
ข้ันตอนการตรวจรับพัสดุ



ขนตอนการตรวจรบพฬดุ

ลำด ับ ภาระงาน ขนตอนการปฏ ิบ ัต ิงาน
ระยะเวลาโน 

การปฏ ิบ ัต ิงาน
ผ ู้ร ับผ ิดชอบ หมายเหต ุ

1 ตรวจร ับงานตามส ัญ ญ าช ่อ /จ ้าง/ 
เช ่า /รายงวด/งวดเด ียว/รายเด ือน  
ของมหาว ิทยาล ัยตามระเบ ียบ

1. เร่อโต้รับเอกสารจากงานสัญญาลงทะเบียนคุมสัญญา 
วันครบกำหนดส่งมอบ

1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่พัสดุ

2. ตรวจสอบงบประมาณโนระบบ e-rp (โบขวาง) 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่พัสดุ

3. เร ่อม ีการส่งมอบงาพส่งของ ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเอกสารหนังสือส่งมอบ/โบแจ้งหนี้/โบส่งของ นำ 
ลงทะเบียนรับงานสารบรรณ

1 ชั่วโมง งานธุรการ

4. กรถ! งานจ้างเหมาก่อสร้าง ที่ม ีผ ู้ควบคุมงาน โห้ผู้ร ับ 
จ้างส่งมอบงาน ผ่านผู้ควบคุมงานก่อนทุกครั้ง

1-2 วัน ผู้ควบคุมงาน

5. กรณีส่งมอบภายโนกำหนดระยะเวลา นำเสนอหนังสือ 
ส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้/โบส่งของ ให ้ประธานกรรมการตรวจ 
รับพัสดุกำหนดนัดหมายประชุมตรวจรับ

1 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ควบคุมงาน -  กรณ ีตรวจรับงานก่อสร้างให้ตรวจ 
ผลงานที่ผู้ร ับจ้างส่งมอบภายโน 3 วัน 
ทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ 
โต้ร ับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำ 
การตรวจรับให้เสร์จสินโดยเร็วที่ส ุด 
ตามระเบียบฯ ข้อ 176 (5)

6. เร ่อโต้กำหนดวันแล้ว ประสานกับคณะกรรมการตรวจ 
รับพัสดุ/ผ ู้ควบคุมงาน/ผู้ร ับจ้าง แจ้งกำหนดวันเวลาและ 
สถานที่ประชุมให้ทราบ

1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ควบคุมงาน



7. จ ัดทำเอกสารใบตรวจรับการจัดชั่อ/จ ัดร้าง/ระบบ ERP 
และ EGP

1 ชั่วโมง เร้าหน้าที่พัสดุ

8. จัดทำหนังสือเข้ญประชุมตรวจรับ ขอเลขหนังสือ e-doc 
จากงานธุรการหน่วยงาน —

เร้าหน้าที่พัสดุ 
/งานธุรการ

-  ส่งหนังสือให้กับคณะกรรมการตรวจ 
รับพัสดุและผู้ท ี่เกี่ยวข้องทราบก่อนมี 
การประชุม

9. จัดทำใบลงนามคณะกรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุม เร้าหน้าที่พัสดุ

10. ในวันตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผ ู้ควบคุม 
งานดำเนินการตรวจสอบพัสดุ/งาน
-  กรร่นิถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาลงนามในใบตรวจ 

รับการจัดสัอ/จ ัดร้าง
-  กรเนีไม'ถูกต้องและครบถ้วน แร้งคู่ส ัญญาแก้ไขพร้อม 

กำหนดระยะเวลาส่งมอบ

1 -  3 ร ัน แล้วแต่ 
กรร่นิ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ 
ผู้ควบคุมงาน/เร้าหน้าที่พัสดุ

-  กรณึ๋ไม,รับมอบงานทำเป็นหนังสือ 
แร้งผู้ชาย/ผู้รับร้างเป็นลายสักษณ์อักษร

11. กรน! ตรวจรับครุภ ัณฑ์ คณะกรรมการตรวจรับพ ัสด ุ 
จะต้องตรวจเช็ค จำนวน ยี่ห้อ ร ุ่น  หมายเลขเครื่อง 
สถานที่ต ิดตั้ง ให้ตรงภับที่กำหนดไร้ในสัญญา/ใบสั่ง€ อ/ 
ใบสั่งร้าง/ข้อตกลง

1-5 รัน แล้วแต่ 
ปริมาณครุภ ัณฑ์ 

ที่จ ัดส่ง

คณะกรรมการตรวจรับพ ัสดุ/ 
เร้าหน้าที่พ ัสดุ/ผู้ร ับผิดชอบ

-  ถ่ายรูปครุภัณฑ์พร้อมมีรายละเอียด 
เพี่อออกหมายเลขคุมทะเบียนทรัพย์สิน

12. กรร่น ตรวจงานก่อสร้าง,งานปรับปรุงที่เป ็นงานก่อสร้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพ ัสด ุ จะต้องตรวจเช็ค 

รายละเอียดแบบรูปรายการให้ตรงกับที่กำหนดไร้ในสัญญา/ 
ใบสั่งชั่อ/ใบสั่ง'ร้าง/ข้อตกลง

1-5 ร ัน แล้วแต่ 
ปริมาณงาน

คณะกรรมการตรวจรับพ ัสดุ/ 
เร้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ควบคุมงา'พ/ 

ผู้รับผิดชอบ

-  กำหนดให้ผู้รับร้างทำรูปเล่มรายงาน 
การดำเนินงานของแต่ละงวดงาน เป็น 
เอกสารประกอบการตรวจรับงาน
-  ถ่ายรูปครุภัณฑ์พร้อมมีรายละเอียด

เพี่อออกหมายเลขคุมทะเบียนทรัพย์สิน



13. กรณ ี ตรวจรับงานเช่า เช่น เช่ารถตู้ 1 เช่าเครื่องถ่าย 
เอกสาร 1 เช ่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ จะต้องตรวจสอบรายละเอียดและข้อกำหนด 
ของพัสดุที่ทำการเช่าให้เป็นโปตามที่กำหนดใว้ในสัญญา/ 
ใบสั่ง4 อ/ใบสั่งจ้าง/ข้อตกลง

-  เจ้าหน้าที่พ ัสดุจะต้องจัดทำใบตรวจรับพัสดุของพัสดุ 
ท ี่เช ่าเพ ื่อใช้ประกอบการตรวจรับรายเสือนหรือแต่ละงวด 
งานตั้งแตค่รั้งนรกที่ม ีการรับมอบพัสดุดังกล่าวนั้นดุ

1 วัน คณะกรรมการตรวจรับพ ัสดุ/ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ

-  กำหนดให้ผู้รับจ้างทำรายละเอียด 
พัสดุที่เช่า เป็นเอกสารประกอบการ 
ตรวจรับงาน (ถ้ามี)
-  ถ่ายรูปครุภัณฑ์พร้อมมีรายละเอียด 

เป็นเอกสารประกอบการตรวจรับงาน 
(ถ้ามี)

14. เสนอรายงานผลการตรวจรับการจัด4 อ/จัดจ้างพร้อม 
เอกสารหลักฐานเสนออธิการบดีหรือผู้ท ี่อธิการบดี 
มอบหมายผ่านหัวหน้าพัสดุ และคณบดี/ผู้อำนวยการกอง/ 
ศูนย์ เพ ื่อทราบและอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ/ค่าจ้าง ตาม 
งวดงาน/งวดเงินของสัญญาต่อโป

1 -  3 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ

15. จ ัดทำการตรวจรับในระบบ e-rp ในวันที่ม ีการตรวจรับ 
งานจริงและพิมพ์ใบขอเบิกเงินพร้อมเอกสารหลักฐาน 
เสนอหัวหน้างานพัสดุผ่านคณบดี/ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์
-  กรณ ีเป ็นหมวดเงินค่าครุภ ัณฑ์ที่ด ินและสั่งถ่อสร้าง ใช้ 

กระดาษสิชมพู
-  กรณีเป็นหมวดเงินอื่น ใช้กระดาษสีฟ้า
-  กรณีเป็นเงินนอกงบประมาณ ใช้กระดาษสิเหลือง

1 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ



16. จัดทำการตรวจรับในระบบ e-rp ในรันที่ฝ ็การตรวจรับ 
งานจริงและพิมพ์ใบขอเบิกเงินพร้อมเอกสารหลักฐาน 
เสนอหัวหน้างานพัสคุผ่านคณบดี/ผู้อำนวยการกอง/คูนย์
-  กรณีเป็นหมวดเงินค่าครุภ ัณฑ์ที่ด ีนและสิงก่อสร้าง ใช้ 

กระดาษสิชมพู
-  กรณีเป็นหมวดเงินอื่น ใช้กระดาษสีฟ้า
-  กรณีเป็นเงินนอกงบประมาณ ใช้กระดาษสิเหลือง

1 ร ัน เจ้าหน้าที่พัสดุ

17. จัดพิมพ์ใบสำคัญทั่วโป ลงนามโดยเจ้าหน้าที่พัสคุและ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

1 ร ัน เจ้าหน้าที่พัสดุ

18. จัดพิมพ์ใบเบิกครุภัณฑ์ ลงนามโดยเจ้าหน้าที่พัสคุและ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และคณบดี/ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์
-  ครุภัณฑ์ใช้กระดาษสิเขียว
-  ครุภัณฑ์ตํ่ากว่าเกณฑ์ใช้กระดาษสิเหลือง

1 รัน เจ้าหน้าที่พัสดุ -  เก็บใบเบิกครุภัณฑ์ใว้ที่คณะ/กอง/ 
ศูนย์เพื่อใช้ในการตรวจสอบครุภัณฑ์

19. เช้าระบบติดตามเอกสารเพื่อนำเอกสารต้นฉบับทั่งหมด 
ส่งงานธุรการกองคลังเบิกจ่ายเงินต่อโป (สำเนาเอกสารเก็บ 
โว ้ 1 ชุด)

1 ท่ัว'โมง เจ้าหน้าที่พัสดุ

20. จัดทำการตรวจรับในระบบ e-gp (กรมบัญขีกลาง)
และการเบิกจ่ายเงินก่อนนำส่งเอกสารส่งงานธุรการกองคลัง

1 ทั่วโมง เจ้าหน้าที่พัสดุ



21. กรณีส่งมอบเกินกำหนด ทำหนังสือแจ้งส ิทธิ้การเรียก 1 -  2 วัน อรีการบสืหรีอผ ู้ท ี่โต ้ร ับมอบ
ค่าปรับ และเร่งรัดการส่งมอบพัสคุ/งาน 
-  เม ื่อส่งมอบเรียบร้อยแล้ว จัดทำหนังสือสงวนสิทธี้

อำนาจ

ค่าปรับ และหนังสือแจ้งค่าปรับ
-  ต้องมีหนังสือยินยอมเสืยค่าปรับจากคู่ส ัญญาตอบกลับ


