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ปฏิทินการตรวจสอบพัสด ุ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ล าดับ ระยะเวลา ขั้นตอน 
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 10 - 30 ส.ค. 62 
ประสานไปยังส่วนงานเพ่ือขอรายชื่อ รวบรวมและจัดท าค าสั่ง
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองคลัง งานพัสดุ 

2 1 - 10 ก.ย. 62 
เสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี
งบประมาณ 2562  และเวียนแจ้งค าสั่งฯ ให้ส่วนงาน 

กองคลัง งานพัสดุ 

3 11 - 18 ก.ย. 62 
จัดเตรียมทะเบียนคุมทรัพย์สินของส่วนงานประจ าปีงบประมาณ2562 
- ทรัพย์สินที่ได้มาตั้งแต่เริ่มต้น – 30 ก.ย. 2561 
- ทรัพย์สินที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562 

จนท.ส่วนงาน 

4 1 ต.ค. – 1 พ.ย. 62 
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบฯ ตรวจนับพัสดุและส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบฯ ตามระเบียบข้อ 213 ให้กองคลัง งานพัสดุ 

ผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบฯ/
จนท.ส่วนงาน 

5 15 ต.ค. –13 พ.ย. 62 
กองคลัง งานพัสดุ เสนอต่ออธิการบดีทราบผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีฯ 2562 และส่งส าเนารายงานผลฯ ให้ส่วนงาน 1 ชุด และ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด ตามระเบียบข้อ 213 

กองคลัง งานพัสดุ 

6 21 ต.ค. – 20 พ.ย. 62  

กรณี ส่วนงานมีรายการพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ ให้ด าเนินการตามระเบียบข้อ 214 
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคา 
(ราคาที่ได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท เสนอหัวหน้าส่วนงาน) 
(ราคาที่ได้มารวมกันเกิน 500,000 บาท เสนออธิการบดี ผ่านกองคลัง 
งานพัสดุ) 

จนท.ส่วนงาน/
กองคลัง งานพัสดุ 

7 28 ต.ค. – 12 ธ.ค. 62 
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคา ด าเนินการสอบ
หาข้อเท็จจริงฯ และรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงและประเมิน
ราคา ต่อผู้ลงนามในค าสั่ง 

คณะกรรมการ
สอบหา

ข้อเท็จจริง/จนท.
ส่วนงาน 

8 4 พ.ย. – 19 ธ.ค. 62 

กรณี คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ เห็นควรให้จ าหน่าย  
ให้ด าเนินการตามระเบียบข้อ 215 ข้อ 216 และ ข้อ 217 
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุฯ 
(ราคาที่ได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท เสนอหัวหน้าส่วนงาน) 
(ราคาที่ได้มารวมกันเกิน 500,000 บาท เสนออธิการบดี ผ่านกองคลัง 
งานพัสดุ) 

จนท.ส่วนงาน 
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ปฏิทินการตรวจสอบพัสด ุ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ล าดับ ระยะเวลา ขั้นตอน 
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

9 14 พ.ย. 62–21 ม.ค. 63 

คณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ ด าเนินการจ าหน่ายฯ และรายงานผล
การจ าหน่ายต่อผู้ลงนามในค าสั่ง 
(กรณีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน 500,000 บาท ให้ขายโดยวิธี
ทอดตลาด และให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน) 

คณะกรรมการ
จ าหน่ายพัสดุ/
จนท.ส่วนงาน 

10 21 พ.ย. 62–29 ม.ค. 63 
ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกใบเสร็จรับเงิน ให้กองคลัง งาน
การเงินรับ 

จนท.ส่วนงาน 

11 28 พ.ย. 62 - 5 ก.พ. 63 
ส่งหนังสือขออนุมัตตัิดรายการพัสดุจากการจ าหน่าย ออกจาก
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน พร้อมแนบส าเนาเอกสารการด าเนินงานข้อ 1 – 
10  จ านวน 2 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น) ให้กองคลัง งานพัสดุ 

จนท.ส่วนงาน 

12 28 พ.ย. 62 - 13 ก.พ. 63 
แจ้งกองคลัง งานบัญชี เพื่อขอตัดจ่ายพัสดุจากการจ าหน่ายออกจาก
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

กองคลัง งานพัสดุ 

13 4 ธ.ค. 62 - 19 ก.พ. 63 
รับแจ้งจากกองคลัง งานบัญชี ให้ตัดจ่ายพัสดุจากการจ าหน่ายออก
จากทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

กองคลัง งานพัสดุ 

14 4 ธ.ค. 62 - 26 ก.พ. 63 ตัดจ่ายพัสดุจากการจ าหน่ายออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน กองคลัง งานพัสดุ 

15 26 ก.พ. – 4 มี.ค. 63 
สรุปผลการตัดจ่ายพัสดุจากการจ าหน่ายออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
ต่ออธิการบดี 

กองคลัง งานพัสดุ 

16 4 - 9 มี.ค. 63 
แจ้งผลการตัดรายการพัสดุที่จ าหน่ายออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ ตามระเบียบฯ ข้อ 218 

กองคลัง งานพัสดุ 

 
 


