
 

คูม่ือการปฏิบัติงาน 

การตรวจรับงาน 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 



หนา: 1 จาก 3   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ ตรวจรับ

กระบวนการหลัก: 3. งานจัดซื้อ/จัดจาง (PM)
กระบวนการยอย: PM-06 การตรวจรับงาน

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

เอกสารคาปรับเอกสารคาปรับ ใบลงนามเขา
รวมประชุม

ใบตรวจรับ

1. เจาหนาท่ีงานตรวจรับแจงประธาน
คณะกรรมการตรวจรับเพื่อนัดวันประชุม
ตรวจรับ

2. ประธานคณะกรรมการตรวจรับระบุวันท่ี
สะดวกเขาตรวจรับงาน

3. เจาหนาท่ีงานตรวจรับจัดทําบันทึก
ขอความเชิญคณะกรรมการตรวจรับ

4. เจาหนาท่ีงานตรวจรับจัดทําใบลงนาม
เขารวมประชุม

เม่ือถึงวันตรวจรับ
5. เจาหนาท่ีงานตรวจรับจัดพิมพใบตรวจรับ

จากระบบ AX 
หมายเหตุ: 
- กรณีการตรวจรับงานมีรายละเอียดมากและ
ซับซอนสามารถจัดทําใบตรวจรับดวยมือ
แลวจึงมาดําเนินการบันทึกตรวจรับในระบบ
ภายหลังได
- ถาเปนการตรวจรับงานที่เลยเวลากําหนด
สงงานตามสัญญา เจาหนาท่ีงานตรวจรับจะ
จัดทําเอกสารคาปรับเพ่ิมเติมไดแก

1. หนังสือสงวนสิทธ์ิการปรับ
2. หนังสือแจงคาปรับ
3. หนังสือยินยอมสิทธิการปรับ

6. คณะกรรมการตรวจรับลงนามในใบเขา
รวมประชุม และ ดําเนินการประชุม 
ตรวจรับ 
- สําหรับสินคา ตรวจรับเชิงคุณภาพ และ
ปริมาณ 
- สําหรับบริการตรวจรับตามงานท่ีตองสง
มอบ

กรณีปฏิเสธรายการตรวจรับท้ังหมด
7. เจาหนาท่ีงานตรวจรับจัดทําหนังสือแจง

ผูขายเพ่ือดําเนินการแกไข

กรณีมีรายการตรวจรับ
8. คณะกรรมการตรวจรับลงนามในใบตรวจ

รับและสงเอกสารคืนเจาหนาท่ีงานตรวจรับ

หมายเหตุ:
- คณะกรรมการตรวจรับสามารถเลือกตรวจ
รับทั้งหมดหรือตรวจรับบางรายการได

9. เจาหนาท่ีงานตรวจรับลงนามในใบเขารวม
ประชุม และ ใบตรวจรับในฐานะผูจัดทํา

เจาหนาท่ีงานตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับ
เม่ือไดรับแจงการสงของ/บริการ

แจงประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจรับ

เพื่อนัดวันประชุม

จัดทําใบลงนาม
เขารวมประชุม

เม่ือถึงวันตรวจรับ

ใบตรวจรับ

AX
จัดพิมพใบตรวจรับ

ระบุวันที่สะดวก
เขาตรวจรับงาน

จัดทําบันทึกขอความ
เชิญคณะกรรมการ

ตรวจรับ

ใบลงนามเขา
รวมประชุม

ดําเนินการประชุม
ตรวจรับ

ไป ก
หนา 2

เร่ิมตน

ลงนามในใบตรวจรับ 
และ สงเอกสารคืน

เจาหนาท่ี
งานตรวจรับ

ลงนามในใบเขารวม
ประชุมและ
ใบตรวจรับ

ใบตรวจรับ
ใบลงนามเขา
รวมประชุม

บันทึกขอความ

ใหคณะกรรมตรวจรับ

เอกสารคาปรับ
(ถามี)

เอกสารคาปรับเอกสารคาปรับเอกสารคาปรับ
(ถามี)

เอกสารคาปรับเอกสารคาปรับเอกสารคาปรับ
(ถามี)

จาก ค 
หนา 3

มีรายการ
ตรวจรับ?

มีรายการตรวจรับ
ไป ง
หนา 3

ปฏิเสธรายการ
ตรวจรับท้ังหมด
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หนา: 2 จาก 3   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ ตรวจรับ

กระบวนการหลัก: 3. งานจัดซื้อ/จัดจาง (PM)
กระบวนการยอย: PM-06 การตรวจรับงาน

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

ใบลงนามเขา
รวมประชุม10. เจาหนาท่ีงานตรวจรับสงเอกสารให

ผูมีอํานาจอนุมัติเพ่ือลงนามรับทราบ

11. ผูมีอํานาจอนุมัติ ลงนามเพ่ือทราบใน
ใบตรวจรับ และสงเอกสารคืนเจาหนาที่
งานตรวจรับ

12. เจาหนาท่ีงานตรวจรับบันทึกรับในระบบ AX

กรณีเปนครุภัณฑ และ เปนงานระหวาง
กอสราง
13. เจาหนาท่ีงานตรวจรับจัดสงเอกสารให

เจาหนาท่ีงานครุภัณฑ เพ่ือดําเนินการ
ตามกระบวนการ MM-02 การบันทึกงาน
ระหวางกอสราง

หมายเหตุ: กรณีเปนงานงวดสุดทาย 
เจาหนาท่ีงานตรวจรับจัดสงเอกสารเพ่ิมเติม 
เชน ใบแจงปดงานระหวางกอสราง และ 
รายงาน Component Cost (เปนสวนหนึ่ง
ของงานท่ีตรวจรับ) ใหเจาหนาท่ีงาน
ครุภัณฑ

กรณีเปนครุภัณฑ แตไมเปนงานระหวาง
กอสราง
14. เจาหนาท่ีงานตรวจรับจัดสงเอกสารให

เจาหนาท่ีงานครุภัณฑเพ่ือ ดําเนินการ
ตามกระบวนการ MM-01 การสราง/แกไข
ขอมูลครุภัณฑ

หมายเหตุ : เอกสารไดแก รูปถาย 
รายละเอียดครุภัณฑประกอบดวย ยี่หอ รุน 
หมายเลขเคร่ือง สถานที่เก็บ ผูรับผิดชอบ

กรณีไมเปนครุภัณฑ
15. เจาหนาท่ีงานตรวจรับจัดทําใบขอเบิก

และสงเอกสารใหเจาหนาท่ีงานบัญชีเพ่ือ
ดําเนินการตามกระบวนการ AC-01 
การบันทึกเจาหน้ี

เจาหนาท่ีงานตรวจรับ

AX
บันทึกรับในระบบ

AX
จัดทําใบขอเบิก

ตองบันทึก
ครุภัณฑ?

MM-01
การสราง/แกไข
ขอมูลครุภัณฑ

ใช

ไมใช

ใบขอเบิก

เปนงานระหวาง
กอสราง?

ไมใช

ใช

dfdAC-01
การบันทึกเจาหน้ี

dfd
MM-02

การบันทึกงาน
ระหวางกอสราง

ผูมีอํานาจอนุมัติ

ใบตรวจรับสงเอกสารให
ผูมีอํานาจอนุมัติ
ลงนามรับทราบ

ลงนามเพ่ือทราบ และสง
เอกสารคืนเจาหนาที่

งานตรวจรับ

ใบลงนามเขา
รวมประชุม

ใบตรวจรับ

จาก ก 
หนา 1

ไป ข 
หนา 3

เอกสารคาปรับเอกสารคาปรับเอกสารคาปรับ
(ถามี)
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หนา: 3 จาก 3   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ ตรวจรับ

กระบวนการหลัก: 3. งานจัดซื้อ/จัดจาง (PM)
กระบวนการยอย: PM-06 การตรวจรับงาน

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ

16. เจาหนาท่ีงานตรวจรับตรวจสอบสถานะ
งานตรวจรับ วาเสร็จส้ินหรือไม

กรณีงานตรวจรับเสร็จส้ิน
17. ส้ินสุดกระบวนการ

กรณีงานตรวจรับไมเสร็จส้ิน
18. เจาหนาท่ีงานตรวจรับจัดทําหนังสือแจง

ผูขายเพ่ือดําเนินการแกไข

หมายเหตุ: ในกรณีที่จัดทําหนังสือแจงแลว
ผูขายไมดําเนินการแกไข จะทําเอกสารแจง
ทั้งหมด 3 ครั้ง หากในคร้ังท่ี 3 ผูขายยังคงไม
มาดําเนินการแกไข จึงดําเนินการตอไป

กรณีผูขายดําเนินการแกไข
19. เจาหนาท่ีงานตรวจรับ ดําเนินการตรวจรับ

กรณีผูขายไมดําเนินการแกไข
20. เจาหนาท่ีงานตรวจรับจัดทําบันทึก

ขอความแจงการสงมอบงานไมครบถวน/
ถูกตอง และ สงเอกสารใหคณะกรรมการ
ตรวจรับ

21. คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสาร

กรณีไมถูกตอง
22. เจาหนาท่ีงานตรวจรับ ตรวจสอบ

สถานะงานตรวจรับอีกคร้ัง

กรณีถูกตอง
23. คณะกรรมการตรวจรับ ลงนามตามมติ

คณะกรรมการและสง เอกสารคืน
เจาหนาท่ีงานตรวจรับ

24. เจาหนาท่ีงานตรวจรับ สงเอกสารให
เจาหนาท่ีงานสัญญา เพ่ือดําเนินการตาม
กระบวนการ MM-08 การริบหลักประกัน
สัญญา

คณะกรรมการตรวจรับเจาหนาท่ีงานตรวจรับ

ตรวจรับเสร็จส้ิน?

จัดทําหนังสือ
แจงผูขาย
เพ่ือแกไข

ผูขายดําเนินการ
แกไข?

ไมใช

ใช

MM-08 
การริบหลัก

ประกันสัญญา

ไมดําเนินการแกไข

ตรวจสอบสถานะ
งานตรวจรับ

ไป ค 
หนา 1

จบ

ดําเนินการแกไข

จาก ข 
หนา 2

จัดทําบันทึกขอความ
แจงการสงมอบงานไม
ครบถวน/ไมถูกตอง

ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของเอกสาร

ถูกตอง?1

ใช

ไมใช

บันทึกขอความ

ลงนามตามมติ
คณะกรรมการละสง
เอกสารคืนเจาหนาที่

งานตรวจรับ
บันทึกขอความ

สงเอกสารใหเจาหนาท่ี
งานสัญญา

1

หนังสือแจงแกไข
งานสงมอบ

ใหผูขาย

จาก ง 
หนา 1
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กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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