
หนา: 1 จาก 2   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ ครุภัณฑ

กระบวนการหลัก: 2. งานครุภัณฑ (MM)
กระบวนการยอย: MM-02 การบันทึกงานระหวางกอสราง

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

Supporting 
Documentsเอกสารประกอบ

ใบแจงปดงาน
ระหวางกอสราง

(ถามี)

สําเนาใบ
ตรวจรับ

xxเอกสารประกอบ

1. เม่ือไดรับสําเนาใบตรวจรับงานและ
เอกสารประกอบจากเจาหนาท่ี
งานตรวจรับ เจาหนาที่งานครุภัณฑ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร

หมายเหตุ: กรณีเปนงานงวดสุดทายจะไดรับ
เอกสารเพ่ิมเติม เชน ใบแจงปดงานระหวาง
กอสราง และ รายงาน Component Cost 
จากเจาหนาท่ีงานตรวจรับ โดยเจาหนาท่ีงาน
ครุภัณฑจะทําการระบุประเภทของครุภัณฑ
ลงไปใน รายงาน Component Cost กอน
จัดสงใหเจาหนาที่งานบัญชี

กรณีไมครบถวน
2. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑแจงเจาหนาท่ีงาน

ตรวจรับเพื่อดําเนินการแกไขหรือ
สงเอกสารเพิ่มเติม

กรณีครบถวน
3. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑตรวจสอบสถานะ

ของโครงการ

กรณีเปนโครงการใหม
4. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑดําเนินการตาม

กระบวนการ MM-01 การสราง/แกไข
ขอมูลครุภัณฑ 

หมายเหตุ: สรางเปนรหัสครุภัณฑระหวาง
กอสราง แยกตามสัญญา

กรณีเปนโครงการเดิม
5. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑดําเนินการบันทึก

มูลคาครุภัณฑระหวางกอสราง โดยเลือก
การปรับปรุงแบบเพ่ิมคา(non-post) ใน
ระบบ AX

6. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑจัดพิมพใบสําคัญ
ทะเบียนสินทรัพย จากระบบ AX

7. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑสงเอกสารให
หัวหนางานพัสดุตรวจสอบความถูกตอง

8. หัวหนางานพัสดุตรวจสอบความถูกตอง

กรณีไมถูกตอง
9.  เจาหนาท่ีงานครุภัณฑดําเนินการแกไข

กรณีถูกตอง
10. หัวหนางานพัสดุลงนามและสง

เอกสารคืนเจาหนาที่งานครุภัณฑ

เจาหนาท่ีงานครุภัณฑ หัวหนางานพัสดุ

สําเนาใบ
ตรวจรับงานตรวจสอบความ

ครบถวน

ครบถวน?ไมครบถวน ครบถวน

ตรวจสอบความ
ถูกตอง

ถูกตอง?

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ลงนามและ
สงเอกสารให
เจาหนาท่ีงาน
ครุภัณฑ

แจงงานตรวจรับเพ่ือ
ดําเนินการแกไขหรือ
สงเอกสารเพิ่มเติม

ไป ก
หนา 2

AX
จัดพิมพใบสําคัญ
ทะเบียนสินทรัพย

PM-06
การตรวจรับงาน

IC

IC

ใบสําคัญ
ทะเบียน
สินทรัพย

จากงานตรวจรับ

แกไข

สงเอกสารให
หัวหนางานพัสดุ

ใบสําคัญ
ทะเบียน
สินทรัพย

AX

เปนโครงการ
ใหม?

ไมใช

MM-01
การสราง/แกไข
ขอมูลครุภัณฑ

ใช

ตรวจสอบ
สถานะของ
โครงการ

รายงาน 
Component 
Cost (ถามี)

ใบแจงปดงาน
ระหวางกอสราง

(ถามี)
รายงาน 

Component 
Cost (ถาม)ี

ดําเนินการบันทึกปรับปรุง
เพ่ิมคา ครุภัณฑระหวาง
กอสราง (non-post)
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หนา: 2 จาก 2   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ ครุภัณฑ

กระบวนการหลัก: 2. งานครุภัณฑ (MM)
กระบวนการยอย: MM-02 การบันทึกงานระหวางกอสราง

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

11. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑจัดสงเอกสารให
เจาหนาท่ีงานบัญชีเพ่ือดําเนินการ
บันทึกมูลคาครุภัณฑระหวางกอสราง

12. เจาหนาท่ีงานบัญชีตรวจสอบความ
ถูกตอง

กรณีไมถูกตอง
13. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑดําเนินการแกไข

กรณีถูกตอง
14. เจาหนาท่ีงานบัญชีดําเนินการ post 

รายการมูลคาครุภัณฑระหวาง
กอสราง และพิมพใบสําคัญทั่วไปจาก
ระบบ AX

กรณีไมเปนงานงวดสุดทาย
15. เจาหนาท่ีงานบัญชีจัดเก็บเอกสารเรียง

ตามเลขที่ 

กรณีเปนงานงวดสุดทาย
16. เจาหนาท่ีงานบัญชีดําเนินการตาม

กระบวนการ MM-03 การโอนงาน
ระหวางกอสรางเปนครุภัณฑ

เจาหนาท่ีงานบัญชีเจาหนาท่ีงานครุภัณฑ

ตรวจสอบความ
ถูกตอง

ถูกตอง?ไมถูกตอง

ถูกตอง

จัดเก็บเอกสาร
เรียงตามเลขท่ี

เลขท่ี

AX
ดําเนินการ post 

รายการมูลคาครุภัณฑ
ระหวางกอสราง

จาก ก
หนา 1

IC

สําเนาใบ
ตรวจรับ

Supporting 
Documentsเอกสารประกอบ

ใบสําคัญ
ทะเบียน
สินทรัพย

จัดสงเอกสารให
เจาหนาท่ีงานบัญชี
เพ่ือดําเนินการ

บันทึก

สําเนาใบ
ตรวจรับ

Supporting 
Documentsเอกสารประกอบ

ใบสําคัญ
ทะเบียน
สินทรัพย

แกไข

ใบแจงปดงาน
ระหวางกอสราง

(ถาม)ีรายงาน 
Component 
Cost (ถามี)

ใบแจงปดงาน
ระหวางกอสราง

(ถาม)ีรายงาน 
Component 
Cost (ถาม)ี

เปนงานงวด
สุดทาย?ใช

ไมใช
MM-03

การโอนงาน
ระหวางกอสราง
เปนครุภัณฑ

สําเนาใบ
ตรวจรับ

Supporting 
Documentsเอกสารประกอบ

ใบสําคัญ
ทะเบียน
สินทรัพย

ใบแจงปดงาน
ระหวางกอสราง

(ถาม)ีรายงาน 
Component 
Cost (ถามี)

ใบสําคัญทั่วไป
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