความชํารุดเสียหายจาก
คณะกรรมการสํารวจครุภัณฑประจําป
ทําบันทึกขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงเสนอ สสจ.ชร.
ทําหนังสือขอจําหนายครุภัณฑ
บันทึกรายการครุภัณฑในแบบฟอรม
การจําหนายครุภัณฑ
สงแบบฟอรมการจําหนายครุภัณฑ
พรอมสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุให สสจ.ชร.

สงแบบฟอรมการจําหนายครุภัณฑพรอม
ราคาที่คณะกรรมการประเมินราคา
ทรัพยสิน

เก็บหลักฐานเพื่อตรวจสอบ

ไดรับหนังสืออนุมัติการจําหนาย ครุภัณฑ
แลวทําบันทึกขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินราคา

รายงานผลการจําหนายครุภัณฑและ
การสงเงินคาการขายทรัพยสินทอดตลาด
ใหจังหวัดทราบ
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งานที่ดินและสิ่งกอสราง
1. ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจาง และการตรวจรับที่ดินและสิ่งกอสราง
รับแผนอนุมัติ/จัดสรรที่ดินและ
สิ่งกอสราง
สืบราคา ออกแบบและประมาณราคา
ทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง
ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตามระเบียบ
พัสดุ วาดวยการจัดซื้อ/จัดจาง
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง
ตรวจรับที่ดิน และสิ่งกอสราง
ทําบัญชีคุมที่ดินและสิ่งกอสราง
และรายละเอียดขอมูลการคิดคาเสื่อม
ราคาสะสม
ทําบัญชีเจาหนี้เงินเชื่อและเงินสด
สงหลักฐานใบแจงหนี/้ ใบตรวจรับ
และบัญชีการคิดคาเสื่อมราคาสะสม
ที่คณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อ
รับรองแลว ใหงานบัญชี
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2. ขั้นตอนการควบคุม/เก็บรักษาที่ดินและสิ่งกอสราง
ควบคุม/ตรวจสอบงานกอสราง

ดําเนินการสงมอบที่ดินและสิ่งกอสราง

ตรวจรับที่ดินและสิ่งกอสราง

ทําบัญชีทรัพยสินคุมที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวบรวมขอมูลสิ่งกอสราง
และรายงานการประจําป

จัดทําบัญชีรายละเอียดประจําป
คาเสื่อมราคาสะสมของที่ดิน
และสิ่งกอสรางทั้งหมดที่ยังไมได
มีการจําหนาย สงใหงานบัญชี
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3. ขั้นตอนการจําหนาย/เก็บขอมูลที่ดินและสิ่งกอสราง

รับรายงานจากคณะกรรมการสํารวจที่ดิน
และสิ่งกอสรางรายงานความชํารุด
เสื่อมสภาพโดยอายุการใชงานหรือ
รายงาน ความจําเปนในการใชสถานที่
ในที่ดินและสิ่งกอสรางตั้งอยู

ทําหนังสือขออนุมัติรื้อถอนหรือจําหนาย
สิ่งกอสรางเสนอจังหวัด

ไดรับอนุมัติจากจังหวัดแลว
ดําเนินการรื้อถอนหรือจําหนาย
ตามขั้นตอนของระเบียบฯ

รายงานผลการจําหนายและนําสงเงิน
คาขายทรัพยสินทอดตลาด ใหงาน
การเงินฯ และจังหวัดรับทราบ

เก็บหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
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ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการจัดซื้อ/จาง
เจาหนาที่พัสดุทํารายงานขอซื้อ/จาง
ภายในเวลา 1 วัน
ภายในเวลา 1 วัน

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่พัสดุทําการติดตอตกลงราคากับผูขาย / ผูรับจาง
-โดยมีหลักฐานดังนี้
ใบเสนอราคาสิ่งของ ราคาจางเพื่อแนบรายการขอซื้อ / จาง

ภายในเวลา 1 ชั่วโมง

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ภายในเวลา 1 ชั่วโมง
ออกใบสั่งซื้อ ( กรณีเงินเชื่อ )
ภายในเวลา 5 วันทําการ
ผูขายสงมอบสิ่งของ / งานจาง
ภายในเวลา 1 วันทําการ
แจงคณะกรรมการตรวจสอบสิ่งของ / การจาง
โดยใหกรรมการเซ็นตรวจรับพัสดุ / การจาง
ภายในเวลา 1 วันทําการ
เจาหนาที่พัสดุ สงหลักฐานรายงาน
การขอจัดซื้อ / จาง
พรอมเอกสารอื่นๆ เพื่อเบิกจายเงิน
ภายในเวลา 3 ชั่วโมง

งานการเงินและบัญชี
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ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการควบคุม เบิกจาย จําหนาย / เก็บขอมูล
รับของพัสดุ / งานจาง พรอมใบสงของ และตรวจนับ
ภายในเวลา 1 ชั่วโมง
แจงคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับพัสดุ / งานจาง
ลงนามบันทึกตรวจรับ
ภายในเวลา 1 ชั่วโมง

นําพัสดุ / สิ่งของ เขาเก็บพรอมลงสตอคการด

ภายในเวลา 1 ชั่วโมง
จายของตามใบเบิกพัสดุที่ไดรับอนุมัติ
พรอมตัดสดอคการด
ภายในเวลา 3 ชั่วโมง
นําของไปสงตามจุดเบิกพรอมเช็คของรวมกันกับจุดเบิก
ภายในเวลา 3 ชั่วโมง

ภายในเวลา 3 ชั่วโมง

นับพัสดุคงเหลือเมื่อเบิกจายแลว

สรุปยอดวัสดุที่คงเหลือในคลัง
เพื่อตรวจสอบกับผูควบคุมวัสดุ
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ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการควบคุมการเบิก-จาย
รับใบเบิก

ภายใน 1 อาทิตย
-

ตรวจสอบใบเบิก
ตรวจสอบขอมูลการเบิก
ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ

ภายใน 1 วันทําการ
ถูกตอง
ตรวจนับ,จัดจํานวนวัสดุ ตัดบัญชีคุม / แกไขบัญชี

ภายใน 1 วันทําการ
เสนอหัวหนากลุมภารกิจดานอํานวยการอนุมัติ

ภายใน 3 ชั่วโมง
อนุมัติ
ทําบัญชีคุมสถิติผูเบิก / ใบเบิก
ภายใน 1 วันทําการ
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ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการจางเหมากอสรางดวยวิธีตกลงราคา

-

เจาหนาที่จัดทํารายงานขอซื้อ / จาง
ใบประมาณการของชาง(กําหนดราคากลาง)
แบบแปลน
คําสั่งคณะกรรมการดําเนินการจาง

ภายในเวลา 1 วันทําการ
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ภายในเวลา 1 ชั่วโมง
เสนอ ผอก.รพ.ใหความเห็นชอบอนุมัติ
ภายในเวลา 2 ชั่วโมง
เจาหนาที่พัสดุตกลงกับผูรับจางโดยมีหลักฐานใบ
เสนอราคา , แบบแปลน
ภายในเวลา 2 ชั่วโมง

ภายในเวลา 1 วันทําการ

ภายใน 5 วันทําการ

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ออกใบสั่งซื้อ / จาง

เจาหนาที่พัสดุรวบรวมใบสั่งซื้อ / จาง สงมอบ
สถานที่ ชี้สถานที่ บันทึกตกลงการจาง ถาเกิน
5 วัน ทําการเปนสัญญาจางโดยอาจจะมี
หลักประกันสัญญารอยละ 5 แลวแตดุลพินิจ
ของผอก.รพ.
ผูรับจางกอสราง

ภายใน 3 วันทําการ
สงมอบงาน
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ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการตรวจรับการจางเหมากอสรางดวยวิธีตกลงราคา
ภายใน 3 วันทําการ
1
จุดเริ่มตน

จนท.พัสดุตรวจสอบและทําหนังสือแจง
คณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็วพรอม
เอกสารงานจาง

ผูรับจางมีหนังสือ

คณะกรรมการตรวจการ
จางตรวจรับงานจาง

3

2
ประธานคณะกรรมการตรวจการจางรับทราบ
นัดกรรมการตรวจการจาง ภายใน 3 วัน

4

กรรมการตรวจการจาง
บางคนไมยอมรับงาน

ไมเปนไปตาม
รูปแบบรายการ

ตรวจงานจางถูกตองครบถวน
ลงชื่อในใหรับรองผลงาน

รายงาน

มอบให

รายงาน
หัวหนาสวนราชการ
พิจารณาสั่งการ

ใหตรวจรับงานจาง
เมื่อตรวจรับเสร็จสิ้นแลวก็เบิกจายเงินใหผูรับจางเหมากอสราง

เจาหนาที่พัสดุ
1 ฉบับ

ขอเบิกจายเงิน

ผูรับจาง
1 ฉบับ

รายงานหัวหนาสวน
ราชการทราบ
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ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการรวบรวมหลักฐานในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เจาหนาที่พัสดุรับแจงขอเบิกใชน้ํามัน
ภายในเวลา 10 นาที
เขียนใบสั่งเติมน้ํามัน

ภายในเวลา 5 นาที

เสนอหัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการ
- ผอก.รพ. และแพทยเวร
ภายในเวลา 3 นาที

พนักงานขับรถนําใบสั่งเติมน้ํามัน

ภายในเวลา 3 ชั่วโมง

พนักงานขับรถบันทึกการใชรถตามแบบฟอรม

ภายในเวลา 5 นาที

รวบรวมสงเจาหนาที่พัสดุ

ภายในเวลา 1 วันทําการ
-

เจาหนาที่พัสดุ แยกใบสั่งน้ํามันตาม
หมายเลขทะเบียนรถและน้ํามันที่ใช
สรุปยอดน้ํามัน
ทําบันทึกรายงานการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
พรอมแนบหลักฐานตางๆ

ภายในเวลา 3 ชั่วโมง
สงงานการเงินและบัญชีเพื่อเบิกจาย

หลักฐานน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นโดยใชใบสั่งน้ํามัน
1.
2.
3.
4.
5.

ใบสั่งน้ํามันที่หนวยงานสั่งใหปมน้ํามันจายน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งปมน้ํามันรวบรวมไว 1 เดือน
ใบแจงหนี้จากปมน้ํามันประจําเดือน สงใหหนวยงาน
บันทึกขออนุมัติเบิกจายเงิน
แผนปฏิบัติงานหรือรายงานการใชรถของทางราชการ
ใบขออนุญาตใชรถ
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ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการจัดซื้อ/จัดจางดวยวิธีสอบราคาซื้อวัสดุ , ครุภัณฑ
ทํารายงานขอซื้อวัสดุ,ครุภัณฑ
เจาหนาที่พัสดุ
ภายในเวลา 3 อาทิตย

- ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสอบราคา
- ทําคําสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- แนบประกาศสอบราคาเอกสารสอบราคา

เสนอหัวหนาพัสดุ
ภายในเวลา 3 ชั่วโมง
เสนอ ผอก.รพ.
ภายในเวลา 10 วัน

ถาครุภัณฑที่ไมมีคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ทําหนังสือถึงผูวาราชการ จังหวัดเชียงราย เพื่ออนุมัติกอน

เจาหนาที่พัสดุสงประกาศ ,
ปดประกาศ โดยเปดเผย
สงทางไปรษณีย
ภายในระยะ เวลาตามสัญญา
เจาหนาที่พัสดุทํารายงานการรับซอง
ภายในเวลา

1 วันทําการ

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุสงมอบซอง
พรอมรายงานการซื้อซอง
ภายในเวลา 1 วันทําการ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ภายในเวลา

1.
2.
3.
4.

เปดซองใบเสนอราคา
ตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติเสนอราคา
คัดเลือก
- เกณฑปกติรายต่ําสุด ราคาเทากันหลา
ยื่นซองใหม สูงกวาวงเงินดําเนินตาม ขอ 43
5. ผูเสนอราคาถูกตองเดียวดําเนินการตอ
6. รายงานผลการพิจารณาผานหัวหนาจนท.พัสดุ

1 วันทําการ

เจาหนาที่พัสดุ
ภายในเวลา

1 วันทําการราย

แจงผูขายทําสัญญาซื้อโดยลงทะเบียน
ไปรษณียตอบรับ
ภายในเวลา

ตามกําหนดในสัญญา

สงมอบสิ่งของ

คณะกรรมการตรวจรับ

ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

เจาหนาที่พัสดุ

ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ

สงมอบหลักฐานงานการเงิน ฯ
ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง
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ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการจัดซื้อ/จัดจางดวยวิธีสอบราคาจางเหมากอสราง
เจาหนาที่พัสดุทํารายงานขอจาง กอสราง
- ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสอบราคา
- ทําคําสั่งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
- ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ชางควบคุมงาน
- แบบแปลน
ภายในระยะเวลา 2 อาทิตย
เสนอหัวหนาพัสดุ
ภายในเวลา 1 ชั่วโมง

เสนอ ผอก.รพ.
เจาหนาที่พัสดุสงประกาศ , ปดประกาศ โดย
เปดเผย ประกาศ 10 วันสงทาไปรษณีย

ภายใน 1 วัน

ภายใน 10 วัน
ภายใน 1 วันทําการ
ภายใน 1 วันทําการ

เจาหนาที่ทํารายงานการรับซอง

-

ภายใน 1 วันทําการ

ภายใน 1 วันทําการ

สงมอบงานจาง
ภายใน 1 วันทําการ
คณะกรรมการตรวจรับ

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุสงมอบซองพรอมรายงานการรับซอง ภาย ใน 3 วันทําการ

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา

ภายใน 1 วันทําการ

ภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา

เปดซองใบเสนอราคา
ตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคา
ประกาศชื่อผูมีคุณสมบัติเสนอราคา
คัดเลือก เกณฑปกติรายต่ําสุด ราคาเทากันหลายราย
ยื่นซองใหม สูงกวาวงเงินดําเนินตาม ขอ 43
ผูเสนอราคาถูกตองรายเดียวดําเนินการตอ
รายงานผลการพิจารณาผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ
แจงผูขายทําสัญญาจางโดยลงทะเบียนไปรษณียตอบรับ
ผูรับจางทําการกอสราง

เจาหนาที่พัสดุ ทํา
ใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงาน
ภายใน 1 วันทําการ
สงมอบหลักฐาน
งานการเงินฯ
เพื่อเบิกจาย
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ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการตรวจรับการจางเหมากอสรางโดยวิธีสอบราคา
ระยะเวลาในการตรวจรับ 3 วันทําการ
1
จุดเริ่มตน

จนท.พัสดุตรวจสอบและทําหนังสือแจง
คณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็วพรอม
เอกสารงานจาง

ผูรับจางมีหนังสือ

คณะกรรมการตรวจการ
จางตรวจรับงานจาง

3

2
ประธานคณะกรรมการตรวจการจางรับทราบ
นัดกรรมการตรวจการจาง ภายใน 3 วัน

4

กรรมการตรวจการจาง
บางคนไมยอมรับงาน

ไมเปนไปตาม
รูปแบบรายการ
รายงาน

ตรวจงานจางถูกตองครบถวน
ลงชื่อในใหรับรองผลงาน
มอบให

รายงาน
หัวหนาสวนราชการ
พิจารณาสั่งการ

ใหตรวจรับงานจาง

เจาหนาที่พัสดุ
1 ฉบับ

ขอเบิกจายเงิน

ผูรับจาง
1 ฉบับ

รายงานหัวหนาสวน
ราชการทราบ
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ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน
รวบรวมพิมพทะเบียนทรัพยสินโดยคัด
มาจากทะเบียนครุภัณฑ
ภายในเวลา 1 เดือน
พิมพทะเบียนทรัพยสินทั้งหมดโดยใชคอมพิวเตอร
ระบบเอ็กเซลลเพื่อคํานวณคาเสื่อมราคา
ภายในเวลา 5 ชั่วโมงของทุกวันทําการ
เสนอ หัวหนางานพัสดุเพื่อตรวจสอบ
ภายในเวลา 1 เดือน
รวบรวมขอมูลทะเบียนทรัพยสิน
เพื่อสงงานการเงินและบัญชีตรวจสอบ
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ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการการซอมและบํารุงรักษาทรัพยสิน
ลงบัญชีคุมทรัพยสิน
เมื่อมีการจัดซื้อ ครุภัณฑ
แจงชางตรวจสอบสภาพ นายชางนํา
ใบขอซอมเสนอหัวหนากลุมภารกิจ
ดานอํานวยการ ถาชํารุดซอมไมได
ภายในเวลา 30 นาที
งานพัสดุดําเนินการตรวจสอบ
ภายในเวลา

15 นาที

ติดตอสืบราคาการซอมแซมบํารุงรักษา
ภายในเวลา 20 นาที
ดําเนินการซอมแซมและบํารุงรักษา
ภายในเวลา 1 อาทิตย
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ

ภายในเวลา 1 อาทิตย
ลงบัญชีควบคุมการซอมแซมบํารุงรักษา
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แผนแสดงขั้นตอนการจําหนาย

การจําหนายพัสดุ เมื่อผลการตรวจสอบพัสดุประจําป มีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพใชงานไมได หรือมีพัสดุที่ไม
จําเปนตองใชในราชการตอไป จะสิ้นเปลืองคาใชจายมากสมควรจําหนายออกจากบัญชี ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมขอ 157-159
สําหรับการจําหนายโดยวิธีขายทอดตลาด ใหปฏิบัติตามบทบัญญัติของ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา
ดวยการขายทอดตลาด
กอนสิ้นเดือนกันยายนใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป

ตรวจสอบพัสดุประจําป (30 วันทําการ)
ผลของการตรวจสอบพัสดุประจําปถาปรากฏวา มีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพไป หรือ
หมดความจําเปนตองใชในราชการตอไป เจาหนาที่พัสดุรายงานเสนอขอแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง

หัวหนาสวนราชการ หรือผูไดรับมอบหมาย พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงดําเนินการสอบหาขอเท็จจริงแลว รายงานผลตอ
หัวหนาสวนราชการ หรือผูไดรับมอบหมาย พรอม เสนอความเห็น ภายใน 15 วัน
ทําการ

เจาหนาที่พัสดุ ตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง

กรณีผลการสอบหาขอเท็จจริง ปรากฏวาไมตองมีผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่พัสดุ สรุปเสนอหัวหนาสวนราชการหรือผูไดรับมอบหมาย
สั่งใหดําเนินการจําหนายตามวิธีใดวิธีหนึ่ง ไดแก ขาย แลกเปลี่ยน
โอน แปรสภาพ หรือ ทําลาย จําหนายเปนสูญ รวมทั้งขอแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ และอื่นๆ

กรณีผลของการสอบหาขอเท็จจริงปรากฏวา ตองมีผูรับผิด
เจาหนาที่พัสดุรายงานหัวหนาสวนราชการหรือผูไดรับ
มอบหมาย ขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาตัวผูรับผิด
หัวหนาสวนราชการหรือผูไดรับมอบหมายสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ฯ

หัวหนาสวนราชการหรือผูไดรับมอบหมายสั่งการ
ดําเนินการจําหนายตามวิธีการที่กําหนด
เจาหนาที่พัสดุตัดจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
เจาหนาที่พัสดุ รายงานหัวหนาสวนราชการหรือผูได รับมอบหมาย
แจงกระทรวงการคลัง (เฉพาะกรณีการจําหนายเปนสูญ) สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินสวนภูมิภาคแลกเปลี่ยน
ครุภัณฑสํานักงานงบประมาณดวย ภายใน 30 วัน

ผังแสดงขั้นตอนการจําหนายโดยวิธีการขาย

คณะกรรมการดําเนินการสอบสวนหาตัวผูรับผิดแลวรายงาน
ผลการสอบสวน ภายใน 60 วัน
เจาหนาที่พัสดุ ตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการสอบสวน
กรณีไมตองมีผูรับผิดรายงาน กค.ให
ความ เห็นชอบ ผลกาสอบสวนกอน
ผูรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแลว
เจาหนาที่พัสดุดําเนินการขออนุมัติ

กรณี ตองมีผูรับผิดเจาหนาที่
พัสดุ สรุปเสนอผูมีอํานาจสั่ง
การใหผูรับผิดชดใชกรณีที่
ชดใชเปนเงินตามหลักเกณฑ
กค. กําหนด หรือชดใชเปน
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เจาหนาที่พัสดุรายงานขออนุมัติดําเนินการขาย พรอมขอแตงตั้งกรรมการคณะตางๆ
เชนกรรมการดําเนินการขาย กรรมการประมาณราคาขั้นต่ํารางประกาศขายทอดตลาด (1 วัน )

หัวหนาสวนราชการ หรือผูไดรับมอบหมาย พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการขาย ( 1 วัน )

กรณีขายโดยวิธีตกลงราคา
( 6 วัน )
เจาหนาที่พัสดุ ติดตอผูซื้อหรือ
ไดรับการติดตอจากผูซื้อ แลว
ดําเนินการขออนุมัติขาย
ภายใน 5 วัน
หัวหนาสวนราชการหรือผูไดรับ
มอบหมายพิจารณาอนุมัติ 1 วัน

กรณีขายโดยวิธีทอดตลาด
( 30 วัน )
เจาหนาที่พัสดุประกาศขาย
ทอดตลาด ไมนอยกวา 20 วัน นับ
จากวันประกาศ

ดําเนินการขายทอดตลาด 1 วัน

รับชําระเงินครบถวนแลวมอบ
พัสดุ และนําเงินสงเปนรายได
แผนดิน 1 วัน

รายงานผลการดําเนินการขายตอ
หัวหนาสวนราชการหรือผูไดรับ
มอบหมาย 1 วัน

1
ลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน

วัน
รายงานหัวหนาสวนราชการ แจง สตง. หรือ สตง.ภูมิภาค ภายใน
30 วัน นับแตวันลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
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คูมือขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติงาน หนวยงานพัสดุ
การดําเนินการจัดซื้อ / จัดจาง
กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางใหเจาหนาที่พัสดุทํา
รายงานขอความเห็นชอบ (ขออนุมัติ ) เสนอหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และรายงานนั้น
จะตองมีสาระครบถวนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ .ศ. 2535 ขอ 27 ซึ่งประกอบดวย
(1) เหตุผลความจําเปน
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
(3) ราคา (ถาเคยซื้อ / จาง มากอนใหใชราคาครั้งหลังสุด)
(4) วงเงินที่จะซื้อ / จาง
(5) เวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น
(6) วิธีซื้อ / จาง
(7) ขอเสนออื่นๆ เชนการขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
กรณีที่ไมอาจทํารายงานตามขั้นตอนได ไดแก พัสดุที่ตองซื้อโดยเรงดวน หรืองานที่ตองทําโดย
เรงดวนเจาหนาที่พัสดุจะทํารายงานเฉพาะรายการที่เห็นวาจําเปนก็ได
ในการขออนุมัติใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานขอซื้อหรือจาง เสนอผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงหัวหนาสวนราชการ หรือผูไดรับมอบอํานาจทุกครั้ง
การจัดทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ / จาง / ซอมแซม
1. ทําหลักฐานจัดซื้อ/จาง/ซอมแซม
2. ทําหลักฐานขออนุมัติจัดซื้อ/จาง ตามแผนการจัดซื้อ/จาง ตามแผนของฝายตาง ๆ ประจําป
3. ออกใบสอบราคา จัดซื้อ/จาง/ซอมแซม ไปตามบริษัท /หาง/ราน ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4. รายงานขอซื้อ /จาง/ซอมแซม เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติใหดําเนินการแลวใหติดตอตกลงราคากับบริษัท /หาง/
ราน ที่เกี่ยวของโดยตรง
5. ใหผูขาย / ผูรับจาง ทําใบเสนอราคา
6. ทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จาง/ซอมแซม
7. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /การจาง/ผูควบคุม มาตรวจรับพัสดุ / การจาง/สงมอบงาน
8. รวบรวมหลักฐานการเบิกจายเงินใหงานการเงินดําเนินการตอไป หลักฐานประกอบดวย
- บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน - บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ /จัดจาง
- ใบสั่งซื้อ/จาง - ใบตรวจรับ
, ใบสงของ, ใบเสร็จ
9. การซอมแซมอาคารสถานที่ เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค
10. รับใบขออนุมัติซอมแซมจากหัวหนาพัสดุ
11. แจงเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของกับงานซอม มารับรายการซอม และเบิกอุปกรณในการซอม
12. เมื่อเจาหนาที่งานซอมไดซอมแซมเสร็จเรียบรอยสงคืนใบขออนุมัติซอมแซมเพื่อใหเจาหนาที่พัสดุไดลง
ประวัติการซอมแซมครุภัณฑ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การจัดทําบัญชีเจาหนี้เงินเชื่อและเงินสด
ทําบัญชีทั้งเจาหนี้เงินเชื่อและที่จัดซื้อดวยเงินสด
พิมพรายการ 1 แผน ตอรานคา 1 ราย
พิมพบนหัวกระดาษวาชื่อรานคาอะไร
วันที่ เดือน ป ที่จัดซื้อ
รายการหมวดวัสดุที่ซื้อ เชนวัสดุงานบานงานครัว, วัสดุกอสราง
เช็ควาเปนเงินเชื่อ (ใบสงของ) หรือ เงินสด (ใบเสร็จ) ใสหมายเลขเลมที่/เลขที่ ตามเอกสารที่จัดซื้อ
ลงยอดรวมในแตละบิลวาเปนจํานวนเงินเทาไร
เพื่อจะไดตรวจเช็คและสรุปยอดซื้อวาซื้อจากรานคานี้ทั้งปมีมูลคาเทาไร

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การจัดทําบัญชีบริษัท / หาง / ราน ผูจําหนาย
ลงบันทึกประวัติรานคาผูจําหนาย
กําหนดหมายเลขลําดับของรานคา
พิมพชื่อบริษัท/หาง/ราน ที่จําหนาย
พิมพชื่อเจาของรานหรือผูที่สามารถติดตอได
พิมพหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
พิมพหมายเลขภาษีของรานคา

1.
2.
3.
4.

การจัดทําบัญชีรายการเปรียบเทียบราคา
ทําบัญชีรายการเปรียบเทียบราคา
พิมพลําดับรายการ
พิมพรายการวัสดุที่มีผูเสนอราคามา วารานคานี้เสนอราคากระดาษถายเอกสาร เอ 4 ราคาริมละเทาไร
หากรานคาไหนเสนอราคามาถูกสุด ก็ซื้อราคานั้นหรือทําการตอรองเพื่อซื้อในราคาที่ถูกที่สุด

จัดทําบัญชีคุมวัสดุ ครุภัณฑ ดวยระบบคอมพิวเตอร
1. เมื่อดําเนินตามขั้นตอนของการจัดซื้อ /จัดจาง/ซอมแซมเรียบรอยแลวตองนําหลักฐานดังกลาวมาลงบัญชี
คุม
2. การทําบัญชีคุมจะมีอยูสองแบบคือลงคุมในทะเบียนคุมและจัดเก็บขอมูลไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อ
สะดวกในการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ การจําหนาย และสะดวกในการรายงานการสํารวจวัสดุ ครุภัณฑ
ประจําปสงจังหวัด
งานคลังวัสดุ
รับพัสดุเขาคลังและลงบัญชีคุมยอดพัสดุในคลัง และรายงานยอดพัสดุในคลังประจําเดือนเพื่อนํามา
ประเมินผลอัตราพัสดุคงคลังตรงตามบัญชีคุม
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1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

การบันทึกบัญชีคุมวัสดุในคลัง/นอกคลัง
นํารายงานการขออนุมัติจัดซื้อมาแยกหมวดวัสดุแตละประเภท
นํารายงานการขออนุมัติจัดซื้อที่แยกตามหมวดวัสดุแลวมาลงรายการในบัตรบัญชีคุมวัสดุ
- ลงชื่อรายการวัสดุ
- ลงเลมที่ในบัตรบัญชีคุมวัสดุ
- ลงวันเดือนปตามใบตรวจรับวัสดุ
- ลงรายการชื่อบริษัท/หาง/ราน ที่รับมา
- ลงชองเลขที่เอกสาร คือ เลมที่/เลขที่ ตามใบสงของหรือใบเสร็จ
- ลงราคาตอหนวย
- ลงจํานวนที่รับมาในชองรับ
- ลงราคารวมในชองรับ
- ลงจํานวนและราคาในชองคงเหลือ
- รับใบเบิกวัสดุ
- ลงวันเดือนป ตามวันที่ตองการในใบเบิกวัสดุ
- ลงรายการจายใหตามหนวยงานที่เบิก
- ลงราคาตอหนวยที่ตัดจาย
- ลงจํานวนที่จายในชองจาย
- ลงราคารวมที่จายในชองจาย
- ลงจํานวนและราคาในชองคงเหลือ
- ลงรายการเลมที่ / เลขที่ ตามบัตรบัญชีคุมวัสดุมาลงในใบตรวจรับวัสดุ
สรุปยอดวัสดุคงคลังประจําเดือน หนวยงานพัสดุ
นําบัตรบัญชีคุมวัสดุแยกเก็บในแฟมตามหมวดวัสดุ เชนวัสดุสํานักงาน, วัสดุงานบานงานครัว
นําบัตรบัญชีคุมวัสดุมาสรุปขอมูล
- เรียงลําดับหมายเลขวัสดุ
- ลงชองรายการวัสดุแตละรายการ เชน กระดาษถายเอกสาร เอ 4, ที่เย็บกระดาษเบอร 10
โดยสรุปแยกหมวดของวัสดุแตละหมวดกอน เชน วัสดุสํานักงาน, วัสดุงานบานงานครัว
- หากมียอดคงเหลือจากเดือนที่ผานมา ใหลงจํานวนและราคาในชองยอดยกมา
- หากมีรายการรับระหวางเดือนใหลงจํานวนและราคาในชองรับ
- หากมีรายการจายระหวางเดือนใหลงจํานวนและราคาในชองจาย
- ยอดยกมา + ยอดรับ – ยอดจาย เปนยอดคงเหลือยกไป (ยอดคงคลัง)
- สรุปแยกยอดรวมของวัสดุแตละหมวด เชน วัสดุสํานักงาน มียอดยกมารวมเทาไร ยอดรับ
รวมเทาไร ยอดจายรวมเทาไร ยอดคงเหลือรวมทั้งสิ้นเทาไร
- แจงยอดวัสดุคงเหลือประจําเดือนใหงานการเงิน เพื่องานการเงินจะไดนําไปยันยอดกับงาน
บัญชีที่เกี่ยวของตอไป
สรุปยอดเบิกใชวัสดุแตละรายการ
นําสรุปยอดวัสดุคงคลังประจําเดือนมาแยกประเภทวัสดุแตละรายการวาแตละเดือนมียอดรับและ
ยอดจาย จํานวนและราคาเทาไร
พิมพบนหัวกระดาษวาสรุปยอดเบิกใชวัสดุสํานักงาน หรือวัสดุงานบานงานครัว
ลงลําดับตามรายการวัสดุในสรุปยอดวัสดุคงคลัง
ลงรายการวัสดุในชองรายการ
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5. ลงจํานวนและราคาวัสดุในชองเดือนที่สรุป เชน เดือนตุลาคม 2546
6. ทําเปนตารางรวมทั้งปงบประมาณ ทําใหเราทราบวาวัสดุสํานักงานรายการนี้มียอดเบิกแตละเดือนจํานวน
และราคาเทาไร รวมทั้งปเทาไร เพื่อจะไดเปนขอมูลในการทําแผนซื้อในปตอไป
หมายเหตุ สรุปยอดซื้อก็จะทําในลักษณะเดียวกันแตจะนํารายการที่ซื้อมาสรุปขอมูล
สรุปยอดเบิกใชวัสดุแตละหนวยงาน
1. นําใบเบิกวัสดุของแตละหนวยงานมาสรุปยอดเบิกใช
2. พิมพบนหัวกระดาษวาสรุปยอดเบิกใชวัสดุ ของหนวยงานอะไร
3. ลงลําดับตามรายการวัสดุในใบเบิกวัสดุของแตละงาน
4. ลงรายการวัสดุในชองรายการ
5. ลงจํานวนและราคาวัสดุในชองเดือนที่สรุป เชน เดือนตุลาคม 2546
6. ทําเปนตารางรวมทั้งปงบประมาณ ทําใหเราทราบวาหนวยงานนี้มียอดเบิกวัสดุอะไรใชบาง มียอดเบิกแต
ละเดือนจํานวนและราคาเทาไร รวมทั้งปเทาไร เพื่อจะไดเปนขอมูลในการทําแผนใชในปตอไปแจงกลับไป
ยังหนวยเบิก
สรุปยอดเบิกใชวัสดุในแผนและนอกแผน
1. นําสรุปยอดเบิกใชของแตละหนวยงานมาสรุปแยกเบิกเทาไร ในแผนและนอกแผนเทาไร
2. พิมพบนหัวกระดาษ สรุปยอดเบิกใชวัสดุทั่วไป ประจําเดือนอะไร
3. เรียงลําดับหมายเลข
4. พิมพชื่อหนวยเบิกในชองฝาย
5. พิมพรายการวัสดุที่เบิกในชองรายการ
6. ลงจํานวนและราคาที่เบิกใชในเดือนนั้น ๆ
7. ตรวจเช็คดูวารายการที่เบิกนั้นมีอยูในแผนหรือไม ถาอยูในแผนก็ลงจํานวนและราคาในชองในแผน ถา
ตรวจเช็คแลวไมมีในแผนใหลงจํานวนและราคาในชองนอกแผน
8. เมื่อลงรายการเสร็จใหสรุปยอดรวมอีกครั้งหนึ่งวาหนวยงานนี้ เบิกใชเทาไร ในแผนและนอกแผนเทาไร
รวมทุกหนวยงานเบิกใชในเดือนนี้เทาไร ในแผนและนอกแผน มีจํานวนและราคาเทาไร
9.
การเบิกจายวัสดุ
1. ติดประกาศและประชาสัมพันธกําหนดการเบิกจายพัสดุสัปดาหที่ 1 และสัปดาหที่ 3 ของเดือน
2. รวบรวมใบเบิกพัสดุเสนอขออนุมัติเบิก – จายพัสดุตอหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทุกวันจันทรที่ 2 และวันจันทร
ที่ 4 ของเดือน
3. ตรวจเช็ควัสดุที่มีในสตอคและจัดหาวัสดุใหเพียงพอตรงกับความตองการทุกวันพุธที่ 2 และวันพุธที่ 4 ของ
เดือน
4. ดําเนินการเบิก – จายพัสดุทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน เวลา 14.00 น.
5. จัดสงพัสดุใหหนวยเบิกตามจุดตาง ๆ
6. ตัดสตอคการดพรอมกับการเบิก – จายพัสดุแตละครั้ง
7. ทําบัญชีคุมพัสดุและลงรายการในใบเบิก -จายพัสดุเกี่ยวกับราคาพัสดุในวันศุกรที่ 2 และวันศุกรที่ 4 ของ
เดือน
8. เก็บหลักฐานการเบิกจายพัสดุเขาแฟมทุกวันศุกรที่ 2 และวันศุกรที่ 4 ของเดือน ตามประเภทของลูกคาที่
แยกไวเพื่อตรวจสอบตอไป
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9. ทุกวันสิ้นเดือนสรุปยอดวัสดุคงคลังสงใหงานการเงินและหาอัตราสภาพคลองของวัสดุสงใหงานแผนงาน ,
สรุปยอดรับ – จาย – คงเหลือ ของวัสดุแตละประเภทประจําเดือนสงใหเจาหนาที่พัสดุ 2 ชุด เก็บไวเปน
หลักฐานเพื่อตรวจนับสตอค 1 ชุด
10. สัปดาหที่ 1 ของทุกเดือนสรุปยอดเบิกใชวัสดุของแตละหนวยงานประจําเดือน ทุกวันสิ้นปงบประมาณ
สรุปผลงานทั้งหมดเกี่ยวกับวัสดุ
1.
2.
3.
4.

ควบคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
เมื่อไดรับแจงจากพนักงานขับรถขอเบิกน้ํามันใหเขียนใบสั่งน้ํามันเสนอผูอํานวยการหรือหัวหนากลุมงาน
สนับสนุนบริการอนุมัติจาย แลวสงมอบใบสั่งใหพนักงานขับรถนําไปเติมน้ํามัน
เมื่อไดรับใบแจงหนี้คาน้ํามัน เช็คใบสั่งน้ํามัน , หัวขั้วใบสั่งน้ํามัน , ใบสงของชั่วคราวใหรายละเอียด ถูกตอง
ครบถวนตรงกัน
เช็คใบสั่งน้ํามันกับตารางไมลรถ,การเติมน้ํามัน,อัตราการใชสิ้นเปลือง พรอมถายเอกสารหลักฐานสงใหงาน
การเงิน
เขียนอัตราการใชสิ้นเปลืองในสมุดคุมการใชน้ํามัน

การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และสิ่งปลูกสรางและกําหนดหมายเลขครุภัณฑ
1. เมื่อไดรับแผนการจัดซื้อ/จัดจาง/ซอมแซมจากหนวยงานอื่น ๆ แลว นํามาดําเนินการตามขั้นตอนของการ
จัดซื้อ/จัดจาง/ซอมแซม แยกตามประเภทตาง ๆ ตามระเบียบพัสดุ
2. สงพัสดุเขาคลังและทําการเบิก-จายใหกับหนวยเบิก
3. ลงบัญชีประวัติครุภัณฑและสิ่งปลูกสรางและทําการกําหนดหมายเลขครุภัณฑเพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ไดนําหมายเลขครุภัณฑที่ไดกําหนดไวไปเชียนติดกับครุภัณฑเพื่อสะดวกในการสํารวจพัสดุประจําปและทํา
ทะเบียนคุมครุภัณฑตอไป
การจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑที่ซอมแซม
1. ทําทะเบียนประวัติการซอมบํารุงของครุภัณฑแตละประเภทเพื่อสะดวกในการคนหาประวัติการซอมบํารุง
และบริษัท /หาง/ราน ที่เกี่ยวของในการติดตอซอมแซมครั้งตอไป และจะไดรูประวัติและอาการของ
ครุภัณฑแตละชิ้นวาเมื่อมีปญหาอยางนี้ไดดําเนินแกไชซอมแซมไปอยางไร
2. ทําบันทึกการสงซอมและติดตามครุภัณฑคืนเพื่อปองกันครุภัณฑที่สงซอมสูญหาย
การจัดทําบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ
ทําบัญชีครุภัณฑดวยระบบคอมพิวเตอรเกี่ยวกับสรุปยอดครุภัณฑที่ชํารุด - ครุภัณฑที่ใชงานได
ประจําทุกเดือนหากมีรายการแกไขเพิ่มเติม , ประวัติการซอมบํารุง , การจําหนายครุภัณฑตัดออกจากบัญชี ,
การรับครุภัณฑเขามาใหม ประจําทุกเดือนเมื่อมีขอมูลเขามาใหม
การเขียนหมายเลขครุภัณฑและสํารวจครุภัณฑ
1. เมื่อเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการลงประวัติครุภัณฑในทะเบียนคุมแลวใหผูที่รับผิดชอบในการเขียน
หมายเลขติดครุภัณฑ ทําการเขียนหมายเลขติดครุภัณฑ
2. เมื่อสิ้นปงบประมาณใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทําการสํารวจครุภัณฑใหตรงตามทะเบียนคุมและรายการ
เปลี่ยนแปลงใหเปนปจจุบัน หากพบครุภัณฑที่ชํารุดเสื่อมสภาพโดยอายุการใชงานใหรายงานเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของกับการจําหนายครุภัณฑทราบเพื่อทําการจําหนายตอไป
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การจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน
1. นําทะเบียนครุภัณฑมาทําเปนทะเบียนทรัพยสิน
2. การบันทึกทะเบียนคุมทรัพยสิน
3. ตีราคาทรัพยสินประเภท
- ที่ดิน ในสวนที่มีกรรมสิทธิ์ตามราคาทุนที่ซื้อหรือไดมา สําหรับที่ดินที่เปนที่ราชพัสดุ ใหใชราคา
ประเมินตามหลักเกณฑของกรมธนารักษตามที่ปรากฏในรายการสง -รับ ที่ราชพัสดุ ขึ้นทะเบียน
(แบบ ทบ .9)ในกรณีที่มีปญหาการประเมินราคาที่ดินที่ราชพัสดุใหประสานกับธนารักษหรือ
สํานักงานธนารักษจังหวัด
- อาคารและสิ่งปลูกสรางที่นํามาใชประโยชนในการดําเนินงานใหตีราคาโดยใชเกณฑราคาทุนทั้งในสวน
ที่มีกรรมสิทธิ์ตามราคาทุนที่ซื้อหรือไดมา และคํานวณคาเสื่อมราคาดวยวิธีเสนตรงตามจํานวนปที่
คาดวาจะใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพในกรณีไมทราบราคาทุนที่ซื้อหรือไดมาใหคํานวณหามูลคา
อาคารหรือสิ่งปลูกสรางดวยวิธีการหาพื้นที่ใชประโยชนแลวคูณดวยราคาคากอสรางตอตารางเมตร
ตามบัญชีหมายเลข 18 บัญชี ก ของกรมธนารักษ เมื่อไดมูลคาอาคารหรือสิ่งปลูกสรางแลวให
คํานวณคาเสื่อมราคาดวยวิธีเสนตรงเพื่อหามูลคาทรัพยสินเพื่อบันทึกควบคุมเชนเดียวกัน สําหรับ
อาคารสิ่งปลูกสรางรายการใดที่หมดอายุการใชงานอยางมีประสิทธิภาพแลว แตไดปรับปรุงซอมแซม
จนสามารถใชงานตอไปไดอีก ใหถือราคาทุนที่ปรับปรุงและอายุการใชงานที่จะใชตอไปเปนเกณฑใน
การตีราคา
- ครุภัณฑ และอุปกรณ เพื่อหาราคาสุทธิตามบัญชีเพื่อบันทึกควบคุมในระบบบัญชีเกณฑคงคางหรือ
เพื่อเตรียมการไวดําเนินการทางบัญชีในปตอไป ใหตีราคาเฉพาะครุภัณฑอุปกรณ ที่ซื้อหรือไดมามี
มูลคาไมต่ํากวา 5,000.- บาท เพื่อคํานวณโดยหักคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด และบันทึกควบคุมในทะเบียนทรัพยสิน การคิดคาเสื่อมราคา /ป จะตองคิดตามตารางอายุ
การใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาทรัพยสิน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคผนวก 1
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ภาคผนวก 1
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตารางอายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาทรัพยสิน
ประเภททรัพยสิน
1.อาคารถาวร
2.อาคารชั่วคราว
3.สิ่งกอสราง
3.1 ใชคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเปน
สวนประกอบหลัก
3.2 ใชไมหรือวัสดุอื่น ๆ เปนสวนประกอบหลัก
4. ครุภัณฑสํานักงาน
5.ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
6.ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
6.1 เครื่องกําเนิดไฟฟา
7.ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
8. ครุภัณฑการเกษตร
8.1 เครื่องมือและอุปกรณ
8.2 เครื่องจักรกล
9.ครุภัณฑโรงงาน
9.1 เครื่องมือและอุปกรณ
9.2 เครื่องจักรกล
10.ครุภัณฑกอสราง
10.1 เครื่องมือและอุปกรณ
10.2 เครื่องจักรกล
11.ครุภัณฑสํารวจ
12.ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย
13.ครุภัณฑคอมพิวเตอร
14.ครุภัณฑการศึกษา หุนจําลอง
15.ครุภัณฑงานบานงานครัว
16.ครุภัณฑกีฬา/กายภาพ
17.ครุภัณฑดนตรีและนาฎศิลป
18.ครุภัณฑอาวุธ
19.ครุภัณฑสนาม

กําหนดอายุการใชงาน
25
10

อัตราคาเสื่อมราคา/ป
(รอยละ)
4
10

15

6.5

5
8
5
5
15
5

20
12.5
20
20
6.5
20

2
5

50
20

2
5

50
20

2
5
8
7
3
3
3
5
5
10
2

50
20
12.5
14.3
33.33
33.33
33.33
20
20
10
50
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คําอธิบายทะเบียนคุมทรัพยสิน
การบันทึกทะเบียนคุมทรัพยสิน ใหบันทึกทะเบียน 1 ใบ ตอทรัพยสิน 1 รายการหรือตอชุด
หรือตอกลุมแลวแตกรณี ตลอดอายุการใชงานทรัพยสินนั้น
1.สวนราชการ
ใหระบุชื่อสวนราชการตนสังกัด
2.หนวยงาน
ใหระบุชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยสิน
3.ประเภท
ใหระบุประเภทของทรัพยสิน เชน อาคาร สิ่งปลูกสราง
หรือครุภัณฑตามการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณของสํานักงบประมาณ
4.รหัส
ใหระบุหมายเลขประจําทรัพยสิน
5.ลักษณะ/คุณสมบัติ
ใหระบุรายละเอียดหรือคุณสมบัติของทรัพยสิน
6.รุน/แบบ
ใหระบุรุนหรือแบบของทรัพยสิน
7.สถานที่ตั้ง/หนวยงาน
ใหระบุสถานที่ตั้งของทรัพยสินหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ
ทรัพยสินนั้น เชน กองฝกอบรม เปนตน
8.ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค
ใหระบุชื่อผูขายหรือผูรับจางหรือผูบริจาคทรัพยสิน
9. ที่อยู
ใหระบุที่อยูของผูขายหรือผูรับจางหรือผูบริจาคทรัพยสิน
10.โทรศัพท
ใหระบุหมายเลขโทรศัพทของผูขายหรือผูรับจางหรือผูบริจาค
ทรัพยสิน
11.วัน เดือน ป
ใหระบุวัน เดือน ป ที่ไดรับทรัพยสิน
12.ที่เอกสาร
ใหระบุเลขที่เอกสารแสงการไดมาของทรัพยสิน
13.รายการ
ใหระบุชื่อหรือชนิดของทรัพยสิน เชน อาคารสํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร เปนตน
14.จํานวนหนวย
ใหระบุจํานวนหนวยของทรัพยสินตอหนึ่งรายการ
15.ราคาตอหนวย/ชุด/กลุม
ใหระบุถึงจํานวนเงินที่แสดงถึงราคาตอหนวยหรือตอชุดหรือ
ตอกลุมของทรัพยสิน
16.มูลคารวม
ใหระบุจํานวนเงินรวมของทรัพยสินทั้งหมด
17.อายุการใชงาน
ใหระบุอายุการใชงานของทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพ
ที่สวนราชการไดเลือกกําหนดภายใตหลักเกณฑที่
กระทรวงการคลังประกาศ
18.อัตราคาเสื่อมราคา
ใหระบุอัตราคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน
19.คาเสื่อมราคาประจําป
ใหระบุจํานวนคาเสื่อมราคาตอป
20.คาเสื่อมราคาสะสม
ใหระบุจํานวนเงินคาเสื่อมราคาที่สะสมตั้งแตปที่เริ่มใชทรัพยสิน
จนถึงปปจจุบัน
21.มูลคาสุทธิ
ใหระบุมูลคาทรัพยสินหลังจากหักคาเสื่อมราคาตั้งแตป
ที่เริ่มใชทรัพยสินจนถึงปจจุบัน
22.หมายเหตุ
ใหแสดงขอความอื่นที่จําเปน เชน การจําหนายทรัพยสินออก
จากบัญชี เปนตน
23. ครั้งที่
ใหระบุลําดับครั้งที่ที่มีการซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน
24.วัน เดือน ป
ใหระบุวัน เดือน ป ที่ซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน
25.รายการ
ใหระบุคําอธิบายรายการซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน
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26.จํานวนเงิน
27.หมายเหตุ

ใหระบุจํานวนเงินที่ใชในการซอมหรือบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหแสดงขอความอื่นที่จําเปน เชน การซอมแซมที่ถือเปน
คาใชจาย หรือการซอมแซมที่ถือเปนการเพิ่มทุนของ
ทรัพยสิน เปนตน
สํารวจวัสดุครุภัณฑประจําปและจําหนายครุภัณฑ

1. การจําหนายครุภัณฑ
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปกอนเดือนกันยายนและทําการตรวจสอบวัสดุประจําป 30
วันทําการ
- คณะกรรมการแจงผลการตรวจสอบวัสดุประจําป หากพบวามีการชํารุดเสื่อมสภาพ ใหรายงานเสนอ
ผูวาราชการจังหวัดผานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ทําบันทึกขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงเสนอ สสจ .ชร. ทําหนังสือขอจําหนาย
ครุภัณฑ
- ทําแบบฟอรมการจําหนายครุภัณฑ เอกสารหมายเลข 1 และแบบฟอรมเอกสารหมายเลข 2 ครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง สงใหจังหวัด พรอมสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและให
คณะกรรมการลงชื่อทาย แบบฟอรมเอกสารหมายเลข 1
เมื่อไดรับอนุมัติการจําหนายครุภัณฑแลวทําบันทึกขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคา
ทรัพยสิน และให คณะกรรมการลงชื่อทายแบบฟอรมเอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2
- เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นสงเอกสารแบบฟอรมหมายเลข 1 และ แบบฟอรมเอกสารหมายเลข 2 พรอม
แนบสําเนาคํา สั่ง สง สสจ.ชร
2. การสํารวจวัสดุครุภัณฑประจําป
- เจาหนาที่พัสดุขออนุมัติแตงตั้งผูตรวจสอบ / คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป ทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป
- เจาหนาที่พัสดุจัดทําบัญชีวัสดุ ครุภัณฑการแพทย ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ครุภัณฑไฟ ฟาและวิทยุ , ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร, ครุภัณฑงานบานงานครัว, ครุภัณฑคอมพิวเตอร,
ประจําปและวัสดุคงเหลือประจําป ที่คงเหลือ ณ วันสิ้นปงบประมาณ
แจงคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑและวัสดุประจําปเพื่อจะไดสํารวจการชํารุดของครุภัณฑ
บางอยางซึ่งชํารุดใชงานไมไดเพื่อทําการจําหนายครุภัณฑทํา 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ พิมพบัญชีวัสดุ
ครุภัณฑตาง ๆ พรอมถาย เอกสารเก็บไว จํานวน 1 ชุด สงจังหวัด 1 ชุด โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปลงชื่อทายบัญชีวัสดุครุภัณฑทั้งหมด คณะกรรมการทําบันทึกขอความรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปพรอมหนังสือขอสงรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป
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การสอบราคาจางเหมาตาง ๆ
1. ทําประกาศสอบราคา และเอกสารสอบราคา สงประกาศสอบราคาไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงและสงไป
ยังบริษัท/ หาง/ ราน ที่เกี่ยวของ แตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของในการสอบราคารับซองสอบราคา ,
รายงานผลการสอบราคาพิมพบัญชีเปรียบเทียบราคา, พิมพสัญญา, ใบสงมอบสถานที่ (กรณีจางเหมา)
กรณีเปน สอบราคาซื้อครุภัณฑใหแตงตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับครุภัณฑ
- สอบราคาซื้อ
- สอบราคาจาง
2. กําหนดคุณสมบัติของผูเสนอราคาในประกาศสอบราคาและในเอกสารสอบราคาใหสอดคลองตรงกัน
3. เอกสารกําหนดใหเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา
- เอกสารสวนที่ 1 เอกสารแสดงคุณสมบัติตามระเบียบ
- เอกสารสวนที่ 2 เอกสารอื่นตามระเบียบฯ
4. กําหนดวันเริ่มตนการรับซองจนถึงวันปดการรับซอง
5. แจงใหเจาหนาที่รับซองและคณะกรรมการเปดซองสอบราคาทราบ เมื่อถึงกําหนดวัดรับซองใหเจาหนาที่
รับซอง มีหนาที่รับเอกสารหลักฐานสวนที่ 1 สวนที่ 2 และซองใบเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กําหนด โดย
ประทับรับซองใบเสนอราคา ระบุวันที่รับซอง ลงนามกํากับและออกใบรับซองใหแกผูยี่นซอง และสงมอบ
ซองใหแกหัวหนาที่พัสดุทันที ทุกวันจนถึงวันปดการรับซอง
6. เมื่อพนกําหนดวันปดการรับซอง ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุสงมอบซองเสนอราคาทั้งหมดและเอกสาร
หลักฐานตางๆ พรอมรายงานผลการรับซองตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาโดยพลัน (ตามแบบฟอรมที่
4)
7. หนาที่คณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานสวนที่ 1
ตามที่กําหนดไวในประกาศ ขอ 3.1 ตามนัยระเบียบฯ ขอ 15 ตรี วรรค 2 และ/หรือ ขอ 15 ฉ พรอม
บันทึกรายละเอียด การตรวจสอบ (ตามแบบฟอรมที่ 5)
8. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน และ /หรือ ผูกระทําการขัดขวาง
แขงขันราคาอยางเปนธรรม (ตามแบบฟอรมที่ 6)
9. ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก ตามนัยระเบียบฯ ขอ 15 จัตวา วรรค 3 โดย
ฉับพลัน(ตามแบบฟอรมที่ 7)
10. ตัดชื่อผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน ณ วันประกาศเผยแพร และ/หรือ เปนผูกระทําการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคา และแจงใหผูที่ถูกตัดชื่อออกทราบโดย
พลันตามนัยระเบียบฯ ขอ 15 เบญจวรรค 7 (ตามแบบฟอรมที่ 8)
11. จัดสงประกาศรายชื่อตามขอ 10.3 ใหผูปดประกาศเพื่อทําการปดประกาศโดยพลัน
12. กรณีผูถูกตัดชื่อออกจากการเสนอราคาตามขอ 10.4 และจัดสงหนังสือแจงผูถูกตัดชื่อทราบทางไปรษณีย
ใหรีบจัดสงหนังสือแจงตามแบบฟอรมที่ 8 ใหงานธุรการ กองการพัสดุ เพื่อจัดสงโดย เร็วทางไปรษณีย
ตอบรับ
13. เปดซองใบเสนอราคาเฉพาะผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก ทุกรายโดยเปดเผยตามวัน เวลา เปด
ซองใบเสนอราคาที่กําหนดไวในประกาศ
14. ตรวจสอบเอกสารตามบัญชีผูเสนอราคาทุกราย และกรรมการทุกคน ลงลายมือชื่อกํากับในใบเสนอราคา
เอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน ตามระเบียบฯ ขอ 42 (1)
15. ตรวจสอบใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา และลงรายละเอียดในบัญชีเปรียบเทียบราคา (แบบ พ.1 – 22) ตามระเบียบ
ขอ 42 (2)
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16. พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจาง จากรายที่เสนอราคาต่ําสุด ถาราคาเทากันหลายรายใหทุกรายมายื่น
ซองเสนอราคาใหมพรอมกัน ตามระเบียบฯ ขอ 42 (3)
17. กรณีเสนอราคาถูกตองตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขมในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียวใหพิจารณา
คัดเลือกตอรองราคา โดยดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 42 (3) โดยอนุโลม
18. รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมเอกสาร เสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการโดยผานหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุ (ตามแบบฟอรมที่ 9)
19. กรณีรายที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรซื้อ /จาง เสนอราคาสูงกวาวงเงินที่จะซื้อ/จาง
20. เรียกผูเสนอราคามาตอรองราคาใหต่ําสุด หากราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อ /จาง หรือสูงกวาแตไมเกินรอย
ละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อ/จาง ถาเห็นวาเปนราคาที่เหมาสม ใหเสนอซื้อ /จาง จากผูเสนอราคารายนั้น
ตามระเบียบฯ ขอ 43 (1)
21. ถาดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 43 (1) ไมไดผล ใหทุกรายมายื่นซองเสนอราคาใหมพรอมกัน รายใดไมมา
ยื่นถือวาราคาเดิม หากผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อ /จาง หรือสูงกวาแตไมเกินรอย
ละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อ/จาง หากวาเปนราคาที่เหมาะสมใหเสนอ ซื้อหรือจาง จากรายนั้น ตามระเบียบ
ฯ ขอ 43 (2)
22. ถาดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 43 (2) แลวไมไดผล ใหเสนอหัวหนาสวนราชการ ลดรายการ ลดจํานวน
หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่ม หรือยกเลิกเพื่อดําเนินการใหม
(การดําเนินการตามขอ10.13.1 –
10.13.3 ใหใชแบบฟอรมตามขอ 10.12)
23. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ (หัวหนาฝายจัดหา 1,2) จัดทําสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ พรอม
ความเห็นของหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เสนอหัวหนาสวนราชการ (หรือไดรับมอบอํานาจ) พิจารณาอนุมัติ
(ตามแบบฟอรมที่ 10)
24. ประกาศผลสอบราคาซื้อ/จาง (ตามแบบฟอรมที่ 11)
25. จัดสงใหผูปดประกาศ ทําการปดประกาศ
26. แจงใหผูเสนอราคาไดทราบ
27. ผูถูกตัดซื่อออกตามขอ 10.2 มีสิทธิอุทธรณตอปลัดกระทรวง ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา การอุทธรณดังกลาว ไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาเปดซองใบเสนอ
ราคา
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หลักเกณฑการรับและเปดซองสอบราคา
เพื่อตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
1.ในการจัดทําเอกสารสอบราคาตามระเบียบฯ ขอ
40 ใหเจาหนาที่พัสดุแสดงรายการดังตอไปนี้
เพิ่มเติมไวในเอกสาร สอบราคาดวยคือ
กําหนดใหผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานมานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดย
แยกไวในซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือสวนที่ 1 เอกสารแสดงคุณสมบัติตามระเบียบฯ ขอ 15 จัตวาสวนที่
2 เอกสารอื่นตามระเบียบฯ ขอ 40
กําหนดวันเริ่มตนการรับซองสอบราคาในวันที่ประกาศเผยแพรการสอบราคา ตามระเบียบฯ ขอ
41 (1) และให ผูเสนอราคายื่นซองสอบราคาไดจนถึงวันปดการรับซองสอบราคา ซึ่งวันปดการรับซองดังกลาว
จะตองกําหนดหางจากวันเริ่มตนการรับซองไมนอยกวา 10 วัน สําหรับการสอบราคาภายในประเทศ หรือไม
นอยกวา 45 วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ สวนวัน เวลา เปดซองใบเสนอราคาใหกําหนดเปนวันใดวัน
หนึ่งหลังจากวันปดการรับซองสอบราคา ทั้งนี้ในการกําหนดวันเปดซองใบเสนอราคาดังกลาว ใหคํานึงถึง
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะตองใชในการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ เผยแพรการสอบ
ราคาหรือไมตามระเบียบฯ ขอ 15 ตรี วรรค 2 เปนสําคัญ
กําหนดใหผูเสนอราคาตองรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาวาเอกสาร
ดังกลาวถูก ตองและเปนความจริงทุกประการ
2.เมื่อพนกําหนดวันเปดการรับซองสอบราคาที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาแลวใหหัวหนาเจาหนาที่
พัสดุสงมอบซองเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่ไวเก็บรักษาไวตามระเบียบฯ ขอ 41 (4)
พรอมทั้งรายงานผลการรับซองสอบราคาตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคาโดยพลัน
3.กอนการเปดซองเสนอราคา ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู
เสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเผยแพร
การสอบราคาหรือไม ตามนัยระเบียบฯ ขอ 15 ตรี วรรค 2 โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานสวนที่ 1 ที่ผู
เสนอราคายื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาและใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาประกาศรายชื่อผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทําการของสวนราชการ โดยพลัน ตามระเบียบ ขอ
15 จัตวา วรรค 3 แตหากผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายดังกลาว ปรากฏวามีผูเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเผยแพรการสอบราคา ใหคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาตัดรายชื่อผูเสนอราคารายดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาในการสอบราคาซื้อ
หรือจางในครั้งนั้น พรอมทั้งแจงผูเสนอราคารายดังกลาวทราบโดยพลัน ตามระเบียบฯ ขอ 42 ตอไป
การเสนอใบตรวจรับเพื่อใหคณะกรรมการตรวจรับ
เสนอบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจาง/ซอมแซม ใหผูที่เกี่ยวของเซ็นตตามขั้นตอน
สรุปผลงานเกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ ประจําเดือน
1. นําขอมูลเกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดําเนินงานผานมาในแตละเดือนเกี่ยวกับการรับ การจาย ยอดคงเหลือ
ประจําเดือน
2. สรุปการเบิกใชพัสดุแตละประเภทของแตละหนวยงาน
3. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจําหนาย และยอดคงคลังของหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของประจําเดือน เพื่อหา
อัตราสภาพคลองของวัสดุโดยรวม
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งานดูแลกุญแจสํารอง

1. จายและรับคืนกุญแจ
2. ทําบัญชีคุมการยืมและสงคืนลูกกุญแจโดยใหลูกคาเซ็นตชื่อรับและสงคืนทุกครั้ง
3. ดูแลตูกุญแจใหเรียบรอยพรอมใชงานอยูเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง
งานควบคุมดวงตราไปรษณีย
1. ทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อดวงตราไปรษณีย
2. ลงบัญชีคุมการเบิกใชดวงตราไปรษณีย
สรุปการใชโทรศัพท ประจําเดือน
1. เมื่อไดรับใบแจงหนี้คาโทรศัพทประจําเดือนจากองคการโทรศัพทแลวถายเอกสาร สองฉบับ ใหงานการเงิน
เก็บเปนสําเนา หนึ่งฉบับ อีกหนึ่งฉบับสรุปการใชแตละหมายเลขวาใครเปนผูขอใช
2. เมื่อสรุปเสร็จสงหลักฐานคืนงานการเงินเพื่อดําเนินการตอไป

