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1. บทนํา 

 
รายงานการออกแบบระบบงานฉบับนี้ เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกน ใชเปน

แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม และนําระบบออกใชงาน(Implementation) และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน รวม
ถึงการนําระบบงานคอมพิวเตอรใหม มาใชใหเกิดประสิทธิภาพ และความคลองตัวในการบริหารจัดการ เพื่อเปน
การตอบสนองนโยบายตามแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ใหมีการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน 
บัญชี  และการพัสดุ โดยระบบบัญชี เปนระบบบัญชีกองทุนโดยเกณฑคงคาง (Accrual Basis Accounting) 
ลักษณะ 3 มิติ 

ในการวิเคราะหและออกแบบระบบงานนี้ ไดมีการออกแบบขั้นตอนการทํางานใหมีความคลองตัวสูง
ขึ้น และออกแบบแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันมากขึ้น รวมทั้งมีการนําระบบคอมพิวเตอร
มาประยุกตใช ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทําใหการทํางานสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพิ่ม
ความถูกตองและลดความซ้ําซอนของขอมูล นอกจากนั้น ยังเปนการทําใหผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนมีระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               คณะผูจัดทํา 

บริษัท ซอฟตสแควร 1999 จํากัด 
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2. วัตถุประสงค 
 รายงานการออกแบบฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานในขั้นตอนตอไปของ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแกขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม และนําระบบออกใชงาน(Implementation) สําหรับ
ระบบวางแผน ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล ระบบการเงิน ระบบ
พัสดุและทรัพยสินถาวร ระบบบัญชีกองทุนลักษณะ 3 มิติเกณฑพึงรับ-พึงจาย ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 
(Activities Based Costing)  ตามโครงสรางและระบบบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจะเปนการบริหารแบบ
กระจายการตัดสินใจ โดยผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยจะกระจายอํานาจการตัดสินใจใหผูบริหารระดับคณะ หนวย
งาน และการรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการใชจายงบประมาณในระดับคณะ/หนวยงาน และผลรวมใน
ระดับมหาวิทยาลัย(Decentralization)  
 ในการออกแบบระบบของแตละระบบงานมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

2.1 เพื่อนําเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีความคลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียว
กัน 

2.2 เพื่อใหมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถตรวจสอบได 
2.3 เพื่อใหขอมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับขอมูลของหนวยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกระบวน

การปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหวางระบบงานที่เกี่ยวของ 
2.4 เพื่อเปนคูมือสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบขอมูลที่ตองจัดเตรียมใหมีในระบบ

งาน และระบบคอมพิวเตอรที่ตองรองรับระบบงานที่ไดมีการออกแบบไว 
2.5 เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน และความผิดพลาดของขอมูลในการรับ-สงขอมูลระหวางหนวยงาน 
2.6 เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห หรือประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและถูกตอง       

โดยเฉพาะสําหรับผูบริหาร 
2.7 เพื่อแกปญหาเดิมที่เคยมีและตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับแตละระบบ

งาน ไดแก การแกปญหาความซ้ําซอนในการบันทึกขอมูล การจัดเก็บขอมูลใหเปนไปอยางมีระบบ
และครบถวน การลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรกระดาษและเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร
และรายงานตางๆ สามารถติดตามและควบคุมงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการจัดทํา
รายงานรูปแบบตางๆ 
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3. การจัดแบงองคกร 
3.1 การจัดแบงองคกรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

1. สํานักงานอธิการบดี ศูนย/สถาบัน/สํานัก คณะ

1.1  กองกลาง
1.2  กองการเจาหนาที่
1.3  กองคลัง
1.4  กองแผนงาน
1.5  กองอาคารและสถานที่
1.6  กองบริการการศึกษา
1.7  กองกิจการนักศึกษา
1.8  หนวยตรวจสอบภายใน
O โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน
O ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน
O สํานักงานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
O ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก
O  สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
O  สํานักงานขอมูลขาวสาร
O สถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง
O  สถาบันสันติศึกษา
O  สถาบันโรคเอดส
O  สํานักงานอํานวยการเพื่อนํามหาวิทยาลัยขอนแกนไปสู
     การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

2. สํานักงานวิทยบริการ
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. ศูนยคอมพิวเตอร
5. ศูนยบริการวิชากร
6. ศูนยหัวใจสิริกิต
7. สํานักทะเบียนและประมวลผล

1. แพทยศาสตร
2. เภสัชศาสตร
3. ทันตแพทยศาสตร
4. เทคนิคการแพทย
5. พยาบาลศาสตร
6. สาธารณสุขศาสตร
7. วิทยาศาสตร
8. เกษตรศาสตร
9. วิศวกรรมศาสตร
10. สัตวแพทยศาสตร
11. เทคโนโลยี
12. สถาปตยกรรมศาสตร
13. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. ศึกษาศาสตร
15. วิทยาการจัดการ
16. ศิลปกรรมศาสตร
17.  วิทยาเขตหนองคาย
18. บัณฑิตวิทยาลัย
O  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

O     หมายถึง  หนวยงาน หรือ องคกรในกํากับ
 

 
 

IN_ระบบคลังพัสดุ แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                                  IN_3- 2  
 

โครงสรางการบริหารระดับมหาวิทยาลัย(สํานักงานอธิการบดี) และคณะ/หนวยงาน 
ระดับมหาวิทยาลัย  ในการบริหารงบประมาณ มีสํานักงานอธิการบดี มีหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งแบงภารกิจออกเปน 3 
ดาน คือ การวางแผน การดําเนินงานตามแผน และการติดตามประเมินผล 

1. การวางแผน 
สํานักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน มีหนาที่ 
1. รับผิดชอบการวางแผนและจัดทําคําของบประมาณจากรัฐบาล โดยดําเนินการรวบรวม วิเคราะห

และจัดทําคําของบประมาณ และอัตรากําลัง(พนักงานมหาวิทยาลัย) ประสานงานกับสํานักงบ
ประมาณ จนกระทั่งรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปผานการอนุมัติจากรัฐสภา และ
รวบรวมคําของบ ประเมินจากเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงินรายได)ของแตละคณะ หนวย
งานเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

2. รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การติดตาม และประเมินผลการพัฒนา 
3. รับผิดชอบการวิจัยองคกร เพื่อประกอบการวางแผนและการของบประมาณ การรวบรวมขอมูลพ้ืน

ฐานเพื่อการวางแผน การรายงานผลงานประจําป สถิติประจําป 
4. รับผิดชอบการจัดทําผังแมบทมหาวิทยาลัย วิเคราะหการใชพ้ืนที่อาคาร/มหาวิทยาลัย เขียนแบบ สิ่ง

กอสรางเพื่อขออนุมัติกอสราง 
2. การดําเนินการตามแผน 

สํานักงานอธิการบดี โดยกองคลังมีหนาที่ 
1. รับผิดชอบในการขอเงินประจํางวด โอน และเปลี่ยนแปลงรายการ ไปยังสํานักงบประมาณควบคุม

การเบิกจาย และตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน  
2. รับผิดชอบการจัดชุดเอกสารเพื่อวางฎีกา การจายเช็คใหแกเจาหนี้ ตามเอกสารการเบิกจาย และรับ

เงินรายไดแผนดินคืนคลัง 
3. รับผิดชอบบันทึกการจายเงินตามใบสําคัญ และเก็บเอกสารการเบิกจายทั้งหมด 
4. ดําเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และสงเอกสารเบิก

จายตามกระบวนการเบิกจายเงิน 
5. ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร และเบิกจายเงินในสวนของเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงินราย

ได) ไมเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณแผนดิน 
6. จัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินตอผูบริหาร กรมบัญชีกลาง และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

3. การติดตามและประเมินผล 
สํานักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน เปนผูรับผิดชอบการติดตามและประเมินผลงาน ประเมินผลลัพธ

จากการดําเนินงาน ซึ่งปจจุบัน การติดตามแผนงานจะเปนรายการการใชงบประมาณแผนดินเปนรายงวด(4
เดือน) รายไตรมาส(3เดือน) และรายงานเปนรายการ หมวดรายจาย ไมไดกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อใชใน การราย
งาน การติดตาม ประเมินผล ไมสามารถรายงานผลงานที่ไดรับจากการใชงบประมาณ วัดผลผลิตและผลลัพธ
ของกิจกรรม หรือโครงการไมไดอยางชัดเจน 

นอกจากนี้ หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ตรวจสอบการใชจาย งบประมาณใหถูกตองตามที่สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินกําหนด 
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ระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก 
การจัดสายงานการบริหารงบประมาณในระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก มอบอํานาจจากอธิการบดีที่ 

กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก อยูในความควบคุมและรับผิดชอบของรอง
คณบดี 2 ฝาย คือ ฝายบริหาร และ ฝายวางแผนและพัฒนา 

 
 
 
 
 

ซึ่งแบงภาระรับผิดชอบดังนี้คือ 
1) งานนโยบายและแผน  รับผิดชอบการจัดท
ของบประมาณของคณะสงไปยังกองแผนงา
2) งานคลังและพัสดุ  รับผิดชอบการบริหารง
ไปตามระเบียบและขอบังคับ และสงเบิกจาย

 

 

 
 

IN_ระบบคลังพัสดุ 
คณะ
ี 
ภาควิชา
1. งานบ
2. งานค
3. งานบ
4. งานน

ําคําของบประมาณ โดย
น 
บประมาณโดยดําเนินกา
ไปยังกองคลัง 
สํานักงานคณบด
ริหารและงานธุรการ 
ลังและพัสดุ 
ริการการศึกษา 
โยบายและแผน 

ดําเนินการรวบรวม และจัดทําคํา

รควบคุม ดูแลการเบิกจายใหเปน
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3.2 การจัดแบงองคกรของหนวยงาน 
 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

O     หมายถึง  หนวยงาน หรือ องคกรในกํากับ

งานการเงิน

สํานักงานอธิการบดี

กองคลัง

งานบัญชี งานพัสดุงานเงินรายได งานงบประมาณงานธุรการ

O หนวยรับ-สง
    หนังสือ
O หนวยพิมพ

O หนวยรับจายเงิน
O หนวยเบิกจาย
    เงินเดือน
O หนวยเบิกจาย
    ท่ัวไป
O หนวยตรวจสอบ
   หลักฐาน และ
   เงินประจํางวด

O หนวยรับจายเงิน
O หนวยเงินยืมทดรอง
O หนวยตรวจสอบ
    คุมยอด และ
    จัดทําฎีกา

O หนวยบัญชี
    งบประมาณ
O หนวยบัญชี
    เงินรายได
O หนวยรายงาน
    การเงิน และสถิติ

O หนวยจัดหาพัสดุ
O หนวยบัญชีเก็บ
    รักษาและจายพัสดุ
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แผนผังทางเดินขอมูล  

(Data Flow Diagram) 
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4. แผนผังทางเดินขอมูล (Data Flow Diagram) 
 

คําอธิบายสัญลักษณท่ีใชในการเขียน DFD 
 

 
 
 
 

หมายถึง กิจกรรม / งานที่กระทําในระบบนั้นๆ 

 
 
 
 

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ 

 
 
 
 

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ ซึ่งมีการอางถึงมากกวา 1 ครั้ง 

 
 
 
 

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process) 
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ 

 
 
 
 

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process) 
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ ซึ่งมี
การอางถึงมากกวา 1 ครั้ง 

 
 
 
 

หมายถึง กระแสขอมูลซึ่งจะแสดงรายละเอียดของขอมูลที่ไหลระหวาง
กระบวนการ(Process) ตางๆ ในระบบ หรือองคประกอบอื่นๆ ภายนอก
ระบบ โดยที่ลักษณะของขอมูลที่ไหลอาจจะเปนขอมูลเดี่ยวหรือกลุม
ของขอมูลก็ได 

กระบวนการ (Process)

องคประกอบภายนอก (External Entity)

องคประกอบภายนอก (External Entity)

ระบบที่อยูภายนอก (External System)

ระบบที่อยูภายนอก (External System)

กระแสขอมูล (Data Flow)
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ระบบคลังพัสดุ

บริษัท/ผูเขารวม
ประมูล

ผูขาย

12. ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

คณะ/หนวยงาน
ผูบริหาร

สตง.

องคกรที่ขอรับโอนวัสดุ

สวนราชการที่เกี่ยวของ

คลังจังหวัด

ขอมูลวัสดุที่ตองการเปลี่ยน, ขอมูลวัสดุที่ตองการสงคืน

ขอมูลวัสดุที่นํามาเปลี่ยน, ขอมูลการรับวัสดุคืน

ขอมูลใหความเห็นชอบ / อนุมัติ

ขอมูลการตรวจนับวัสด,ุ
ขอมูลขอความเห็นชอบ / อนุมัติ

มหาวิทยาลัย /
อธิการบดี

คณะกรรมการ

5. ระบบเจาหนี้

ระบบคลังพัสดุ : Level 0

2. ระบบงาน
รับ/จายเงิน

10. ระบบบัญชี
ลักษณะ 3 มิติ
โดยเกณฑคงคาง

8. ระบบวางแผน
งบประมาณ

ขอมูลรหัสวัสดุ, ขอมูลรายละเอียดวัสดุ,
ขอมูลวัสดุคงเหลือในคลังประจําคณะ/หนวยงาน,
 ขอมูลการจายวัสดุ

ขอมูลวัสดุที่ตองการออกรหัส / รายละเอียดวัสดุ
ขอมูลความตองการวัสด,ุ ขอมูลการเบิกวัสดุ,
, ขอมูลวัสดุที่ตองการตัดจาย

ขอมูลการแจงความจํานงเของผูขารวมประมูล ,
ขอมูลวัสดุที่ตองการจําหนาย

ขอมูลการคัดเลือกผูซื้อ , ขอมูลวัสดุที่ผานการอนุมัติ
ใหตัดจายได , ขอมูลผลการประเมินราคาขั้นต่ํา ,
ขอมูลผลการคัดเลือกผูเขารวมประมูล

บัญชีวัสดุ, ขอมูลผลการตรวจนับวัสดุ ,
ขอมูลผลการจําหนายวัสดุ

ขอมูลการรับวัสดุ, ขอมูลการจายวัสดุ ,
ขอมูลปรับมูลคาวัสดุจากการตรวจนับ ,
ขอมูลการตัดจําหนายวัสดุ

ขอมูลวัสดุที่ตองการขึ้นทะเบียน / รายละเอียดวัสดุ ,
ขอมูลการตรวจรับวัสดุ

ขอมูลผลการจําหนายวัสดุ

ขอมูลผลการจําหนายวัสดุ

หนวยงานภายนอก

ขอมูลรายการวัสดุที่ตองการยืม ,
ขอมูลรายการวัสดุที่ตองการสงคืน

ขอมูลรายการวัสดุที่ใหยืม ,
ขอมูลการรับวัสดุคืน , ขอมูลการใหยืมวัสดุ

ขอมูลประกาสขายทอดตลาดวัสดุ

ขอมูลการแจงความจํานงเขารวมประมูล

ขอมูลรหัสวัสดุ, ขอมูลวัสดุที่ตองการจัดซื้อ

ขอมูลการตรวจนับวัสดุ, ขอมูลผลการจําหนายวัสดุ

ขอมูลการรับเงินจากการสงคืนวัสดุ ,
ขอมูลการตัดจําหนายวัสดุ โดยการขายทอดตลาด  ,
ขอมูลการตัดจําหนายวัสดุ โดยการตกลงราคา

ขอมูลผลการตรวจนับวัสดุ

ขอมูลวัสดุที่ตองการจัดซื้อ

ขอมูลการสงคืนวัสดุ

ขอมูลรายการวัสดุที่จะโอน,
รายชื่อคณะกรรมการสงมอบวัสดุ

จดหมายขอรับโอนวัสดุ,
รายชื่อคณะกรรมการรับมอบวัสดุ
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ระบบคลังพัสดุ : Level 1

13.1

การคํานวณ
ความตองการวัสดุ

13.2

การขึ้นทะเบียนและ
รายละเอียดวัสดุใหม

12. ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

13.3 1

การรับวัสดุ

13.4 1

การจายวัสดุ
คณะ/หนวยงาน

ขอมูลสรุปการรับวัสดุเขาคลัง ขอมูลรหัสวัสดุ

ขอมูลความตองการวัสดุ

ขอมูลวัสดุคงเหลือในคลังประจําคณะ/หนวยงาน

ขอมูลรหัสวัสดุ

ขอมูลวัสดุท่ีตองการออกรหัส / รายละเอียดวัสดุ

ขอมูลรหัสวัสดุ, ขอมูลรายละเอียดวัสดุ

ขอมูลวัสดุที่ตองการขึ้นทะเบียน / รายละเอียดวัสดุ

1/4

1 เปนกิจกรรม / งานที่แสดงรายละเอียดใน Level 1 หนา 2/4

8. ระบบวางแผน
งบประมาณ

ขอมูลวัสดุท่ีตองการจัดซ้ือ

ขอมูลวัสดุท่ีตองการจัดซ้ือ

ขอมูลสรุปการจายวัสดุออกจากคลัง
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ขอมูลใหความเห็นชอบ / อนุมัติ

ระบบคลังพัสดุ : Level 1

13.3

การรับวัสดุ 13.4

การจายวัสดุ

12. ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

คณะ/หนวยงานผูขาย

หนวยงานภายนอก

ขอมูลรายการวัสดุที่ตองการสงคืน

ขอมูลรายการวัสดุที่ตองการยืม

ขอมูลรายการวัสดุที่ใหยืม ,
ขอมูลการใหยืมวัสดุ

ขอมูลการจายวัสด, ุ
ขอมูลรายละเอียดวัสดุ

ขอมูลรับคืนวัสดุจากการใหยืม, ขอมูลรับวัสดุจากการเปลี่ยน, ขอมูลรับวัสดุจากการโอน

ขอมูลจายวัสดุจากการใหยืม, ขอมูลจายวัสดุจากการเปลี่ยน, ขอมูลจายวัสดุจากการโอน

ขอมูลการเบิกวัสดุ

องคกรที่ขอรับโอนวัสดุ

มหาวิทยาลัย / อธิการบดี

ขอมูลขอความเห็นชอบ / อนุมัติ
2/4

ขอมูลการรับวัสดุคืน

1 เปนกิจกรรม / งานที่แสดงรายละเอียดใน Level 1 หนา 1/4
2 เปนกิจกรรม / งานที่แสดงรายละเอียดใน Level 1 หนา 3/4

5. ระบบเจาหนี้

10. ระบบบัญชี
ลักษณะ 3 มิติ
โดยเกณฑคงคาง

10. ระบบบัญชี
ลักษณะ 3 มิติ
โดยเกณฑคงคาง

2. ระบบงาน
รับ/จายเงิน

13.1 1

การคํานวณ
ความตองการวัสดุ

ขอมูลสรุปการรับวัสดุเขาคลัง ขอมูลสรุปการจายวัสดุเขาคลัง

13.5 2

การโอนวัสดุระหวางคลัง
ขอมูลการรับวัสดุจากการเปลี่ยน

ขอมูลวัสดุที่ตองการ
เปลี่ยน / สงคืน ผูขาย

13.6 2

การตรวจนับวัสดุ
ขอมูลการรับวัสดุเขาคลัง ขอมูลการจายวัสดุ

ขอมูลรายการวัสดุที่จะโอน,
รายชื่อคณะกรรมการสงมอบวัสดุ

จดหมายขอรับโอนวัสดุ,
รายชื่อคณะกรรมการรับมอบวัสดุ

ขอมูลการสงคืนวัสดุ

ขอมูลการจายวัสดุ

ขอมูลการรับวัสดุ

ขอมูลการตรวจรับวัสดุ

ขอมูลวัสดุที่นํามาเปลี่ยน,
ขอมูลการรับวัสดุคืน ขอมูลวัสดุที่ตองการสงคืน,

ขอมูลวัสดุที่ตองการเปลี่ยน

  



 
 
 

 

13.3 1

การรับวัสดุ

13.4 1

การจายวัสดุ

10. ระบบบัญชี
ลักษณะ 3 มิติ
โดยเกณฑคงคาง

ระบบคลังพัสดุ : Level 1 3/4

13.6

การตรวจนับวัสดุ

ผูบริหาร

สตง.

ขอมูลการจายวัสดุ

ขอมูลการตรวจนับวัสดุ

มหาวิทยาลัย / อธิการบดี
ขอมูลการตรวจนับวัสดุ

13.5

การโอนวัสดุระหวางคลัง

1 เปนกิจกรรม / งานที่แสดงรายละเอียดใน Level 1 หนา 2/4
2 เปนกิจกรรม / งานที่แสดงรายละเอียดใน Level 1 หนา 4/4

บัญชีวัสดุ, ขอมูลผลการตรวจนับวัสดุ

ขอมูลการรับวัสดุจากการเปล่ียน
ขอมูลการรับวัสดุเขาคลัง

ขอมูลการรับวัสดุเขาคลัง

ขอมูลผลการตรวจนับวัสดุ

13.7 2

การจําหนายวัสดุ
ขอมูลวัสดุที่ตองการตัดจําหนาย

ขอมูลปรับมูลคาวัสดุจากการตรวจนับ

ขอมูลการปรับปรุงวัสดุเขา

ขอมูลการปรับปรุงวัสดุออก
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13.4 1

การจายวัสดุ

2. ระบบงาน
รับ/จายเงิน

ระบบคลังพัสดุ : Level 1 4/4

13.7

การจําหนายวัสดุคณะกรรมการ

บริษัท/ผูเขารวม
ประมูล

ผูบริหาร

1 เปนกิจกรรม / งานที่แสดงรายละเอียดใน Level 1 หนา 2/4

ขอมูลการแจงความจํานงเขารวมการประมูล

ขอมูลประกาศขายทอดตลาดวัสดุ

ขอมูลผลการจําหนายวัสดุ

ขอมูลการแจงความจํานงเของผูขารวมประมูล  ,
ขอมูลวัสดุที่ตองการจําหนาย
ขอมูลการคัดเลือกผูซื้อ , ขอมูลวัสดุที่ผานการอนุมัติ
ใหจําหนายได , ขอมูลผลการประเมินราคาขั้นต่ํา   ,
ขอมูลผลการคัดเลือกผูเขารวมประมูล

คณะ/หนวยงาน

ขอมูลวัสดุที่ตัองการตัดจาย

ขอมูลวัสดุที่จําหนายหรือบริจาค

สตง.
ขอมูลผลการจําหนายวัสดุ

สวนราชการที่เกี่ยวของ
ขอมูลผลการจําหนายวัสดุ

คลังจังหวัด
ขอมูลผลการจําหนายวัสดุ

10. ระบบบัญชี
ลักษณะ 3 มิติ
โดยเกณฑคงคาง

ขอมูลการตัดจําหนายวัสดุ โดยการขายทอดตลาด  ,
ขอมูลการตัดจําหนายวัสดุ โดยการตกลงราคา

ขอมูลการตัดจําหนายวัสดุ

  



 

 

 

 

 

งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน



 

IN_ระบบคลังพัสดุ 
แกไขเม่ือ : 23 ม

5. งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ผังระบ

13. ระ

1313.1 การคํานวณ 
ความตองการวัสดุ 

13.3 การรับวัสดุ 13.2 การขึ้นทะเบียน 
และรายละเอียดวัสดุใหม 

CF-IN-01 
ขั้นตอนการคํานวณ
ความตองการวัสดุ 

CF-IN-02 
ขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียนวัสดุ 

CF-IN-03 
ขั้นตอนการรับ 
จากการซื้อ 

CF-IN-04 
ขั้นตอนการรับคืน 
จากการเปลี่ยน 

CF-IN-05 
ขั้นตอนการรับจากการ

จัดทําเอง 

CF-IN-07
ขั้นตอนการจาย

CF-IN-08
ขั้นตอนการจ
เพื่อนําไปจัดท

CF-IN-06 
ขั้นตอนการรับคืนจาก

การเบิกผิด 
ขั้นต
โดย

ขั้นต
โดย
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 .4 การจายวัสดุ 

 

13.7 การจําหนาย
วัสดุ 

13.6 การตรวจนับ
วัสดุ 

13.5 การโอนวัสดุ 
ระหวางคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพื่อใช 

CF-IN-09 
ขั้นตอนการจาย 
เพื่อเปลี่ยน 

 
าย 
ําเอง 

CF-IN-10 
  ขั้นตอนการจําหนาย
วัสดุโดยวิธีการบริจาคฯ

CF-IN-14 
ขั้นตอนการโอน 
วัสดุระหวางคณะ 

CF-IN-12 
อนการจําหนายวัสดุ  
ิธีการขายตกลงราคา 

CF-IN-11 
อนการจําหนายวัสดุ  
ิธีการขายทอดตลาด 

CF-IN-13 
ขั้นตอนการโอน 
วัสดุระหวางคลัง 

CF-IN-15 
ขั้นตอนการตรวจนับ

วัสดุประจําป 

CF-IN-17 
ขั้นตอนการ 
จําหนายวัสด 

CF-IN-16 
ขั้นตอนการตรวจนับ 

วัสดุระหวางป 
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5. งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 งาน  

งานของระบบคลังพัสดุจะเกี่ยวของกับการจัดการวัสดุกลุมตางๆ เชน กลุมวัสดุทั่วไปที่ขึ้นกับ
หนวยคลังพัสดุ กลุมวัสดุทั่วไปที่ขึ้นกับหนวยคลังพัสดุคณะ/หนวยงาน มีการเชื่อมโยงขอมูลกับ
ระบบบัญชีแยกประเภท โดยการอางอิงรหัสวัสดุในระบบคลังพัสดุกับรหัสวัสดุตามหมวดหมูที่
กําหนดไวทางบัญชี ไดแก  วัสดุที่เปนของใชสิ้นเปลือง สินคาที่เปนวัตถุดิบ สินคาที่อยูระหวางจัด
ทําเอง ตามระบบบัญชี คลังพัสดุในจะแบงเปน 2 ประเภท ตามหนาที่การทํางาน คือ คลังกลาง และ
คลังยอย โดยแตละคลังมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คลังกลาง หมายถึง คลังที่มีหนาที่สั่งซื้อวัสดุ รับวัสดุ ติดตอกับผูขาย และเปนศูนยกลาง
ในการกระจายวัสดุใหแกคลังอื่นๆ เพื่อนําไปใช  

2. คลังยอย หมายถึง คลังที่เปนระดับลางสุดมีไวเพื่อจายวัสดุใหแกผูขอเบิกเพียงอยางเดียว 
เชน คลังประจําภาควิชา/หนวยงาน 

ทั้งนี้ สามารถทําการโอนวัสดุระหวางคลังไดทุกคลัง 

IN_ระบบคลังพัสดุ แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                                IN_5-3 

งานของระบบคลังวัสดุแบงออกเปน 
5.1.1 การคํานวณความตองการวัสดุ 
5.1.2 การขึ้นทะเบียนและรายละเอียดวัสดุใหม 
5.1.3 การรับวัสดุ 

5.1.3.1 ขั้นตอนการรับจากการซื้อ 
5.1.3.2 ขั้นตอนการรับคืนจากการเปลี่ยน 
5.1.3.3 ขั้นตอนการรับจากการจัดทําเอง 
5.1.3.4 ขั้นตอนการรับคืนจากการเบิกผิด 

5.1.4 การจายวัสดุ 
5.1.4.1 ขั้นตอนการจายเพื่อใช 
5.1.4.2 ขั้นตอนการเพื่อนําไปจัดทําเอง 
5.1.4.3 ขั้นตอนการจายเพื่อเปลี่ยน 
5.1.4.4 ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ โดยวิธีบริจาค/ทําลาย 
5.1.4.5 ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด 
5.1.4.6 ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ โดยวิธีการขายตกลงราคา 

5.1.5 การโอนวัสดุระหวางคลัง 
5.1.5.1 ขั้นตอนการโอนวัสดุระหวางคลัง 
5.1.5.2 ขั้นตอนการโอนวัสดุระหวางคณะ 

5.1.6 การตรวจนับวัสดุ 
5.1.6.1 ขั้นตอนการตรวจนับวัสดุประจําป 
5.1.6.2 ขั้นตอนการนับวัสดุระหวางป 

5.1.7 การจําหนายวัสดุ 

IN_ระบบคลังพัสดุ แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 
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5.1.1 CF-IN-01 : การคํานวณความตองการวัสดุ   
- วัตถุประสงคแรกคือ เพื่อคํานวณรายการและจํานวนสั่งซื้อสําหรับปงบประมาณถัดไป 
- วัตถุประสงคที่สองคือ คํานวณรายการ และจํานวนวัสดุ ที่ถึงจุดสั่งซื้อ  

        ซึ่งทั้ง 2 กรณีขางตน ระบบจะออกรายการพรอมทั้งจํานวนวัสดุที่ตองการสงไประบบ
งานวางแผนงบประมาณเพื่อทําการจัดสรรงบประมาณ และระบบจัดซื้อ/จัดจางเพื่อออกใบสั่ง
ซื้อตามลําดับ วิธีการดําเนินงานโดยสรุปของการคํานวณความตองการวัสดุ มีดังนี้ 
5.1.1.1 กรณีการคํานวณเพื่อจัดสรรงบสําหรับปงบประมาณ 

5.1.1.1.1 ระบบรวบรวมขอมูลความตองการวัสดุของคณะ/หนวยงานตางๆจากขอมูลที่
บันทึกโดยตรงจากคณะ/หนวยงานตอนใกลสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาใชใน
การพิจารณาการทําเรื่องจัดซื้อ  

5.1.1.1.2 เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุพิจารณารายการและจํานวนวัสดุทั้งหมดที่ไดจากการ
คํานวณความตองการวัสดุโดยระบบคอมพิวเตอร เปรียบเทียบกับขอมูลความ
ตองการวัสดุที่รวบรวมรวมจากทุกคณะ/หนวยงาน เพื่อหารายการและจํานวน
วัสดุที่เหมาะสมสงไประบบงานวางแผนงบประมาณ (ทั้งนี้ขอมูลที่จะเปนตัว
แปรในการคํานวณความตองการวัสดุในระบบคอมพิวเตอร ไดแก สถิติการเบิก
วัสดุนั้นๆในปงบประมาณที่ผานมา จํานวนต่ําสุด-สูงสุดที่จะตองมีสํารองใน
คลัง ระยะเวลาการขนสงสินคา ความคลาดเคลื่อนของปริมาณความตองการสั่ง
ซื้อกับสถิติการใชจริง คาตัวแปรทั้งหมดที่กลาวมาสามารถกําหนดไดกอนเริ่ม
ตนระบบและเปลี่ยนแปลงไดในภายหลัง) 

5.1.1.1.3  เมื่อไดรายการและจํานวนวัสดุที่ตองการสั่งซื้อและถูกตองแลว เจาหนาที่
หนวยคลังพัสดุจึงสงขอมูลความตองการในระบบและเอกสารไปที่ระบบงาน
วางแผนงบประมาณเพื่อนําไปจัดสรรงบประมาณของปถัดไป 

 
5.1.1.2 กรณีการคํานวณเพื่อออกใบสั่งซื้อเมื่อวัสดุมีปริมาณถึงจุดสั่งซื้อ 

5.1.1.2.1 เมื่อระดับวัสดุในคลังลดลงถึงจุดสั่งซื้อที่ไดกําหนดไว ผูใชงานสามารถออก
รายงานวัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อจากระบบได โดยรายการวัสดุที่จะดึงมาออกรายงาน 
วัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อ ระบบจะคํานวณมาจากตัวแปรดังนี้คือ ปริมาณยอดคงเหลือ
ปจจุบัน จํานวนต่ําสุด-สูงสุดที่จะตองมีสํารองในคลัง ปริมาณวัสดุเผื่อระยะ
เวลาในการขนสงสินคา จํานวนวัสดุที่อยูระหวางการสั่งซื้อ วัสดุที่สามารถใช
ทดแทนได ทั้งนี้คาตัวแปรตางๆที่ใชในการคํานวณสามารถกําหนดไดกอนเริ่ม
ตนระบบและเปลี่ยนแปลงไดในภายหลัง 

5.1.1.2.2 เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุจะเปนผูพิจารณารายการวัสดุและจํานวนทั้งหมดที่ได
จากการคํานวณ เมื่อไดรายการที่ถูกตองและไดรับการยืนยันรายการแลวเจา
หนาที่คลังวัสดุจึงสงขอมูลที่ตองการสั่งซื้อและเอกสารไปที่ระบบจัดซื้อ/จัดจาง
เพื่อเริ่มขั้นตอนการสั่งซื้อหรือออกใบสั่งซื้อ 
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5.1.2 CF-IN-02 : การขึ้นทะเบียนวัสดุ มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดขอมูลพ้ืนฐานของวัสดุ เชน 

กลุมวัสดุ ประเภทวัสดุ ชนิดวัสดุ เปนตน รวมถึงกําหนดรหัสวัสดุใหม เนื่องจากคณะ/
หนวยงานทํารายการขอซื้อ/ขอจาง ที่ยังไมเคยมีรหัสวัสดุในคลังวัสดุมากอน หรือกรณี
วัสดุงานจัดซื้อจัดจางทําการสั่งซื้อวัสดุตัวใหมเขามา ผูที่มีหนาที่กําหนดรหัสคือเจาหนาที่
หนวยคลังพัสดุ  

 
5.1.2.1 วิธีการดําเนินงานโดยสรุปของการขึ้นทะเบียนวัสดุ มีดังนี้ 

5.1.2.1.1 เมื่อเจาหนาที่คณะ/หนวยงานตองการทําธุรกรรมที่อางอิงรหัสวัสดุ  เชน การ
เบิกวัสดุ การทํารายงานขอซื้อ/ขอจาง เจาหนาที่คณะ/หนวยงานสามารถคนหา
ขอมูลไดจากหนาจอที่ทํารายการอยู กรณีที่ไมพบรหัสวัสดุที่ตองการเจาหนาที่
คณะ/หนวยงานตองจัดทําใบแจงขอออกรหัสเพื่อสงไปขอใหหนวยคลังพัสดุทํา
การกําหนดรหัสใหมให 

5.1.2.1.2 เจาหนาที่ผูมีหนาที่กําหนดรหัสวัสดุใหมทําการตรวจสอบวาวัสดุที่คณะ/หนวย
งานตองการมีรหัสแลวหรือไม ถามีแลวจะทําการระบุรหัสของวัสดุลงในใบ
แจงขอออกรหัสและสงใหคณะ/หนวยงานที่ขอ ถาไมมีจะทําการบันทึกรหัส
วัสดุใหมและแจงรหัสวัสดุใหคณะ/หนวยงานทราบโดยการระบุรหัสวัสดุใหม
ลงในใบแจงขอออกรหัสที่สงคืนคณะ/หนวยงาน 

 
5.1.3 การรับวัสดุ 

5.1.3.1 CF-IN-03 : การรับจากการซื้อ  
5.1.3.1.1 เมื่อหนวยงานจัดซื้อจัดจางทําการตรวจรับวัสดุเสร็จเรียบรอย จะทําการจัดสง

ใบตรวจรับมาที่หนวยคลังพัสดุ จากนั้นเจาหนาที่หนวยคลังพัสดุ มาทําการรับ
วัสดุเขาคลังโดยทําการอางถึงใบตรวจรับวัสดุจากระบบคอมพิวเตอร และ
อนุมัติรับวัสดุเขาคลังผานระบบคอมพิวเตอร ขอมูลการตรวจรับทั้งหมดจะถูก
บันทึกในระบบบัญชีแยกประเภท ตามรายการที่เกิดขึ้นแบบ Online ทุกรายการ 
(Perpetual) ทั้งนี้ขอมูลวัสดุที่รับจากการซื้อจะแยกตาม รหัสทางบัญชีที่แสดง
ถึงกลุมวัสดุ ไดแก กลุมวัสดุสิ้นเปลือง กลุมสินคา             กลุมวัตถุดิบ การระบุ
กลุมทางบัญชีของวัสดุ ดูไดจากกิจกรรมที่ทําใหเกิดการซื้อวัสดุ 

5.1.3.1.2 เมื่อสิ้นวัน เจาหนาที่พิมพรายงานรายละเอียดการรับวัสดุที่เปนประเภทการรับ
จากการซื้อ ออกมาตรวจสอบกับใบตรวจรับที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนการรับจาก
การซื้อ 

5.1.3.1.3 เจาหนาที่หนวยคลังวัสดุทําการรวบรวมใบรับวัสดุทั้งหมดสงใหหนวยบัญชี 
พรอมรายงานรายละเอียดการรับวัสดุ เพื่อตรวจสอบรายการรับประจําวันที่เกิด
ขึ้น 
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5.1.3.2 CF-IN-04 : การรับคืนจากการเปลี่ยน  
เปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นตอเนื่องจากการที่เจาหนาที่หนวยคลังวัสดุแจงใหผูขายนําวัสดุ 

   มาเปลี่ยนในขั้นตอนการจายเพื่อเปลี่ยน ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสําหรับการเปลี่ยนที่ 
ไดสินคาชนิดเดิมกลับมา  

5.1.3.2.1 ผูขายจะนําวัสดุมาเปลี่ยนใหมพรอมใบสงของ เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุตรวจ
สอบจํานวนและคุณภาพของวัสดุที่ไดรับจากผูขายกับใบแจงการขอเปลี่ยนที่ได
ออกตั้งแตขั้นตอนการจายเพื่อเปลี่ยน  

5.1.3.2.2 เจาหนาที่คลัง ที่รับวัสดุตองทําการตรวจสอบจํานวนและคุณภาพของวัสดุที่ผู
ขายนํามาเปลี่ยน ถาวัสดุไมผานการตรวจสอบทั้งหมด เจาหนาที่คลังปฏิเสธการ
รับและสงคืนวัสดุและเอกสารทั้งหมดคืนผูขาย พรอมทั้งแจงใหผูขายนํามา
เปลี่ยนใหม กรณีที่วัสดุผานการตรวจรับใหเจาหนาที่คลังที่รับวัสดุ ทําการ
บันทึกรับที่ไดจากการเปลี่ยนเขาคลัง 

5.1.3.2.3 ในการบันทึกรับวัสดุที่ไดจากการเปลี่ยน ขอมูลจะถูกบันทึกในระบบบัญชีแยก
ประเภทตามรายการที่เกิดขึ้นแบบ On-line ทุกรายการ (Perpetual) โดยจะบัน
ทึกรับสินคาเขา lot เดียวกับที่ถูกตัดออกในขั้นตอนการจายเพื่อเปลี่ยน ดังนั้น
ราคาตนทุนตอหนวยของสินคาจะเปนราคาเดิม  

5.1.3.2.4 เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุพิมพใบรับวัสดุ ซึ่งระบุวาเปนการรับจากการเปลี่ยน
ออกมาเปนหลักฐาน 

5.1.3.2.5 เอกสารสําคัญ ไดแก ใบสงของ ,ใบแจงการขอเปลี่ยนและใบรับวัสดุจะเก็บที่
คลังวัสดุ 

5.1.3.2.6 เมื่อสิ้นวันเจาหนาที่พิมพรายงานรายละเอียดการรับวัสดุที่เปนประเภทการรับ
คืนจากการเปลี่ยน ออกมาตรวจสอบกับใบรับวัสดุที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการรับ
จากการเปลี่ยน 

5.1.3.2.7 เจาหนาที่หนวยคลังวัสดุทําการรวบรวมใบรับวัสดุทั้งหมดสงใหหนวยบัญชี
พรอมรายงานรายละเอียดการรับคืนวัสดุจากการเปลี่ยน เพื่อตรวจสอบรายการ
รับประจําวันที่เกิดขึ้น  

 
5.1.3.3 CF-IN-05 : การรับจากการจัดทําเอง  

5.1.3.3.1 เมื่อหนวยงานผลิต จัดทําวัสดุเสร็จ จึงจัดสงใหกับหนวยงานคลังพัสดุ 
พรอมใบสงมอบวัสดุจัดทําเอง เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุตรวจสอบจํานวนและ 
คุณภาพของวัสดุที่ไดรับ 

5.1.3.3.2 ถาวัสดุไมผานการตรวจสอบทั้งหมด เจาหนาที่คลังปฏิเสธการรับและสงคืน
วัสดุและเอกสารทั้งหมดคืนผูจัดทําเองเ  

5.1.3.3.3 กรณีที่วัสดุผานการตรวจรับใหเจาหนาที่คลังที่รับวัสดุ ทําการบันทึกรับที่ได
จากการเปลี่ยนเขาคลัง 
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5.1.3.3.4 ในการบันทึกรับวัสดุที่ไดจากการจัดทําเอง ขอมูลจะถูกบันทึกในระบบบัญชี
แยกประเภทตามรายการที่เกิดขึ้นแบบ On-line ทุกรายการ (Perpetual)  

5.1.3.3.5 เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุพิมพใบรับวัสดุ ซึ่งระบุวาเปนการรับจากการจัดทําเอง
ออกมาเปนหลักฐาน 

5.1.3.3.6 เอกสารสําคัญ ไดแก ใบสงมอบวัสดุจัดทําเอง และใบรับวัสดุจะเก็บที่คลังวัสดุ 
5.1.3.3.7 เมื่อสิ้นวันเจาหนาที่พิมพรายงานรายละเอียดการรับวัสดุที่เปนประเภทการรับ

คืนจากการจัดทําเอง ออกมาตรวจสอบกับใบรับวัสดุที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการรับ
จากการจัดทําเอง 

5.1.3.3.8 เจาหนาที่หนวยคลังวัสดุทําการรวบรวมใบรับวัสดุทั้งหมดสงใหหนวยบัญชี
พรอมรายงานรายละเอียดการรับวัสดุจากการจัดทําเอง เพื่อตรวจสอบรายการ
รับประจําวันที่เกิดขึ้น  

 
5.1.3.4 CF-IN-06 : การรับคืนจากการเบิกผิด  

5.1.3.4.1 คณะ/หนวยงานทําการจัดสงวัสดุที่เบิกผิด ใหกับคลังพัสดุ พรอมกับสําเนาใบ
จายวัสดุ 

5.1.3.4.2 เจาหนาที่คลังพัสดุทําการตรวจสอบวัสดุที่รับคืนมา พรอมกับบันทึกรับวัสดุ
จากการเบิกผิด 

5.1.3.4.3 ในการบันทึกรับวัสดุที่ไดจากการจัดทําเอง ขอมูลจะถูกบันทึกในระบบบัญชี
แยกประเภทตามรายการที่เกิดขึ้นแบบ On-line ทุกรายการ (Perpetual)  

5.1.3.4.4 เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุพิมพใบรับวัสดุ ซึ่งระบุวาเปนการรับจากการจัดทําเอง
ออกมาเปนหลักฐาน 

5.1.3.4.5 เอกสารสําคัญ ไดแก สําเนาใบจายวัสดุ และใบรับวัสดุจะเก็บที่คลังวัสดุ 
5.1.3.4.6 เมื่อสิ้นวันเจาหนาที่พิมพรายงานรายละเอียดการรับวัสดุที่เปนประเภทการรับ

คืนจากการเบิกผิด ออกมาตรวจสอบกับใบรับวัสดุที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการรับ
จากการเบิกผิด 

5.1.3.4.7 เจาหนาที่หนวยคลังวัสดุทําการรวบรวมใบรับวัสดุทั้งหมดสงใหหนวยบัญชี
พรอมรายงานรายละเอียดการรับวัสดุจากการเบิกผิด เพื่อตรวจสอบรายการรับ
ประจําวันที่เกิดขึ้น  

 
5.1.4 การจายวัสดุ 

5.1.4.1 CF-IN-07 : การจายเพื่อใช  
เปนการตัดคาใชจายในระบบบัญชีแยกประเภท มีขั้นตอนการทํางานโดยสรุป ดังนี้ 

5.1.4.1.1 เจาหนาที่คณะ/หนวยงานบันทึกเบิกเพื่อขออนุมัติจากผูมีสิทธิ์ภายในคณะ/
หนวยงานกอน เมื่อรายการผานอนุมัติแลวขอมูลขอเบิกและใบเบิกจึงสงมาที่
หนวยคลังพัสดุ  
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5.1.4.1.2 กรณีที่มีปริมาณวัสดุไมเพียงพอที่จะจายได เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุจะทําการ
จายเทาที่มีอยูใหคณะ/หนวยงาน จากนั้นจึงทําเรื่องซื้อวัสดุเขาคลังเพิ่มโดยผาน
ขั้นตอนการสั่งซื้อ 

5.1.4.1.3 กรณีที่มีปริมาณวัสดุเพียงพอที่จะจาย เจาหนาที่หนวยคลังวัสดุทําการบันทึก
จายวัสดุ จากนั้นใหผูมีอํานาจลงนามอนุมัติการเบิกจายผานระบบคอมพิวเตอร 
(ระบบจะตัดจายก็ตอเมื่อผูมีอํานาจอนุมัติผานระบบคอมพิวเตอร) และขอมูล
ถูกบันทึกในระบบบัญชีแยกประเภทตามรายการที่เกิดขึ้นแบบ On-line ทุกราย
การ (Perpetual) ทั้งนี้ ขอมูลวัสดุที่เปนการจายเพื่อใชจะถูกตัดเปนคาใชจายของ
คณะ/หนวยงานที่ขอเบิก 

5.1.4.1.4 เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุพิมพใบเบิก/จายวัสดุ ซึ่งระบุวาเปนการจายเพื่อใช
ออกมาเปนหลักฐาน จากนั้นใหผูมีอํานาจลงนามอนุมัติในเอกสารการเบิก/จาย
วัสดุ 

5.1.4.1.5 เมื่อสิ้นวันเจาหนาที่พิมพรายงานรายละเอียดการจายวัสดุที่เปนประเภทการจาย
เพื่อใชออกมาตรวจสอบกับใบจายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการจายเพื่อใช 

5.1.4.1.6 เจาหนาที่หนวยคลังวัสดุทําการรวบรวมใบจายวัสดุทั้งหมดสงใหหนวยบัญชี
พรอมรายงานรายละเอียดการจายวัสดุ เพื่อตรวจสอบรายการจายประจําวันที่
เกิดขึ้น 

 
5.1.4.2 CF-IN-08 : การจายเพื่อนําไปจัดทําเอง  

5.1.4.2.1 ขั้นตอนเริ่มจากการออกใบแจงการจัดทําเองโดยเจาหนาที่งานจัดทํา เห็นวามี
วัสดุเหลือใชสามารถนํามาจัดทําเปนวัสดุประกอบขึ้นมาใหมได 

5.1.4.2.2 เจาหนาที่ขออนุมัติการผลิต เมื่อรายการผานการอนุมัติแลว เจาหนาที่หนวยคลัง
วัสดุทําการบันทึกจายวัสดุตามรายการในใบแจงการจัดทํา โดยขอมูลจะถูก
บันทึกในระบบบัญชีแยกประเภทตามรายการที่เกิดขึ้นแบบ On-line ทุกรายการ 
(Perpetual) ขอมูลที่ไประบบบัญชีเปนการตัดวัตถุดิบ จากนั้นพิมพใบจายวัสดุ
เพื่อนําไปใชในการจายวัสดุแกผูขอเบิก 

5.1.4.2.3 เอกสารสําคัญ ไดแก ใบจายวัสดุจะเก็บที่คลังวัสดุ 
5.1.4.2.4 เมื่อสิ้นวันเจาหนาที่พิมพรายงานรายละเอียดการจายวัสดุที่เปนประเภทการจาย

เพื่อจัดทําเองออกมาตรวจสอบกับใบจายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการจายเพื่อจัดทํา 
5.1.4.2.5 เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุทําการรวบรวมใบจายวัสดุทั้งหมดสงใหหนวยบัญชี

พรอมรายงานรายละเอียดการจายวัสดุ เพื่อตรวจสอบรายการจายประจําวันที่
เกิดขึ้น 

 
 
 
 

IN_ระบบคลังพัสดุ แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                                IN_5-9 

5.1.4.3 CF-IN-09 : การจายเพื่อเปลี่ยน  
เมื่อผูมีอํานาจตัดสินใจใหดําเนินการเปลี่ยนวัสดุกับผูขายจะตองดําเนินขั้นตอนโดย 
สรุปดังนี้ 

5.1.4.3.1 เจาหนาที่ทําการบันทึกรายการวัสดุที่ตองการเปลี่ยนกับผูขาย และพิมพใบแจง
การขอเปลี่ยนพรอมทั้งระบุสาเหตุของการขอเปลี่ยนเพื่อขออนุมัติ 

5.1.4.3.2 เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติรายการที่ขอเปลี่ยนแลว เจาหนาที่จะทําการติดตอผูขายให
นําของมาเปลี่ยน ซึ่งบางครั้งผูขายอาจจะไมยืนยันการเปลี่ยนครบทุกรายการ 
นั้นทางหนวยคลังพัสดุจะตองรอใหผูขายยืนยันการเปลี่ยนวัสดุกอน  

5.1.4.3.3 ถาผูขายยืนยันการเปลี่ยน เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุจึงจะทําการบันทึกจายวัสดุ
เพื่อเปลี่ยนกับผูขาย ขอมูลนี้จะถูกบันทึกในระบบบัญชีแยกประเภทตามราย
การที่เกิดขึ้นแบบ On-line ทุกรายการ (Perpetual) ระบบบัญชีจะบันทึกบัญชี
พักเพื่อเปลี่ยน จากนั้นเจาหนาที่พิมพใบจายวัสดุออกมาเปนหลักฐานการจาย 

5.1.4.3.4 เมื่อผูขายนํามาสงจะเขาขั้นตอนการรับคืนจากการเปลี่ยน 
5.1.4.3.5 เมื่อสิ้นวันเจาหนาที่พิมพรายงานรายละเอียดการจายวัสดุที่เปนประเภทการจาย

เพื่อเปลี่ยนออกมาตรวจสอบกับใบจายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการจายเพื่อเปลี่ยน 
5.1.4.3.6 เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุทําการรวบรวมใบจายวัสดุทั้งหมดสงใหหนวยบัญชี

พรอมรายงานรายละเอียดการจายวัสดุ เพื่อตรวจสอบรายการจายประจําวันที่
เกิดขึ้น 

 
5.1.4.4 CF-IN-10 : การจําหนายวัสดุ โดยวิธีบริจาค/ทําลาย 

5.1.4.4.1 กรณีจําหนายโดยวิธีทําลาย 
5.1.4.4.1.1 หนวยคลังพัสดุจัดทําบันทึกแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการทําลาย 

เพื่อเสนอใหหัวหนาสวนราชการอนุมัติผลการแตงตั้ง  
5.1.4.4.1.2 คณะกรรมการทําลายวัสดุที่มีในรายการและทําหลักฐานผลการ

ทําลายเชน ถายภาพ จากนั้นจัดทํารายงานผลการทําลายเสนอใหหัว
หนาสวนราชการลงนามรับทราบผลการทําลาย 

5.1.4.4.1.3 เมื่อทําการทําลายวัสดุเรียบรอย เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุจะตองทําการ
บันทึกการจําหนายโดยวิธีการทําลายวัสดุ พรอมกับพิมพใบจายวัสดุเพื่อ
เปนหลักฐาน 

5.1.4.4.1.4 เมื่อสิ้นวันเจาหนาที่พิมพรายงานรายละเอียดการจายวัสดุที่เปน
ประเภทการจายเพื่อทําลายวัสดุออกมาตรวจสอบกับใบจายที่เกิดขึ้น 

5.1.4.4.1.5 เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุทําการรวบรวมใบจายวัสดุทั้งหมดสงให
หนวยบัญชี พรอมรายงานรายละเอียดการจายวัสดุโดยวิธีการทําลาย 
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5.1.4.4.2 การจําหนายวัสดุ โดยวิธีบริจาค 
5.1.4.4.2.1 หนวยคลังพัสดุจัดเตรียมอกสารที่เกี่ยวของกับการบริจาคสงใหหัว

หนาสวนราชการลงนามอนุมัติเห็นชอบ ซึ่งมีดังตอไปนี้คือ หนังสือ
แจงองคกรที่ขอความอนุเคราะหวัสดุ และรายงานรายการวัสดุที่สง
มอบใหองคกรภายนอก 

5.1.4.4.2.2 เมื่อผานการอนุมิติ แจงใหองคกรติดตอรับวัสดุตามวัน เวลาที่แจง 
5.1.4.4.2.3 เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุจะตองทําการบันทึกการจําหนายโดยวิธีการ

บริจาควัสดุ พรอมกับพิมพใบจายวัสดุเพื่อเปนหลักฐาน 
5.1.4.4.2.4 เมื่อสิ้นวันเจาหนาที่พิมพรายงานรายละเอียดการจายวัสดุที่เปน

ประเภทการจายเพื่อบริจาควัสดุออกมาตรวจสอบกับใบจายที่เกิดขึ้น 
5.1.4.4.2.5 เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุทําการรวบรวมใบจายวัสดุทั้งหมดสงให

หนวยบัญชี พรอมรายงานรายละเอียดการจายวัสดุโดยวิธีการบริจาค 
 

5.1.4.5 CF-IN-11 : ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด 
5.1.4.5.1 หนวยคลังพัสดุจัดทําบันทึกเรื่องขออนุมัติดําเนินการขายทอดตลาด, บันทึก

เรื่องขอความเห็นชอบดําเนินการขายทอดตลาด,คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขาย
ทอดตลาดและประกาศขายทอดตลาด เสนอใหหัวหนางานที่รับผิดชอบลงนาม
อนุมัติ  

5.1.4.5.2 ถาผานการอนุมัติ หนวยคลังพัสดุทําการประกาศขายทอดตลาดใหผูสนใจเขา
รวมลงชื่อ จากนั้นคณะกรรมการดําเนินการขายทอดตลาด เมื่อสิ้นสุดการขาย     
คณะกรรมการตองจัดทําผลการขายทอดตลาดลงในรายงานรายการวัสดุที่
จําหนายโดยวิธีขายทอดตลาด เพื่อสงใหกับหนวยคลังพัสดุ 

5.1.4.5.3 หนวยคลังพัสดุจัดทําเอกสารแสดงผลการประมูลไดสําหรับผูที่มีสิทธิ์เพื่อเปน
หลักฐานการชําระเงินสงใหกับหนายงานการเงินรับ – จาย 

5.1.4.5.4 เมื่อผูที่ประมูลไดนําเงินมาชําระกับหนวยการเงินรับ – จาย จากนั้นตองนํา
สําเนาใบเสร็จมาจัดสงใหกับหนวยคลังพัสดุ เพื่อเก็บเปนหลักฐานการชําระเงิน  

5.1.4.5.5 คณะกรรมการขายทอดตลาดจัดทํารายงานผลการจําหนายเสนอหัวหนาสวน
ราชการรับทราบ  

5.1.4.5.6 เมื่อทําการขายวัสดุเรียบรอย เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุจะตองทําการบันทึกการ
จําหนายโดยวิธีการขายแบบทอดตลาด พรอมกับพิมพใบจายวัสดุเพื่อเปนหลัก
ฐาน 

5.1.4.5.7 เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุทําการรวบรวมใบจายวัสดุทั้งหมดสงใหหนวยบัญชี 
พรอมรายงานรายละเอียดการจายวัสดุโดยวิธีการขายแบบทอดตลาด 

5.1.4.5.8 แจงผลการจําหนายออกจากบัญชีสงให สตง.  
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5.1.4.6 CF-IN-12 : ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ โดยวิธีการขายตกลงราคา 
5.1.4.6.1 หนวยคลังพัสดุจัดทําบันทึกเรื่องขออนุมัติดําเนินการขายตกลงราคา, บันทึก

เรื่องขอความเห็นชอบดําเนินการขายตกลงราคา, คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ขายตกลงราคา เสนอใหหัวหนางานที่รับผิดชอบลงนามอนุมัติ 

5.1.4.6.2 คณะกรรมการตกลงราคา ทําการสอบถามราคาซื้อของผูซื้อแตละรายและพรอม
ทั้งคัดเลือกผูซื้อและจัดทํารายงานผลการจําหนาย สงใหผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ 

5.1.4.6.3 เมื่อผูที่ซื้อนําเงินมาชําระกับหนวยการเงินรับ – จาย จากนั้นตองนําสําเนาใบ
เสร็จ มาจัดสงใหกับหนวยคลังพัสดุ เพื่อเก็บเปนหลักฐานการชําระเงิน  

5.1.4.6.4 คณะกรรมการขายตกลงราคา จัดทํารายงานผลการจําหนายเสนอหัวหนาสวน
ราชการรับทราบ  

5.1.4.6.5 เมื่อทําการขายวัสดุเรียบรอย เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุจะตองทําการบันทึกการ
จําหนายโดยวิธีการขายแบบตกลงราคา พรอมกับพิมพใบจายวัสดุเพื่อเปนหลัก
ฐาน 

5.1.4.6.6 เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุทําการรวบรวมใบจายวัสดุทั้งหมดสงใหหนวยบัญชี 
พรอมรายงานรายละเอียดการจายวัสดุโดยวิธีการขายแบบตกลงราคา 

5.1.4.6.7 แจงผลการจําหนายออกจากบัญชีสงให สตง.  
 

5.1.5 การโอนวัสดุ  
5.1.5.1 CF-IN-13 : การโอนวัสดุระหวางคลัง  

เปนขั้นตอนที่ไมเกิดขอมูลทางบัญชี จึงไมมีการสงขอมูลและเอกสารไปที่ระบบอื่น 
มีวัตถุประสงคเพื่อการเคลื่อนยายวัสดุจากคลังหนึ่งไปยังอีกคลังหนึ่ง ซึ่งมีขั้นตอน
การโอนดังนี้ 

5.1.5.1.1 หนวยคลังที่ขอโอนทําการบันทึกรายการวัสดุและปริมาณขอโอน พรอมพิมพ
ใบแจงการขอโอนวัสดุ ใหผูมีอํานาจอนุมัติผานระบบคอมพิวเตอร  

5.1.5.1.2 หนวยคลังที่โอนออกรับเรื่องการขอโอน และพิจารณาการโอนถาอนุมัติการ
โอนออก ใหทําการยืนยันการโอนออกผานระบบคอมพิวเตอร พรอมพิมพใบ
โอนวัสดุ และเตรียมวัสดุเพื่อสงใหกับคลังที่ขอโอน 

5.1.5.1.3 คลังที่ขอโอนทําการตรวจสอบวัสดุตามเอกสารใบโอนวัสดุ  
5.1.5.1.3.1 ถาผานการตรวจสอบ หนวยคลังที่ขอโอนทําการจัดเก็บวัสดุ และจัด

สงตนฉบับของใบโอนวัสดุคืนคลังที่โอนออกเพื่อเก็บเปนหลักฐาน
การโอนออก 

5.1.5.1.3.2 ถาไมผานการตรวจสอบ หนวยคลังที่ขอโอนทําการบันทึกการโอน
คืนผานระบบคอมพิวเตอร จากนั้นแจงใหคลังที่โอนออกทําการตรวจ
สอบวัสดุหรือเอกสารที่เปนสาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และ
ดําเนินการโอนใหมอีกครั้ง 
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5.1.5.2 CF-IN-14 : การโอนวัสดุระหวางคณะ 
มีวัตถุประสงคเพื่อการเคลื่อนยายวัสดุระหวางคณะ ซึ่งจะมีการบันทึกบัญชีเมื่อทํา
การโอนออกหรือรับโอนวัสดุ ซึ่งมีขั้นตอนการโอนดังนี้ 

5.1.5.2.1 คณะที่ขอโอนทําการบันทึกรายการวัสดุและปริมาณขอโอน พรอมพิมพใบแจง
การขอโอนวัสดุ  

5.1.5.2.2 คณะที่โอนออกรับเรื่องการขอโอน และพิจารณาการโอน ถาอนุมัติการโอน
ออก ใหทําการยืนยันการโอนออกผานระบบคอมพิวเตอร  

5.1.5.2.3 ทําการบันทึกการโอนออกโดยอางถึงใบอนุมัติ ขอมูลนี้จะถูกบันทึกในระบบ
บัญชีแยกประเภทตามรายการที่เกิดขึ้นแบบ On-line ทุกรายการ (Perpetual) 
ระบบบัญชีจะบันทึกบัญชีพักเพื่อเปลี่ยน จากนั้นเจาหนาที่พิมพใบจายวัสดุออก
มาเปนหลักฐานการจาย และเตรียมวัสดุเพื่อสงใหกับคลังที่ขอโอน  

5.1.5.2.4 คณะที่ขอโอน ทําการตรวจสอบคุณภาพและจํานวน จากนั้นทําการบันทึกรับ
วัสดุ ขอมูลนี้จะถูกบันทึกในระบบบัญชีแยกประเภทตามรายการที่เกิดขึ้นแบบ 
On-line ทุกรายการ (Perpetual) ระบบบัญชีจะบันทึกบัญชีพักเพื่อเปลี่ยน จาก
นั้นเจาหนาที่พิมพใบรับโอนวัสดุ ออกมาเปนหลักฐานการรับ  

 
5.1.6 การตรวจนับวัสดุ เปนกระบวนการตรวจสอบวัสดุในคลังพัสดุที่มีอยูจริงกับวัสดุที่บันทึก

ในระบบคอมพิวเตอร โดยแบงเปนงานยอย 2 งานดังนี้ 
5.1.6.1 CF-IN-15 : การตรวจนับวัสดุประจําป  

5.1.6.1.1 หนวยคลังพัสดุแจงไปที่คณะ/หนวยงาน เพื่อขอรายชื่อเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
หนวยรับ จายวัสดุ เพื่อหนวยคลังพัสดุจะจัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบ
การรับจายและตรวจนับวัสดุคงเหลือ โดยสงคําสั่งแตงต้ังไปใหผูมีอํานาจลง
นามอนุมัติ จากนั้นจึงจะสงคําสั่งแตงตั้งไปใหกับคณะ/หนวยงาน เพื่อใหทาง
คณะ/หนวยงานกําหนดวันเพื่อหยุดทําการเบิก จาย โอนวัสดุ  เพื่อใหคณะ
กรรมการตรวจนับวัสดุ 

5.1.6.1.2 หนวยคลังพัสดุพิมพบัญชีวัสดุคงเหลือพรอมกับแบบฟอรมการตรวจนับ  
(ฉบับราง)     จัดสงใหคณะกรรมการ ทําการตรวจนับและบันทึกผลที่ไดลง
แบบฟอรมการตรวจนับพรอมกับตรวจสอบหลักฐานการรับ จายวัสดุตามบัญชี
วัสดุ สงรายงานผลการตรวจนับไปใหหนวยคลังพัสดุ  

5.1.6.1.3 หนวยคลังพัสดุบันทึกผลการตรวจนับลงระบบคอมพิวเตอร พรอมกับพิมพราย
งานผลการตรวจสอบวัสดุ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบลงนามรับทราบ พรอมกับหัว
หนาคลังพัสดุและหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ จากนั้นจึงสงสําเนาผลการการ
ตรวจสอบวัสดุสงใหกับ สตง. และ คณะ/หนวยงานสอบหาขอเท็จและดําเนิน
การตามที่อธิการบดีสั่ง เชน    ตัดจําหนาย  บริจาค/ทําลายหรือปรับปรุงยอด 
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5.1.6.1.4 กรณีปรับปรุงยอด  
5.1.6.1.4.1 คณะ/หนวยงานที่รับผิดชอบทําการแตงตั้งกรรมการสอบหาขอเท็จ

จริงสาเหตุของผลตางที่เกิดขึ้น เชน ใบเบิกวัสดุ ใบจายวัสดุ ใบโอน
วัสดุเปนตน เพื่อนํามาอางอิงการปรับปรุงยอด 

5.1.6.1.4.2 โดยจัดทําใบขออนุมัติรายการปรับปรุงวัสดุ เพื่อสงใหผูมีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติ  

5.1.6.1.4.3 เอกสารสําคัญไดแก ใบปรับปรุงรายการวัสดุ  
5.1.6.1.4.4 เจาหนาที่พิมพรายงานสรุปรายการวัสดุที่ตองมีการปรับปรุงจํานวน

คงเหลือออกมาตรวจสอบกับใบปรับปรุงวัสดุที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการ
ตรวจนับ 

5.1.6.1.4.5 เจาหนาที่หนวยคลังวัสดุทําการรวบรวมใบปรับปรุงวัสดุทั้งหมดสง
ใหหนวยบัญชีพรอมรายงานสรุปรายการวัสดุที่ตองมีการปรับปรุง
จํานวนคงเหลือ เพื่อตรวจสอบรายการรับ – จายประจําวันที่เกิดขึ้น 

 
5.1.6.2 CF-IN-16 : การตรวจนับระหวางป  

เปนการตรวจสอบควบคุมวัสดุ โดยจะสุมตรวจวัสดุบางคลังหรือบางประเภทของ 
วัสดุเปนตน 

5.1.6.2.1 เมื่อทางหนวยคลังพัสดุตองการตรวจนับวัสดุระหวางป เจาหนาที่จะหยุดทําราย
การเบิก - จาย – โอนวัสดุ เพื่อเตรียมพิมพรายงานยอดคงเหลือจากระบบ
คอมพิวเตอร  

5.1.6.2.2 เจาหนาที่ทําการตรวจนับและบันทึกผลที่ไดลงรายงานยอดคงเหลือ จากนั้น
บันทึกผลการตรวจนับลงระบบคอมพิวเตอร  

5.1.6.2.3 หากมีผลตางจากการตรวจนับ ตองทําการปรับปรุงยอดคงเหลือ โดยเจาหนาที่
คลังพัสดุจะตองหาสาเหตุของผลตางที่เกิดขึ้น และนําหลักฐานที่ใชในใบเบิก
วัสดุ ใบจายวัสดุและใบโอนวัสดุ มาอางอิงการขอปรับปรุงยอด โดยจัดทําใบ
ขออนุมัติรายการปรับปรุงวัสดุ เพื่อสงใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ  

5.1.6.2.4 เอกสารสําคัญไดแก ใบปรับปรุงรายการวัสดุ  
5.1.6.2.5 เจาหนาที่พิมพรายงานสรุปรายการวัสดุที่ตองมีการปรับปรุงจํานวนคงเหลือ

ออกมาตรวจสอบกับใบปรับปรุงวัสดุที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการตรวจนับ 
5.1.6.2.6 เจาหนาที่หนวยคลังวัสดุทําการรวบรวมใบปรับปรุงวัสดุทั้งหมดสงใหหนวย

บัญชีพรอมรายงานสรุปรายการวัสดุที่ตองมีการปรับปรุงจํานวนคงเหลือ เพื่อ
ตรวจสอบรายการ    รับ – จายประจําวันที่เกิดขึ้น 

5.1.6.2.7 เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุจัดพิมพรายงานผลการตรวจนับสงหัวหนางานพัสดุ
รับทราบ 
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5.1.7 CF-IN-17 : การจําหนายวัสดุ 
5.1.7.1 หนวยคลังพัสดุจัดทําบันทึกขออนุมัติแตงตั้งกรรมการสอบหาขอเท็จจริง จัดสงผูมี

อํานาจลงนามอนุมัติและออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง  
5.1.7.2 คณะกรรมการ ทําการสอบหาขอเท็จจริงพรอมจัดทํารายงานผลสรุปจากการหาขอเท็จ

จริง และเสนอแนวทางการจัดการวัสดุเชน จําหนายโดยระบุวิธีขายแบบใดเชน ขาย
ทอดตลาด, ขายตกลงราคาหรือบริจาค/ทําลาย เปนตน จากนั้นเสนอผลสรุปดังกลาว 
ใหหัวหนาสวนราชการอนุมัติเห็นชอบ 

5.1.7.3 กรณีการจําหนายโดยวิธการขาย 
5.1.7.3.1 หนวยคลังพัสดุจัดทําหนังสือขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา จากนั้น

คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ําเมินจัดทําผลสรุปการประเมินราคาสงใหหัว
หนาสวนราชการอนุมัติเห็นชอบ ซึ่งการขายจะแบงเปน 2 วิธีคือ 

 ขายทอดตลาด 
 ขายตงลงราคา 

5.1.7.3.2 เมื่อทําการขายวัสดุโดยวิธีตางเสร็จเรียบรอย เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุจะตองทํา
การบันทึกการจําหนายวัสดุพรอมกับพิมพใบจายวัสดุเพื่อเปนหลักฐาน 

5.1.7.3.3 เมื่อสิ้นวันเจาหนาที่พิมพรายงานรายละเอียดการจายวัสดุที่เปนประเภทการจาย
เพื่อจําหนายออกมาตรวจสอบกับใบจายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการจายเพื่อ
จําหนาย 

5.1.7.3.4 เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุทําการรวบรวมใบจายวัสดุทั้งหมดสงใหหนวยบัญชี
พรอมรายงานรายละเอียดการจายวัสดุโดยวิธีจําหนาย เพื่อตรวจสอบรายการจายที่
เกิดขึ้น 
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5.2 Conceptual Flow 

คําอธิบายสัญลักษณท่ีใชในการเขียน Conceptual Flow 
 
 
 
 
 

หมายถึง กิจกรรม / งานที่กระทําในขั้นตอนนั้นๆ 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ที่มีการปรับปรุงใหม ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ที่มีการออกแบบใหม ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง การบันทึกขอมูลตางๆ ลงระบบคอมพิวเตอร On-line โดยระบุ
หนาจอที่ใช จะไมเกี่ยวของกับที่หนวยงานจัดเก็บขอมูลเอง เชน เก็บใน 
EXCEL ACCESS 

 
 
 
 

หมายถึง กระบวนการทํางานที่ตองมีการตัดสินใจของกิจกรรม / งานที่
กระทําในขั้นตอนนั้นๆ และสงผลออกมาเปน 2 ลักษณะ ซึ่งผลลัพธของ
การตัดสินใจ จะสงผลกระบวนการหรือเอกสารในขั้นตอนตอไป 

 
 
 
 

หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยผูปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณา วาจะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตองยอนกลับไปยัง
ขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยระบบ เพื่อพิจารณา วา
จะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตองยอนกลับไปยังขั้นตอนใด 
 

จุดควบคุมโดยระบบ (System Control Point)

S

กระบวนการ (Process)

การตัดสินใจ (Decision)

จุดควบคุมโดยผูปฏิบัติงาน (Manual Control Point)

M

เอกสาร (Document)

เอกสารที่ปรับปรุง (Redesign Document)

เอกสารที่ออกแบบใหม (New Document)

กระบวนการระบบงานคอมพิวเตอร
(C om pu te r P roce ss )
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หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยผูปฏิบัติงาน และโดย
ระบบ เพื่อพิจารณาวาจะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตองยอน
กลับไปยังขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวามีการเชื่อมตอมาจากขั้น
ตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวามีการเชื่อมไปยังขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง จุดแบงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดเริ่มตนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดสิ้นสุดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดเชื่อมตอของขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยอาจเชื่อม
ระหวางภายในหนากระดาษ หรือระหวางหนากระดาษ  ( n แทน หมาย
เลขอางอิงของจุดเชื่อมตอ) 

 
 
 
 

หมายถึง จุดรวมหรือจุดแยกของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

M , S

จุดควบคุมโดยผูปฏิบัติงาน และโดยระบบ
(M anu a l an d  S ys tem  C on tro l P o in t )

การเชื่อมตอระหวางขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(F low  C onn ec to r  P o in t )

การเชื่อมตอระหวางขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(F low  C onn ec to r  P o in t )

จุดแบงข้ันตอนการปฏิบัติงาน
(F u n c t ion  Sep e ra to r  P o in t )

เริ่มตน

จุดเริ่มตน (Starting Point)

ส้ินสุด

จุดสิ้นสุด (Terminator Point)

n

จุดเช่ือมตอ (Connector Point)

จุดรวม/จุดแยก (Integrator/Separator Point)
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พิมพรายการและ
ปริมาณวัสดุที่ตองการ
สั่งซื้อจากขอมูลในอดีต

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-01 ขั้นตอนการคํานวณความตองการวัสดุ หนาที่ :  1 / 2

หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-DT-02 บันทึก-ปรับปรุง
                 ปริมาณความตองการวัสดุ

KK-IN-DT-02 บันทึกความตองการวัสดุของคณะ/หนวย

สิ้นสุด
ใช

ไมใช

KK-IN-OR-01 รายการวัสดุที่มีความตองการสั่งซื้อ

สิ้นสุด

ไมยืนยัน

ยืนยัน

ยืนยันรายการ
ความตองการสั่งซื้อ

M, S

KK-IN-DT-03 บันทึก-ปรับปรุงปริมาณความตองการ
                 วัสดุขอคณะ/หนวยงาน

ตองการ

ไมตองการ

ตองการ

ไมตองการ

เปน

ไมเปน

เริ่มตน

1

คณะ/หนวยงาน / หนวยคลังพัสดุ

พิมพรายการวัสดุที่ตอง
การสั่งซื้อจาก

ระบบคอมพิวเตอร

KK-IN-OR-01 รายการวัสดุที่มีความตองการสั่งซื้อ

สงรายการวัสดุ
ที่มีความตองการสั่งซื้อ
สําหรับปงบประมาณ

เจาหนาที่พิจารณา
รายการวัสดุที่ตองมี

การหาปริมาณการสั่งซื้อ

เปนการคํานวณปริมาณ
สั่งซื้อสําหรับปงบประมาณ

ใหมหรือไม

ตองการปรับปรุงรายการ
และปริมาณการสั่งซื้อ

ตองการขอมูลผลการ
คํานวณมาเพื่อสั่งซื้อ

เปรียบเทียบขอมูลวัสดุที่ใชจริง
ที่คํานวณไดจากระบบ
กับความตองการของ
คณะ/หนวยงาน

บันทึกขอมูลความ
ตองการวัสดุแตละชนิด

เมื่อสิ้นปงบประมาณเจาหนาที่
รวบรวมขอมูลรายการวัสดุและ

จํานวนที่ตองการใชในปงบประมาณ
ตอไปมาเตรียมบันทึกลงระบบ

บันทึกแกไข
รายการที่ตองการสั่งซื้อ

เจาหนาที่แกไขรายการใหม
ใหถูกตอง

ไมไดรับการยืนยัน
เพราะไมตองการสั่งซื้อ

CF-PL-03

ขั้นตอนการจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณประจําป
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ออกรายงาน
วัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-01 ขั้นตอนการคํานวณความตองการวัสดุ หนาที่ :  2 / 2

หนวยคลังพัสดุ

ใช

ไมใช
การสั่งซื้อ  1

1

CF-PO-15

ขั้นตอนการทําใบสั่งตามสัญญาจะซื้อจะขาย
แบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ

KK-IN-OR-02 รายการวัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อ

สงรายการวัสดุ
ที่ถึงจุดสั่งซื้อ

ใหหนวยจัดหาพัสดุ
เพื่อดําเนินการขอซื้อ

ประมวลผลรายการ
และปริมาณวัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อ

วัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อ
มีสัญญาแลว

1 CF-PO-01 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจาง วิธีตกลงราคา/กรณีพิเศษ และวิธีพิเศษ,
 CF-PO-02 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจาง วิธีประกวดราคาและวิธีสอบราคา  

 



 
 
 

IN_ระบบคลังพัสดุ 

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            IN_5- 19 

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-02 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัสดุ หนาที่ :  1 / 1

คณะ/หนวยงาน หนวยคลังพัสดุ

ไมตองการ

ตองการ

KK-IN-RT-12   บันทึกการขึ้นทะเบียนวัสดุใหม

ระบุรหัสวัสดุที่
คณะ/หนวยงานตองการลง
ในใบแจงขอขึ้นทะเบียน

สงใบแจงขอขึ้นทะเบียนให
คณะ/หนวยงาน

ตองการใหมีการออก
รหัสใหมหรือไม

ขั้นตอนที่ตองการ
ขึ้นทะเบียนวัสดุ1

ขั้นตอนที่ตองการ
ขึ้นทะเบียนวัสดุ1

บันทึการขึ้นทะเบียนวัสดุใหม

1 CF-PO-01 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจาง วิธีตกลงราคา/กรณีพิเศษ และวิธีพิเศษ,
  CF-PO-02 ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ/งานจาง วิธีประกวดราคาและวิธีสอบราคา

KK-IN-ID-01 ใบแจงขอขึ้นทะเบียน
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จัดพิมพรายงานราย
ละเอียดการรับที่เปน
ประเภทการรับจาก
การซื้อสําหรับ
สงหนวยบัญชี

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-03 ขั้นตอนการรับจากการซื้อ หนาที่ :  1 / 1

หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-DT-04 บันทึกการรับวัสดุ
(กดเพื่อยืนยันการตรวจรับ  )

CF-GL-01

ขั้นตอนการตรวจสอบ
รายงานและเอกสาร

KK-IN-OR-06 รายงานรายละเอียดการรับวัสดุ

ตรวจสอบ
รายงานและ
ใบรับวัสดุ

M

ผาน

ไมผาน

บันทึกผลการตรวจรับวัสดุ

หาสาเหตุและ
แกไขเอกสารใหถูกตอง

เจาหนาที่สงใบรับและ
รายงานรายละเอียดการ
รับวัสดุไปใหหนวยบัญชี

เพื่อเก็บเปน
หลักฐานทางบัญชี

CF-PO-11

ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/งานจาง
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พิมพใบรับจาก
ระบบคอมพิวเตอรเพื่อ

เปนหลักฐาน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-04 ขั้นตอนการรับคืนจากการเปลี่ยน หนาที่ :  1 / 2

หนวยคลังพัสดุ

เตรียมใบแจงการขอเปลี่ยน
เพื่อทําการตรวจสอบวัสดุ

กับผูขาย

ขั้นตอนการจายเพื่อเปลี่ยน

CF-IN-09

จัดเก็บวัสดุ, ใบแจงการขอเปลี่ยน
 และใบรับเขาคลัง

ตรวจสอบปริมาณ
และคุณภาพกับ

ใบแจง
การขอเปลี่ยน

M
ผานทั้งหมด

ผานบางสวน

ไมผาน

KK-IN-OD-01 ใบรับวัสดุ

KK-IN-DT-05 บันทึก-ปรับปรุงการรับวัสดุจากการเปลี่ยน

สงสําเนาใบแจง
การขอเปลี่ยนใหผูขาย

1

รับวัสดุที่นํามาเปลี่ยน
จากผูขาย

KK-IN-ID-04 ใบสงของ

แจงใหผูขายนําวัสดุ
มาเปลี่ยนใหมใหครบ
ตามจํานวนที่ขอเปลี่ยน

เจาหนาที่ลงนามและจํานวน
ที่ไดรับจริงในใบแจง

การขอเปลี่ยนวัสดุพรอม
ทั้งแจงใหผูขายนําวัสดุมาสง
ใหครบตามจํานวนที่ขอเปลี่ยน

บันทึกรับวัสดุ
จากการเปลี่ยน
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จัดพิมพรายงานราย
ละเอียดการรับที่เปน
ประเภทการรับคืนจาก
การเปลี่ยนสําหรับ
สงหนวยบัญชี

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-04 ขั้นตอนการรับคืนจากการเปลี่ยน หนาที่ :  2 / 2

หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-OR-06 รายงานรายละเอียดการรับวัสดุ

ตรวจสอบ
รายงานและ
ใบรับวัสดุ

M

ผาน

ไมผาน

1

CF-GL-01

ขั้นตอนการตรวจสอบ
รายงานและเอกสาร

หาสาเหตุและ
แกไขเอกสารใหถูกตอง

เจาหนาที่สงใบรับและ
รายงานรายละเอียดการ
รับวัสดุไปใหหนวยบัญชี

เพื่อเก็บเปน
หลักฐานทางบัญชี
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จัดพิมพรายงานราย
ละเอียดการรับที่เปน
ประเภทการรับจาก
การจัดทําสําหรับ
สงหนวยบัญชี

พิมพใบรับจาก
ระบบคอมพิวเตอรเพื่อ

เปนหลักฐาน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-05 ขั้นตอนการรับจากการจัดทําเอง หนาที่ :  1 / 1

งานผลิต หนวยคลังพัสดุ

เริ่มตน

สิ้นสุด

จัดเก็บวัสดุ ,
ใบสงมอบวัสดุจัดทําเอง

และใบรับวัสดุ

ตรวจสอบปริมาณ
และคุณภาพของวัสดุ
กับเอกสารที่มาสง

M
ผานทั้งหมด

ผานบางสวน

ไมผานทั้งหมด

KK-IN-OD-01 ใบรับวัสดุ

หนวยบัญชี

KK-IN-DT-06 บันทึก-ปรับปรุงการรับวัสดุ

สงสําเนาใบสงมอบวัสดุจัดทําเอง
สําเนาใบรับวัสดุ

และใบแจงจัดทํา ใหงานผลิต

สิ้นสุด

CF-GL-01

ขั้นตอนการตรวจสอบ
รายงานและเอกสาร

KK-IN-OR-06 รายงานรายละเอียดการรับวัสดุ

ตรวจสอบ
รายงานและ
ใบรับวัสดุ

M
ผานไมผาน

นําวัสดุที่จัดทําเสร็จแลว
มาสงเขาคลังพรอม
ใบแจงจัดทําและ

ใบสงมอบวัสดุจัดทํา

KK-IN-ID-03 ใบสงมอบวัสดุจัดทําเอง

สงคืนวัสดุทั้งหมดใหงานผลิตเพื่อ
ตรวจสอบหาสาเหตุ

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

เจาหนาที่ลงนามในใบสงมอบ
วัสดุจัดทําเองและลงจํานวนวัสดุ
ตามจํานวนที่ยอมรับเขาคลัง

บันทึกรับวัสดุ
จากการจัดทํา

หาสาเหตุและ
แกไขเอกสารใหถูกตอง

เจาหนาที่สงใบรับและ
รายงานรายละเอียดการ
รับวัสดุไปใหหนวยบัญชี

เพื่อเก็บเปน
หลักฐานทางบัญชี

รับวัสดุและเอกสาร
ที่ไมผานการ
ตรวจสอบกลับ

เอกสารที่
ใชในการสงมอบกลับ
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จัดพิมพรายงานราย
ละเอียดการรับที่เปน
ประเภทการรับคืนจาก
การเบิกผิดสําหรับ
สงหนวยบัญชี

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-06 ขั้นตอนการรับคืนจากการเบิกผิด หนาที่ :  1 / 1

หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-DT-06 บันทึก-ปรับปรุงการรับวัสดุ    1

CF-GL-01

ขั้นตอนการตรวจสอบ
รายงานและเอกสาร

KK-IN-OR-06 รายงานรายละเอียดการรับวัสดุ

ตรวจสอบ
รายงานและ
ใบรับวัสดุ

M

ผาน

ไมผาน

บันทึกรับวัสดุจากการเบิกผิด

หาสาเหตุและ
แกไขเอกสารใหถูกตอง

เจาหนาที่สงใบรับและ
รายงานรายละเอียดการ
รับวัสดุไปใหหนวยบัญชี

เพื่อเก็บเปน
หลักฐานทางบัญชี

คณะ/หนวยงาน

สงคืนวัสดุและสําเนาใบจายวัสดุ
ใหหนวยคลังพัสดุ

รับคืนวัสดุจากการเบิกผิดพรอม
สําเนาใบจายวัสดุ

ตรวจสอบ
ปริมาณและ
ใบจายวัสดุ

M

1 โดยอางใบจายวัสดุ

เริ่มตน

พิมพใบรับวัสดุ
จากระบบคอมพิวเตอร

เปนหลักฐาน

KK-IN-OR-01 ใบรับวัสดุ

จัดเก็บวัสดุ, ใบรับวัสดุเขาคลัง
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-07 ขั้นตอนการจายเพื่อใช หนาที่ :  1 / 2

คณะ / หนวยงาน

รวบรวมขอมูลเพื่อ
บันทึกเบิกวัสดุ

เริ่มตน

พิมพใบขอเบิก
จากระบบคอมพิวเตอร

KK-IN-OD-02 ใบเขอบิกวัสดุ

ผูมีสิทธิ์อนุมัติ
รายการขอเบิก

M
ผาน

ไมผาน

ตรวจสอบใบขอเบิก
และเอกสาร
ประกอบ

M
ผาน

ไมผาน

1

หนวยคลังพัสดุ

จัดทําเอกสารประกอบในการเบิก
เชน ใบซอมแซม (ถามี)

ใหเจาหนาที่แกไขรายการ
ใหถูกตอง

KK-IN-DT-07 บันทึก-ปรับปรุงรายการขออนุมั ติเบิกวัสดุ

บันทึกรายการขอเบิก
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จัดพิมพรายงานราย
ละเอียดการจายวัสดุ

ที่เปนประเภทการจายเพื่อใช
สําหรับสงหนวยบัญชี

พิมพใบจายวัสดุ
จากระบบคอมพิวเตอร

เพื่อเปนหลักฐานการจายวัสดุ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-07 ขั้นตอนการจายเพื่อใช หนาที่ :  2 / 2

คณะ / หนวยงาน หนวยคลังพัสดุ

จัดวัสดุสงให
คณะ/หนวยงานพรอม
ใบขอเบิก ใบจายวัสดุ
และเอกสารแนบ

ตรวจนับความ
ถูกตองของวัสดุ
และเอกสาร

M

ไมถูกตอง

จัดเก็บสําเนาใบขอเบิก
และใบจายวัสดุ

ผูขอเบิกนําวัสดุ
ใบขอเบิก ใบจายวัสดุ และเอกสาร
แนบกลับไปเก็บที่คณะ/หนวยงาน

ถูกตอง

สิ้นสุด

1

พอ

ไมพอ

KK-IN-OD-03 ใบจายวัสดุ

หนวยบัญชี

เจาหนาที่
คณะ/หนวยงานลงนาม
รับของในใบจายวัสดุ

CF-GL-01

ขั้นตอนการตรวจสอบ
รายงานและเอกสาร

KK-IN-OR-07 รายงานรายละเอียดการจายวัสดุ

ตรวจสอบ
รายงานและ
ใบจายวัสดุ

M

ผาน

ไมผาน

รวบรวมใบเบิกสงให
หนวยจัดหาพัสดุ

เพื่อดําเนินการขอซื้อ
CF-PO-01

ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจาง พัสดุ/งานจาง วิธีตกลงราคา/กรณีพิเศษ และวิธีพิเศษ
กรณีหนวยจัดหาพัสดุเปนผูทํารายงานขอซื้อ/ขอจาง

KK-IN-DT-09 บันทึก-ปรับปรุงการจายวัสดุ

มีวัสดุพอจายหรือไม

บันทึกตัดจายเพื่อเบิกใช

เจาหนาที่สงใบจายและ
รายงานรายละเอียดการ
จายวัสดุไปใหหนวย
บัญชีเพื่อเก็บเปน
หลักฐานทางบัญชี

หาสาเหตุและ
แกไขเอกสารใหถูกตอง

หัวหนาพัสดุลงนาม
อนุมัติการเบิกจาย

M , S

KK-IN-DT-08 บันทึกอนุมัติขอเบิกวัสดุ 1

1 ตัดยอดวัสดุกอนตอเมื่อหัวหนางานพัสดุอนุมัติผานระบบคอมพิวเตอร  
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จัดพิมพรายงานราย
ละเอียดการจายวัสดุที่เปน
ประเภทการจายเพื่อจัดทําเอง

สําหรับสงหนวยบัญชี

พิมพใบจายวัสดุ
จากระบบคอมพิวเตอร

เพื่อเปนหลักฐานการจายวัสดุ
เพื่อนําไปจัดทําเอง

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-08 ขั้นตอนการจายเพื่อนําไปจัดทําเอง หนาที่ :  1 / 1

หนวยคลังพัสดุ

ผูเบิกและเจาหนาที่ผูควบคุมลง
นามในใบจายวัสดุ
เพื่อเปนหลักฐาน

เริ่มตน

KK-IN-OD-03 ใบจายวัสดุ

เจาหนาที่คลังพัสดุดําเนินการ
ควบคุมการจายวัสดุ

หัวหนางานผลิต
อนุมัติการผลิตและ
การตัดจายวัสดุที่นํา

ไปผลิต

M,S

อนุมัติ

ไมอนุมัติ

CF-GL-01

ขั้นตอนการตรวจสอบ
รายงานและเอกสาร

KK-IN-OR-07 รายงานรายละเอียดการจายวัสดุ

ตรวจสอบ
รายงานและ
ใบจายวัสดุ

M

ผาน

ไมผาน

หนวยบัญชี

KK-IN-DT-09 บันทึก-ปรับปรุงการจายวัสดุ 1

ใหผูที่ทําใบแจงผลิตทํา
การแกไขรายการใหม

บันทึกจายวัสดุเพื่อนําไปจัดทําเอง เจาหนาที่งานผลิตนําใบแจง
ขอจัดทําเองไปทําการจัดทํา

วัสดุใหมและ
นําใบจายวัสดุไปจัดเก็บ เจาหนาที่สงใบจายวัสดุและ

รายงานรายละเอียดการ
จายวัสดุไปใหหนวย
บัญชีเพื่อเก็บเปน
หลักฐานทางบัญชี

หาสาเหตุและ
แกไขเอกสารใหถูกตอง

1 การบันทึกจายวัสดุ จะตองอางถึงใบแจงขอจัดทําเอง

KK-IN-DT-07 บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติเบิกวัสดุ 1

บันทึกรายการขอเบิก

KK-IN-DT-08 บันทึกอนุมัติเบิกวัสดุ 1

ไดรับใบแจงผลิต

KK-IN-ID-02 ใบแจงขอจัดทําเอง

พิมพใบขอเบิกวัสดุ
จากระบบคอมพิวเตอร

KK-IN-OD-02 ใบขอเบิกวัสดุ
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พิมพใบจายวัสดุ
จากระบบคอมพิวเตอร
เพื่อเปนหลักฐานการ
จายวัสดุเพื่อเปลี่ยน

พิมพใบแจง
การขอเปลี่ยนวัสดุ

จากระบบคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-09 ขั้นตอนการจายเพื่อเปลี่ยน หนาที่ :  1 / 2

หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-OD-05 ใบแจงการขอเปลี่ยน

CF-IN-04

ขั้นตอนรับคืนจากการเปลี่ยน

จัดวัสดุที่จะ
เปลี่ยนเตรียมสงใหผูขาย

ผาน

ไมผานKK-IN-DT-07 บันทึก-ปรับปรุงรายการขออนุมัติเบิกวัสดุ    1

ตรวจสอบและ
อนุมัติรายการ
วัสดุที่ขอเปลี่ยน

กับผูขาย

M, S

KK-IN-DT-08 บันทึกอนุมัติขอเบิกวัสดุ
KK-IN-OD-03 ใบจายวัสดุ

1

KK-IN-DT-09 บันทึก-ปรับปรุงการจายวัสดุ

รวบรวมวัสดุที่ตองการขอเปลี่ยน

บันทึกใบแจง
การเปลี่ยนวัสดุ

บันทึกตัดจายเพื่อเปลี่ยน

เริ่มตน

แจงใหผูขายนําวัสดุมาเปลี่ยน
พรอมรอใหผูขายยืนยัน

จํานวนวัสดุที่จะนํามาเปลี่ยนให

1 บันทึกรายการวัสดุที่ตองการขอเปลี่ยน พรอมทั้งระบุสาเหตุของการขอเปลี่ยนวัสดุ เพื่อสงใหผูมีอํานาจอนุมัติ
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จัดพิมพรายงานราย
ละเอียดการจายวัสดุที่เปน
ประเภทการจายเพื่อเปลี่ยน
สําหรับสงหนวยบัญชี

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-09 ขั้นตอนการจายเพื่อเปลี่ยน หนาที่ :  2 / 2

หนวยคลังพัสดุ หนวยบัญชี

KK-IN-OR-07 รายงานรายละเอียดการจายวัสดุ

ตรวจสอบ
รายงานและ
ใบจายวัสดุ

M

ผาน

ไมผาน

1

CF-GL-01

ขั้นตอนการตรวจสอบ
รายงานและเอกสาร

หาสาเหตุและ
แกไขเอกสารใหถูกตอง

เจาหนาที่สงใบจายและ
รายงานรายละเอียดการ
จายวัสดุไปใหหนวย
บัญชีเพื่อเก็บเปน
หลักฐานทางบัญชี
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-10 ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ โดยวิธีการบริจาค/ทําลาย หนาที่ :  1 /1

หนวยคลังพัสดุ คณะกรรมการสงมอบพัสดุ

จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
บริจาคใหหนวยงานภายนอก

KK-IN-OD-13 หนังสือแจงองคกรที่ขอความอนุเคราะหวัสดุ
KK-IN-OR-06 รายงานรายการวัสดุที่สงมอบใหหนวยงานภายนอก

หัวหนาสวนราชการ
ลงนามอนุมัติ
เห็นชอบ

M
แจงใหองคกรภายนอก
มาติดตอรับวัสดุตามวัน

 เวลาที่แจง

สงมอบวัสดุใหแก
หนวยงานภายนอก

CF-IN-17

ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ

เปนวัสดุที่ตอง
การทําลายหรือไม

คณะกรรมการทําลายวัสดุ
ที่มีในรายการและทําหลักฐาน
หรือภาพถายผลการดําเนินการ
พรอมจัดทํารายงานผลการทําลาย

เสนอหัวหนาสวนราชการ
ลงนามรับทราบผลการทําลาย

ใช

ไมใช

CF-IN-17

ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ
สวนที่1  การบันทึกตัดจําหนายวัสดุ

CF-IN-17

ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ
สวนที่1  การบันทึกตัดจําหนายวัสดุ

แตงตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการทําลาย
พรอมเสนอใหหัวหนา
สวนราชการอนุมัติ

หัวหนาสวนราชการ
อนุมัติผลการแตงตั้ง

M

KK-IN-OD-04 บันทึกแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการทําลาย KK-IN-OR-05 รายงานผลการทําลายวัสดุ

ผานไมผาน

ผาน

ไมผาน

 

 



 
 
 

 

จัดทําเอกสารแสดงผล
การประมูลไดสําหรับผูที่ประมูล

วัสดุไดเพื่อใช
เปนหลักฐานนําไปชําระเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ CF-IN-11 ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด หนาที่ :  1 / 2

หนวยคลังพัสดุ คณะกรรมการขายทอดตลาด

CF-IN-17

จัดทําเอกสารขออนุมัติ
การขายทอดตลาดพรอม

จัดทําประกาศขายทอดตลาด

KK-IN-OD-15 บันทึกเรื่องขออนุมัติดําเนินการขายทอดตลาด,
KK-IN-OD-16 บันทึกเรื่องขอความเห็นชอบดําเนินการขายทอดตลาด,
KK-IN-OD-17 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุหมดสภาพ

นําเสนอผูมี
อํานาจอนุมัติ
ลงนาม

M

ประกาศขายทอดตลาด
และใหผูสนใจเขารวมลงชื่อ

KK-IN-OD-19 บัญชีรายชื่อผูประสงคเขารวมประมูล

คณะกรรมการ
ดําเนินการขายทอดตลาด

สวนที่ 1 การขออนุมัติการขายทอดตลาดและแตงตั้งคณะกรรมการจําหนายโดยวิธีขายทอดตลาด

1

1

KK-IN-OD-20 เอกสารแสดงสิทธิผูประมูลได

คณะกรรมการบันทึก
ผลการขายทอดตลาดลงในรายงาน
รายการพัสดุที่จําหนาย ดวยวิธีขาย

ทอดตลาด

ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ

แตงตั้งคณะกรรมการจําหนาย
โดยวิธีการขายทอดตลาด

KK-IN-OD-18 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดวัสดุ
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ CF-IN-11 การจําหนายวัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด หนาที่ :  2 / 2

หนวยคลังพัสดุ

นําผลการจําหนาย
ทอดตลาดใหหัวหนา
สวนราชการรับทราบ

M

แจงผูประมูลได
มาชําระเงิน
สวนที่เหลือ

ผูประมูลได

1

ใช

ไมใช

2
สวนที่2 การสรุปผลการขายทอดตลาดและชําระเงินสวนที่เหลือ

CF-FN1-04

ขั้นตอนการรับเงินมัดจํา

CF-FN1-05

ขั้นตอนการรับเงินจากการตัดจําหนาย โดยการขายทอดตลาดและตกลงราคา

CF-IN-17

ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ
สวนที่1 การบันทึกตัดจําหนายวัสดุ

รับสําเนาใบเสร็จคาเงิน มัดจําจาก
ผูประมูลเก็บ เปนหลักฐาน

การจายเงิน

ชําระเงินครบ
แลวหรือไม

รับสําเนาใบเสร็จรับเงินสวนที่เหลือ
จากผูประมูลเก็บ เปนหลักฐาน

การจายเงิน

คณะกรรมการขายทอดตลาดจัดทํา
รายงานผลการจําหนาย โดยวิธีขาย

ทอดตลาด เสนอหัวหนา
สวนราชการรับทราบ

KK-IN-OD-21 รายงานผลการจําหนายโดยวิธีขายทอดตลาด

คณะกรรมการขายทอดตลาดจัดทํา
รายงานผลการจําหนาย โดยวิธีขาย

ทอดตลาด เสนอหัวหนา
สวนราชการรับทราบ

KK-IN-OD-21 รายงานผลการจําหนายโดยวิธีขายทอดตลาด

แจงหัวหนาสวนราชการลงนาม
รับทราบผลการจําหนายวัสดุ

KK-IN-ID-07 สําเนาใบเสร็จรับเงิน

KK-IN-ID-07 สําเนาใบเสร็จรับเงิน

 

 

 



 
 
 

IN_ระบบคลังพัสดุ 

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            IN_5- 33 

แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547

CF-IN-12 ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ โดยวิธีการขายตกลงราคา หนาที่ :  1 / 2

หนวยคลังพัสดุ คณะกรรมการขายตกลงราคา

CF-IN-17

จัดทําเอกสารขออนุมัติ
การขายตกลงราคา

KK-IN-OD-23 บันทึกเรื่องขออนุมัติดําเนินการขายแบบตกลงราคา,
KK-IN-OD-24 บันทึกเรื่องขอความเห็นชอบดําเนินการขายแบบตกลงราคา

ใหหัวหนางาน
ที่รับผิดชอบ
ลงนามอนุมัติ

M

นําเสนอผูมี
อํานาจอนุมัติ
ลงนาม

M

สวนที่ 1 การขออนุมัติการขายตกลงราคาและแตงตั้งคณะกรรมการจําหนาย โดยวิธีตกลงราคา1

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

แตงตั้งคณะกรรมการจําหนาย
โดยวิธีการขายตกลงราคา

ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ

KK-IN-OD-14 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขายตกลงราคา

คณะกรรมการคัดเลือกผูมีซื้อ
 และจัดทํารายงานผลการจําหนาย

KK-IN-OD-27 รายงานผลการคัดเลือกผูซื้อ

1

สอบถาม/บันทึกราคาซื้อ
ของผูซื้อแตละราย

KK-IN-OD-22 รายงานราคาซื้อของผูซื้อแตละราย

 

 



 
 
 

 

CF-IN-12 การตัดจําหนายวัสดุ โดยวิธีการขายตกลงราคา หนาที่ :  2 / 2

หนวยคลังพัสดุ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

ผูซื้อวัสดุ

แจงผูประมูลได
มาชําระเงิน

2 สวนที2่ การสรุปผลการขายตกลงราคาและชําระเงินสวนที่เหลือ

CF-FN1-05

ขั้นตอนการรับเงินจากการตัดจําหนาย โดยการขายแบบตกลงราคาและตกลงราคา

รับสําเนาใบเสร็จรับเงิน
จากผูประมูลเก็บ เปนหลักฐาน

การจายเงิน

1

CF-IN-17

ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ
สวนที่1 การบันทึกตัดจําหนายวัสดุ

คณะกรรมการขายทอดตลาดจัดทํา
รายงานผลการจําหนาย โดยวิธีขาย

ตกลงราคา เสนอหัวหนา
สวนราชการรับทราบ

KK-IN-OD-25 รายงานผลการจําหนายโดยวิธีตกลงราคา

แจงหัวหนาสวนราชการลงนาม
รับทราบผลการจําหนายวัสดุ
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พิมพใบแจงการโอน
จากระบบคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-13 ขั้นตอนการโอนวัสดุระหวางคลัง หนาที่ :  1 / 2

ตรวจสอบ
รายการขอโอน

M, S

ผาน

ไมผาน

KK+IN-OD-07 ใบขอโอนวัสดุ

คลังที่ขอโอน

1

เริ่มตน

KK-IN-DT-11 บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติโอนวัสดุ

KK-IN-DT-12 บันทึกนุมัติโอนวัสดุ

สิ้นสุด

ตองการ

ไมตองการ

คลังที่มีความตองการ
โอนวัสดุเตรียม
ขอมูลรายการ
และปริมาณโอน

บันทึกขอโอน

ตองการใหโอนหรือไม
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พิมพเอกสาร
จากระบบคอมพวเตอร
เพื่อเปนหลักฐานการโอน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-13 ขั้นตอนการโอนวัสดุระหวางคลัง หนาที่ :  2 / 2

คลังที่โอนออก คลังที่รับโอน

เจาหนาที่นําวัสดุและ
ใบโอนวัสดุมาสง
คลังที่รับโอน

สิ้นสุด

ตรวจสอบความถูก
ตองของวัสดุ

และเอกสารที่มาสง

M
ผาน

ไมผาน

1

KK-IN-DT-13 บันทึก-ปรับปรุงการโอนวัสดุระหวางคลัง

KK-IN-OD-09 ใบโอนวัสดุ

KK-IN-DT-13 บันทึก-ปรับปรุงการโอนวัสดุระหวางคลัง

สิ้นสุด

เมื่อสิ้นวันเจาหนาที่
ตรวจสอบรายการ
โอนประจําวัน

M

ถูกตอง

ไมถูกตอง

เมื่อสิ้นวันเจาหนาที่
ตรวจสอบรายการ
โอนประจําวัน

M

สิ้นสุด

ไมถูกตอง

ถูกตอง

จัดเก็บวัสดุ ใบโอนวัสดุ
พรอมทั้งสงตนฉบับใบโอน

ใหคลังที่โอนออก

ผูเกี่ยวของดําเนินการ
แกไขใหถูกตอง

นําวัสดุและเอกสาร
ที่มีปญหากลับไป
ตรวจสอบและ

ดําเนินการโอนใหม

เจาหนาที่นําใบโอนวัสดุ
กลับ

บันทึกโอนคืน

สงคืนวัสดุทั้งหมดใหคลังที่โอนออก
เพื่อตรวจสอบ
หาสาเหตุ

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

เจาหนาที่คลังที่รับโอน
ลงนามรับของในใบโอน

ผูเกี่ยวของดําเนินการ
แกไขใหถูกตอง

ยืนยันการโอน
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พิมพใบแจงการโอน
จากระบบคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-14 ขั้นตอนการโอนวัสดุระหวางคณะ หนาที่ :  1 / 2

ตรวจสอบ
รายการขอโอน

M, S

ผาน

ไมผาน

KK+IN-OD-07 ใบขอดอนวัสดุ

คณะที่ขอโอน

1

เริ่มตน

KK-IN-DT-11 บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติโอนวัสดุ

KK-IN-DT-12 บันทึกนุมัติโอนวัสดุ

สิ้นสุด

ตองการ

ไมตองการ

คณะที่มีความตองการ
โอนวัสดุเตรียม
ขอมูลรายการ
และปริมาณโอน

บันทึกขอโอน

ตองการใหโอนหรือไม
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พิมพเอกสาร
จากระบบคอมพวเตอร
เพื่อเปนหลักฐานการโอน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-14 ขั้นตอนการโอนวัสดุระหวางคณะ หนาที่ :  2 / 2

คณะที่โอนออก คณะที่รับโอน

เจาหนาที่นําวัสดุและ
ใบโอนวัสดุมาสง
คณะที่รับโอน

ตรวจสอบความถูก
ตองของวัสดุ

และเอกสารที่มาสง

M
ผาน

ไมผาน

1

KK-IN-OD-09 ใบโอนวัสดุ

KK-IN-DT-14 บันทึก-ปรับปรุงการโอนออกวัสดุระหวางคณะ

สิ้นสุด จัดเก็บวัสดุ ใบโอนวัสดุ
พรอมทั้งสงตนฉบับใบโอน
ใหคคณะที่โอนออก

นําวัสดุและเอกสาร
ที่มีปญหากลับไป
ตรวจสอบและ

ดําเนินการโอนใหม

เจาหนาที่นําใบโอนวัสดุ
กลับ

สงคืนวัสดุทั้งหมดใหคณะที่
โอนออกเพื่อตรวจสอบ

หาสาเหตุ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

เจาหนาที่คณะที่รับโอน
ลงนามรับของในใบโอน

บันทึกการโอน

KK-IN-DT-15 บันทึก-ปรับปรุงการรับโอนวัสดุระหวางคณะ

บันทึกรับโอน

จัดพิมพรายงานราย
ละเอียดการจายวัสดุ

ที่เปนประเภทการจายเพื่อโอนวัสดุ
สําหรับสงหนวยบัญชี

ขั้นตอนการตรวจสอบ
รายงานและเอกสาร

KK-IN-OR-07 รายงานรายละเอียดการจายวัสดุ

เจาหนาที่สงใบจายและ
รายงานรายละเอียดการ
จายวัสดุไปใหหนวย
บัญชีเพื่อเก็บเปน
หลักฐานทางบัญชี

CF-GL-01 จัดพิมพรายงานราย
ละเอียดการรับที่เปน
ประเภทการรับจาก
การโอนสําหรับ
สงหนวยบัญชี

KK-IN-OR-06 รายงานรายละเอียดการรับวัสดุ

ขั้นตอนการตรวจสอบ
รายงานและเอกสาร

เจาหนาที่สงใบรับโอนและ
รายงานรายละเอียดการ
รับวัสดุไปใหหนวย
บัญชีเพื่อเก็บเปน
หลักฐานทางบัญชี

CF-GL-01

พิมพเอกสารการรับโอน
จากระบบคอมพิวเตอร

 เพื่อเปนหลักฐานการรับโอน

KK-IN-OD-09 ใบโอนวัสดุ

 



 
 
 

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-15 ขั้นตอนการตรวจนับวัสดุประจําป หนาที่ :  1 / 2

หนวยคลังพัสดุ

เริ่มตน

คณะกรรมการตรวจนับประจําป / สตง. / หัวหนาสวนราชการ

ตรง ไมตรง

พิมพรายงานวัสดุคงเหลือ
พรอมแบบฟอรมการตรวจนับ

จากระบบคอมพิวเตอร

KK-IN-OR-04 รายงานวัสดุคงเหลือ ,
KK-IN-OR-10 รายงานแบบฟอรมการตรวจนับ (ฉบับราง)

1

KK-IN-DT-20 บันทึก-ปรับปรุงผลการตรวจนับ

เมื่อถึงวันตรวจนับ หยุดการทํา
รายการเบิก-จาย-โอน วัสดุ
เพื่อเตรียมพิมพรายงาน

วัสดุคงเหลือ

ทําการตรวจนับ
และบันทึก

ผลที่ไดลงแบบฟอรม
การตรวจนับ

   บันทึกผลการตรวจนับ

ยอดที่นับไดตรงตาม
ยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุ

หรือไม

แตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบ
การรับ - จายและตรวจนับ

วัสดุคงเหลือ

KK-IN-OD-29 บันทึกขอความ แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับจายพัสดุ และตรวจนับวัสดุคงเหลือ
ประจําปงบประมาณ

นําเสนอผูมี
อํานาจอนุมัติ
ลงนาม

M

เจาหนาที่ทําการตรวจสอบหลักฐาน
การรับ - จายวัสดุ

แจงเจาหนาที่ตรวจสอบการ
รับ - จาย ใหมาตรวจสอบวัสดุ พิมพรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ

เพื่อจัดสงใหเจาหนาที่ตรวจสอบ/
/ หัวหนาสวนราชการลงนามอนุมัติ

KK-IN-OR-10 รายงานผลการตรวจนับวัสดุ

นําเสนอเจาหนาที่
ตรวจสอบ

ลงนามรับทราบ

นําเสนอหัวหนาคลัง
พัสดุและหัวหนาสวน
ราชการลงนาม
รับทราบ

จัดสงสําเนารายงานผล
การตรวจสอบวัสดุใหกับ

สตง.

KK-IN-OD-10 แบบฟอรมการตรวจนับ   ( ฉบับราง   )

MM

KK-IN-OR-10 รายงานผลการตรวจนับวัสดุ  ,
KK-IN-OD-28 บันทึกขอความ  เรื่องรายงานผลการตรวจสอบ
การรับจายวัสดุ  และตรวจนับวัสดุคงเหลือประจําปงบประมาณ

จัดเก็บสําเนารายงานผล
การตรวจสอบ เพื่อเปนหลักฐานสิ้นสุด

จัดสงสําเนารายงานผล
การตรวจสอบวัสดุให
คณะ / หนวยงาน

KK-IN-OR-10 รายงานผลการตรวจนับวัสดุ
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จัดพิมพรายงานสรุป
รายการวัสดุที่ตองมีการ
ปรับปรุงจํานวนคงเหลือ
สําหรับสงหนวยบัญชี

พิมพใบปรับปรุงวัสดุจาก
ระบบคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-15 ขั้นตอนการตรวจนับวัสดุประจําป หนาที่ :  2 / 2

หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-OD-11 ใบปรับปรุงวัสดุ

KK-IN-DT-21 บันทึกอนุมัติรายการขอ
                 ปรับปรุงยอดคงเหลือ

แตงตั้งกรรมการสอบหาขอเท็จจริง
สาเหตุของผลตางที่เกิดขึ้น
โดยนําหลักฐานที่ใชในการ

เบิก-จาย-โอน ไดแก ใบเบิกวัสดุ
ใบจายวัสดุ และใบโอนวัสดุ
 เพื่ออางอิงการปรับปรุงยอด

1

หนวยบัญชี

ตรวจสอบ
รายงานและ

ใบปรับปรุงวัสดุ

M

CF-GL-01

ขั้นตอนการตรวจสอบ
รายงานและเอกสาร

KK-IN-OR-09 รายงานวัสดุที่ตองมีการปรับปรุง

ไมผาน

ผาน

ผูมีอํานาจเซ็นรับทราบ
ผลการตรวจนับ
และปรับปรุง

เจาหนาที่คลัง
หาสาเหตุของ
ผลตางที่เกิดขึ้น

เจาหนาที่ปรับปรุง
รายการวัสดุ

เจาหนาที่สงใบปรับปรุงวัสดุ
และรายงานสรุปรายการวัสดุ

ที่ตองมีการปรับปรุง
ไปใหหนวยบัญชี
เพื่อเก็บเปน

หลักฐานทางบัญชี

หาสาเหตุและ
แกไขเอกสารใหถูกตอง

พิจารณาวิธีการปรับปรุงที่
อนุมัติดวยวิธีการตัดจําหนาย

หรือไม

ใช

ไมใช

CF-IN-17

ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-16 ขั้นตอนการนับวัสดุระหวางป หนาที่ :  1 / 2

หนวยคลังพัสดุ

เริ่มตน

ทําการตรวจนับ
และบันทึกผลที่ไดลง

รายงานแบบฟอรมการตรวจนับ
(ฉบับราง)

ยอดที่นับไดตรงตาม
ยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุ

หรือไม

ตรง

ไมตรง

พิมพรายงานวัสดุคงเหลือประจําป
งบประมาณจากระบบคอมพิวเตอร

KK-IN-DT-20 บันทึก-ปรับปรุงผลการตรวจนับ
เมื่อตองการทําการ
สุมตรวจนับวัสดุ

เจาหนาที่หยุดการทํารายการ
เบิก-จาย-โอน วัสดุ

   บันทึกผลการตรวจนับ

KK-IN-OR-04 รายงานวัสดุคงเหลือ ,
KK-IN-OR-10 รายงานแบบฟอรมการตรวจนับ (ฉบับราง)

1

พิมพรายงานผลการตรวจนับ
และสงใหหัวหนางานรับทราบ สิ้นสุด

KK-IN-OR-10 รายงานผลการตรวจนับวัสดุ
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-16 ขั้นตอนการนับวัสดุระหวางป หนาที่ :  2 / 2

หนวยคลังพัสดุ

จัดพิมพรายงานสรุป
รายการวัสดุที่ตองมีการ
ปรับปรุงจํานวนคงเหลือ
สําหรับสงหนวยบัญชี

พิมพใบปรับปรุงวัสดุจาก
ระบบคอมพิวเตอร

KK-IN-DT-21 บันทึกอนุมัติรายการขอ
                 ปรับปรุงยอดคงเหลือ

นําหลักฐานที่ใชในการ
เบิก-จาย-โอน ไดแก ใบเบิกวัสดุ
ใบจายวัสดุ และใบโอนวัสดุ
 เพื่ออางอิงการปรับปรุงยอด

1

ตรวจสอบ
รายงานและ

ใบปรับปรุงวัสดุ

M

CF-GL-01

KK-IN-OR-09 รายงานวัสดุที่ตองมีการปรับปรุง

ไมผาน

ผาน

ผูมีอํานาจเซ็นรับทราบ
ผลการตรวจนับ
และปรับปรุง

เจาหนาที่คลัง
หาสาเหตุของ
ผลตางที่เกิดขึ้น

เจาหนาที่ปรับปรุง
รายการวัสดุ

เจาหนาที่สงใบปรับปรุงวัสดุ
และรายงานสรุปรายการวัสดุ

ที่ตองมีการปรับปรุง
ไปใหหนวยบัญชี
เพื่อเก็บเปน

หลักฐานทางบัญชี

หาสาเหตุและ
แกไขเอกสารใหถูกตอง

พิมพรายงานผลการตรวจนับ
และสงใหหัวหนางานรับทราบ สิ้นสุด

KK-IN-OR-10 รายงานผลการตรวจนับวัสดุ

KK-IN-OD-11 ใบปรับปรุงรายการวัสดุ
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-17 ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ หนาที่ :  1 / 3

หนวยคลังพัสดุ

ขั้นตอนการตรวจนับวัสดุประจําป

CF-IN-15

รวบรวมขอมูล เพื่อบันทึก
รายการตัดจําหนาย

จัดทําบันทึกขอแตงตั้ง
คระกรรมการสอบหาขอเท็จจริง

ผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติพรอมออกคํา

สั่งแตงตั้ง

M

คณะกรรมการ ทําการสอบหา
ขอเท็จจริง หลังจากที่ไดรายงานผล

การตรวจสอบวัสดุประจําป

คณะกรรมการจัดทํารายงานสรุป
ผลจากการสอบหาขอเท็จจริง

พรอมทั้งเสนอแนวทางการดําเนินก
ารกับวัสดุ เชน ขาย,
บริจาค, ทําลาย  ฯ

CF-IN-10

การจําหนายวัสดุ โดยวิธีการบริจาค  / ทําลาย

จัดการวัสดุดวย
วิธีทําลายหรือบริจาค

1

KK-IN-OD-30 บันทึกขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง

KK-IN-ID-05 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง

เสนอหัวหนาสวน
ราชการพิจารณา
อนุมัติเห็นชอบ

M

ใช

ไมใช

 

KK-IN-IR-01 รายงานผลสรุปการสอบหาขอเท็จจริง

 



 
 
 

 

พิมพรายการวัสดุ
ที่ตองการตัดจําหนาย
จากระบบคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-17 ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ หนาที่ :  2 / 3

หนวยคลังพัสดุ คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา

KK-IN-OD-12 รายการวัสดุที่จะดําเนินการตัดจําหนาย

ไมผาน

ผาน

จัดทําบันทึกขอแตงตั้ง
คณะกรรมการ

ประเมินราคาขั้นต่ํา

ใหหัวหนาสวน
ราชการลงนาม
อนุมัติผลการ

ประเมินราคาขั้นต่ํา

M
CF-IN-11

การจําหนายวัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด

CF-IN-12

การจําหนายวัสดุ โดยวิธีการตกลงราคา

2

KK-IN-DT-16 บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติ
                จําหนายโอยวิธีการขาย

ขออนุมัติ
รายการและ

วิธีการตัดจําหนาย

M, S

KK-IN-DT-17 บันทึกอนุมัติจําหนายโอยวิธีการขาย

บันทึกรายการขออนุมัติตัดจําหนาย

เจาหนาที่แกไขรายการ
ใหถูกตอง

1

ผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติพรอมออกคํา

สั่งแตงตั้ง

M

คณะกรรมการจัดทํา
รายงานผลการประเมินราคาขั้นต่ํา

KK-IN-OD-26ผลการประเมินราคาขั้นต่ํา

KK-IN-OD-06 บันทึกขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา

KK-IN-ID-06 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา
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จัดพิมพรายงานราย
ละเอียดการจายที่เปน

ประเภทการจายเพื่อจําหนาย
วัสดุสําหรับสงหนวยบัญชี

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบคลังพัสดุ

CF-IN-17 ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ หนาที่ :  3 / 3

หนวยคลังพัสดุ หนวยบัญชี

KK-IN-DT-18 บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายโดยวิธีการขาย

CF-GL-01

ขั้นตอนการตรวจสอบ
รายงานและเอกสาร

KK-IN-OR-07 รายงานรายละเอียดการจายวัสดุ

ตรวจสอบ
รายงานและ
ใบจายวัสดุ

M

ผาน

ไมผาน

2

พิมพรายการวัสดุที่ดําเนินการ
จําหนายโดยวิธีการตางๆจากระบบ

คอมพิวเตอร

บันทึกตัดจําหนาย

หาสาเหตุและ
แกไขเอกสารใหถูกตอง

เจาหนาที่สงใบจายและ
รายงานรายละเอียดการ
จายวัสดุไปใหหนวย
บัญชีเพื่อเก็บเปน
หลักฐานทางบัญชี

1

สวนที่1  การบันทึกตัดจําหนายวัสดุ

1 ใบจายวัสดุจะแบงออกเปน 3 ประเภทคือ
    - จายสําหรับการขายทอดตลาด
    - จายสําหรับการขายตกลงราคา
    - จายสําหรับการบริจาค / ทําลาย
2 แจงกระทรวงการคลังกรณีตัดจําหนายเปน 0

KK-IN-OD-03 ใบจายวัสดุ  1

จัดทําเอกสารแจงการจําหนายวัสดุ
ออกจากบัญชี เพื่อสงใหสตง.

/ กระทรวงการคลัง
สิ้นสุด
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5.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการคํานวณความตองการวัสดุ CF-IN-01 

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ค. 2547  

CO
NT

RO
L

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. เมื่อตองการทําเรื่องสั่งซื้อวัสดุ เจาหนาที่พิจารณารายการวัสดุที่ตองมีการหาปริมาณการสั่งซื้อ โดยขั้นตอน
และวิธีการคํานวณแบงเปน 2 ประเภท ตามวัตถุประสงคของการสั่งซื้อ ไดแก 1. เพื่อการสั่งซื้อวัสดุสําหรับ
ปงบประมาณใหม หรือ 2. เพื่อการสั่งซื้อวัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อ 

หนวยคลังพัสดุ    
 

2. ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคของการสั่งซื้อ      
2.1 กรณีที่เปนการคํานวณปริมาณสั่งซื้อวัสดุสําหรับปงบประมาณใหม  

2.1.1 เมื่อสิ้นปงบประมาณ เจาหนาที่รวบรวมขอมูลรายการวัสดุและจํานวนที่คาดวาตองการใชในป
งบประมาณใหมเพื่อเตรียมบันทึกลงระบบคอมพิวเตอร 

คณะ/หนวยงาน  

2.1.2  เจาหนาที่บันทึกรายการและจํานวนวัสดุแตละชนิดที่ตองการลงระบบคอมพิวเตอร คณะ/หนวยงาน  
KK-IN-DT-02  

2.1.3 เจาหนาที่จัดพิมพรายการวัสดุที่มีความตองการสั่งซื้อของปกอนหนานี้ไดจากระบบ
คอมพิวเตอร 

หนวยคลังพัสดุ  

KK-IN-OR-01
2.1.4 พิจารณาวาตองการขอมูลความตองการสั่งซื้อวัสดุของปกอนหนานี้หรือไม เนื่องจากเจาหนาที่

สามารถพิมพรายงานเพียงเพื่อสอบถามขอมูล 
หนวยคลังพัสดุ  

2.1.4.1 กรณีที่ยังไมตองการนําขอมูลความตองการสั่งซื้อวัสดุของปกอนหนานี้ ใหสิ้นสุด
การปฏิบัติงาน 

 

2.1.4.2 กรณีที่ตองการนําขอมูลผลการคํานวณไปสั่งซื้อ ปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป  
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     รายงานการออกแบบระด

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

ัสดุ 
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     2.1.5 เปรียบเทียบขอมูลการเบิกใชวัสดุในปกอนหนา ที่คํานวณไดจากระบบคอมพิวเตอรกับความ
ตองการที่ไดจากคณะ/หนวยงาน 

หนวยคลังพัสดุ  

2.1.6 ตองการปรับปรุงรายการและปริมาณการสั่งซื้อที่ไดจากการคํานวณ  
2.1.6.1 กรณีที่ตองการปรับปรุงรายการและปริมาณที่ตองการสั่งซื้อ  เจาหนาที่บันทึกแก

ไขรายการในระบบคอมพิวเตอร 
หนวยคลังพัสดุ  

KK-IN-DT-03  
2.1.6.1.1 เจาหนาที่พิมพรายการวัสดุที่มีความตองการสั่งซื้อ และเตรียมยืนยันราย

การโดยผูมีอํานาจในขั้นตอนที่ 2.1.7 
หนวยคลังพัสดุ     

  KK-IN-OR-01    
2.1.6.2 กรณีที่ไมตองการแกไขรายการและปริมาณที่ตองการสั่งซื้อ ปฏิบัติตามขั้นตอนถัด

ไป 
     

2.1.7 เจาหนาที่ผูมีอํานาจทําการยืนยันรายการและปริมาณวัสดุที่มีความตองการสั่งซื้อ เพื่อสงเรื่อง
ไปที่หนวยงานวางแผนงบประมาณ 

   
  

  KK-IN-DT-03   
2.1.7.1 ถาเรื่องไมผานการอนุมัติยืนยันรายการ      

2.1.7.1.1 กรณีที่ไมผานการอนุมัติเนื่องจากไมตองการใหสั่งซื้อ สิ้นสุดการปฏิบัติ
งาน 

     

2.1.7.1.2 กรณีที่ตองการใหแกไขรายการและปริมาณที่ตองการสั่งซื้อใหม โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอน 2.1.6 

     

2.1.7.2 ถาเรื่องผานการอนุมัติ ปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป      
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IN_ระบบคลังพ

     รายงานการออกแบบระด

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

ัสดุ 
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2.1.8 สงรายการวัสดุที่ตองการสั่งซื้อไประบบวางแผนงบประมาณ เพื่อจะไดนํารายละเอียดดังกลาว
ไปจัดสรรงบประมาณใหแตละคณะ/หนวยงาน 

หนวยคลังพัสดุ     

2.2 กรณีที่เปนการคํานวณปริมาณสั่งซื้อวัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อ      
2.2.1 เจาหนาที่สามารถดึงขอมูลรายงานวัสดุถึงจุดสั่งซื้อโดยระบบคอมพิวเตอรจะทําการประมวล

ผล เพื่อหารายการวัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อ โดยคํานวณจากตัวแปรตางๆ ที่กําหนดไว โดยเจาหนาที่
สามารถทําการแกไขตัวแปรตางๆไดในภายหลัง 

หนวยคลังพัสดุ    
 

2.2.2 เจาหนาที่สามารถพิมพรายงานวัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อได หนวยคลังพัสดุ     
 KK-IN-OR-02 

2.2.3 สงรายการวัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อไประบบจัดซื้อ/จัดจาง เพื่อเขาขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางวิธีตางๆ
ตามความเหมาะสม 

หนวยคลังพัสดุ     

2.2.3.1 กรณีวัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อมีการทําสัญญาแลว จะเขาขั้นตอนการทําใบสั่งตามสัญญา
จะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ (CF-PO-15) 

     

2.2.3.2 กรณีที่เปนวัสดุที่ยังไมมีการทําสัญญา จะเขาขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางวิธีตางๆ
ตามความเหมาะสม ไดแก ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ / งานจาง  วิธีตกลงราคา 
/ กรณีพิเศษ และวิธีพิเศษ (CF-PO-01), ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ / งานจาง  
วิธีประกวดราคาและวิธีสอบราคา (CF-PO-02) 
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-IN-DT-02 บันทึกความตองการวัสดุของคณะ KK-IN-OR-01 รายงานวัสดุที่มีความตองการสั่งซื้อ 

 KK-IN-DT-03 บันทึก-ปรับปรุงความตองการวัสดุของคณะ KK-IN-OR-02 รายงานวัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อ 

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัสดุ CF-IN-02 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S
1. ไดรับใบแจงขอขึ้นทะเบียนวัสดุ จาก คณะ/หนวยงาน หรือ หนวยจัดหาพัสดุ จากขั้นตอนที่ตองการขอออก

รหัส ไดแก ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ / งานจาง  วิธีตกลงราคา / กรณีพิเศษ และวิธีพิเศษ    (CF-PO-
01), ขั้นตอนการขอซื้อ/ขอจางพัสดุ / งานจาง            วิธีประกวดราคาและวิธีสอบราคา (CF-PO-02) 

คณะ/หนวยงาน

 KK-IN-ID-01 

2. ตองการใหมีการออกรหัสวัสดุใหม
2.1. กรณีที่ตองการออกรหัสวัสดุใหม เจาหนาที่ทําการออกรหัสวัสดุตามคูมือการกําหนดรหัสพัสดุ 

สํานักงบประมาณ (เขาโปรแกรมกําหนดขอมูลพื้นฐาน กรณีที่ยังไมมีขอมูลกลุม ประเภท หรือ 
ชนิดของวัสดุที่ตองการออกรหัส อยูในฐานขอมูล จะตองทําการกําหนดกอนที่จะออกรหัสวัสดุ
ใหม) 

หนวยคลังพัสดุ

 KK-IN-RT-12

2.2. กรณีที่ไมตองการออกรหัสวัสดุใหม เนื่องจากพบวาวัสดุที่ตองการขอรหัสมีการกําหนดรหัส
แลว ใหปฏิบัติขั้นตอนถัดไป 

 

3. สงใบแจงขอขึ้นทะเบียนใหคณะ/หนวยงาน เพื่อแจงใหทราบรหัสวัสดุที่ตองการ และกลับเขาขั้นตอนที่
ตองการออกรหัส 

หนวยคลังพัสดุ
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IN_ระบบคลังพัสดุ 
แกไขเม่ือ : 23 มี.

     รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           IN_5- 51

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-IN-ID-01 ใบแจงขอขึ้นทะเบียน   

 KK-IN-RT-12 บันทึกหารขึ้นทะเบียนวัสดุ   

 

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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ขั้นตอนการรับจากการซื้อ CF-IN-03 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. เจาหนาที่คลังพัสดุไดรับเอกสารตรวจรับวัสดุ จากหนวยงานขอซื้อ – ขอจาง  หนวยคลังพัสดุ     KK-PO-OD-07

2. บันทึกผลการตรวจรับฯ หนวยคลังพัสดุ
 KK-IN-DT-04

3. เจาหนาที่จัดพิมพรายงานรายละเอียดการรับวัสดุ ประเภทการรับจากการซื้อเพื่อสงหนวยบัญชี หนวยคลังพัสดุ     
KK-IN-OR-06

4. ตรวจสอบรายงานรายละเอียดการรับวัสดุกับใบตรวจรับวัสดุ กอนที่จะสงใหหนวยบัญชี      
4.1 กรณีที่รายงานไมผานการตรวจสอบ เจาหนาที่หาสาเหตุและแกไขรายงานใหถูกตอง จากนั้นปฏิบัติ

ตามขั้นตอนที่ 3 
หนวยคลังพัสดุ

4.2 กรณีที่รายงานผานการตรวจสอบ ปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป

5. สงรายงานรายละเอียดการรับวัสดุและใบรับวัสดุทั้งหมด ไปใหหนวยบัญชีเพื่อเก็บเปนหลักฐานทางบัญชี 
ในขั้นตอนการตรวจสอบการบันทึกบัญชีจากระบบตางๆ (CF-GL-01) 

หนวยคลังพัสดุ

     
      

       

       

        

     

 

 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         

 

 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-PO-OD-07 ใบตรวจรับวัสดุ/งานจาง   

 KK-IN-DT-04 บันทึก-ปรับปรุงการรับวัสดุจากการตรวจรับ KK-IN-OR-06 รายงานรายละเอียดการรับวัสดุ 
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ขั้นตอนการรับคืนจากการเปลี่ยน CF-IN-04 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จากขั้นตอนการจายเพื่อเปลี่ยน เจาหนาที่รับวัสดุที่ผูขายนํามาเปลี่ยน พรอมใบสงของ  หนวยคลังวัสดุ     

      KK-IN-ID-04 

2. เตรียมใบแจงการขอเปลี่ยนเพื่อตรวจสอบวัสดุที่ไดรับจากการเปลี่ยนกับผูขาย หนวยคลังวัสดุ     

3. ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของวัสดุที่ผูขายนํามาเปลี่ยนกับใบแจงการขอเปลี่ยน  หนวยคลังวัสดุ     

3.1. กรณีวัสดุที่มาสงไมผานการตรวจสอบทั้งหมด เจาหนาที่แจงใหผูขายนําวัสดุมาเปลี่ยนใหมใหครบ
ตามจํานวนที่ขอเปลี่ยน 

หนวยคลังวัสดุ     

3.2. กรณีวัสดุที่มาสงผานการตรวจสอบบางสวน เจาหนาที่ลงนามในใบแจงการขอเปลี่ยน และระบุ
จํานวนวัสดุตามจํานวนที่ไดรับจริง พรอมทั้งแจงใหผูขายนําวัสดุมาเปลี่ยนใหมใหครบตามจํานวนที่
ขอเปลี่ยน จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป 

หนวยคลังวัสดุ  
 

 
 

4. บันทึกรับวัสดุที่ไดจากการเปลี่ยน โดยอางอิงใบแจงการขอเปลี่ยน  หนวยคลังวัสดุ     

       KK-IN-DT-05

5. พิมพใบรับวัสดุจากระบบคอมพิวเตอรเพื่อเปนหลักฐานการรับวัสดุเขาคลัง หนวยคลังวัสดุ     
    KK-IN-OD-01   

 

 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
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6. สงสําเนาใบแจงการขอเปลี่ยนใหผูขาย หนวยคลังวัสดุ     

7. จัดเก็บวัสดุ ใบแจงการขอเปลี่ยน ใบรับวัสดุ หนวยคลังวัสดุ     

8. เจาหนาที่จัดพิมพรายงานรายละเอียดการรับวัสดุ ประเภทการรับจากการเปลี่ยนเพื่อสงหนวยบัญชี หนวยคลังวัสดุ     
KK-IN-OR-06

9. ตรวจสอบรายงานรายละเอียดการรับวัสดุกับใบรับวัสดุ กอนที่จะสงใหหนวยบัญชี      
9.1 กรณีที่รายงานไมผานการตรวจสอบ เจาหนาที่หาสาเหตุและแกไขรายงานใหถูกตอง จากนั้นปฏิบัติ

ตามขั้นตอนที่ 7 
หนวยคลังวัสดุ

 9.2     กรณีที่รายงานผานการตรวจสอบ ปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป 
 

     

10. สงรายงานรายละเอียดการรับวัสดุและใบรับวัสดุทั้งหมด ไปใหหนวยบัญชีเพื่อเก็บเปนหลักฐานทางบัญชี 
ในขั้นตอนการตรวจสอบการบันทึกบัญชีจากระบบตางๆ (CF-GL-01) 

หนวยคลังวัสดุ

       

      

     

 

 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-IN-ID-04 ใบสงของ  KK-IN-OD-01 ใบรับวัสดุ 

 KK-IN-DT-05 บันทึก-ปรับปรุงการรับวัสดุจากการเปลี่ยน KK-IN-OR-06 รายงานรายละเอียดการรับวัสดุ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
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ขั้นตอนการรับจากการจัดทําเอง CF-IN-05 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. นําวัสดุที่จัดทําเสร็จแลวมาสงเขาคลังพรอม ใบแจงจัดทํา และใบสงมอบวัสดุจัดทํา งานผลิต     
    KK-IN-ID-03    

ทําการตรวจสอบ ปริมาณและคุณภาพกับเอกสารที่นํามาสง กอนที่จะทําการรับเขาคลัง       
2.1. กรณีวัสดุผลิตที่มาสงไมผานการตรวจสอบทั้งหมด เจาหนาที่สงคืนวัสดุทั้งหมดใหงานผลิตเพื่อ

ตรวจสอบหาสาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้น สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
หนวยคลังพัสดุ     

2. 

2.2. กรณีวัสดุผลิตที่มาสงผานการตรวจสอบบางสวน เจาหนาที่ลงนามในใบสงมอบวัสดุผลิต และระบุ
จํานวนวัสดุตามจํานวนที่ยอมรับเขาคลัง จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป 

หนวยคลังพัสดุ     

3. บันทึกรับวัสดุที่จัดทําเขาคลัง โดยอางอิงใบจายวัสดุเพื่อจัดทําเอง หนวยคลังพัสดุ

 KK-IN-DT-06

4. พิมพใบรับวัสดุจากระบบคอมพิวเตอรเพื่อเปนหลักฐานการรับวัสดุเขาคลัง หนวยคลังพัสดุ     
    KK-IN-OD-01   

5. สงสําเนาใบสงมอบวัสดุจัดทํา, สําเนาใบรับวัสดุ ใหงานผลิต และใบแจงใหจัดทํา หนวยคลังพัสดุ     

6. จัดเก็บวัสดุจัดทํา ใบสงมอบวัสดุจัดทํา และใบรับวัสดุ หนวยคลังพัสดุ     

7. เจาหนาที่จัดพิมพรายงานรายละเอียดการรับวัสดุ ประเภทการรับจากการจัดทําเพื่อสงหนวยบัญชี หนวยคลังพัสดุ     
KK-IN-OR-06

     

      

Control Point   (M = Manual, S = System)         

 

 

       



 

IN_ระบบคลังพ

     รายงานการออกแบบระด
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M S 

ัสดุ 
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8. ตรวจสอบรายงานรายละเอียดการรับวัสดุกับใบรับวัสดุ กอนที่จะสงใหหนวยบัญชี      
8.1. กรณีที่รายงานไมผานการตรวจสอบ เจาหนาที่หาสาเหตุและแกไขรายงานใหถูกตอง จากนั้นปฏิบัติ

ตามขั้นตอนที่ 7 
หนวยคลังพัสดุ

8.2. กรณีที่รายงานผานการตรวจสอบ ปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป

9. สงรายงานรายละเอียดการรับวัสดุและใบรับวัสดุทั้งหมด ไปใหหนวยบัญชีเพื่อเก็บเปนหลักฐานทางบัญชี 
ในขั้นตอนการตรวจสอบการบันทึกบัญชีจากระบบตางๆ (CF-GL-01) 

หนวยคลังพัสดุ

       

        

     

 

 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-IN-ID-03 ใบสงมอบวัสดุจัดทําเอง  KK-IN-OD-01 ใบรับวัสดุ 

 KK-IN-DT-06 บันทึก-ปรับปรุงการรับวัสดุ KK-IN-OR-06 รายงานรายละเอียดการรับวัสดุ 

Control Point   (M = Manual, S = System)         

 

 



 

IN_ระบบคลังพัสดุ 
แกไขเม่ือ  23 มี.ค . 2547
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ขั้นตอนการรับคืนจากการเบิกผิด CF-IN-06 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. คณะ/หนวยงาน ทําการสงคืนวัสดุที่เบิกผิด พรอมสําเนาใบจายวัสดุ ใหกับหนวยคลังพัสดุ  คณะ/หนวยงาน     
    KK-IN-OD-03    

2. ทําการตรวจสอบ ปริมาณและคุณภาพกับเอกสารที่นํามาสง กอนที่จะทําการรับเขาคลัง       

3. บันทึกรับวัสดุเขาคลัง โดยอางอิงใบจายวัสดุเพื่อใช หนวยคลังพัสดุ

 KK-IN-DT-06

4. พิมพใบรับวัสดุจากระบบคอมพิวเตอรเพื่อเปนหลักฐานการรับวัสดุเขาคลัง หนวยคลังพัสดุ     
    KK-IN-OD-01   

5. จัดเก็บวัสดุ และใบรับวัสดุ หนวยคลังพัสดุ     

6. เจาหนาที่จัดพิมพรายงานรายละเอียดการรับวัสดุ ประเภทการรับจากการเบิกผิด เพื่อสงหนวยบัญชี หนวยคลังพัสดุ     
KK-IN-OR-06

7. ตรวจสอบรายงานรายละเอียดการรับวัสดุกับใบรับวัสดุ กอนที่จะสงใหหนวยบัญชี      
7.1 กรณีที่รายงานไมผานการตรวจสอบ เจาหนาที่หาสาเหตุ   
           และแกไขรายงานใหถูกตอง จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 6 

หนวยคลังพัสดุ

7.2 กรณีที่รายงานผานการตรวจสอบ ปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป 

8 สงรายงานรายละเอียดการรับวัสดุและใบรับวัสดุทั้งหมด ไปใหหนวยบัญชีเพื่อเก็บเปนหลักฐานทางบัญชี 
ในขั้นตอนการตรวจสอบการบันทึกบัญชีจากระบบตางๆ (CF-GL-01) 

หนวยคลังพัสดุ     

     
      

       

       

       

Control Point   (M = Manual, S = System)         
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-IN-OD-03 ใบจายวัสดุ KK-IN-OD-01 ใบรับวัสดุ 

 KK-IN-DT-06 บันทึก-ปรับปรุงการรับวัสดุ KK-IN-OR-06 รายงานรายละเอียดการรับวัสดุ 

 

Control Point   (M = Manual, S = System)         

 

 



 

IN_ระบบคลังพัสดุ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           IN_5-

ขั้นตอนการจายเพื่อใช CF-IN-07 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. เมื่อมีความตองการใชวัสดุ เจาหนาที่รวมรวมขอมูลเพื่อบันทึกเบิกวัสดุ คณะ/หนวยงาน     
2. จัดทําเอกสารประกอบในการเบิก เชน ใบซอมแซม (ถามี) คณะ/หนวยงาน     
3. บันทึกรายการเบิกวัสดุลงในระบบคอมพิวเตอร คณะ/หนวยงาน

KK-IN-DT-07

4. จัดพิมพใบขอเบิกวัสดุ จากระบบคอมพิวเตอร คณะ/หนวยงาน
KK-IN-OD-02

5. ใหผูมีอํานาจอนุมัติ ทําการอนุมัติรายการเบิก คณะ/หนวยงาน     
5.1 กรณีที่ไมผานการอนุมัติ เจาหนาที่แกไขรายการใหถูกตอง แลวปฏิบัติขั้นตอนที่ 4 ใหม คณะ/หนวยงาน

5.2 กรณีที่ผานการอนุมัติ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป

6. ตรวจสอบใบเบิกและเอกสารประกอบใหถูกตองและครบถวน หนวยคลังพัสดุ     
6.1 กรณีที่ไมผานการตรวจสอบ ใหกลับไปทําการตรวจสอบที่ขั้นตอนที่ 5ใหม

6.2 กรณีที่ผานการตรวจสอบ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป

7. ทําการพิจารณาวามีวัสดุพอจายหรือไม หนวยคลังพัสดุ     
7.1 กรณีที่ไมเพียงพอ ใหปฏิบัติดังนี้

     
       

     
       

      
       

       
       

       

Control Point   (M = Manual, S = System)         

ค.  2547  60 



 

IN_ระบบคลังพ

รายงานการออกแบบระด

CO
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

ัสดุ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

ับฟงกชัน                                                                                                           IN_5-

   
   

7.1.1 รวบรวมใบเบิกวัสดุ สงใหหนวยจัดหาพัสดุเพื่อการดําเนินการขอซื้อวัสดุตอไป ในขั้นตอนการ
ขอซื้อ/ขอจาง พัสดุ/งานจาง วิธีตกลงราคา/กรณีพิเศษ และวิธีพิเศษ กรณีหนวยจัดหาพัสดุเปนผู
ทํารายงานขอซื้อ/ขอจาง (CF-PO-01) 

หนวยคลังพัสดุ

7.2 กรณีที่มีเพียงพอ ใหปฏิบัติขั้นตอนถัดไป

8. ใหหัวหนางานพัสดุทําการอนุมัติการเบิกจายวัสดุ หนวยคลังพัสดุ  KK-IN-DT-08    
9. บันทึกตัดจายวัสดุ ในระบบคอมพิวเตอร หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-DT-09

10. พิมพใบจายวัสดุออกจากระบบคอมพิวเตอร เพื่อเปนหลักฐานในการจายวัสดุ หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-OD-03

11. จัดวัสดุสงใหคณะ/หนวยงาน พรอมใบเบิกวัสดุ,ใบจายวัสดุ และเอกสารแนบ หนวยคลังพัสดุ     
12. ตรวจนับความถูกตองของวัสดุและเอกสาร คณะ/หนวยงาน     

12.1 กรณีที่ไมถูกตอง ใหเจาหนาที่คลังแกไขใหถูกตอง โดยกลับไปทําขั้นตอนที่ 9ใหม

12.2 กรณีที่ถูกตอง ใหปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป    

13. เจาหนาที่คณะ/หนวยงาน ลงนามรับของในใบจายวัสดุ และนําวัสดุ ใบเบิกใบจายและเอกสารแนบกลับไป
เก็บที่คณะหนวยงาน 

คณะ/หนวยงาน     

14. เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุ ทําการจัดเก็บใบขอเบิกและใบจายวัสดุ 
 

หนวยคลังพัสดุ     

       

     
       

     
       

       
    

Control Point   (M = Manual, S = System)         
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IN_ระบบคลังพ

รายงานการออกแบบระด

CO
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

ัสดุ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

ับฟงกชัน                                                                                                           IN_5-

15. จัดพิมพรายงานรายละเอียดการจายวัสดุที่เปนประเภทการจายเพื่อใชสําหรับสงหนวยบัญชี หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-OR-07

16. ตรวจสอบรายงานรายละเอียดการจายวัสดุกับใบจายวัสดุ กอนที่จะสงใหหนวยบัญชี หนวยคลังพัสดุ     
16.1 กรณีที่รายงานไมผานการตรวจสอบ เจาหนาที่หาสาเหตุและแกไขรายงานใหถูกตอง จากนั้นปฏิบัติ

ตามขั้นตอนที่ 15 
16.2 กรณีที่รายงานผานการตรวจสอบ ปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป

17. สงรายงานรายละเอียดการจายวัสดุและใบจายวัสดุทั้งหมด ไปใหหนวยบัญชีเพื่อเก็บเปนหลักฐานทางบัญชี 
ในขั้นตอนการตรวจสอบการบันทึกบัญชีจากระบบตางๆ (CF-GL-01) 

หนวยคลังพัสดุ

     
       

      

       

     

 

 
 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-IN-DT-07 บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติเบิกวัสดุ KK-IN-OD-02 ใบขอเบิกวัสดุ 

 KK-IN-DT-08 บันทึกขออนุมัติเบิกวัสดุ KK-IN-OD-03 ใบจายวัสดุ 

 KK-IN-DT-09 บันทึก-ปรับปรุงการจายวัสดุ KK-IN-OR-07 รายงานรายละเอียดการจายวัสดุ 

Control Point   (M = Manual, S = System)         

ค.  2547  62 



 

IN_ระบบคลังพัสดุ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           IN_5-

ขั้นตอนการจายเพื่อนําไปจัดทําเอง CF-IN-08 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. เจาหนาที่ประจําหนวยคลังพัสดุ ไดรับใบแจงขอจัดทําเอง  หนวยคลังพัสดุ
KK-IN-ID-02

2. บันทึกรายการขอเบิกวัสดุลงในระบบคอมพิวเตอร หนวยคลังพัสดุ
KK-IN-DT-07

3. จัดพิมพใบขอเบิกวัสดุ จากระบบคอมพิวเตอร คณะ/หนวยงาน     
KK-IN-OD-02

4. หัวหนางานคลังพัสดุ อนุมัติการจัดทําเองและการตัดจายวัสดุเพื่อนําไปจัดทําเอง หนวยคลังพัสดุ   KK-IN-DT-08   
4.1 กรณีที่ไมผานการอนุมัติ ใหผูที่ทําใบแจงจัดทําเอง ทําการแกไขรายการใหม จากนั้นปฏิบัติขั้นตอนที่ 

2 ใหม 
4.2 กรณีที่ไมผานการอนุมัติ ใหปฏิบัติขั้นตอนถัดไป  

5. บันทึกการตัดจายเพื่อจัดทําเอง ลงในระบบคอมพิวเตอร หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-DT-09

6. พิมพใบจายวัสดุจากระบบคอมพิวเตอร เพื่อเปนหลักฐานในการจายวัสดุเพื่อนําไปจัดทําเอง หนวยคลังพัสดุ
KK-IN-OD-03

7. เจาหนาที่คลังพัสดุ ดําเนินการควบคุมการจายวัสดุ ตามใบจายวัสดุ หนวยคลังพัสดุ     

     
       

     
       

       

      

      

     
       

     
       

Control Point   (M = Manual, S = System)         

ค.  2547  63 



 

IN_ระบบคลังพ

รายงานการออกแบบระด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

ัสดุ 
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8. ผูเบิกและเจาหนาที่คลังพัสดุ ลงนามในใบจายวัสดุเพื่อเปนหลักฐาน หนวยคลังพัสดุ     

9. เจาหนาที่งานจัดทําเอง นําใบแจงขอจัดทําไปทําวัสดุใหม และนําใบจายวัสดุไปจัดเก็บ หนวยคลังพัสดุ     

10. จัดพิมพรายงานรายละเอียดการจายวัสดุที่เปนประเภทการจายเพื่อจัดทําเองสําหรับสงหนวยบัญชี หนวยคลังพัสดุ
KK-IN-OR-07

11. ตรวจสอบรายงานรายละเอียดการจายวัสดุกับใบจายวัสดุ กอนที่จะสงใหหนวยบัญชี      
11.1 กรณีที่รายงานไมผานการตรวจสอบ เจาหนาที่หาสาเหตุและแกไขรายงานใหถูกตอง จากนั้นปฏิบัติ

ตามขั้นตอนที่ 9 
หนวยคลังพัสดุ

11.2 กรณีที่รายงานผานการตรวจสอบ ปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป

12. สงรายงานรายละเอียดการจายวัสดุและใบจายวัสดุทั้งหมด ไปใหหนวยบัญชีเพื่อเก็บเปนหลักฐานทางบัญชี 
ในขั้นตอนการตรวจสอบการบันทึกบัญชีจากระบบตางๆ (CF-GL-01) 

หนวยคลังพัสดุ

     
       

      

       

     

 

 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         

ค.  2547  64 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-IN-ID-02 ใบแจงจัดทําเอง KK-IN-OD-02 ใบขอเบิกวัสดุ 

 KK-IN-DT-07 บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติเบิกวัสดุ KK-IN-OD-03 ใบจายวัสดุ 

 KK-IN-DT-08 บันทึกขออนุมัติเบิกวัสดุ KK-IN-OR-07 รายงานรายละเอียดการจายวัสดุ 

 KK-IN-DT-08 บันทึก-ปรับปรุงการจายวัสดุ   



 

IN_ระบบคลังพัสดุ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           IN_5-

 ขั้นตอนการจายเพื่อเปลี่ยน CF-IN-09 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. เจาหนาที่คลังพัสดุรวบรวมวัสดุที่ตองการเปลี่ยน หนวยคลังพัสดุ     

2. ทําการบันทึกใบแจงการเปลี่ยนวัสดุ ในระบบคอมพิวเตอร หนวยคลังพัสดุ
KK-IN-DT-07

3. พิมพใบแจงการขอเปลี่ยนยา จากระบบคอมพิวเตอร หนวยคลังพัสดุ
KK-IN-OD-05

4. ตรวจสอบและอนุมัติรายการวัสดุที่ขอเปลี่ยนกับผูขาย หนวยคลังพัสดุ   KK-IN-DT-08   

4.1 กรณีที่ไมผานการอนุมัติ ใหเจาหนาที่แกไขใหถูกตอง โดยกลับไปทําขั้นตอนที่ 2 ใหม
4.2 กรณีที่ผานการอนุมัติ ใหปฏิบัติตามขั้นตอน ถัดไป  

5. แจงใหผูขานนําวัสดุมาเปลี่ยน พรอมรอใหผูขายยืนยันจํานวนวัสดุที่จะนํามาเปลี่ยนให หนวยคลังพัสดุ     

6. บันทึกการตัดจายเพื่อเปลี่ยน ลงในระบบคอมพิวเตอร หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-DT-09

7. พิมพใบจายวัสดุจากระบบคอมพิวเตอร เพื่อเปนหลักฐานการจายวัสดุเพื่อเปลี่ยน หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-OD-03

8. จัดวัสดุที่จะเปลี่ยน เตรียมสงใหผูขาย หนวยคลังพัสดุ     

9. จากนั้นจะเขาสูขั้นตอนรับคืนจากการเปลี่ยน (CF-IN-04) หนวยคลังพัสดุ     

     
       

     
       

       
      

     
       

     
       

Control Point   (M = Manual, S = System)         

ค.  2547  65 



 

IN_ระบบคลังพ

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

ัสดุ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

ับฟงกชัน                                                                                                           IN_5-

10. จัดพิมพรายงานรายละเอียดการจายวัสดุที่เปนประเภทการจายเพื่อเปลี่ยนสําหรับสงหนวยบัญชี หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-OR-07

11. ตรวจสอบรายงานรายละเอียดการจายวัสดุกับใบจายวัสดุ กอนที่จะสงใหหนวยบัญชี      
11.1. กรณีที่รายงานไมผานการตรวจสอบ เจาหนาที่หาสาเหตุและแกไขรายงานใหถูกตอง จากนั้นปฏิบัติ

ตามขั้นตอนที่ 10 
หนวยคลังพัสดุ

11.2. กรณีที่รายงานผานการตรวจสอบ ปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป

12. สงรายงานรายละเอียดการจายวัสดุและใบจายวัสดุทั้งหมด ไปใหหนวยบัญชีเพื่อเก็บเปนหลักฐานทางบัญชี 
ในขั้นตอนการตรวจสอบการบันทึกบัญชีจากระบบตางๆ (CF-GL-01) 

หนวยคลังพัสดุ

     

       

      

       

     

 

 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-IN-DT-07 บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติเบิกวัสดุ KK-IN-OD-05 ใบแจงการขอเปลี่ยน 

 KK-IN-DT-08 บันทึกขออนุมัติเบิกวัสดุ KK-IN-OD-03 ใบจายวัสดุ 

 KK-IN-DT-09 บันทึก-ปรับปรุงการจายวัสดุ KK-IN-OR-07 รายงานรายละเอียดการจายวัสดุ 

Control Point   (M = Manual, S = System)         

ค.  2547  66 



 

IN_ระบบคลังพัสดุ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           IN_5-

ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ โดยวิธีการบริจาค/ทําลาย CF-IN-10 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. เจาหนาที่คลังพัสดุไดรับรายงานสอบหาขอเท็จจริง พรอมทั้งแนวทางการจัดการวัสดุเชน การบริจาคหรือ
ทําลายวัสดุ จากขั้นตอนการจําหนายวัดสุ (CF-IN-17) 

หนวยคลังพัสดุ     KK-IN-IR-01

2. พิจารณาวัสดุเปน รายการที่ตองดําเนินการทําลายหรือไม หนวยคลังพัสดุ
2.1 ไมใชวัสดุที่ดําเนินการทําลายใหไปขั้นตอนที่ 8      

 2.2    ใชวัสดุที่ตองดําเนินการทําลาย ใหปฏิบัติตามขั้นตอน ถัดไป      

3. แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการทําลาย พรอมเสนอใหหัวหนาสวนราชการอนุมัติ หนวยคลังพัสดุ
KK-IN-OD-04

4. หัวหนาสวนราชการพิจารณาและอนุมัติรายชื่อคณะกรรมการควบคุมการทําลาย หนวยคลังพัสดุ     

1. กรณีที่ไมผานการอนุมัติ ใหเจาหนาที่แกไขใหถูกตอง โดยกลับไปทําขั้นตอนที่ 3 ใหม
2. กรณีที่ผานการอนุมัติ ใหปฏิบัติตามขั้นตอน ถัดไป

5. คณะกรรมการ ทําลายวัสดุตามรายการที่มีในรายงาน และทําหลักฐานหรือถายภาพผลการดําเนินการ พรอม
จัดทํารายงานผลการทําลาย 

หนวยคลังพัสดุ     KK-IN-OR-05

6. เสนอใหหัวหนาสวนราชการลงนาม รับทราบผลการทําลาย  หนวยคลังพัสดุ     

7. จากนั้นเขาสูขั้นตอนการจําหนายวัสดุ สวนที่ 1 การบันทึกตัดจําหนายวัสดุ (CF-IN-17) หนวยคลังพัสดุ

     
 

     
       

       
       

Control Point   (M = Manual, S = System)         

ค.  2547  67 

     
       



 

IN_ระบบคลังพ

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

ัสดุ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

ับฟงกชัน                                                                                                           IN_5-

8. ถาเปนวัสดุ ที่จะตองดําเนินการบริจาคใหกับหนวยงานภายนอก เจาหนาที่ จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
บริจาคใหหนวยงานภายนอก 

หนวยคลังพัสดุ     KK-IN-OD-13,
KK-IN-OR-08 

9. หัวหนาสวนราชการพิจารณาและอนุมัติรายชื่อคณะกรรมการควบคุมการทําลาย หนวยคลังพัสดุ     

9.1 กรณีที่ไมผานการอนุมัติ ใหเจาหนาที่แกไขใหถูกตอง โดยกลับไปทําขั้นตอนที่ 8 ใหม

9.2 กรณีที่ผานการอนุมัติ ใหปฏิบัติตามขั้นตอน ถัดไป

10. แจงใหหนวยงานภายนอกมาติดตอรับวัสดุตามวัน / เวลาที่แจงไว หนวยคลังพัสดุ     

11. สงมอบวัสดุใหแกหนวยงานภายนอก หนวยคลังพัสดุ     

12. จากนั้นเขาสูขั้นตอนการจําหนายวัสดุ สวนที่ 1 การบันทึกตัดจําหนายวัสดุ (CF-IN-17) หนวยคลังพัสดุ

       

       

     
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         

ค.  2547  68 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

   KK-IN-OD-04 บันทึกแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการทําลาย 

   KK-IN-OR-05 รายงานผลการทําลายวัสดุ 

   KK-IN-OD-13 หนังสือแจงองคกรที่ขอความอนุเคราะหวัสดุ 

   KK-IN-OR-08 รายงานวัสดุที่บริจาคใหหนวยงานภายนอก 

     
 



 

IN_ระบบคลังพัสดุ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           IN_5-

 
ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด CF-IN-11 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. เจาหนาที่คลังพัสดุไดรับรายงานสอบหาขอเท็จจริง , รายงานวัสดุที่จะดําเนินการตัดจําหนาย, ผลการ
ประเมินราคาขั้นต่ํา จากขั้นตอนการจําหนายวัดสุ (CF-IN-17) 

หนวยคลังพัสดุ  
  

KK-IN-IR-01,
KK-IN-OD-12, 
KK-IN-OD-26, 

 

2. แตงตั้งคณะกรรมการจําหนาย โดยวิธีการขายทอดตลาด และจัดทําเอกสารขออนุมัติการขายทอดตลาด, จัด
ทําประกาศขายทอดตลาดพรอมเสนอใหผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ 

หนวยคลังพัสดุ

 KK-IN-OD-15,
KK-IN-OD-16, 
KK-IN-OD-17, 
KK-IN-OD-18 

3. ผูมีอํานาจพิจารณาและอนุมัติรายชื่อคณะกรรมการจําหนาย โดยวิธีการขายทอดตลาดและอนุมัติดําเนินการ
ขายทอดตลาด 

หนวยคลังพัสดุ     

3.1 กรณีที่ไมผานการอนุมัติ ใหเจาหนาที่แกไขใหถูกตอง โดยกลับไปทําขั้นตอนที่ 2 ใหม
 3.2    กรณีที่ผานการอนุมัติ ใหปฏิบัติตามขั้นตอน ถัดไป      

4. ประกาศขายทอดตลาดและใหผูสนใจเขารวมลงชื่อ พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อผูประสงคเขารวมประมูล หนวยคลังพัสดุ     KK-IN-OD-19

5. คณะกรรมการดําเนินการขายทอดตลาด พรอมจัดทํารายงานรายการพัสดุที่จําหนายโดยวิธีการขายทอด
ตลาด  

คณะกรรมการขายทอด
ตลาด 

    

     

      

       

Control Point   (M = Manual, S = System)         

ค.  2547  69 



 

IN_ระบบคลังพ

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

ัสดุ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

ับฟงกชัน                                                                                                           IN_5-

6. เจาหนาที่จัดทําเอกสารแสดงผลการประมูล เพื่อนําไปใชเปนหลักฐานการชําระเงิน สงใหกับขั้นตอนการรับ
เงินมัดจํา (CF-FN1-04)  

หนวยคลังพัสดุ     KK-IN-OD-20

7. รับสําเนาใบเสร็จรับเงินมัดจํา จากผูประมูล เพื่อเก็บเปนหลักฐานการจายเงิน หนวยคลังพัสดุ     

8. คณะกรรมการขายทอดตลาด จัดทํารายงานผลการจําหนาย โดยวิธีการขายทอดตลาด  คณะกรรมการขายทอด
ตลาด 

 KK-IN-OD-14   

9.  เจาหนาที่นํา เสนอหัวหนาสวนราชการ พิจารณาและลงนามรับทราบผลการจําหนายโดยวิธีการขายทอด
ตลาด 

หนวยคลังพัสดุ     

10. แจงผูประมูลไดนําเงินสวนที่เหลือมาชําระใหครบ ที่หนวยงานรับ – จายเงิน  จํา (CF-FN1-05) หนวยคลังพัสดุ     

11. รับสําเนาใบเสร็จรับเงินจากผูประมูล เพื่อเก็บเปนหลักฐานการจายเงิน หนวยคลังพัสดุ     

12.  เจาหนาที่ทําการตรวจสอบวาผูประมูลไดนําเงินมาชําระบบครบตามจํานวนหรือไม หนวยคลังพัสดุ

12.1 ถานําเงินมาชําระไมครบใหกลับไปปฏิบัติขั้นตอนที่ 10  ใหม
12.2 ถาชําระครบครบแลวใหปฏิบัติขั้นตอนตอไป

13. คณะกรรมการขายทอดตลาด จัดทํารายงานผลการจําหนาย โดยวิธีการขายทอดตลาด และเสนอหัวหนา
สวนราชการ พิจารณาและลงนามรับทราบผลการจําหนายโดยวิธีการขายทอดตลาด 

หนวยคลังพัสดุ     KK-IN-OD-21

14. จากนั้นเขาสูขั้นตอนการจําหนายวัสดุ สวนที่ 1 การบันทึกตัดจําหนายวัสดุ (CF-IN-17) หนวยคลังพัสดุ

     
       
       

     
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         

ค.  2547  70 

 
 



 

IN_ระบบคลังพัสดุ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           IN_5-

 
 
 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-IN-IR-01 รายงานผลสรุปการสอบหาขอเท็จจริง KK-IN-OD-15 บันทึกเรื่องอนุมัติดําเนินการขายทอดตลาด 

 KK-IN-OD-12 สรุปรายการวัสดุที่จะดําเนินการตัดจําหนาย KK-IN-OD-16 บันทึกเรื่องขอความเห็นชอบดําเนินการขายทอดตลาด 

 KK-IN-OD-26 ผลการประเมินราคาขั้นต่ํา KK-IN-OD-17 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุหมดสภาพ 

   KK-IN-OD-18 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดวัสดุ 
   KK-IN-OD-19 บัญชีรายชื่อผูประสงคเขารวมประมูล 

   KK-IN-OD-20 เอกสารแสดงสิทธิผูประมูลได 
   KK-IN-OD-21 รายงานผลการจําหนายโดยวิธีขายทอดตลาด 

 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         

ค.  2547  71 



 

IN_ระบบคลังพัสดุ 
แกไขเม่ือ  23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           IN_5-

ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ โดยวิธีการขายตกลงราคา CF-IN-12 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. เจาหนาที่คลังพัสดุไดรับรายงานสอบหาขอเท็จจริง , รายงานวัสดุที่จะดําเนินการตัดจําหนาย, ผลการ
ประเมินราคาขั้นต่ํา จากขั้นตอนการจําหนายวัดสุ (CF-IN-17) 

หนวยคลังพัสดุ  
  

KK-IN-IR-01,
KK-IN-OD-12, 
KK-IN-OD-26, 

 

2. แตงตั้งคณะกรรมการจําหนาย โดยวิธีการขายตกลงราคา และจัดทําเอกสารขออนุมัติการขายตกลงราคา 
พรอมเสนอใหผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ 

หนวยคลังพัสดุ

 KK-IN-OD-14,
KK-IN-OD-23, 
KK-IN-OD-24 

3. ผูมีอํานาจพิจารณาและอนุมัติรายชื่อคณะกรรมการจําหนาย โดยวิธีการขายตกลงราคา และอนุมัติดําเนิน
การขายตกลงราคา 

หนวยคลังพัสดุ     

3.2 กรณีที่ไมผานการอนุมัติ ใหเจาหนาที่แกไขใหถูกตอง โดยกลับไปทําขั้นตอนที่ 2 ใหม
 3.2    กรณีที่ผานการอนุมัติ ใหปฏิบัติตามขั้นตอน ถัดไป      

4. คณะกรรมการขายตกลงราคา สอบถามราคาซื้อของผูซื้อแตละราย พรอมจัดทํารายงานราคาซื้อของผูซื้อแต
ละราย เพื่อนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือกผูซื้อ 

คณะกรรมการ 
ขายตกลงราคา 

 KK-IN-OD-22   

5. คณะกรรมการทําการคัดเลือกผูซื้อ พรอมจัดทํารายงานผลการ คัดเลือกผูซื้อ คณะกรรมการ 
ขายตกลงราคา 

 KK-IN-OD-27   

6.  เจาหนาที่นํา เสนอหัวหนาสวนราชการ พิจารณาและลงนามรับทราบผลการจําหนายโดยวิธีการขายตกลง
ราคา 

หนวยคลังพัสดุ     

     

      

       

Control Point   (M = Manual, S = System)         
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7. แจงผูประมูลไดนําเงินมาชําระ ที่หนวยงานรับ – จายเงิน  
 (CF-FN1-05) 

หนวยคลังพัสดุ     

8. รับสําเนาใบเสร็จรับเงินจากผูประมูล เพื่อเก็บเปนหลักฐานการจายเงิน หนวยคลังพัสดุ     

9. คณะกรรมการขายทอดตลาด จัดทํารายงานผลการจําหนาย โดยวิธีการขายตกลงราคา และเสนอหัวหนา
สวนราชการ พิจารณาและลงนามรับทราบผลการจําหนายโดยวิธีการขายตกลงราคา 

หนวยคลังพัสดุ     KK-IN-OD-25

10. จากนั้นเขาสูขั้นตอนการจําหนายวัสดุ สวนที่ 1 การบันทึกตัดจําหนายวัสดุ (CF-IN-17) หนวยคลังพัสดุ     
 

 
 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-IN-IR-01 รายงานผลสรุปการสอบหาขอเท็จจริง KK-IN-OD-14 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขายตกลงราคา 

 KK-IN-OD-12 สรุปรายการวัสดุที่จะดําเนินการตัดจําหนาย KK-IN-OD-22 รายการราคาซื้อของผูซื้อแตละราย 

 KK-IN-OD-26 ผลการประเมินราคาขั้นต่ํา KK-IN-OD-23 บันทึกเรื่องขออนุมัติดําเนินการขายแบบตกลงราคา 

   KK-IN-OD-24 บันทึกเรื่องขอความเห็นชอบดําเนินการขายแบบตกลงราคา 

   KK-IN-OD-25 รายงานผลการจําหนายโดยวิธีขายตกลงราคา 

   KK-IN-OD-27 รายงานผลการจําหนาย 

     

Control Point   (M = Manual, S = System)         

ค . 2547  73 

 



 

IN_ระบบคลังพัสดุ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           IN_5-

ขั้นตอนการโอนวัสดุระหวางคลัง CF-IN-13 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. คลังที่มีความตองการโอนวัสดุ เตรียมขอมูลรายการวัสดุและปริมาณโอน หนวยคลังพัสดุ     

2. บันทึกขอโอนวัสดุระหวางคลัง หนวยคลังพัสดุ     
KK-IN-DT-11

3. พิมพใบขออนุมัติโอนจากระบบคอมพิวเตอร เพื่อขออนุมัติการโอน หนวยคลังพัสดุ
KK-IN-OD-07  

4. ตรวจสอบรายการโอนและใบขออนุมัติ หนวยคลังพัสดุ   KK-IN-DT-12   
4.1. กรณีที่รายการขอโอนไมผานการอนุมัติ  

4.1.1. กรณีที่ไมผานการอนุมัติเนื่องจากไมตองการใหโอนวัสดุ สิ้นสุดการปฏิบัติงาน  
4.1.2. กรณีที่ไมผานการอนุมัติ เนื่องจากตองการใหแกไขรายการ โดยปฏิบัติขั้นตอนที่ 2 ใหม  

4.2. กรณีที่รายการขอโอนผานการอนุมัติ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป  

5. เจาหนาที่คลังที่โอนออก ทําการยืนยันรายการโอนที่ผานการอนุมัติแลว หนวยคลังพัสดุ     

 KK-IN-DT-13

6. เจาหนาที่คลังที่โอนออกพิมพใบโอนวัสดุจากระบบคอมพิวเตอรเพื่อเปนหลักฐานในการโอนวัสดุ หนวยคลังพัสดุ
KK-IN-OD-09  

7. เจาหนาที่คลังที่โอนออกนําวัสดุพรอมใบโอนวัสดุมาสงคลังที่รับโอน หนวยคลังพัสดุ     

       

     
      

     
     
     
     

      

     
      

Control Point   (M = Manual, S = System  
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8. เจาหนาที่คลังที่รับโอนตรวจสอบความถูกตองของวัสดุและเอกสารที่ไดรับ หนวยคลังพัสดุ     
8.1. กรณีที่วัสดุและเอกสารไมผานการตรวจสอบ  

8.1.1. เจาหนาที่คลังที่รับโอนสงวัสดุและเอกสารทั้งหมดคืนใหคลังที่โอนออกเพื่อหาสาเหตุความผิด
พลาดที่เกิดขึ้น  

8.1.2. เจาหนาที่คลังที่รับโอนบันทึกโอนวัสดุทั้งหมดคืนคลังที่โอนออก  
KK-IN-DT-13

8.1.3. เจาหนาที่คลังที่โอนออกนําวัสดุและเอกสารที่มีปญหากลับไปตรวจสอบ และดําเนินการโอน
ใหม สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

  

8.2. กรณีที่วัสดุและเอกสารผานการตรวจสอบ ปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป  

9. เจาหนาที่คลังที่รับโอนลงนามรับของในใบโอนวัสดุ หนวยคลังพัสดุ     

10. เจาหนาที่คลังที่รับโอนจัดเก็บสําเนาใบโอนวัสดุและวัสดุเขาคลัง พรอมทั้งสงตนฉบับใบโอนวัสดุใหเจา
หนาที่คลังที่โอนออก 

หนวยคลังพัสดุ     

11. เจาหนาที่คลังที่โอนออกนําใบโอนวัสดุกลับ เพื่อตรวจสอบรายการโอนประจําวัน หนวยคลังพัสดุ     

12. เมื่อสิ้นวัน เจาหนาที่คลังที่โอนออกและคลังที่รับโอนทําการตรวจสอบรายการโอนประจําวัน หนวยคลังพัสดุ     

12.1. กรณีที่รายการโอนประจําวันไมถูกตอง เจาหนาที่คลังทําการแกไขใหถูกตอง จากนั้นตรวจสอบอีก
ครั้งหนึ่ง 

หนวยคลังพัสดุ

12.2. กรณีที่รายการโอนถูกตอง สิ้นสุดการปฏิบัติงาน  

     
     

     
       
    

     

      

Control Point   (M = Manual, S = System  
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IN_ระบบคลังพัสดุ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-IN-DT-11 บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติโอนวัสดุ KK-IN-OD-07 ใบขอโอนวัสดุ 

 KK-IN-DT-12 บันทึกขออนุมัติโอนวัสดุ KK-IN-OD-09 ใบโอนวัสดุระหวางคลัง 

 KK-IN-DT-13 บันทึก-ปรับปรุงการโอนวัสดุระหวาคลัง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System  
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ขั้นตอนการโอนวัสดุระหวางคณะ CF-IN-14 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. คณะที่มีความตองการโอนวัสดุ เตรียมขอมูลรายการวัสดุและปริมาณโอน คณะที่ขอโอน     

2. บันทึกขอโอนวัสดุระหวางคณะ คณะที่ขอโอน     
KK-IN-DT-11

3. พิมพใบขออนุมัติโอนจากระบบคอมพิวเตอร เพื่อขออนุมัติการโอน คณะที่ขอโอน
KK-IN-OD-07  

4. ตรวจสอบรายการโอนและใบขออนุมัติ คณะที่ขอโอน   KK-IN-DT-12   
4.1. กรณีที่รายการขอโอนไมผานการอนุมัติ  

4.1.1. กรณีที่ไมผานการอนุมัติเนื่องจากไมตองการใหโอนวัสดุ สิ้นสุดการปฏิบัติงาน  
4.1.2. กรณีที่ไมผานการอนุมัติ เนื่องจากตองการใหแกไขรายการ โดยปฏิบัติขั้นตอนที่ 2 ใหม  

4.2. กรณีที่รายการขอโอนผานการอนุมัติ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป  

5. เจาหนาที่คลังของคณะที่โอนออก ทําการยืนยันรายการโอนที่ผานการอนุมัติแลว คณะที่โอนออก     

 KK-IN-DT-14

6. เจาหนาที่คลังของคณะที่โอนออกพิมพใบโอนวัสดุจากระบบคอมพิวเตอรเพื่อเปนหลักฐานในการโอนวัสดุ คณะที่โอนออก
KK-IN-OD-08  

7. เจาหนาที่คลังของคณะที่โอนออกนําวัสดุพรอมใบโอนวัสดุมาสงคลังของคณะที่รับโอน คณะที่โอนออก     

       

     
      

      
      
      
      

      

     
      

Control Point   (M = Manual, S = System  
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8. เจาหนาที่คลังของคณะที่รับโอนตรวจสอบความถูกตองของวัสดุและเอกสารที่ไดรับ คณะที่รับโอน     
8.1. กรณีที่วัสดุและเอกสารไมผานการตรวจสอบ  

8.1.1. เจาหนาที่คลังของคณะที่รับโอนสงวัสดุและเอกสารทั้งหมดคืนใหคลังของคณะที่โอน
ออกเพื่อหาสาเหตุ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  

8.1.2. เจาหนาที่คลังของคณะที่รับโอน ทําการคืนวัสดุทั้งหมดใหกับคลังของคณะที่โอนออก   
8.1.3. เจาหนาที่คลังของคณะที่โอนออกนําวัสดุและเอกสารที่มีปญหากลับไปตรวจสอบ และ

ดําเนินการโอนใหม สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
  

8.2. กรณีที่วัสดุและเอกสารผานการตรวจสอบ ปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป  

9. เจาหนาที่คลังของคณะที่รับโอน ทําการบันทึกรับวัสดุ คณะที่รับโอน

KK-IN-DT-15

10. พิมพใบรับโอนวัสดุจากระบบคอมพิวเตอร เพื่อเปนหลักฐานการรับโอน คณะที่รับโอน     KK-IN-OD-31

11. เจาหนาที่คลังของคณะที่รับโอนลงนามรับของในใบโอนวัสดุ คณะที่รับโอน     

12. เจาหนาที่คลังของคณะที่รับโอนจัดเก็บสําเนาใบโอนวัสดุและวัสดุเขาคณะ พรอมทั้งสงตนฉบับใบโอน
วัสดุใหเจาหนาที่คลังของคณะที่โอนออก 

คณะที่รับโอน     

13. เจาหนาที่คลังของคณะที่โอนออกนําใบโอนวัสดุกลับ เพื่อตรวจสอบรายการโอนประจําวัน คณะที่โอนออก     

14. เมื่อสิ้นวัน เจาหนาที่คลังของคณะที่โอนออกและคลังของคณะที่รับโอนทําการตรวจสอบรายการโอน
ประจําวัน และจัดพิมพรายงานรายละเอียดการจายที่เปนประเภทการจายเพื่อโอนวัสดุ หรือ จัดพิมพรายงาน
รายละเอียดการรับที่เปนประเภทการรับจากการโอนวัสดุ ใชสําหรับสงหนวยบัญชี 

คณะที่โอนออก, 
คณะที่รับโอน  KK-IN-OR-07, 

KK-IN-OR-06 
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15. สงรายงานรายละเอียดการจายวัสดุและใบจายวัสดุทั้งหมด / สงรายงานรายละเอียดการรับวัสดุและใบรับ
โอนวัสดุทั้งหมด ไปใหหนวยบัญชีเพื่อเก็บเปนหลักฐานทางบัญชี ในขั้นตอนการตรวจสอบการบันทึก
บัญชีจากระบบตางๆ (CF-GL-01) 

คณะที่โอนออก, 
คณะที่รับโอน 

    

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-IN-DT-11 บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติโอนวัสดุ KK-IN-OD-07 ใบขอโอน 

 KK-IN-DT-12 บันทึกอนุมัติโอนวัสดุ KK-IN-OD-08 ใบโอนวัสดุระหวางคระ 

 KK-IN-DT-14 บันทึก-ปรับปรุงการโอนออกวัสดุระหวางคณะ KK-IN-OD-31 ใบรับโอนวัสดุระหวางคณะ 

 KK-IN-DT-15 บันทึก-ปรับปรุงการรับโอนวัสดุระหวางคณะ KK-IN-OR-06 รายงานรายละเอียดการรับวัสดุ 

   KK-IN-OR-07 รายงานรายละเอียดการจายวัสดุ 
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ขั้นตอนการตรวจนับวัสดุประจําป CF-IN-15 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S
1. เจาหนาที่หนวยคลัง ทําการแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบการรับ – จายและตรวจนับวัสดุคงเหลือ พรอมทํา

บันทึกขอความแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ 
หนวยคลังพัสดุ   KK-IN-OD-29   

2. เจาหนาที่หนวยคลังพัสดุ นําบันทึกขอความแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ เสนอผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ หนวยคลังพัสดุ     

3. เมื่อถึงวันที่กําหนดการตรวจนับ ใหทําการแจงเจาหนาที่ตรวจสอบการรับ-จายวัสดุใหมาตรวจสอบวัสดุ     
ที่คลังพัสดุ โดยหนวยคลังพัสดุจะตองหยุดทําการเบิก-จาย-รับ-โอนวัสดุ เพื่อเตรียมพิมพรายงานยอดคง
เหลือ  และแบบฟอรมการตรวจนับ (ฉบับราง) 

หนวยคลังพัสดุ     

4. พิมพรายงานยอดคงเหลือ  และแบบฟอรมการตรวจนับ (ฉบับราง) จากระบบคอมพิวเตอร หนวยคลังพัสดุ     KK-IN-OR-04,
KK-IN-OD-10 

       

5. คณะกรรมการตรวจนับทําการตรวจนับและ บันทึกผลที่ไดลงในแบบฟอรมการตรวจนับ คณะฯ และสตง.     KK-IN-OR-10

6. คณะกรรมการทําการตรวจสอบหลักฐานการรับ - จายวัสดุ คณะฯ และสตง.     

7. บันทึกผลการตรวจนับลงในระบบคอมพิวเตอร หนวยคลังพัสดุ
KK-IN-DT-20

8. พิมพรายงานผลการตรวจนับวัดสุ โดยจะแสดงยอดผลตางของวัสดุที่ตรวจนับกับยอดวัสดุคงเหลือ เพื่อนํา
เสนอหัวหนาสวนราชการและคณะฯ และสตง. ลงนามรับทราบ 

หนวยคลังพัสดุ     KK-IN-OR-10

9. นําเสนอคณะกรรมการ, หัวหนาสวนราชการตรวจสอบลงนามรับทราบ คณะฯ และ หัวหนา
สวนราชการ 
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10. จัดสงสําเนารายงานผลการตรวจนับ พรอมกับบันทึกขอความ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จาย
วัสดุ ใหกับสตง. 

คณะฯ     KK-IN-OR-10,
KK-IN-OD-28 

11. จัดสงรายงานผลการตรวจนับใหกับคณะ/หนวยงาน คณะฯ     KK-IN-OR-10

12. ยอดที่นับไดตรงตามยอดคงเหลือในรายงานยอดวัสดุคงเหลือหรือไม      

12.1. กรณียอดที่นับไดไมตรงตามรายงานยอดวัสดุคงเหลือ ตองการปรับปรุงยอดวัสดุหรือไม หนวยคลังพัสดุ  

12.1.1. ถาไมตองการปรับปรุงยอดวัสดุคงเหลือ แตตองการจําหนายวัสดุ ใหดําเนินการตามขั้น
ตอนการจําหนายวัสดุ (CF-IN-17) 

หนวยคลังพัสดุ

12.1.2. ถาตองการปรับปรุงยอดวัสดุคงเหลือ ใหเจาหนาที่คลังพัสดุ หาสาเหตุของผลตางที่เกิด
ขึ้น 

หนวยคลังพัสดุ

12.1.3. แตงตั้งกรรมการสอบหาขอเท็จจริง สาเหตุของผลตางที่เกิดขึ้น โดยนําหลักฐานที่ใชใน
การ เบิก-จาย-โอน วัสดุ ไดแก ใบเบิกวัสดุ ใบจายวัสดุ และโอนวัสดุมาเพื่อหาสาเหตุใน
การปรับปรุงยอด 

หนวยคลังพัสดุ

12.1.4. เจาหนาที่ปรับปรุงรายการวัสดุ หนวยคลังพัสดุ
KK-IN-DT-21

12.1.5. พิมพใบปรับปรุงวัสดุจากระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหผูมีอํานาจลงนามรับทราบผลการ
ปรับปรุงวัสดุ 

หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-OD-11

12.1.6. ผูมีอํานาจลงนามรับทราบผลการตรวจนับและปรับปรุงวัสดุ หนวยคลังพัสดุ
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      12.1.7. จัดพิมพรายงานสรุปรายการวัสดุที่ตองมีการปรับปรุงจํานวนคงเหลือสําหรับสงไป
หนวยบัญชี 

หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-OR-09

12.1.8. ตรวจสอบรายงานสรุปรายการวัสดุที่ตองมีการปรับปรุง กอนที่จะสงใหหนวยบัญชี    

12.1.8.1. กรณีที่รายงานไมผานการตรวจสอบ เจาหนาที่หาสาเหตุและแกไขรายงานใหถูก
ตอง จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 12.1.7. 

หนวยคลังพัสดุ

12.1.8.2. กรณีที่รายงานผานการตรวจสอบ ปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป

12.1.9. สงรายงานรายละเอียดการรับวัสดุและใบรับวัสดุทั้งหมด ไปใหหนวยบัญชีเพื่อเก็บ
เปนหลักฐานทางบัญชี ในขั้นตอนการตรวจสอบการบันทึกบัญชีจากระบบตางๆ    
(CF-GL-01)  

 

หนวยคลังพัสดุ

12.2. กรณีที่ยอดที่นับไดตรงตามรายงานยอดวัสดุคงเหลือ จัดเก็บสําเนารายงานการตรวจสอบ เพื่อ
เปนหลักฐาน สิ้นสุดการทํางาน 
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-IN-DT-20 บันทึก-ปรับปรุงผลการตรวจนับ KK-IN-OD-10 แบบฟอรมการตรวจนับ 

 KK-IN-DT-21 บันทึกอนุมัติรายการขอปรับปรุงยอดคงเหลือ KK-IN-OD-11 ใบปรับปรุงวัสดุ 

   KK-IN-OD-28 บันทึกขอความ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบการรับจายพัสดุ และตรวจนับ
วัสดุคงเหลือประจําปงบประมาณ 

   KK-IN-OD-29 บันทึกขอความ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจายวัสดุ และตรวจนับ
วัสดุคงเหลือประจําปงบประมาณ 

   KK-IN-OR-04 รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ 

   KK-IN-OR-09 รายงานวัสดุที่มีการปรับปรุง 

   KK-IN-OR-10 รายงานผลการตรวจนับวัสดุ 
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ขั้นตอนการตรวจนับวัสดุระหวางป CF-IN-16 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S
1. เมื่อตองการสุมตรวจนับวัสดุ หนวยคลังพัสดุจะตองหยุดทําการเบิก-จาย-รับ-โอนวัสดุ เพื่อเตรียมพิมพราย

งานยอดคงเหลือ  และแบบฟอรมการตรวจนับ (ฉบับราง) 
หนวยคลังพัสดุ     

2. พิมพรายงานยอดคงเหลือ  และแบบฟอรมการตรวจนับ (ฉบับราง) จากระบบคอมพิวเตอร หนวยคลังพัสดุ     KK-IN-OR-04,
KK-IN-OR-10 

       

3. เจาหนาที่ทําการตรวจนับและ บันทึกผลที่ไดลงในแบบฟอรมการตรวจนับ หนวยคลังพัสดุ     KK-IN-OR-10

4. บันทึกผลการตรวจนับลงในระบบคอมพิวเตอร หนวยคลังพัสดุ
KK-IN-DT-20

5. ยอดที่นับไดตรงตามยอดคงเหลือในรายงานยอดวัสดุคงเหลือหรือไม      

5.1. กรณียอดที่นับไดไมตรงตามรายงานยอดวัสดุคงเหลือ  หนวยคลังพัสดุ  

5.1.1. เจาหนาที่คลังพัสดุหาสาเหตุของผลตางที่เกิดขึ้น   

5.1.2. แตงตั้งกรรมการสอบหาขอเท็จจริง สาเหตุของผลตางที่เกิดขึ้น โดยนําหลักฐานที่ใชใน
การ เบิก-จาย-โอน วัสดุ ไดแก ใบเบิกวัสดุ ใบจายวัสดุ และโอนวัสดุมาเพื่อหาสาเหตุใน
การปรับปรุงยอด 

หนวยคลังพัสดุ

5.1.3. เจาหนาที่ปรับปรุงรายการวัสดุ หนวยคลังพัสดุ
KK-IN-DT-21
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      5.1.4. พิมพใบปรับปรุงวัสดุจากระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหผูมีอํานาจลงนามรับทราบผลการ
ปรับปรุงวัสดุ 

หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-OD-11

5.1.5. ผูมีอํานาจลงนามรับทราบผลการตรวจนับและปรับปรุงวัสดุ หนวยคลังพัสดุ

5.1.6. จัดพิมพรายงานสรุปรายการวัสดุที่ตองมีการปรับปรุงจํานวนคงเหลือสําหรับสงไป
หนวยบัญชี 

หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-OR-09

5.1.7. ตรวจสอบรายงานสรุปรายการวัสดุที่ตองมีการปรับปรุง กอนที่จะสงใหหนวยบัญชี หนวยคลังพัสดุ    

5.1.7.1. กรณีที่รายงานไมผานการตรวจสอบ เจาหนาที่หาสาเหตุและแกไขรายงาน  
                   ใหถูกตอง จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 5.1.6. 

                           5.1.7.2.       กรณีที่รายงานผานการตรวจสอบ ปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป 
 

     

5.1.7. สงรายงานรายละเอียดการรับวัสดุและใบรับวัสดุทั้งหมด ไปใหหนวยบัญชีเพื่อเก็บเปน
หลักฐานทางบัญชี ในขั้นตอนการตรวจสอบการบันทึกบัญชีจากระบบตางๆ     

            (CF-GL-01)  
 

หนวยคลังพัสดุ

5.2. กรณีที่ยอดที่นับไดตรงตามรายงานยอดวัสดุคงเหลือ จัดพิมพรายงานผลการตรวจนับและสง
ใหหัวหนางานพัสดุรับทราบ  สิ้นสุดการทํางาน 

KK-IN-OR-10  
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หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-IN-DT-20 บันทึก-ปรับปรุงผลการตรวจนับ KK-IN-OD-11 ใบปรับปรุงวัสดุ 

 KK-IN-DT-21 บันทึกอนุมัติรายการขอปรับปรุงยอดคงเหลือ KK-IN-OR-04 รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ 

   KK-IN-OR-09 รายงานวัสดุที่ตองมีการปรับปรุง 

   KK-IN-OR-10 รายงานผลการตรวจนับวัสดุ 
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ขั้นตอนการจําหนายวัสดุ CF-IN-17 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. รวบรวมขอมูลรายการตัดจําหนาย จากขั้นตอนการตรวจนับวัสดุประจําป (CF-IN-15) หนวยคลังพัสดุ     

2. จัดทําบันทึกขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-OD-30

3. ผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ พรอมออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง หนวยคลังพัสดุ     

KK-IN-ID-05

4. คณะกรรมการ ทําการตรวจสอบขอเท็จจริง หลังจากไดรับรายงานผลการตรวจสอบวัสดุประจําป คณะกรรมการฯ     

5. หนวยคลังพัสดุไดรับ รายงานสรุปผลการสอบหาขอเท็จจริง พรอมทั้งเสนอแนวทางการดําเนินการกับวัสดุ 
เชน การขาย, บริจาค, ทําลาย จากคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 

หนวยคลังพัสดุ     KK-IN-IR-01

6. นําเสนอรายงานผลสรุปการสอบหาขอเท็จริงกับหัวหนาสวนราชการอนุมัติเห็นชอบวิธีการดําเนินการกับ
วัสดุตางๆ  

หนวยคลังพัสดุ     

7. ดําเนินการกับวัสดุตางๆ โดยวิธีการทําลายหรือบริจาคใชหรือไม

7.1. ถาดําเนินการกับวัสดุโดยวิธีการทําลาย/บริจาค ใหไปปฏิบัติตามขั้นตอนการจําหนายวัสดุ โดย
วิธีการทําลาย/บริจาค (CF-IN-10) 

 

 

7.2. ถาดําเนินการกับวัสดุโดยการจําหนายดวยวิธีการขาย  
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      7.2.1. บันทึกรายการตัดจําหนายและระบุวิธีการตัดจําหนายลงในระบบคอมพิวเตอร 
 

หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-DT-16

7.2.2. พิมพรายงานวัสดุที่ตองการจําหนาย จากระบบคอมพิวเตอร พรอมจัดทําบันทึกเรื่องขอ
อนุมัติรายการวัสดุที่จะดําเนินการตัดจําหนาย 

 

หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-OD-12,
KK-IN-OR-13 

7.2.3. ขออนุมัติรายการและวิธีการตัดจําหนาย 
 

หนวยคลังพัสดุ KK-IN-DT-17    

7.2.3.1 กรณีที่ไมผานการอนุมัติ ใหเจาหนาที่แกไขรายการใหถูกตอง แลวกลับไป  
                                                    ทําขึ้นตอนที่ 7.2.1. 

 

 7.2.3.2.  กรณีที่ผานการอนุมัติ ใหปฏิบัติขั้นตอนถัดไป

7.2.4. จัดทําบันทึกขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา 
 

หนวยคลังพัสดุ KK-IN-OD-06

7.2.5. นําเสนอผูมีอํานาจลงนามอนุมัติพรอมออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคา 
ขั้นต่ํา 

 

หนวยคลังพัสดุ KK-IN-ID-06   

7.2.6. คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมินราคาขั้นต่ํา 
 

คณะกรรมการฯ KK-IN-OD-26
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    7.2.7. นําเสนอหัวหนาสวนราชการลงนามอนุมัติผลการประเมินราคาขั้นต่ํา  
 

หนวยคลังพัสดุ   

7.2.8. เมื่อผานการอนุมัติครบทุกสวน ใหเจาหนาที่ดําเนินการวัสดุดวยวิธีการที่ผานการอนุติ
จะหัวหนาสวนราชการ ซึ่งสามารถแบงไดเปน  2 วิธีคือ 

7.2.8.1. ถาดําเนินการจําหนายวัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด ปฏิบัติตามขั้นตอนที่   
(CF-IN-11) 

7.2.8.2. ถาดําเนินการจําหนายวัสดุโดยวิธีการขายตกลงราคา ปฏิบัติตามขั้นตอนที่   
(CF-IN-12) 

 

 

8. บันทึกรายการตัดจําหนายวัสดุในระบบคอมพิวเตอร หนวยคลังพัสดุ
KK-IN-DT-18

9. จัดพิมพใบจายวัสดุ เพื่อเปนหลักฐานการจายวัสดุออกจากคลัง โดยวิธีการจําหนายโยวิธีการขาย หนวยคลังพัสดุ

KK-IN-OD-03

10. จัดพิมพรายงานรายละเอียดการจายวัสดุที่เปนประเภทการจายเพื่อการขายโดยวิธีการขายทอดตลาด สําหรับ
สงหนวยบัญชี 

หนวยคลังพัสดุ     

 KK-IN-OR-07 

11. ตรวจสอบรายงานรายละเอียดการจายวัสดุกับใบจายวัสดุ กอนที่จะสงใหหนวยบัญชี      

11.1 กรณีที่รายงานไมผานการตรวจสอบ เจาหนาที่หาสาเหตุและแกไขรายงานใหถูกตอง จากนั้นปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ 10 

หนวยคลังพัสดุ  
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      11.2 กรณีที่รายงานผานการตรวจสอบ ปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไป  

12. สงรายงานรายละเอียดการจายวัสดุและใบจายวัสดุโดยวิธีการขาย ไปใหหนวยบัญชีเพื่อเก็บเปนหลักฐาน
ทางบัญชี ในขั้นตอนการตรวจสอบการบันทึกบัญชีจากระบบตางๆ (CF-GL-01) 

หนวยคลังพัสดุ     

13. จัดทําเอกสารแจงการจําหนายวัสดุออกจากบัญชี เพื่อสงใหกระทรวงการคลัง / สตง. สิ้นสุดการทํางาน      
 

 
 
หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-IN-IR-01 รายงานผลสรุปการสอบหาขอเท็จจริง  KK-IN-OD-03 ใบจายวัสดุ 

 KK-IN-ID-05 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง KK-IN-OD-06 บันทึกขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา 

 KK-IN-ID-06 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา KK-IN-OD-12 บันทึกเรื่องขออนุมัติรายการวัสดุที่จะดําเนินการตัดจําหนาย 

 KK-IN-DT-16 บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติจําหนายโดยวิธีการขาย KK-IN-OD-26 ผลการประเมินราคาขั้นต่ํา 

 KK-IN-DT-17 บันทึกอนุมัติจําหนายโดยวิธีการขาย KK-IN-OD-30 บันทึกขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 

 KK-IN-DT-18 บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายโดยวิธีการขาย KK-IN-OR-07 รายงานการจายวัสดุประจําวัน 

    KK-IN-OR-13 รายงานการขออนุมัติตัดจําหนายวัสดุ 
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การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
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6. การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
6.1 การบันทึกขอมูลหลัก 

6.1.1 KK-IN-RT-01 : กําหนดกลุมวัสดุ 
 

กําหนดกลุมวัสดุ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

รหัสกลุมวัสดุ ชื่อกลุมวัสด สถานการใชงาน เลขที่บัญชี

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

 
 
 
วัตถุประสงค  : กําหนดขอมูลกลุมวัสดุ เพื่อนําไปใชในการกําหนดรายละเอียดของวัสดุ ท่ีหนาจอบันทึกการขึ้น 
 ทะเบียนวัสดุ 

 
1. รหัสกลุมวัสดุ หมายถึง รหัสกลุมวัสดุ  
2. ช่ือกลุมวัสดุ หมายถึง ช่ือกลุมวัสดุ 
3. สถานะ การใชงาน หมายถึง  Filed ที่แจงใหทราบวา รหัสกลุมวัสดุนี้ยังมีการใชงานอยู

หรือไม 
- ถามีการ Check ถูกแสดงวารหัสกลุมวัสดุนี้ยังมีการ

ใชงานอยู 
- ถาไมมีการ Check ถูกแสดงวารหัสกลุมวัสดุนี้ไม

สามารถดึงไปใชงานได 
4. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชีของกลุมวัสดุ 
5. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรับขอมูลกลุมวัสดุ 
6. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลกลุมวัสดุ 
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6.1.2 KK-IN-RT-02 : กําหนดประเภทวัสดุ  
 

กําหนดประเภทวัสดุ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

รหัสประเภทวัสดุ ชื่อประเภทวัสดุ ผูปรับปรุง
STAFF
STAFF
STAFF
STAFF
STAFF

วันที่ปรับปรุง
09/01/2547
09/01/2547
09/01/2547
09/01/2547
09/01/2547

สถานการใชงาน

กลุมวัสดุ

 
 
 
วัตถุประสงค  : กําหนดขอมูลประเภทวัสดุ เพื่อนําไปใชในการกําหนดรายละเอียดของวัสดุ ท่ีหนาจอบันทึกการ 
 ขึ้นทะเบียนวัสดุ 

 
1. กลุมวัดสุ หมายถึง รหัสและชื่อของกลุมวัสดุ 
2. รหัสประเภทวัสดุ หมายถึง กลุมประเภทวัสดุ 
3. ช่ือประเภทวัสดุ หมายถึง ช่ือประเภทวัสดุ 
4. สถานะ การใชงาน หมายถึง  Filed ที่แจงใหทราบวา รหัสประเภทวัสดุนี้ยังมีการใชงานอยู

หรือไม 
- ถามีการ Check ถูกแสดงวารหัสประเภทวัสดุนี้ยังมี

การใชงานอยู 
- ถาไมมีการ Check ถูกแสดงวารหัสประเภทวัสดุนี้ไม

สามารถดึงไปใชงานได 
5. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรับขอมูลประเภทวัสดุ 
6. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลประเภทวัสดุ 
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6.1.3 KK-IN-RT-03: กําหนดชนิดวัสดุ  
 

กําหนดชนิดวัสดุ

01
02
03
04
05
06
07
08

รหัสชนิดวัสดุ ชื่อชนิดวัสดุ ผูปรับปรุง
STAFF
STAFF
STAFF
STAFF
STAFF

วันที่ปรับปรุง
09/01/2547
09/01/2547
09/01/2547
09/01/2547
09/01/2547

สถานการใชงาน

กลุมวัสดุ

ประเภทวัสดุ

 
 
 
วัตถุประสงค  : กําหนดขอมูลชนิดวัสดุ เพื่อนําไปใชในการกําหนดรายละเอียดของวัสดุ ท่ีหนาจอบันทึกการ 
 ขึ้นทะเบียนวัสดุ 

 
1. กลุมวัดสุ หมายถึง รหัสและชื่อของกลุมวัสดุ 
2. ประเภทวัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อของประเภทวัสดุ 
3. รหัสชนิดวัสดุ หมายถึง รหัสชนิดวัสดุ 
4. ช่ือชนิดวัสดุ หมายถึง ช่ือชนิดวัสดุ 
5. สถานะ การใชงาน หมายถึง  Filed ที่แจงใหทราบวา รหัสชนิดวัสดุนี้ยังมีการใชงานอยู

หรือไม 
- ถามีการ Check ถูกแสดงวารหัสชนิดวัสดุนี้ยังมีการ

ใชงานอยู 
- ถาไมมีการ Check ถูกแสดงวารหัสชนิดวัสดุนี้ไม

สามารถดึงไปใชงานได 
6. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรับขอมูลชนิดวัสดุ 
7. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลชนิดวัสดุ 
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6.1.4 KK-IN-RT-04 : กําหนดหนวยนับ 
 

กําหนดหนวยนับ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

รหัสหนวยนับ ช่ือหนวยนับ ผูปรับปรุง
STAFF
STAFF
STAFF
STAFF
STAFF

วันท่ีปรับปรุง
09/01/2547
09/01/2547
09/01/2547
09/01/2547
09/01/2547

สถานการใชงาน

 
 
 
วัตถุประสงค  : กําหนดหนวยนับของวัสดุ  

 
1. รหัสหนวยนับ หมายถึง รหัสหนวยนับ 
2. ช่ือหนวยนับ หมายถึง ช่ือหนวยนับ 
3. สถานะ การใชงาน หมายถึง  Filed ที่แจงใหทราบวา รหัสชนิดวัสดุนี้ยังมีการใชงานอยู

หรือไม 
- ถามีการ Check ถูกแสดงวารหัสชนิดวัสดุนี้ยังมีการ

ใชงานอยู 
- ถาไมมีการ Check ถูกแสดงวารหัสชนิดวัสดุนี้ไม

สามารถดึงไปใชงานได 
4. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรับขอมูลหนวยนับ 
5. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลหนวยนับ 
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6.1.5 KK-IN-RT-05 : กําหนดประเภทเอกสาร  
 

กําหนดประเภทเอกสาร

IN01
IN02
IN03
IN04

OT01
OT02
OT03
OT04
OT05

รหัประเภท
เอกสารส ประเภทช่ือประเภทเอกสาร

IN05 OutIn
OutIn

OutIn
OutIn

OutIn

In Out
In Out
In Out
In Out
In Out

สถานการใชงาน

รับจากการซื้อ
รับจากการจัดทําเอง
รับคืนจากการเบิกผิด
รับคืนจากการเปลี่ยน

จายเพ่ือเบิกใช
จายเพ่ือนําไปจัดทําเอง
จายเพ่ือเปลี่ยนวัสดุ
จายเพ่ือทําลาย
จายเพ่ือบริจาค

รับโอน

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

 
 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดประเภทเอกสารตางๆ  ใหกับระบบคลังพัสดุ 

 
1. รหัสประเภทเอกสาร หมายถึง รหัสประเภทเอกสาร 
2. ช่ือประเภทเอกสาร หมายถึง ช่ือประเภทเอกสาร 
3. ประเภท หมายถึง ประเภทของเอกสารโดยแบงเปน 2 ประเภทคือ 

- ประเภทรับเขา (IN) 
- ประเภทจายออก (OUT) 

4. สถานะ การใชงาน หมายถึง  Filed ที่แจงใหทราบวา รหัสชนิดวัสดุนี้ยังมีการใชงานอยู
หรือไม 

- ถามีการ Check ถูกแสดงวารหัสชนิดวัสดุนี้ยังมีการ
ใชงานอยู 

- ถาไมมีการ Check ถูกแสดงวารหัสชนิดวัสดุนี้ไม
สามารถดึงไปใชงานได 

5. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรับขอมูลประเภทเอกสาร 
6. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลประเภทเอกสาร 
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6.1.6 KK-IN-RT-06 : กําหนดประเภทยอยของเอกสาร 
 

กําหนดประเภทยอยของเอกสาร

IN06-1
IN06-2

รหัสประเภท
ยอยของเอกสาร

ประเภทเอกสาร IN05 รับโอน

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ช่ือประเภทยอยของเอกสาร

รับโอนจากการขอโอนระหวางคณะ
รับโอนจากการขอโอนระหวางคลัง

เลขที่บัญชี สถานการใชงาน

 
 
 
วัตถุประสงค  : กําหนดประเภทยอยใหกับเอกสารแตละประเภท  โดยจะมีผลตอการบันทึกบัญชีท่ีระบบบัญชีแยก
ประเภท 

 
1. รหัสประเภทยอยของ

เอกสาร 
หมายถึง รหัสประเภทยอยของเอกสาร 

2. ช่ือประเภทยอยของ
เอกสาร 

หมายถึง ช่ือประเภทยอยของเอกสาร 

3. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชีของประเภทยอยเอกสาร ที่ระบบจะทําไปใชใน
การบันทึกบัญชีแยกประเภท เมื่อเกิด Transaction ขึ้น 

4. สถานะ การใชงาน หมายถึง  Filed ที่แจงใหทราบวา รหัสชนิดวัสดุนี้ยังมีการใชงานอยู
หรือไม 

- ถามีการ Check ถูกแสดงวารหัสชนิดวัสดุนี้ยังมีการ
ใชงานอยู 

- ถาไมมีการ Check ถูกแสดงวารหัสชนิดวัสดุนี้ไม
สามารถดึงไปใชงานได 

5. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรับขอมูลประเภทยอยของเอกสาร 
6. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลประเภทยอยของเอกสาร 
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6.1.7 KK-IN-RT-07 : กําหนดคลังพัสดุ  
 

กําหนดคลังสินคา

คณะ/หนวยงาน

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

รหัสคลังพัสดุ ช่ือคลังพัสดุ ผูปรับปรุง
STAFF
STAFF
STAFF
STAFF
STAFF

วันท่ีปรับปรุง
09/01/2547
09/01/2547
09/01/2547
09/01/2547
09/01/2547

สถานการใชงาน

 
 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดคลังพัสดุท่ีใชในการจัดเก็บวัสดุ  ของแตละคณะ/หนวยงาน 

 
1. คณะ/หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อของคณะ/หนวยงาน 
2. รหัสคลังพัสดุ หมายถึง รหัสคลังพัสดุ 
3. ช่ือคลังพัสดุ หมายถึง ช่ือคลังพัสดุ 
4. สถานะ การใชงาน หมายถึง  Filed ที่แจงใหทราบวา รหัสชนิดวัสดุนี้ยังมีการใชงานอยู

หรือไม 
- ถามีการ Check ถูกแสดงวารหัสชนิดวัสดุนี้ยังมีการ

ใชงานอยู 
- ถาไมมีการ Check ถูกแสดงวารหัสชนิดวัสดุนี้ไม

สามารถดึงไปใชงานได 
5. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรับขอมูลคลังพัสดุ 
6. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลคลังพัสดุ 
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6.1.8 KK-IN-RT-08 : กําหนดตําแหนงที่จัดเก็บ 
 

กําหนดตําแหนงท่ีจัดเก็บ

คณะ/หนวยงาน

คลังพัสดุ

รหัสตําแหนงท่ีจัดเก็บ ช่ือหนวยนับ ผูปรับปรุง
STAFF
STAFF
STAFF
STAFF
STAFF

วันท่ีปรับปรุง
09/01/2547
09/01/2547
09/01/2547
09/01/2547
09/01/2547

สถานการใชงาน

01
02
03
04
05
06
07
08

 
 
 
วัตถุประสงค  : กําหนดขอมูลตําแหนงที่จัดเก็บ เพื่อสะดวกกับการ เพื่อจะไดสะดวกกับการคนหาวัสดุจาก 
 ตําแหนงที่จัดเก็บ และถูกนําไปใชสําหรับกําหนดตําแหนงที่จัดเก็บวัสดุ ในการรับวัสดุเขา 
 คลังพัสดุ  

 
1. คณะ/หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อของคณะ/หนวยงาน 
2. คลังวัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อคลังวัสดุ 
3. รหัสตําแหนงที่จัดเก็บ หมายถึง รหัสตําแหนงที่จัดเก็บ 
4. ช่ือตําแหนงที่จัดเก็บ หมายถึง ช่ือตําแหนงที่จัดเก็บ 
5. สถานะ การใชงาน หมายถึง  Filed ที่แจงใหทราบวา รหัสชนิดวัสดุนี้ยังมีการใชงานอยู

หรือไม 
- ถามีการ Check ถูกแสดงวารหัสชนิดวัสดุนี้ยังมีการ

ใชงานอยู 
- ถาไมมีการ Check ถูกแสดงวารหัสชนิดวัสดุนี้ไม

สามารถดึงไปใชงานได 
6. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรับขอมูลตําแหนงที่จัดเก็บ 
7. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลตําแหนงที่จัดเก็บ 
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6.1.9 KK-IN-RT-09 : บันทึกการขึ้นทะเบียนวัสดุ 
 

บันทึกรายละเอียดวัสดุ

รายละเอียด

กลุมวัสดุ

ประเภทวัสดุ

ชนิดวัสดุ

หนวยนับ

อัตราสวนการบรรจุ

หมายเหตุ

ขนาดบรรจุ

วันท่ีลงทะเบียน

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

สถานะการใชงาน

ใชงาน ยกเลิกการใชงาน

ช่ือสินคาคงคลัง

Name (Eng.)

รหัสวัสดุ

หนวยงานที่ขอขึ้นทะเบียนวัสดุ

 
บันทึกการข้ึนทะเบียนวัสดุ

อัตราสวนการบรรจุรายละเอียด

รูปแบบการบรรจุ อัตราสวน

1 โหล 12

ชื่อสินคาคงคลัง

Name (Eng.)

รหัสวัสดุ

หนวยงานที่ขอข้ึนทะเบียนวัสดุ
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วัตถุประสงค  : เพื่อทําการขึ้นทะเบียนวัสดุใหม  

 
1. หนวยงานที่ขอขึ้น

ทะเบียนวัสดุ 
หมายถึง หนวยงานที่ขอขึ้นทะเบียนวัสดุใหม 

2. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสของวัสดุที่ใชภายในระบบ โดยระบบจะทําการกําหนด
ระบบใหถามีการขึ้นทะเบียนใหม โดยจะแบงรหัสวัสดุตาม
กุมวัสดุ, ประเภทวัสดุและชนิดวัสดุ 

3. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุภาษาไทยที่ใชภายในระบบ โดยขอมูลดังกลาวจะถูก
ดึงไปแสดงที่หนาจอ Transaction , เอกสารตาง, รายงาน
เปนตน 

4. Name (Eng) หมายถึง ช่ือวัสดุภาษาอังกฤษที่ใชภายในระบบ โดยขอมูลดังกลาวจะ
ถูกดึงไปแสดงที่หนาจอ Transaction , เอกสารตาง, รายงาน
เปนตน 

สวนรายละเอียด   
5. กลุมวัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อกลุมวัสดุ 
6. ประเภทวัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อประเภทวัสดุ 
7. ชนิดวัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อชนิดวัสดุ 
8. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดที่ใชในการบรรจุวัสดุ 
9. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ที่ใชในการตรวจนับวัสดุ 
10. วันที่ลงทะเบียน หมายถึง วันที่ทําการขึ้นทะเบียนวัสดุใหม 
11. สถานะ การใชงาน หมายถึง  Filed ที่แจงใหทราบวา วัสดุนี้ยังมีการใชงานอยูหรือไม 

- ถามีการ Check ถูกที่ชอง “ใชงาน” แสดงวาวัสดุนี้ยัง
มีการใชงานอยู 

- ถาไมมีการ Check ถูกที่ชอง “ยกเลิกใชงาน” แสดงวา
วัสดุนี้ไมสามารถดึงไปใชงานได 

12. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุเพิ่มเติมของวัสดุ 
สวนอัตราสวนการบรรจุ   
13. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับอื่นๆ ของวัสดุ  
14. อัตราสวน หมายถึง อัตราสวนระหวางหนวยนับอื่นๆ กับหนวยนับที่ใชในการจัด

เก็บวัสดุคงคลัง  
15. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรับขอมูลวัสดุ 
16. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลวัสดุ 
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6.1.10 KK-IN-RT-10 : การบันทึกรายละเอียดวัสดุ 
 

รายละเอียด

บันทึกรายละเอียดวัสดุ

รายละเอียดรหัสวัสดุ

ช่ือสินคาคงคลัง

กลุมวัสดุ

ประเภทวัสดุ

ชนิดวัสดุ

หนวยนับ

ตนทุนตอหนวย
ตนทุนสูงสุด

ตนทุนตํ่าสุด

ตนทุนเฉลี่ย

ตนทุนลาสุด

Standard Cost

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

อัตราสวนการบรรจุ

Name (Eng.)

หมายเหตุ

อื่นๆ

ขนาดบรรจุ

วันท่ีลงทะเบียน

 

อัตราสวนการบรรจุ

บันทึกการขึ้นทะเบียนวัสดุ

รายละเอียดรหัสวัสดุ

ช่ือสินคาคงคลัง

รายละเอียด

Name (Eng.)

รูปแบบการบรรจุ

อื่นๆ

อัตราสวน
1 โหล 12
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อัตรสวนการบรรจุ

บันทึกการข้ึนทะเบียนวัสดุ

รายละเอียดรหัสวัสดุ

ช่ือสินคาคงคลัง

จํานวนต่ําสุด จํานวนสูงสุด

ระยะเวลาการขนสง

จุดปลอดภัย

ปริมาณวัสดุเผื่อ

Name (Eng.)

รายละเอียด

วัน

หนวย หนวย

หนวย

วัน

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

อื่นๆ

จํานวนสั่งซื้อ หนวย

สถานะการใชงาน

ใชงาน ยกเลิกการใชงาน

 
 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดรายละเอียดขอมูลวัสดุ  เชนจํานวนต่ําสุด – สูงสุด , ระยะเวลาขนสงวัสดุ , จํานวนสั่งซื้อ 
     เปนตน 

 
1. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสของวัสดุที่ใชภายในระบบ โดยระบบจะทําการกําหนด

ระบบใหถามีการขึ้นทะเบียนใหม โดยจะแบงรหัสวัสดุตาม
กุมวัสดุ, ประเภทวัสดุและชนิดวัสดุ 

2. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุภาษาไทยที่ใชภายในระบบ โดยขอมูลดังกลาวจะถูก
ดึงไปแสดงที่หนาจอ Transaction , เอกสารตาง, รายงาน
เปนตน 

3. Name (Eng) หมายถึง ช่ือวัสดุภาษาอังกฤษที่ใชภายในระบบ โดยขอมูลดังกลาวจะ
ถูกดึงไปแสดงที่หนาจอ Transaction , เอกสารตาง, รายงาน
เปนตน 

สวนรายละเอียด   
4. กลุมวัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อกลุมวัสดุ 
5. ประเภทวัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อประเภทวัสดุ 
6. ชนิดวัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อชนิดวัสดุ 
7. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดที่ใชในการบรรจุวัสดุ 
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8. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ที่ใชในการตรวจนับวัสดุ 
9. ตนทุนสูงสุด หมายถึง ตนทุนสูงสุดของวัสดุ ที่หนวยงานจัดซื้อ-จัดจางเคยทําการจัด

ซื้อวัสดุมาใช 
10. ตนทุนต่ําสุด หมายถึง ตนทุนต่ําสุดของวัสดุ ที่หนวยงานจัดซื้อ-จัดจางเคยทําการจัด

ซื้อวัสดุมาใช 
11. ตนทุนเฉลี่ย หมายถึง ตนทุนเฉลี่ยของวัสดุ ที่หนวยงานจัดซื้อ-จัดจางเคยทําการจัด

ซื้อวัสดุมาใช 
12. ตนทุนลาสุด หมายถึง ตนทุนลาสุดของวัสดุ ที่หนวยงานจัดซื้อ-จัดจางเคยทําการจัด

ซื้อวัสดุมาใช 
13. Standard Cost หมายถึง ราคามาตรฐานของวัสดุ 
14. วันที่ลงทะเบียน หมายถึง วันที่ทําการขึ้นทะเบียนวัสดุใหม 
15. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุเพิ่มเติมของวัสดุ 
สวนอัตราสวนการบรรจุ   
16. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับอื่นๆ ของวัสดุ  
17. อัตราสวน หมายถึง อัตราสวนระหวางหนวยนับอื่นๆ กับหนวยนับที่ใชในการจัด

เก็บวัสดุคงคลัง  
สวนอื่นๆ หมายถึง  
18. จํานวนต่ําสุด หมายถึง จํานวนวัสดุตํ่าสุด ในการจัดเก็บวัสดุที่คลัง 
19. จํานวนสูงสุด หมายถึง จํานวนวัสดุสูงสุด ในการจัดเก็บวัสดุที่คลัง 
20. ระยะเวลาการขนสง หมายถึง ระยะเวลาการขนสงของวัสดุของผูขาย หลังจากทําการสั่งซื้อ

วัสดุ 
21. จุดปลอดภัย หมายถึง จํานวนความถี่ขอการเบิกใชวัสดุตอ 1 วัน  
22. ปริมาณวัสดุเผื่อ หมายถึง จํานวนวัสดุที่เพียงพอตอการเบิกใช ในชวงการรอวัสดุที่ผูขาย

จะทําการจัดสงหลังจะทําการสั่งซื้อ (คาของขอมูลจะมากหรือ
นอยขึ้นกับความถี่ในการเบิกใชของแตละคลังพัสดุ) 

23. จํานวนสั่งซื้อ หมายถึง จํานวนที่ใชในการสั่งซื้อวัสดุทุกครั้ง (คาของขอมูลจะมาก
หรือนอยขึ้นกับความถี่ในการเบิกใชของแตละคลังพัสดุ) 

24. วันที่ลงทะเบียน หมายถึง วันที่ทําการขึ้นทะเบียนวัสดุใหม 
25. สถานะ การใชงาน หมายถึง  Filed ที่แจงใหทราบวา วัสดุนี้ยังมีการใชงานอยูหรือไม 

- ถามีการ Check ถูกที่ชอง “ใชงาน” แสดงวาวัสดุนี้ยัง
มีการใชงานอยู 

- ถาไมมีการ Check ถูกที่ชอง “ยกเลิกใชงาน” แสดงวา
วัสดุนี้ไมสามารถดึงไปใชงานได 

26. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรับขอมูลวัสดุ 
27. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลวัสดุ 
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6.2. การบันทึกรายการประจําวัน 
6.2.1. KK-IN-DT-01 : กําหนดยอดยกมา 

 
กําหนดยอดยกมา

รหัสวัสดุ วันท่ีบันทึก

ชื่อคลังพัสดุ

ชื่อตําแหนงที่จัดเก็บ

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

มูลคารวม

ผูกําหนดยอดยกมา

รหัสตําแหนงที่จัดเก็บรหัสคลังพัสดุ ตนทุน/หนวย มูลคาจํานวนLot Number

จํานวนรวม

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดยอดยกมาใหกับแตละรายการวัสดุ ซึ่ง 1 รายการวัสดุสามารถกําหนดคลังที่จัดเก็บได มาก

กวา 1 คลังพัสดุ ใชในกรณีกําหนดจํานวนเริ่มคาตั้งตนเมื่อเริ่มใชโปรแกรม ฯ หรือกําหนดยอดยกมา
สําหรับเดือนใหม 

 
สวนขอมูลหลัก   

1. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อวัสดุ ที่ตองการกําหนดยอดยกมา 
2. วันที่ยกมา หมายถึง วันที่กําหนดยอดยกมาของวัสดุ 

สวนขอมูลรายการ   
3. รหัสคลังพัสดุ หมายถึง รหัสคลังพัสดุ สามารถคียรหัสวัสดุเองหรือคนหารหัสคลัง

พัสดุได โดยกดที่ปุม List of Value  
4. รหัสตําแหนงที่จัดเก็บ หมายถึง รหัสตําแหนงที่จัดเก็บวัสดุ สามารถคียรหัสตําแหนงที่จัดเก็บ

วัสดุเองหรือคนหารหัสตําแหนงที่จัดเก็บวัสดุได โดยกดที่ปุม 
List of Value 

5.  Lot Number หมายถึง Lot Number ของวัสดุ ที่กําหนดยอดยกมา 
6. ตนทุน / หนวย หมายถึง ตนทุนตอหนวยของวัสดุ ที่กําหนดยอดยกมา 
7. จํานวน หมายถึง จํานวนวัสดุที่ยกมา 
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8. มูลคา หมายถึง มูลคาของวัสดุที่ยกมา  
ซึ่งคํานวณจาก ตนทุน/หนวย * จํานวน 

สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   
9. ช่ือคลังพัสดุ หมายถึง ช่ือคลังพัสดุ ที่ไดกําหนดยอดยกมา ซึ่งโปรแกรมจะทําการดึง

ช่ือคลังพัสดุขึ้นมาแสดงตามรหัสคลังพัสดุ 
10. ช่ือตําแหนงที่จัดเก็บ หมายถึง ช่ือตําแหนงที่จัดเก็บ ที่ไดกําหนดยอดยกมา ซึ่งโปรแกรมจะ

ทําการดึงตําแหนงที่จัดเก็บ ขึ้นมาแสดงตามรหัสตําแหนงที่
จัดเก็บ 

11. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ
มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ  

12. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน
ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 

13. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่ไดกําหนดยอดยกมา ซึ่งเปนผลรวมมา
จากมูลคาวัสดุแตละรายการ 

14. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่ไดกําหนดยอดยกมา ซึ่งเปนผลรวมมา
จากจํานวนวัสดุแตละรายการ 

15. ผูกําหนดยอดยกมา หมายถึง ช่ือผูกําหนดยอดยกมา 
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6.2.2. KK-XX-DT-02 : บันทึกความตองการวัสดุของคณะ 
 

 บันทึกขอมูลความตองการวัสดุโดยคณะ/หนวยงาน

กองทุน

 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

ประจําปงบประมาณ

รหัสวัสดุ

ชื่อวัสดุ

จํานวนความตองการวัสดุของปกอนหนา

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

มูลคารวม

ตนทุน / หนวย จํานวนคงเหลือ จํานวนที่ตองการ มูลคาลําดับที่

จํานวนวัสดุท่ีใชจริงของปกอนหนา

หนวยนับ

วันท่ีกําหนดความตองการ

จํานวนรวม
ขนาดบรรจุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค : เพื่อใหคณะ/หนวยงาน ทําการบันทึกรายการวัสดุพรอมทั้งจํานวนที่ตองการใช สําหรับปงบ 

ประมาณใหม โดยหนาจอการทํางาน จะแสดงจํานวนความตองการวัสดุของปกอนหนา และจํานวนวัสดุ
ที่ใชจริงของปกอนหนาขึ้นมาแสดง เพื่อชวยในการตัดสินใจในการกําหนดจํานวนความตองการวัดสุ 
 

สวนขอมูลหลัก   
1. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่กําหนดความตองการวัสดุ 
2. หนวยงาน หมายถึง หนวยงาน ที่กําหนดความตองการวัสดุ 
3. กองทุน หมายถึง กองทุน ที่กําหนดความตองการวัสดุ 
4. วันที่กําหนดความ

ตองการ 
หมายถึง วันที่กําหนดความตองการวัสดุ 

5. ประจําปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ ที่กําหนดความตองการวัสดุ 
สวนขอมูลรายการ   

6. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่กําหนดความตองการ กําหนดเปน  
Auto Running No. 

7. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่กําหนดความตองการสําหรับปงบหนา  
สามารถคียรหัสวัสดุเองหรือคนหารหัสคลังพัสดุได  
โดยกดที่ปุม List of Value 
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8. ตนทุน/หนวย หมายถึง ตนทุนตอหนวยของวัสดุ ที่กําหนดความตองการสําหรับปงบ
หนา 

9. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนวัสดุคงเหลือที่มีอยูในคณะ/หนวยงาน 
10. จํานวนที่ตองการ หมายถึง จํานวนวัสดุที่ตองการสําหรับปงบประมาณถัดหนา 
11. มูลคา หมายถึง มูลคาของวัสดุที่ตองการสําหรับปงบประมาณถัดหนา  

โดยคํานวณจาก ตนทุน/หนวย * จํานวนที่ตองการ 
สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   

12. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุ ที่ไดกําหนดความตองการ ซึ่งโปรแกรมจะทําการดึง
ช่ือวัสดุขึ้นมาแสดงตามรหัสวัสดุ 

13. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ
มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ  

14. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน
ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 

15. จํานวนความตองการ
วัสดุของปกอนหนา 

หมายถึง จํานวนความตองการของวัสดุ ที่คณะหนวยงานไดกําหนดไว
ในปกอนหนา  

16. จํานวนวัสดุที่ใชจริง  
ของปกอนหนา 

หมายถึง จํานวนวัสดุที่คณะหนวยงานไดเบิกใชจริง ในปกอนหนา โดย
โปรแกรมจะหาผลรวมมาจากยอดที่เบิกใชจริง 

17. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่ไดกําหนดความตองการสําหรับปงบ
ประมาณถัดไป ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคาวัสดุแตละรายการ 

18. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่ไดกําหนดความตองการสําหรับปงบ
ประมาณถัดไป ซึ่งเปนผลรวมมาจากจํานวนวัสดุแตละราย
การ 

19. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรับขอมูลของการกําหนดความตองการวัสดุ 
20. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลของการกําหนดความตองการวัสดุ 
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6.2.3 KK-XX-DT-03: บันทึก-ปรับปรุงความตองการวัสดุของคณะ 
 

 บันทึก-ปรับปรุงความตองการวัสดุของคณะ

กองทุน

 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

ประจําปงบประมาณ

รหัสวัสดุ

ชื่อวัสดุ

จํานวนความตองการวัสดุของปกอนหนา

ผูอนุมัติ วันท่ีอนุมัติ

มูลคารวม

ตนทุน/หนวย จํานวนคงเหลือ จํานวนที่ตองการ สถานะการอนุมัติลําดับที่

จํานวนวัสดุท่ีใชจริงของปกอนหนา

หนวยนับ

วันท่ีปรับปรุงความตองการ

จํานวนรวม
ขนาดบรรจุ

คณะที่ระบุความตองการ

บันทึก-ปรับปรุงปริมาณความตองการ

กองทุน

 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

ประจําปงบประมาณ

จํานวนที่ตองการ

ชื่อวัสดุ

จํานวนความตองการวัสดุของปกอนหนา

ผูอนุมัติ วันท่ีอนุมัติ

มูลคารวม

จํานวนที่ผานการอนุมัติ มูลคาลําดับที่

จํานวนวัสดุท่ีใชจริงของปกอนหนา

หนวยนับ

วันท่ีปรับปรุงความตองการ

จํานวนรวม
ขนาดบรรจุ

คณะที่ระบุความตองการ

สถานะการอนุมัติรหัสวัสดุ
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วัตถุประสงค  : เพื่อใหผูมีอํานาจทําการอนุมัติรายการวัสดุพรอมทั้งจํานวน ที่เหมาะสมในการทําสัญญาสั่งซื้อ 
แตละปงบประมาณ และนําขอมูลที่ไดไปออกรายงานวัสดุที่มีความตองการสั่งซื้อ สงใหกับ 
หนวยงานวางแผนงบประมาณตอไป   
 

สวนขอมูลหลัก   
1. คณะที่ระบุความตองการ หมายถึง รหัสและชื่อของคณะที่ระบุความตองการวัสดุ 
2. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการ ที่กําหนดความตองการวัสดุ 
3. หนวยงาน หมายถึง หนวยงาน ที่กําหนดความตองการวัสดุ 
4. กองทุน หมายถึง กองทุน ที่กําหนดความตองการวัสดุ 
5. วันที่ปรับปรุงความ

ตองการ 
หมายถึง วันที่ปรับปรุงความตองการวัสดุ 

6. ประจําปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ ที่กําหนดความตองการวัสดุ 
สวนขอมูลรายการ   

7. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่กําหนดความตองการ กําหนดเปน  
Auto Running No. 

8. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่กําหนดความตองการสําหรับปงบหนา  
 

9. ตนทุน/หนวย หมายถึง ตนทุนตอหนวยของวัสดุ ที่กําหนดความตองการสําหรับปงบ
หนา  

10. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนวัสดุคงเหลือที่มีอยูในคลังพัสดุของคณะที่กําหนด
ความตองการ  

11. จํานวนที่ตองการ หมายถึง จํานวนวัสดุที่ตองการสําหรับปงบประมาณถัดหนา 
12. สถานะ การอนุมัติ หมายถึง สถานะ การอนุมัติ รายการวัสดุและจํานวนที่ตองการสําหรับ

ปงบประมาณหนา 
13. จํานวนที่ผานการอนุมัติ หมายถึง จํานวนของวัสดุที่ผานการอนุมัติ  

จะใชงานไดก็ตอเมื่อ Check ถูกที่ filed ‘สถานะ การอนุมัติ’ 
14. มูลคา หมายถึง มูลคาของวัสดุที่ตองการสําหรับปงบประมาณถัดหนา  

โดยคํานวณจาก ตนทุน/หนวย * จํานวนที่ผานการอนุมัติ 
สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   

15. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุ ที่ไดกําหนดความตองการ ซึ่งโปรแกรมจะทําการดึง
ช่ือวัสดุขึ้นมาแสดงตามรหัสวัสดุ 

16. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ
มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ  

17. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน
ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
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18. จํานวนความตองการ
วัสดุของปกอนหนา 

หมายถึง จํานวนความตองการของวัสดุ ที่คณะหนวยงานไดกําหนดไว
ในปกอนหนา  

19. จํานวนวัสดุที่ใชจริง  
ของปกอนหนา 

หมายถึง จํานวนวัสดุที่คณะหนวยงานไดเบิกใชจริง ในปกอนหนา โดย
โปรแกรมจะหาผลรวมมาจากยอดที่เบิกใชจริง 

20. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่ไดกําหนดความตองการสําหรับปงบ
ประมาณถัดไป ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคาวัสดุแตละรายการ 

21. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่ไดกําหนดความตองการสําหรับปงบ
ประมาณถัดไป ซึ่งเปนผลรวมมาจากจํานวนวัสดุแตละราย
การ 

22. ผูอนุมัติ หมายถึง ช่ือผูอนุมัติขอมูลของการปริมาณความตองการวัสดุ 
23. วันที่อนุมัติ หมายถึง วันที่อนุมัติขอมูลของการปริมาณความตองการวัสดุ 
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6.2.4. KK-IN-DT-04: บันทึกการรับวัสดุจากการตรวจรับ 
บันทึกการรับวัสดุจากการตรวจรับ

รหัสวัสดุ รหัสตําแหนงที่จัดเก็บ Lot Number ตนทุน/หนวย วันที่หมดอายุลําดับที่

AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO

ช่ือวัสดุ

ผูรับวัสดุ วันที่รับวัสดุ

ขนาดบรรจุ

มุลคารวม

จํานวนรวม

กองทุน

 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

เลขที่ใบตรวจรับ

ประเภทยอยของการรับ
เลขที่เอกสารรับ AUTO

วันที่เอกสารอางอิง

วันที่รับสินคา

งวดดารตรวจรับ

คลังพัสดุ

ประเภทการรับ

ผูขาย

แหลงเงิน

ปงบประมาณ
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บันทึกการรับวัสดุจากการตรวจรับ

กองทุน

 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

เลขที่ใบตรวจรับ

ประเภทยอยของการรับ
เลขที่เอกสารรับ AUTO

วันที่เอกสารอางอิง

วันที่รับสินคา

งวดดารตรวจรับ

คลังพัสดุ

รหัสวัสดุ หนวยนับ จํานวน จํานวนรวม มูลคาลําดับที่

ชื่อวัสดุ
หนวยนับ

ผูรับวัสดุ วันที่รับวัสดุ

ขนาดบรรจุ

มุลคารวม

ตําแหนงที่จัดเก็บ
จํานวนรวม

ประเภทการรับ

ผูขาย

แหลงเงิน

ปงบประมาณ

 
 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการรับวัสดุจากการตรวจรับ โดยผูใชจะตองเลือกเลขที่ใบตรวจรับ (รายละเอียด 

การตรวจรับจะบันทึกที่ระบบจัดซื้อจัดจาง) จากนั้นรายการวัสดุพรอมจํานวนที่ผานการตรวจรับจะถูก
ดึงขึ้นมาแสดง ตามเลขที่ใบตรวจรับที่อางถึง ซึ่งผูใชงานไมสามารถแกไขจํานวนวัสดุได 

 
สวนขอมูลหลัก   

1. ประเภทการรับ หมายถึง ประเภทการรับวัสดุ 
2. ประเภทยอยของการรับ หมายถึง ประเภทยอยของการรับวัสดุ 
3. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินของการสั่งซื้อวัสดุ 
4. เลขที่เอกสารรับ หมายถึง เลขที่เอกสารรับวัสดุ เปน Auto Running No. ซึ่งโปรแกรม

กําหนดใหอัตโนมัติในกรณีที่เปนเอกสารสรางใหม  
และสามารถระบุเลขที่เอกสารเพื่อเรียกดูขอมูลของเลขที่
เอกสารรับวัสดุที่มีอยูในฐานขอมูลได 

5. เลขที่ใบตรวจรับ หมายถึง เลขที่ใบตรวจรับวัสดุ สามารถอางอิงเลขที่ใบตรวจรับไดโดย
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การคียหรือคนหารเลขที่ใบตรวจรับได โดยกดที่ปุม    List of  
Value 

6. งวดการตรวจรับ หมายถึง งวดการตรวจรับวัสดุ  
7. วันที่รับวัสดุ หมายถึง วันที่ทําการรับวัสดุเขาคลัง 
8. วันที่ใบตรวจรับ หมายถึง วันที่ใบตรวจรับวัสดุ 
9. ผูขาย หมายถึง รหัสและชื่อผูขาย ที่รับจากการซื้อ 
10. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ ที่รับวัสดุโดยจากการตรวจรับ 
11. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน ที่รับวัสดุโดยจากการตรวจรับ 
12. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน ที่รับวัสดุโดยจากการตรวจรับ 
13. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่รับวัสดุ 
14. คลังพัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อคลังพัสดุที่จะทําการรับวัสดุเขาคลัง 

สวนขอมูลรายการ   
15. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่รับเขาคลัง กําหนดเปน  

 Auto Running No. 
16. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่รับโดยจากการตรวจรับ 
17. รหัสตําแหนงที่จัดเก็บ หมายถึง รหัสตําแหนงที่จัดเก็บวัสดุ สามารถคียรหัสตําแหนงที่จัดเก็บ

วัสดุเองหรือคนหารหัสตําแหนงที่จัดเก็บวัสดุได โดยกดที่ปุม 
List of Value 

18.  Lot Number หมายถึง Lot Number ของวัสดุที่รับจากการตรวจรับ  
19. ตนทุน/หนวย หมายถึง ตนทุน/หนวยของวัสดุที่รับจากการตรวจรับ 
20. วันที่หมดอายุ หมายถึง วันที่หมดอายุของวัสดุที่ทําการรับเขาคลังพัสดุ เชน ยา 

เปนตน ซึ่งขอมูลดังกลาวจะนําไปใชในการ Check วา ณ. วัน
ที่ออกรายงานวัสดุที่หมดอายุ มีวัสดุรายการใดบางที่หมดอายุ 

21. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุที่รับจากการตรวจรับ 
22. จํานวน หมายถึง จํานวนวัสดุที่รับจากการตรวจรับ โดยมีหนวยนับตามการ

ตรวจรับ 
23. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่รับจากการตรวจรับ โดยมีหนวยนับ

ตามที่ไดกําหนดไวตอนขึ้นทะเบียนวัสดุครั้งแรก 
24. มูลคา หมายถึง มูลคาวัสดุที่รับจากการตรวจรับ  

สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   
25. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุที่รับจากการตรวจรับ ซึ่งโปรแกรมจะทําการดึงช่ือ

วัสดุขึ้นมาแสดงตามรหัสวัสดุ 
26. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
27. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
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28. ช่ือตําแหนงที่จัดเก็บ หมายถึง ช่ือตําแหนงที่จัดเก็บ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน
ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสตําแหนงที่จัดเก็บ 

29. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่รับจากการตรวจรับ ซึ่งเปนผลรวมมาจาก
มูลคาวัสดุแตละรายการ 

30. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่รับจากการตรวจรับ ซึ่งเปนผลรวมมา
จากจํานวนวัสดุแตละรายการ 

31. ผูรับวัสดุ หมายถึง ช่ือผูรับวัสดุเขาคลัง  
32. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลการรับวัสดุเขาคลัง 
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6.2.5. KK-IN-DT-05 : บันทึก-ปรับปรุงการรับวัสดุจากการเปลี่ยน 
 

บันทึกรายการรับวัสดุจากการเปลี่ยน

ประเภทการรับ

เลขท่ีเอกสารรับ วันท่ีรับสินคา

คลังพัสดุ

ชื่อวัสดุ

ผูปรับปรุง วันทูปรับปรุง

ชื่อตําแหนงที่จัดเก็บ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ผูขาย

ชื่อวัสดุ

หนวยนับ

มูลคารวม

ขนาดบรรจุ จํานวนรับเปลี่ยนท้ังหมด

ตนทุน/หนวยสราง Lot No.
อัตโนมัติลําดับที่ รหัสวัสดุ รหัสตําแหนงที่จัดเก็บ Lot Number

ตอบรับ เลขที่ใบเบิกเพ่ือเปลี่ยน วันที่เบิกสินคา

ประเภทยอยของการรับ

AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO

ลําดับที่ รหัสวัสดุ หนวยนับ จํานวนขอเปลี่ยน มูลคา

แหลงเงิน

ปงบประมาณ

วันที่หมดอายุ
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มูลคาจํานวนรวม

บันทึกรายการรับวัสดุจากการเปลี่ยน

ผูปรับปรุง วันทูปรับปรุง

ชื่อตําแหนงท่ีจัดเก็บ

ชื่อวัสดุ

หนวยนับ

มูลคารวม

ขนาดบรรจุ จํานวนรับเปลี่ยนท้ังหมด

จํานวนลําดับที่ รหัสวัสดุ หนวยนับ

ประเภทการรับ

เลขท่ีเอกสารรับ วันท่ีรับสินคา

คลังพัสดุ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ผูขาย

ตอบรับ เลขที่ใบเบิกเพ่ือเปล่ียน วันที่เบิกสินคา

ประเภทยอยของการรับ

ชื่วัสดุ

ลําดับที่ รหัสวัสดุ หนวยนับ จํานวนขอเปลี่ยน มูลคา

แหลงเงิน

ปงบประมาณ

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกรับวัสดุจากการเปลี่ยน โดยผูใชจะตองเลือกประเภทการรับเปน “รับจากการเปลี่ยน” 

และที่หนาจอจะแสดงเลขที่ใบเบิกวัสดุเพื่อเปลี่ยน ที่ยังคางรับขึ้นมาแสดง จะอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูใชงาน สามารถตรวจสอบไดวามีเลขที่ใบจายเพื่อเปลี่ยนใบใดที่ยังไมไดทําการรับ โดยการบันทึกรับ
จากการเปลี่ยนจะตองปฏิบัติขั้นตอนดังนี้ 

i. ใหผูใชเลือกเลขที่เอกสารเบิกเพื่อเปลี่ยน จากนั้นรายละเอียดวัสดุที่จายเพื่อเปลี่ยน จะ
ถูกดึงขึ้นมาแสดง 

ii. ใหผูใชระบุรายการวัสดุที่ไดรับจากการเปลี่ยน โดยระบุจํานวนและตนทุน/หนวย 
โปรแกรมจะคํานวณมูลคาของวัสดุใหโดยอัตโนมัติ 
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สวนขอมูลหลัก   
1. ประเภทการรับ หมายถึง ประเภทการรับวัสดุ 
2. ประเภทยอยของการรับ หมายถึง ประเภทยอยของการรับวัสดุ 
3. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินของการสั่งซื้อวัสดุ 
4. เลขที่เอกสารรับ หมายถึง เลขที่เอกสารรับวัสดุ เปน Auto Running No. ซึ่งโปรแกรม

กําหนดใหอัตโนมัติในกรณีที่เปนเอกสารสรางใหม  
และสามารถระบุเลขที่เอกสารเพื่อเรียกดูขอมูลของเลขที่
เอกสารรับวัสดุที่มีอยูในฐานขอมูลได 

5. วันที่รับวัสดุ หมายถึง วันที่ทําการรับวัสดุเขาคลัง 
6. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ ที่รับวัสดุจากการเปลี่ยน 
7. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน ที่รับวัสดุจากการเปลี่ยน 
8. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน ที่รับวัสดุจากการเปลี่ยน 
9. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่รับวัสดุ 
10. คลังพัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อคลังพัสดุที่จะทําการรับวัสดุเขาคลัง 

สวนขอมูลอางอิง   
11. ตอบรับ หมายถึง เลือกเลขที่ใบเบิกเพื่อเปลี่ยนที่ตองการรับวัสดุเขาคลัง ถา 

Check ถูกที่เลขที่ใบเบิกใด รายละเอียดการเบิกจะถูกดึงขึ้นมา
แสดงในสวนของขอมูลอางอิง  
หมายเหตุ  การบันทึกรับแตละครั้งสามารถเลือกเลขที่ใบเบิก
เพื่อเปลี่ยนไดเพียง 1 ใบเทานั้น 

12. เลขที่ใบเบิกเพื่อเปลี่ยน หมายถึง เลขที่ใบเบิกเพื่อเปลี่ยนวัสดุ จะแสดงเฉพาะใบที่ยังไมไดทํา
การรับจากการเปลี่ยนเทานั้น  

13. วันที่เบิกวัสดุ หมายถึง วันที่เบิกวัสดุเพื่อเปลี่ยน 
14. ผูขาย หมายถึง รหัสและชื่อผูขายที่รับเปลี่ยนวัสดุ 
15. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่เบิกเพื่อเปลี่ยน 
16. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่เบิกเพื่อเปลี่ยน 
17. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับวัสดุที่เบิกเพื่อเปลี่ยน 
18. จํานวนขอเปลี่ยน หมายถึง จํานวนวัสดุที่เบิกเพื่อเปลี่ยน 
19. มูลคา หมายถึง มูลคาวัสดุที่เบิกเพื่อเปลี่ยน 
20. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุที่เบิกเพื่อเปลี่ยน 

สวนขอมูลรายการ หมายถึง  
21. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่รับเขาคลัง กําหนดเปน  

 Auto Running No. 
22. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่รับจากการเปลี่ยน 
23. รหัสตําแหนงที่จัดเก็บ หมายถึง รหัสตําแหนงที่จัดเก็บวัสดุ สามารถคียรหัสตําแหนงที่จัดเก็บ

วัสดุเองหรือคนหารหัสตําแหนงที่จัดเก็บวัสดุได โดยกดที่ปุม 
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List of Value 
24. สราง Lot No. อัตโนมัติ หมายถึง สถานะ การสอบถามวาตองการสราง Lot Number  ใหมหรือ

ไม โดยแบงเปน 2 กรณีคือ 
- ตองการสราง Lot Number ใหม 
- ไมตองการสราง Lot Number ใหม แตตองการรับ

วัสดุเขา Lot Number ที่มีอยูเดิม 
 

25. Lot Number หมายถึง Lot Number ของวัสดุที่รับจากการเปลี่ยน การทํางานแบงเปน 
2 กรณีคือ 

- Check ถูกที่ Filed ‘สราง Lot No. อัตโนมัติ’ เมื่อกด 
Save โปรแกรมจะทําการสราง Lot Number ใหม
ขึ้นมาให 

- ไม Check ถูกที่ Filed ‘สราง Lot No. อัตโนมัติ’ 
ตองเลือก Lot Number จาก List Of Value เพื่อทํา
การเพิ่มจํานวนวัสดุที่รับจากการเปลี่ยน เขา lot 
Number เดิม 

 
26. ตนทุน/หนวย หมายถึง ตนทุน/หนวยของวัสดุที่รับจากการเปลี่ยน 
27. วันที่หมดอายุ หมายถึง วันที่หมดอายุของวัสดุที่ทําการรับเขาคลังพัสดุ เชน ยา 

เปนตน ซึ่งขอมูลดังกลาวจะนําไปใชในการ Check วา ณ. วัน
ที่ออกรายงานวัสดุที่หมดอายุ มีวัสดุรายการใดบางที่หมดอายุ 

28. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุที่รับจากการเปลี่ยน 
29. จํานวน หมายถึง จํานวนวัสดุที่รับจากการเปลี่ยน โดยมีหนวยนับตามการรับ

จากการเปลี่ยน 
30. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่รับจากการเปลี่ยน โดยมีหนวยนับตาม

ที่ไดกําหนดไวตอนขึ้นทะเบียนวัสดุครั้งแรก 
31. มูลคา หมายถึง มูลคาวัสดุที่รับจากการเปลี่ยน 

สวนขอมูลแสดงรายละเอียด หมายถึง  
30. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุ ที่ไดรับจากการเปลี่ยน ซึ่งโปรแกรมจะทําการดึงช่ือ

วัสดุขึ้นมาแสดงตามรหัสวัสดุ 
31. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
32. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
33. ช่ือตําแหนงที่จัดเก็บ หมายถึง ช่ือตําแหนงที่จัดเก็บ ซึ่งโปรแกรมจะดึงจากฐานขอมูลขึ้นมา

แสดง ตามรหัสตําแหนงที่จัดเก็บ 
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34. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่รับจากการเปลี่ยน ซึ่งเปนผลรวมมาจาก
มูลคาวัสดุแตละรายการ 

35. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่รับจากการเปลี่ยน ซึ่งเปนผลรวมมาจาก
จํานวนวัสดุแตละรายการ 

36. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูรับวัสดุเขาคลัง  
37. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลการรับวัสดุเขาคลัง 
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6.2.6. KK-IN-DT-06 : บันทึก-ปรับปรุงการรับวัสดุ 

บันทึก-ปรับปรุงรับวัสดุ

กองทุน

 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

เอกสารอางอิง

เลขที่เอกสารรับ AUTO
วันท่ีเอกสารอางอิง

วันท่ีรับสินคา

คลังพัสดุ

รหัสวัสดุ Lot Number ตนทุน /หนวยลําดับท่ี

ช่ือวัสดุ

หนวยนับ

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

ขนาดบรรจุ

มุลคารวม

ช่ือตําแหนงท่ีจัดเก็บ
จํานวนรวม

ประเภทการรับ

ประเภทยอยของการรับ

สราง Lot No.
อัตโนมัติ

AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO

รหัสตําแหนงท่ีจัดเก็บ

แหลงเงิน

ปงบประมาณ

วันท่ีหมดอายุ
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บันทึก-ปรับปรุงรับวัสดุ

กองทุน

 หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

เอกสารอางอิง

เลขที่เอกสารรับ AUTO
วันที่เอกสารอางอิง

วันที่รับสินคา

คลังพัสดุ

รหัสวัสดุลําดับที่

ชื่อวัสดุ
ชื่อหนวยนับ

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

ขนาดบรรจุ

มุลคารวม

ตําแหนงที่จัดเก็บ
จํานวนรวม

ประเภทการรับ

ประเภทยอยของการรับ

หนวยนับ จํานวน จํานวนรวม มูลคา

แหลงเงิน

ปงบประมาณ
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วัตถุประสงค : เพื่อบันทึกรับวัสดุ โดยที่หนาจอนี้สามารถเลือกประเภทการรับได 2 วิธีคือ 
i. รับจากการเบิกผิด 

ii. รับจากการนําไปจัดทําเอง 
 และเลือกเอกสารที่ตองการอางอิงเชน เอกสารใบเบิกเพื่อใช หรือเอกสารใบเบิกเพื่อขอจัดทําเอง  
 โดยผูใชสามารถเลือกคลังที่จัดเก็บวัสดุได 

 
สวนขอมูลหลัก   

1. ประเภทการรับ หมายถึง ประเภทการรับวัสดุ 
2. ประเภทยอยของการรับ หมายถึง ประเภทยอยของการรับวัสดุ 
3. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินของการสั่งซื้อวัสดุ 
4. เลขที่เอกสารรับ หมายถึง เลขที่เอกสารรับวัสดุ เปน Auto Running No. ซึ่งโปรแกรม

กําหนดใหอัตโนมัติในกรณีที่เปนเอกสารสรางใหม  
และสามารถระบุเลขที่เอกสารเพื่อเรียกดูขอมูลของเลขที่
เอกสารรับวัสดุที่มีอยูในฐานขอมูลได 

5. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง เชน เอกสารใบเบิกเพื่อใช หรือเอกสาร
ใบเบิกเพื่อขอจัดทําเอง สามารถอางถึงเลขที่เอกสารอางอิง ได
โดยการคียหรือคนหารเลขที่เอกสารอางอิงได โดยกดที่ปุม  
List of  Value 

6. วันที่รับวัสดุ หมายถึง วันที่ทําการรับวัสดุเขาคลัง 
7. วันที่เอกสารอางอิง หมายถึง วันที่เอกสารอางอิง  
8. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ ที่รับวัสดุจากการเบิกผิดหรือ 

รับจากการจัดทําเอง 
9. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน ที่รับวัสดุจากการเบิกผิดหรือ รับจาก

การจัดทําเอง 
10. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน ที่รับวัสดุจากการเบิกผิดหรือ รับจากการ

จัดทําเอง 
11. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่รับวัสดุ 
12. คลังพัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อคลังพัสดุที่จะทําการรับวัสดุเขาคลัง 

สวนขอมูลรายการ   
13. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่รับเขาคลัง กําหนดเปน  

 Auto Running No. 
14. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่รับจากการเบิกผิดหรือ รับจากการจัดทําเอง 
15. รหัสตําแหนงที่จัดเก็บ หมายถึง รหัสตําแหนงที่จัดเก็บวัสดุ สามารถคียรหัสตําแหนงที่จัดเก็บ

วัสดุเองหรือคนหารหัสตําแหนงที่จัดเก็บวัสดุได โดยกดที่ปุม 
List of Value 

16. สราง Lot No. อัตโนมัติ หมายถึง สถานะ การสอบถามวาตองการสราง Lot Number  ใหมหรือ
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ไม โดยแบงเปน 2 กรณีคือ 
- ตองการสราง Lot Number ใหม 
- ไมตองการสราง Lot Number ใหม แตตองการรับ

วัสดุเขา Lot Number ที่มีอยูเดิม 
 

17. Lot Number หมายถึง Lot Number ของวัสดุที่รับ การทํางานแบงเปน 2 กรณีคือ 
- Check ถูกที่ Filed ‘สราง Lot No. อัตโนมัติ’ เมื่อกด 

Save โปรแกรมจะทําการสราง Lot Number ใหม
ขึ้นมาให 

- ไม Check ถูกที่ Filed ‘สราง Lot No. อัตโนมัติ’ 
ตองเลือก Lot Number จาก List Of Value เพื่อทํา
การเพิ่มจํานวนวัสดุที่รับจากการเปลี่ยน เขา lot 
Number เดิม 

 
18. ตนทุน/หนวย หมายถึง ตนทุน/หนวยของวัสดุที่รับจากการเบิกผิด หรือรับจากการจัด

ทําเอง 
19. วันที่หมดอายุ หมายถึง วันที่หมดอายุของวัสดุที่ทําการรับเขาคลังพัสดุ เชน ยา 

เปนตน ซึ่งขอมูลดังกลาวจะนําไปใชในการ Check วา ณ. วัน
ที่ออกรายงานวัสดุที่หมดอายุ มีวัสดุรายการใดบางที่หมดอายุ 

20. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุที่รับจากการเบิกผิด หรือรับจากการจัดทํา
เอง 

21. จํานวน หมายถึง จํานวนวัสดุที่รับจากการเบิกผิด หรือรับจากการจัดทําเอง โดย
มีหนวยตามการรับ 

22. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่รับจากการเบิกผิด หรือรับจากการจัด
ทําเองโดยมีหนวยนับตามที่ไดกําหนดไวตอนขึ้นทะเบียน
วัสดุครั้งแรก 

21. มูลคา หมายถึง มูลคาวัสดุที่รับจากการเบิกผิด หรือรับจากการจัดทําเอง 
สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   

22. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุที่รับจากการเบิกผิดหรือ รับจากการจัดทําเอง        ซึ่ง
โปรแกรมจะทําการดึงช่ือวัสดุขึ้นมาแสดงตามรหัสวัสดุ 

23. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ
มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 

24. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน
ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 

25. ช่ือตําแหนงที่จัดเก็บ หมายถึง ช่ือตําแหนงที่จัดเก็บ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน
ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสตําแหนงที่จัดเก็บ 

 IN_ระบบคลังพัสดุ  แกไขเม่ือ :  23มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                               IN_6- 34  

26. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่รับจากการเบิกผิดหรือ รับจากการจัดทํา
เอง ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคาวัสดุแตละรายการ 

27. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่รับจากการเบิกผิดหรือ รับจากการจัด
ทําเอง ซึ่งเปนผลรวมมาจากจํานวนวัสดุแตละรายการ 

28. ผูรับวัสดุ หมายถึง ช่ือผูรับวัสดุเขาคลัง  
29. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลการรับวัสดุเขาคลัง 
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6.2.7. KK-IN-DT-07 : บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติเบิกวัสดุ 

 
บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติเบิกวัสดุ

เอกสารขออนุมัติ AUTO วันที่ขออนุมัติ

ชื่อวัสดุ

วันที่ปรับปรุง

หมายเหตุ

เหตุผลการขออนุมัติ

ประเภทการขออนุมัติ

ผูขออนุมัติ

มูลคารวม

รวมจํานวนขออนุมัติ

ประเภทยอยการขออนุมัติ

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

คลังขอเบิก

คลังจาย

คณะขอเบิก

คณะจาย

รหัสวัสดุ หนวยนับ จํานวนรวมท่ีขออนุมัติจํานวน มูลคาลําดับท่ี ตนทุน/หนวยจํานวนคงเหลือ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

สถานะการอางอิง

ยังไมถูกอางอิง ถูกอางอิง
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วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขออนุมัติ ตามประเภทและรายการตางๆ ที่ตองการขออนุมัติซึ่งแบง ไดดังนี้ 

i. การขออนุมัติเบิกวัสดุ 
ii. การขออนุมัติจายวัสดุเพื่อเปล่ียน 

iii. การขออนุมัติจายวัสดุเพื่อนําไปจัดทําเอง 
iv. การขออนุมัติทําลายวัสดุ 

  
สวนขอมูลหลัก   

1. ประเภทการขออนุมัติ หมายถึง ประเภทการขออนุมัติเบิกวัสดุจากคลัง 
2. ประเภทยอยการขอ

อนุมัติ 
หมายถึง ประเภทยอยการขออนุมัติเบิกวัสดุจากคลัง 

3. เอกสารขออนุมัติ หมายถึง เลขที่เอกสารขออนุมัติเบิกวัสดุ เปน Auto Running No. ซึ่ง
โปรแกรมกําหนดใหอัตโนมัติในกรณีที่เปนเอกสารสรางใหม  
และสามารถระบุเลขที่เอกสารเพื่อเรียกดูขอมูลของเลขที่
เอกสารขออนุมัติเบิกวัสดุ  ที่มีอยูในฐานขอมูลได 

4. วันที่ขออนุมัติ หมายถึง วันที่ทําการขออนุมัติเบิกวัสดุจากคลัง 
5. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการที่ขอเบิกวัสดุ 
6. หนวยงาน หมายถึง หนวยงานที่ขอเบิกวัสดุ 
7. กองทุน หมายถึง กองทุนที่ขอเบิกวัสดุ 
8. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่ขอเบิกวัสดุ 
9. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินของวัสดุที่ขอเบิก 
10. คณะขอเบิก หมายถึง รหัสและชื่อคณะที่ขออนุมัติเบิกวัสดุ 
11. คลังขอเบิก หมายถึง รหัสและชื่อคลังพัสดุที่ขออนุมัติเบิกวัสดุ 
12. คณะจาย หมายถึง รหัสและชื่อคณะที่จายวัสดุ 
13. คลังจาย หมายถึง รหัสและชื่อคลังพัสดุที่จายวัสดุ 
14. สถานะ การอางอิง หมายถึง สถานะ การอางอิง แบงเปน 2 กรณีคือ 

- ยังไมถูกอางอิง 
- ถูกอางอิง 

 
สวนขอมูลรายการ   

15. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่ขออนุมัติเบิกวัสดุ กําหนดเปน  
 Auto Running No. 

16. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่ขออนุมัติเบิกวัสดุ สามารถคียรหัสวัสดุเองหรือคน
หารหัสวัสดุได โดยกดที่ปุม List of Value 

17. จํานวนคงเหลือ หมายถึง ยอดจํานวนคงเหลือวัสดุ ของคลังที่ขอเบิก  
18. ตนทุน/หนวย หมายถึง ตนทุนเฉลี่ยตอหนวยของวัสดุที่ขออนุมัติเบิกวัสดุ  

 IN_ระบบคลังพัสดุ  แกไขเม่ือ :  23มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                               IN_6- 37  

19. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับที่ขออนุมัติเบิกวัสดุ 
20. จํานวน หมายถึง จํานวนวัสดุที่ขออนุมัติเบิก โดยมีหนวยตามที่ขอเบิกวัสดุ 
21. จํานวนรวมที่ขออนุมัติ หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่ขออนุมัติเบิกโดยมีหนวยนับตามที่ได

กําหนดไวตอนขึ้นทะเบียนวัสดุครั้งแรก 
22. มูลคา หมายถึง มูลคาวัสดุที่ขออนุมัติเบิก 

สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   
23. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุที่ขออนุมัติ ซึ่งโปรแกรมจะทําการดึงช่ือวัสดุขึ้นมา

แสดงตามรหัสวัสดุ 
24. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
25. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
26. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่ขออนุมัติ ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคา

วัสดุแตละรายการ 
27. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่ขออนุมัติ ซึ่งเปนผลรวมมาจากจํานวน

วัสดุแตละรายการ 
28. เหตุผลการขออนุมัติ หมายถึง เหตุผลการขออนุมัติเบิกวัสดุ 
29. ผูขออนุมัติ หมายถึง ช่ือผูขออนุมัติเบิกวัสดุ 
30. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลการขออนุมัติเบิกวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IN_ระบบคลังพัสดุ  แกไขเม่ือ :  23มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                               IN_6- 38  

6.2.8. KK-IN-DT-08 : บันทึกอนุมัติขอเบิกวัสดุ 
 

บันทึก-ปรับปรุงรายการอนุมัติ

วันที่อนุมัติ

หมายเหตุ

ประเภทการอนุมัติ

ประเภทยอยการอนุมัติ

ชื่อสินคา

วันท่ีปรับปรุงผูอนุมัติ

มูลคารวม

รวมจํานวนอนุมัติหนวยนับ ขนาดบรรจุ

เหตุผลการขออนุมัติ

เลขที่เอกสารขออนุมัติ

คลังขอเบิก

คลังจาย

คณะขอเบิก

คณะจาย

รหัสวัสดุลําดับที่ หนวยนับ จํานวนรวมที่ขออนุมัติจํานวนตนทุน/หนวยจํานวนคงเหลือ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

สถานะการอางอิง

ยังไมถูกอางอิง ถูกอางอิง
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รหัสสินคาลําดับท่ี จํานวนอนุมัติสถานะการอนุมัติ มุลคาจํานวนรวมที่ขออนุมัติ

ชื่อสินคา

วันที่ปรับปรุงผูอนุมัติ

มูลคารวม

รวมจํานวนอนุมัติหนวยนับ ขนาดบรรจุ

เหตุผลการขออนุมัติ

บันทึก-ปรับปรุงรายการอนุมัติ

วันที่อนุมัติ

หมายเหตุ

ประเภทการอนุมัติ

ประเภทยอยการอนุมัติ

เลขที่เอกสารขออนุมัติ

คลังขอเบิก

คลังจาย

คณะขอเบิก

คณะจาย

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

สถานะการอางอิง

ยังไมถูกอางอิง ถูกอางอิง

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกอนุมัติรายการขอเบิกวัสดุ ตามประเภทและรายการตางๆ ที่ตองการอนุมัติซึ่งแบง  
          ไดดังนี้ 

i. การอนุมัติเบิกวัสดุ 
ii. การอนุมัติจายวัสดุเพื่อเปล่ียน 

iii. การอนุมัติจายวัสดุเพื่อนําไปจัดทําเอง 
iv. การอนุมัติทําลายวัสดุ 

  
สวนขอมูลหลัก   

1. ประเภทการอนุมัติ หมายถึง ประเภทการอนุมัติเบิกวัสดุจากคลัง 
2. ประเภทยอยการอนุมัติ หมายถึง ประเภทยอยการอนุมัติเบิกวัสดุจากคลัง 
3. เลขที่เอกสารขออนุมัติ หมายถึง เลขที่เอกสารขออนุมัติ สามารถอางถึงเลขที่เอกสารขออนุมัติ

ได โดยการคียหรือคนหารเลขที่เอกสารขออนุมัติ โดยกดที่
ปุม    List of  Value  
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4. วันที่อนุมัติ หมายถึง วันที่ทําการอนุมัติเบิกวัสดุจากคลัง 
5. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการที่อนุมัติเบิก 
6. หนวยงาน หมายถึง หนวยงานที่อนุมัติเบิก 
7. กองทุน หมายถึง กองทุนที่อนุมัติเบิก 
8. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่อนุมัติเบิกวัสดุ 
9. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินของวัสดุที่อนุมัติเบิก 
10. คณะขอเบิก หมายถึง รหัสและชื่อคณะที่ขออนุมัติเบิกวัสดุ 
11. คลังขอเบิก หมายถึง รหัสและชื่อคลังพัสดุที่ขออนุมัติเบิกวัสดุ 
12. คณะจาย หมายถึง รหัสและชื่อคณะที่จายวัสดุ 
13. คลังจาย หมายถึง รหัสและชื่อคลังพัสดุที่จายวัสดุ 
14. สถานะ การอางอิง หมายถึง สถานะ การอางอิง แบงเปน 2 กรณีคือ 

- ยังไมถูกอางอิง 
- ถูกอางอิง 

สวนขอมูลรายการ   
15. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่อนุมัติเบิก กําหนดเปน  

 Auto Running No. 
16. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่อนุมัติเบิกวัสดุ สามารถคียรหัสวัสดุเองหรือคน

หารหัสวัสดุได โดยกดที่ปุม List of Value 
17. จํานวนคงเหลือ หมายถึง ยอดจํานวนคงเหลือวัสดุ ของคลังที่ขอเบิก 
18. ตนทุน/หนวย หมายถึง ตนทุนเฉลี่ยตอหนวยของวัสดุที่อนุมัติเบิกวัสดุ 
19. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับที่ขออนุมัติเบิกวัสดุ 
20. จํานวนขออนุมัติ หมายถึง จํานวนวัสดุที่ขออนุมัติเบิกวัสดุ โดยมีหนวยนับตามที่ขอ

อนุมัติเบิกวัสดุ 
21. จํานวนรวมที่ขออนุมัติ หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่ขออนุมัติโดยมีหนวยนับตามที่ได

กําหนดไวตอนขึ้นทะเบียนวัสดุครั้งแรก 
22. สถานะ การอนุมัติ หมายถึง สถานะ การอนุมัติ รายการวัสดุและจํานวนที่ขอเบิกวัสดุกรณี

ตางๆ  
23. จํานวนที่ผานการอนุมัติ หมายถึง จํานวนของวัสดุที่ผานการอนุมัติ  

จะใชงานไดก็ตอเมื่อ Check ถูกที่ filed ‘สถานะ การอนุมัติ’ 
24. มูลคา หมายถึง มูลคาของวัสดุที่อนุมัติเบิกวัสดุ  

โดยคํานวณจาก ตนทุน/หนวย * จํานวนที่ผานการอนุมัติ 
สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   

25. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุที่อนุมัติ ซึ่งโปรแกรมจะทําการดึงช่ือวัสดุขึ้นมาแสดง
ตามรหัสวัสดุ 

26. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ
มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
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27. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน
ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 

28. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่อนุมัติเบิก ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคา
วัสดุแตละรายการ 

29. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่อนุมัติ ซึ่งเปนผลรวมมาจากจํานวน
วัสดุแตละรายการ 

30. เหตุผลการขออนุมัติ หมายถึง เหตุผลการขออนุมัติเบิกวัสดุ 
31. ผูอนุมัติ หมายถึง ช่ือผูอนุมัติเบิกวัสดุ 
32. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลการอนุมัติเบิกวัสดุ 
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6.2.9. KK-IN-DT-09 : บันทึก-ปรับปรุงการจายวัสดุ 
 

รายละเอียด

บันทึก-ปรับปรุงการจายวัสดุ

เลขที่ขออนุมัติ

เลขที่เอกสารจายวัสดุ AUTO
วันที่ขออนุมัติ

วันท่ีจายวัสดุ

รหัสวัสดุ จํานวนคงเหลือ จํานวนอนุมัติเบิก จํานวนท่ีจายแลว จํานวนคางจายลําดับท่ี

ชื่อวัสดุ

ผูจาย วันท่ีจาย

มูลคารวม

ชื่อตําแหนงที่จัดเก็บ

หมายเหตุ

จํานวนรวม

ผูขาย

ประเภทการจาย

ประเภทยอยของการจาย

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

Lot number

ยอดเงินโอนคงเหลือ ยอดเงินโอนหลักหักมูลคาเบิก

คลังขอเบิก

คลังจาย

คณะขอเบิก

คณะจาย

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ปงบประมาณ

แหลงเงิน
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รายละเอียด

รหัสวัสดุ จํานวนที่จายแลว จํานวนคางจาย จํานวนที่จายงวดนี้ มูลคาลําดับที่

ชื่อวัสดุ

ผูจาย วันท่ีจาย

มูลคารวม

ชื่อตําแหนงท่ีจัดเก็บ

จํานวนรวมหนวยนับ ขนาดบรรจุ

lot Number

ยอดเงินโอนคงเหลือ ยอดเงินโอนหลักหักมูลคาเบิก

บันทึก-ปรับปรุงการจายวัสดุ

เลขที่ขออนุมัติ

เลขท่ีเอกสารจายวัสดุ AUTO
วันที่ขออนุมัติ

วันท่ีจายวัสดุ

หมายเหตุ

ผูขาย

ประเภทการจาย

ประเภทยอยของการจาย

คลังขอเบิก

คลังจาย

คณะขอเบิก

คณะจาย

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ปงบประมาณ

แหลงเงิน
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lot Number

Lot Number จํานวนคงเหลือ จํานวนจายลําดับที่

วัสดุ

ผูจาย วันที่จาย

มูลคารวม

จํานวนรวม

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

มูลคา

รายละเอียด

ตนทุน/หนวย

บันทึก-ปรับปรุงการจายวัสดุ

เลขท่ีขออนุมัติ

เลขที่เอกสารจายวัสดุ AUTO
วันท่ีขออนุมัติ

วันที่จายวัสดุ

หมายเหตุ

ผูขาย

ประเภทการจาย

ประเภทยอยของการจาย

คลังขอเบิก

คลังจาย

คณะขอเบิก

คณะจาย

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกจายวัสดุ โดยที่หนาจอนี้สามารถเลือกประเภทการจายได 4 วิธีคือ 

i. จายเพื่อเบิกใช 
ii. จายเพื่อนําไปจัดทําเอง 

iii. จายเพื่อเปลี่ยน 
iv. จายเพื่อทําลาย 

และเลือกเอกสารที่ตองการอางอิงเชน เอกสารขออนุมัติ จากนั้นรายการวัสดุจะถูกดึงขึ้นมา
แสดงตามเอกสารที่อางอิง โดยผูใชตองเลือกคลังพัสดุที่ตัดจายวัสดุ ซึ่งที่หนาจอการทํางานจะ
แสดงยอดเงินคงเหลือของคณะที่ขอเบิกวัสดุ เพื่อใหเจาหนาที่คลังพัสดุ สามารถตรวจสอบได
วามีจํานวนเงินคงโอนเหลือเพียงพอกับมูลคาของวัสดุที่ขอเบิกหรือไม ถาจํานวนคงเหลือมีไม
เพียงพอโปรแกรมจะมี message เตือนและไมสามารถ Save ขอมูลไดจนกวามูลคาของวัสดุขอ
เบิกมีคานอยกวาหรือเทากับยอดเงินโอนคงเหลือ 
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หมายเหต ุ  
- Field ‘ผูขาย’ สามารถใชงานไดก็ตอเมื่อเลือกประเภทการจายเปน  
         “จายเพื่อเปลี่ยน” เทานั้น 
- ใบขออนุมัติขอเบิก 1 ใบ สามารถทําใบจายวัสดุไดมากกวา 1 ใบ 

 
สวนขอมูลหลัก   

1. ประเภทการจาย หมายถึง ประเภทการจายวัสดุจากคลัง 
2. ประเภทยอยการจาย หมายถึง ประเภทยอยการจายวัสดุจากคลัง 
3. เลขที่เอกสารจาย หมายถึง เลขที่เอกสารจายวัสดุ เปน Auto Running No. ซึ่งโปรแกรม

กําหนดใหอัตโนมัติในกรณีที่เปนเอกสารสรางใหม  
และสามารถระบุเลขที่เอกสารเพื่อเรียกดูขอมูลของเลขที่
เอกสารจายวัสดุที่มีอยูในฐานขอมูลได 

4. วันที่จายวัสดุ หมายถึง วันที่ทําการจายวัสดุจากคลัง 
5. เลขที่เอกสารขออนุมัติ หมายถึง เลขที่เอกสารขออนุมัติจายวัสดุ สามารถอางถึงเลขที่เอกสาร

ขออนุมัติได โดยการคียหรือคนหารเลขที่เอกสารอนุมัติ โดย
กดที่ปุม    List of  Value 

6. วันที่ขออนุมัติ หมายถึง วันที่ขออนุมัติเบิกวัสดุจากคลัง 
5. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการที่จายวัสดุ 
6. หนวยงาน หมายถึง หนวยงานที่จายวัสดุ 
7. กองทุน หมายถึง กองทุนที่จายวัสดุ 
8. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่จายวัสดุ 
9. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินของวัสดุที่จาย 
10. คณะขอเบิก หมายถึง รหัสและชื่อคณะที่ขอเบิกวัสดุ 
11. คลังขอเบิก หมายถึง รหัสและชื่อคลังพัสดุที่ขอเบิกวัสดุ 
12. คณะจาย หมายถึง รหัสและชื่อคณะที่จายวัสดุ 
13. คลังจาย หมายถึง รหัสและชื่อคลังพัสดุที่จายวัสดุ 
14. ผูขาย หมายถึง รหัสและชื่อที่รับเปลี่ยนวัสดุ 

สวน  Tab รายละเอียด 
ขอมูลรายการ 

  

15. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่จาย กําหนดเปน  Auto Running No. 
16. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่จาย สามารถคียรหัสวัสดุเองหรือคนหารหัสวัสดุ

ได โดยกดที่ปุม List of Value 
17. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของรายการวัสดุนั้น กอนทําการเบิก 
18. จํานวนอนุมัติเบิก หมายถึง จํานวนของวัสดุที่ผานการอนุมัติ 
19. จํานวนที่จายแลว หมายถึง จํานวนของวัสดุที่จายไปแลวกอนหนานี้ สําหรับใบอนุมัติที่

อางอิงมา เพราะ 1 ใบอนุมัติสามารถจายวัสดุไดมากกวา 1 
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ครั้ง 
20. จํานวนคางจาย หมายถึง จํานวนคางจายของวัสดุ สําหรับใบอนุมัติที่อางอิงมา 
21. จํานวนที่จายงวดนี้ หมายถึง จํานวนของวัสดุที่จายในงวดนี้ สําหรับใบอนุมัติที่อางอิงมา 

หมายเหตุ 
Field ที่หามมีผลรวมเกินจํานวนอนุมัติเบิก คือ 

- จํานวนที่จายแลว 
- จํานวนคางจาย 
- จํานวนที่จายงวดนี้ 

22. มูลคา หมายถึง มูลคาของวัสดุที่จาย ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคาแตละ        
Lot Number ของวัสดุ 

ขอมูลแสดงรายละเอียด   
18. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุที่จาย ซึ่งโปรแกรมจะทําการดึงช่ือวัสดุขึ้นมาแสดง

ตามรหัสวัสดุ 
19. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
20. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
21. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่จายวัสดุ ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคาวัสดุ

แตละรายการ 
22. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่จาย ซึ่งเปนผลรวมมาจากจํานวนวัสดุ

แตละรายการ 
23. ยอดเงินโอนคงเหลือ หมายถึง ยอดเงินโอนคงเหลือของคณะที่ขอเบิกวัสดุ 
24. ยอดเงินโอนหลังหักมูล

คาเบิก 
หมายถึง ยอดเงินโอนหลังหักมูลคาเบิกวัสดุ โดยคํานวณจาก 

ยอดเงินโอนคงเหลือ  -  มูลคาเบิกรวม 
สวน Tab Lot Number   

25. วัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อวัสดุที่จาย 
26. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
27. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
28. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของ Lot Number ที่จาย กําหนดเปน  

 Auto Running No. 
29. Lot Number หมายถึง Lot Number ของวัสดุที่จาย 
30. ตนทุน/หนวย หมายถึง ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่จาย 
31. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของ ของ Lot Number ที่จาย กอนทําการเบิก 
32. จํานวนจาย หมายถึง จํานวนวัสดุที่จาย ตอ 1 Lot Number 
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33. มูลคา หมายถึง มูลคาวัสดุที่จาย ตอ 1 Lot Number โดยคํานวณมาจาก 
ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่จาย คูณกับจํานวนวัสดุที่
จาย ตอ 1 Lot Number 

34. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่จาย ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคาวัสดุแต
ละ Lot Number 
 

35. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่จาย ซึ่งเปนผลรวมมาจากจํานวนวัสดุ
แตละ Lot Number 

36. ผูจาย หมายถึง ช่ือผูจายวัสดุ 
37. วันที่จาย หมายถึง วันที่จายวัสดุ 
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6.2.10. KK-IN-DT-10 : บันทึก-ปรับปรุงการบริจาค 
 

รายละเอียด Lot Number

บันทึก-ปรับปรุงการบริจาค

เลขที่เอกสารบริจาค วันที่บันทึกบริจาค

เลขที่เอกสารขออนุมัติ วันที่ขออนุมัติ

ประเภทการตัดจําหนาย

หมายเหตุAUTO

จํานวนคงเหลือ จํานวนบริจาคหนวยนับรหัสวัสดุ มูลคาลําดับที่

ช่ือวัสดุ มูลคารวม

จํานวนรวม

คณะกรรมการสงมอบวัสดุ

วันที่ปรับปรุงผูปรับปรุง

ประเภทยอยการตัดจําหนาย

ผูรับบริจาค

วันที่ทําการสงมอบ สถานที่สงมอบ

คลังพัสดุ

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ปงบประมาณ

แหลงเงิน
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lot Number

Lot Number จํานวนคงเหลือลําดับที่

วัสดุ

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

มุลคารวม

จํานวนรวม

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

รายละเอียด

ตนทุน/หนวย จํานวนบริจาค มูลคา

บันทึก-ปรับปรุงการบริจาค

เลขท่ีเอกสารบริจาค วันที่บันทึกบริจาค

เลขท่ีเอกสารขออนุมัติ วันที่ขออนุมัติ

ประเภทการตัดจําหนาย

หมายเหตุAUTO

คณะกรรมการสงมอบวัสดุประเภทยอยการตัดจําหนาย

ผูรับบริจาค

วันที่ทําการสงมอบ สถานท่ีสงมอบ

คลังพัสดุ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

 
 

วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกรายการวัสดุที่บริจาคใหกับหนวยงานภายนอก โดยจะตองเลือกประเภทการจายวัสดุ 
         เปน ”การตัดจําหนายโดยวิธีการบริจาค” และเลือกเอกสารที่ตองการอางอิงเชน เอกสารขออนุมัติ 
        จําหนายโดยวิธีการบริจาค จากนั้นรายการวัสดุจะถูกดึงขึ้นมาแสดงตามเอกสารที่อางอิง ผูใช 
        สามารถเลือกคลังที่จะตัดวัสดุออกจากคลัง พรอมทั้งระบุช่ือผูรับบริจาค และ คณะกรรมการสง 
        มอบวัสดุ ฯ เปนตน 

 
สวนขอมูลหลัก   

1. ประเภทการตัดจําหนาย หมายถึง ประเภทการตัดจําหนายวัสดุจากคลัง 
2. ประเภทยอยการตัด

จําหนาย 
หมายถึง ประเภทยอยการตัดจําหนายวัสดุจากคลัง 

3. เลขที่เอกสารบริจาค หมายถึง เลขที่เอกสารบริจาควัสดุ เปน Auto Running No. ซึ่ง
โปรแกรมกําหนดใหอัตโนมัติในกรณีที่เปนเอกสารสรางใหม  
และสามารถระบุเลขที่เอกสารเพื่อเรียกดูขอมูลของเลขที่
เอกสารบริจาควัสดุที่มีอยูในฐานขอมูลได 

4. วันที่บันทึกบริจาค หมายถึง วันที่บันทึกบริจาควัสดุจากคลัง 
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5. เลขที่เอกสารขออนุมัติ หมายถึง เลขที่เอกสารขออนุมัติบริจาควัสดุ สามารถอางถึงเลขที่
เอกสารขออนุมัติได โดยการคียหรือคนหารเลขที่เอกสาร
อนุมัติ โดยกดที่ปุม    List of  Value 

6. วันที่ขออนุมัติ หมายถึง วันที่ขออนุมัติบริจาควัสดุจากคลัง 
7. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการที่บริจาควัสดุ 
8. หนวยงาน หมายถึง หนวยงานที่บริจาควัสดุ 
9. กองทุน หมายถึง กองทุนที่บริจาควัสดุ 
10. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่บริจาควัสดุ 
11. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินของวัสดุที่บริจาค 
12. คลังพัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อคลังพัสดุที่บริจาควัสดุ 
13. ผูรับบริจาค หมายถึง ช่ือผูรับบริจาควัสดุ 
14. วันที่ทําการสงมอบ หมายถึง วันที่ทําการสงมอบวัสดุบริจาค 
15. สถานที่สงมอบ หมายถึง สถานที่สงมอบวัสดุบริจาค 
16. คณะกรรมการสงมอบ หมายถึง คณะกรรมการสงมอบวัสดุบริจาค 
17. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ การบริจาควัดสุ 

สวน Tab รายละเอียด 
ขอมูลรายการ 

  

18. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่บริจาค กําหนดเปน  
 Auto Running No. 

19. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่บริจาค สามารถคียรหัสวัสดุเองหรือคนหารหัส
วัสดุได โดยกดที่ปุม List of Value 

20. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ
มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 

21. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของวัสดุกอนทําการบริจาค 
22. จํานวนบริจาค หมายถึง จํานวนของวัสดุที่บริจาค 
23. มูลคา หมายถึง มูลคาของวัสดุที่บริจาค ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคาแตละ  

Lot Number ของวัสดุที่บริจาค 
ขอมูลแสดงรายละเอียด   

24. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุที่บริจาค ซึ่งโปรแกรมจะทําการดึงช่ือวัสดุขึ้นมา
แสดงตามรหัสวัสดุ 

25. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ
มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 

26. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน
ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 

27. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่บริจาค ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคาวัสดุ
แตละรายการ 
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28. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่บริจาค ซึ่งเปนผลรวมมาจากจํานวน
วัสดุแตละรายการ 

สวน Tab Lot Number   
29. วัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อวัสดุที่บริจาค 
30. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
31. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
32. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของ Lot Number ที่บริจาค กําหนดเปน  

 Auto Running No. 
33. Lot Number หมายถึง Lot Number ของวัสดุที่บริจาค 
34. ตนทุน/หนวย หมายถึง ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่บริจาค 
35. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของ Lot Number ที่บริจาค กอนทําการเบิก 
36. จํานวนบริจาค หมายถึง จํานวนวัสดุที่บริจาค ตอ 1 Lot Number 
37. มูลคา หมายถึง มูลคาวัสดุที่บริจาค ตอ 1 Lot Number โดยคํานวณมาจาก 

ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่บริจาค คูณกับจํานวน
วัสดุที่บริจาค ตอ 1 Lot Number 

38. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่บริจาค ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคาวัสดุ
แตละ Lot Number 

39. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่บริจาค ซึ่งเปนผลรวมมาจากจํานวน
วัสดุแตละ Lot Number 

40. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงขอมูลการบริจาควัสดุ 
41. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลการบริจาควัสดุ 
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6.2.11. KK-IN-DT-11 : บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติโอนวัสดุ 
 

บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติโอนวัสดุ

เอกสารขออนุมัติโอน AUTO วันท่ีขออนุมัติโอน

คณะขอโอน

รหัสวัสดุ

ชื่อวัสดุ

วันท่ีปรับปรุง

หมายเหตุ

เหตุผลการขออนุมัติ

ประเภทการขออนุมัติ

ผูขออนุมัติ

มูลคารวม

รวมจํานวนขออนุมัติ

ประเภทยอยการขออนุมัติ

จํานวนรวมที่ขออนุมัติจํานวนขออนุมัติ มูลคา

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

คณะโอน

คลังที่ขอโอน

คลังท่ีโอน

ลําดับที่ จํานวนคงเหลือตนทุน/หนวย หนวยนับ

สถานะการอางอิง

ยังไมถูกอางอิง ถูกอางอิง

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขออนุมัติโอนวัสดุ ตามประเภทและรายการตางๆ ที่ตองการขออนุมัติโอน 
          ซึ่งแบงไดดังนี้ 

i. การขออนุมัติโอนวัสดุระหวางคลัง 
ii. การขออนุมัติโอนวัสดุระหวางคณะ 

 
 
สวนขอมูลหลัก   

1. ประเภทการขออนุมัติ หมายถึง ประเภทการขออนุมัติโอนวัสดุ 
2. ประเภทยอยการขอ

อนุมัติ 
หมายถึง ประเภทยอยการขออนุมัติโอนวัสดุ 

3. เอกสารขออนุมัติโอน หมายถึง เลขที่เอกสารขออนุมัติโอนวัสดุ เปน Auto Running No. ซึ่ง
โปรแกรมกําหนดใหอัตโนมัติในกรณีที่เปนเอกสารสรางใหม  
และสามารถระบุเลขที่เอกสารเพื่อเรียกดูขอมูลของเลขที่
เอกสารขออนุมัติโอน ที่มีอยูในฐานขอมูลได 

4. วันที่ขออนุมัติโอน หมายถึง วันที่ทําการขออนุมัติโอนวัสดุ 
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5. คณะที่ขอโอน หมายถึง คณะที่ขอโอนวัสดุ 
6. คลังที่ขอโอน หมายถึง คลังที่ขอโอนวัสดุ 
7. คณะที่โอน หมายถึง คณะที่โอนวัสดุ 
8. คลังที่โอน หมายถึง คลังที่โอนวัสดุ 
9. สถานะ การอางอิง หมายถึง สถานะ การอางอิง แบงเปน 2 กรณีคือ 

- ยังไมถูกอางอิง 
- ถูกอางอิง 

สวนขอมูลรายการ   
10. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่ขออนุมัติโอนวัสดุ กําหนดเปน  

 Auto Running No. 
11. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่ขออนุมัติโอนวัสดุ สามารถคียรหัสวัสดุเองหรือ

คนหารหัสวัสดุได โดยกดที่ปุม List of Value 
12. ตนทุน/หนวย  ตนทุนเฉลี่ยตอหนวยของวัสดุที่ขออนุมัติโอนวัสดุ 
13. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของรายการวัสดุนั้น กอนทําการขออนุมัติโอน

วัสดุ 
14. จํานวนขออนุมัติ หมายถึง จํานวนวัสดุที่ขออนุมัติโอนวัสดุ โดยมีหนวยตามที่ขอโอน

วัสดุ 
15. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุที่ขออนุมัติโอนวัสดุ 
16. จํานวนรวมที่ขออนุมัติ หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่ขออนุมัติโอน โดยมีหนวยนับตามที่ได

กําหนดไวตอนขึ้นทะเบียนวัสดุครั้งแรก 
17. มูลคา หมายถึง มูลคาวัสดุที่ขออนุมัติโอน 

สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   
18. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุที่ขออนุมัติโอน ซึ่งโปรแกรมจะทําการดึงช่ือวัสดุขึ้น

มาแสดงตามรหัสวัสดุ 
19. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
20. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
21. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่ขออนุมัติโอน ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูล

คาวัสดุแตละรายการ 
22. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่ขออนุมัติโอน ซึ่งเปนผลรวมมาจาก

จํานวนวัสดุแตละรายการ 
23. เหตุผลการขออนุมัติ หมายถึง เหตุผลการขออนุมัติโอนวัสดุ 
24. ผูขออนุมัติ หมายถึง ช่ือผูขออนุมัติโอนวัสดุ 
25. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลการขออนุมัติโอนวัสดุ 
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6.2.12. KK-IN-DT-12 : บันทึกอนุมัติโอนวัสดุ 
 

บันทึกรอนุมัติโอนวัสดุ

วันที่อนุมัติโอน

รหัสวัสดุลําดับที่

หมายเหตุ

ประเภทการอนุมัติ

ประเภทยอยการอนุมัติ

จํานวนขออนุมัติ จํานวนรวมที่ขออนุมัติหนวยนับจํานวนคงเหลือ

ช่ือวัสดุ

วันทปรับปรุงผูอนุมัติ

มูลคารวม

รวมจํานวนอนุมัติหนวยนับ ขนาดบรรจุ

เหตุผลการขออนุมัติ

เลขที่เอกสารขออนุมัติโอน

คลังขอโอน
คลังโอน

คณะขอโอน

คณะโอน

ตนทุน/หนวย

สถานะการอางอิง

ยังไมถูกอางอิง ถูกอางอิง
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รหัสวัสดุลําดับที่ จํานวนอนุมัติ มุลคาจํานวนรวมที่ขออนุมัติ

ชื่อวัสดุ

วันท่ีปรับปรุงผูอนุมัติ

มูลคารวม

รวมจํานวนอนุมัติหนวยนับ ขนาดบรรจุ

เหตุผลการขออนุมัติ

สถานะการอนุมัติ

บันทึกรอนุมัติโอนวัสดุ

วันที่อนุมัติโอน

หมายเหตุ

ประเภทการอนุมัติ

ประเภทยอยการอนุมัติ

เลขที่เอกสารขออนุมัติโอน

คลังขอโอน
คลังโอน

คณะขอโอน

คณะโอน

สถานะการอางอิง

ยังไมถูกอางอิง ถูกอางอิง

 
 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขออนุมัติโอนวัสดุ ตามประเภทและรายการตางๆ ที่ตองการขออนุมัติโอน 
          ซึ่งแบงไดดังนี้ 

i. การขออนุมัติโอนวัสดุระหวางคลัง 
ii. การขออนุมัติโอนวัสดุระหวางคณะ 

 
สวนขอมูลหลัก   

1. ประเภทการอนุมัติ หมายถึง ประเภทการอนุมัติโอนวัสดุ 
2. ประเภทยอยการอนุมัติ หมายถึง ประเภทยอยการอนุมัติโอนวัสดุ 
3. เลขที่เอกสารขออนุมัติ

โอน 
หมายถึง เลขที่เอกสารขออนุมัติโอน สามารถอางถึงเลขที่เอกสารขอ

อนุมัติโอนได โดยการคียหรือคนหารเลขที่เอกสารขออนุมัติ 
โดยกดที่ปุม    List of  Value 

4. วันที่อนุมัติโอน หมายถึง วันที่ทําการอนุมัติโอนวัสดุจากคลัง 
 

5. คณะที่ขอโอน หมายถึง คณะที่ขอโอนวัสดุ 
6. คลังที่ขอโอน หมายถึง คลังที่ขอโอนวัสดุ 

 IN_ระบบคลังพัสดุ  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             IN_6- 56  

7. คณะที่โอน หมายถึง คณะที่โอนวัสดุ 
8. คลังที่โอน หมายถึง คลังที่โอนวัสดุ 
9. สถานะ การอางอิง หมายถึง สถานะ การอางอิง แบงเปน 2 กรณีคือ 

- ยังไมถูกอางอิง 
- ถูกอางอิง 

 
สวนขอมูลรายการ   

10. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่อนุมัติโอน กําหนดเปน  
 Auto Running No. 

11. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่อนุมัติโอนวัสดุ สามารถคียรหัสวัสดุเองหรือคน
หารหัสวัสดุได โดยกดที่ปุม List of Value 

12. ตนทุน/หนวย หมายถึง ตนทุนเฉลี่ยตอหนวยของวัสดุที่อนุมัติโอนวัสดุ 
15. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของรายการวัสดุนั้น กอนทําการอนุมัติโอน

วัสดุ 
16. จํานวนขออนุมัติ หมายถึง จํานวนวัสดุที่ขออนุมัติโอนวัสดุ โดยมีหนวยตามที่ขอโอน

วัสดุ 
17. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุที่อนุมัติโอนวัสดุ 
18. จํานวนรวมที่ขออนุมัติ หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่ขออนุมัติโอน โดยมีหนวยนับตามที่ได

กําหนดไวตอนขึ้นทะเบียนวัสดุครั้งแรก 
19. สถานะ การอนุมัติ หมายถึง สถานะ การอนุมัติโอน รายการวัสดุและจํานวนที่ขอโอนวัสดุ

กรณีตางๆ  
20. จํานวนที่ผานการอนุมัติ หมายถึง จํานวนของวัสดุที่ผานการอนุมัติโอน  

จะใชงานไดก็ตอเมื่อ Check ถูกที่ filed ‘สถานะ การอนุมัติ’ 
21. มูลคา หมายถึง มูลคาของวัสดุที่อนุมัติโอนวัสดุ  

โดยคํานวณจาก ตนทุน/หนวย คูณกับจํานวนที่ผานการอนุมัติ
โอน 

สวนขอมูลแสดงรายละเอียด   
22. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุที่อนุมัติโอน ซึ่งโปรแกรมจะทําการดึงช่ือวัสดุขึ้นมา

แสดงตามรหัสวัสดุ 
23. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
24. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
25. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่อนุมัติโอน ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคา

วัสดุแตละรายการ 
26. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่อนุมัติโอน ซึ่งเปนผลรวมมาจาก
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จํานวนวัสดุแตละรายการ 
27. เหตุผลการขออนุมัติ หมายถึง เหตุผลการขออนุมัติโอนวัสดุ 
28. ผูอนุมัติ หมายถึง ช่ือผูอนุมัติโอนวัสดุ 
29. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลการอนุมัติโอนวัสดุ 
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6.2.13. KK-IN-DT-13 : บันทึก-ปรับปรุงการโอนวัสดุระหวางคลัง 
 

บันทึก-ปรับปรุงรายการโอนวัสดุระหวางคลัง

เลขที่เอกสารการโอน

เลขที่ขออนุมัติโอน
AUTO วันท่ีโอนวัสดุ

วันท่ีอนุมัติโอน

รายละเอียด

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

Lot Number

ประเภทการโอน

ประเภทยอยการโอน

คลังพัสดุรับโอน

คลังพัสดุโอน

รหัสวัสดุ

ช่ือวัสดุ

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

มูลคารวม

จํานวนโอนรวม

มูลคาจํานวนคงเหลือ จํานวนที่อนุมัติ จํานวนโอนลําดับที่
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รายละเอียด

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

Lot Number

Lot Number ที่โอน จํานวนโอนลําดับที่

วัสดุ

มูลคารวม

จํานวนรวม

ขนาดบรรจุ

มูลคา

หนวยนับ

ตนทุน/หนวย

บันทึก-ปรับปรุงรายการโอนวัสดุระหวางคลัง

เลขที่เอกสารการโอน

เลขที่ขออนุมัติโอน
AUTO วันทโอนวัสดุ

วันที่อนุมัติโอน

ประเภทการโอน

ประเภทยอยการโอน

คลังพัสดุรับโอน

คลังพัสดุโอน

Lot Number รับโอน
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO

จํานวนคงเหลือ

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงรายการโอนวัสดุระหวางคลัง (ภายในคณะเดียวกัน) โดยจะตองเลือก 
             เอกสารที่ตองการอางอิงเชน เอกสารขออนุมัติโอนวัสดุระหวางคลัง จากนั้นรายการวัสดุและ 
             คลังพัสดุที่ขอโอนจะถูกดึงขึ้นมาแสดงที่ Tab ‘เขาคลังพัสดุ’ ตามเอกสารที่อางอิง ซึ่งขอมูลที่  
               Filed ‘จํานวนโอนออก’ จะแสดงแบงออกเปน 2 กรณีคือ 

i. กรณีจํานวนวัสดุมีเพียงพอกับจํานวนที่ผานการอนุมัติขอโอน จะdefault มา
เทากับจํานวนที่ผานการอนุมัติขอโอน  

ii. กรณีที่จํานวนคงเหลือมีนอยกวาจํานวนที่ผานการอนุมัติขอโอน จะ default 
มาเทากับจํานวนวัสดุคงเหลือ  

  จากนั้นใหกําหนดคลังพัสดุที่โอนออก เมื่อกด Save โปรแกรมจะทําการลดจํานวนวัสดุจะคลัง 
  ที่โอนออกพรอมกับเพิ่มจํานวนวัสดุใหกับคลังที่รับโอนโดยอัตโนมัติ โดยมีเลขที่เอกสารการ 
  โอนเปนใบเดียวกับ เพื่อสะดวกสําหรับการตรวจสอบ 
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สวนขอมูลหลัก   

1. ประเภทการโอน หมายถึง ประเภทการโอนวัสดุ 
2. ประเภทยอยการโอน หมายถึง ประเภทยอยการโอนวัสดุ 
3. เลขที่เอกสารการโอน หมายถึง เลขที่เอกสารการโอนวัสดุ เปน Auto Running No. ซึ่ง

โปรแกรมกําหนดใหอัตโนมัติในกรณีที่เปนเอกสารสรางใหม  
และสามารถระบุเลขที่เอกสารเพื่อเรียกดูขอมูลของเลขที่
เอกสารการโอนวัสดุที่มีอยูในฐานขอมูลได 

4. วันที่โอนวัสดุ หมายถึง วันที่ทําการโอนวัสดุจากคลัง 
 

5. เลขที่ขออนุมัติโอน หมายถึง เลขที่เอกสารขออนุมัติโอน สามารถอางถึงเลขที่เอกสารขอ
อนุมัติโอนได โดยการคียหรือคนหารเลขที่เอกสารขออนุมัติ 
โดยกดที่ปุม    List of  Value 

6. วันที่อนุมัติโอน หมายถึง วันที่ทําการอนุมัติโอนวัสดุจากคลัง 
7. คลังพัสดุที่ขอโอน หมายถึง คลังพัสดุที่ขอโอนวัสดุ 
8. คลังพัสดุที่โอน หมายถึง คลังพัสดุที่โอนวัสดุ 

สวน Tab รายละเอียด 
ขอมูลรายการ 

  

9. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่โอน กําหนดเปน  Auto Running No. 
10. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่โอนวัสดุ  
11. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของวัสดุกอนทําการโอน 
12. จํานวนที่อนุมัติ หมายถึง จํานวนของวัสดุที่ผานการอนุมัติโอน 
13. จํานวนโอน หมายถึง จํานวนของวัสดุที่โอนระหวางคลัง ซึ่งเปนผลรวมมาจาก

จํานวนแตละ Lot Number ของวัสดุที่โอน 
14. มูลคา หมายถึง มูลคาของวัสดุที่โอนระหวางคลัง ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคา

แตละ        Lot Number ของวัสดุที่โอน 
ขอมูลแสดงรายละเอียด   

15. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุที่โอน ซึ่งโปรแกรมจะทําการดึงช่ือวัสดุขึ้นมาแสดง
ตามรหัสวัสดุ 

16. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ
มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 

17. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน
ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 

18. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่โอน ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคาวัสดุแต
ละรายการ 
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19. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่โอน ซึ่งเปนผลรวมมาจากจํานวนวัสดุ
แตละรายการ 

สวน Tab Lot Number   
20. วัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อวัสดุที่โอนระหวางคลัง 
21. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
22. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
23. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของ Lot Number ของวัสดุที่โอนระหวางคลัง กําหนด

เปน  Auto Running No. 
24. Lot Number ที่โอน หมายถึง Lot Number ของวัสดุที่โอน 
25. Lot Number รับโอน หมายถึง Lot Number ของวัสดุที่รับโอน 
26. ตนทุน/หนวย หมายถึง ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่โอนระหวางคลัง 
27. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของ Lot Number ที่โอนระหวางคลัง กอนทํา

การโอน 
28. จํานวนโอน หมายถึง จํานวนวัสดุที่โอนระหวางคลังตอ 1 Lot Number 
29. มูลคา หมายถึง มูลคาวัสดุที่โอนระหวางคลัง ตอ 1 Lot Number โดยคํานวณ

มาจาก ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่โอนระหวางคลัง 
คูณกับจํานวนวัสดุที่โอนระหวางคลัง ตอ 1 Lot Number 

30. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่โอนระหวางคลัง ซึ่งเปนผลรวมมาจาก
มูลคาวัสดุแตละ Lot Number 

31. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่โอนระหวางคลัง ซึ่งเปนผลรวมมาจาก
จํานวนวัสดุแตละ Lot Number 

32. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงขอมูลการโอนวัสดุระหวางคลัง 
33. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลการโอนวัสดุระหวางคลัง 
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6.2.14. KK-IN-DT-14 : บันทึก-ปรับปรุงการโอนออกวัสดุระหวางคณะ 
 

รายละเอียด

บันทึก-ปรับปรุงรายการโอนออกวัสดุระหวางคณะ

เลขที่เอกสารโอนออก

เลขที่ขออนุมัติโอน

AUTO วันที่โอนวัสดุ

วันท่ีอนุมัติโอน

รหัสวัสดุลําดับที่

ชื่อวัสดุ

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

มูลคารวม

จํานวนโอนรวม

ประเภทของการโอน

ประเภทยอยของการโอน

มูลคาจํานวนคงเหลือ จํานวนที่อนุมัติ จํานวนโอน

Lot Number

คลังที่โอน

คลังรับโอน

คณะท่ีโอน

คณะรับโอน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ปงบประมาณ

แหลงเงิน
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lot Number

Lot Number ตนทุน/หนวย จํานวนโอนลําดับที่

วัสดุ

มูลคารวม

จํานวนรวม

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

มูลคา

รายละเอียด

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

จํานวนคงเหลือ

บันทึก-ปรับปรุงรายการโอนออกวัสดุระหวางคณะ

เลขที่เอกสารโอนออก

เลขที่ขออนุมัติโอน

AUTO วันท่ีโอนวัสดุ

วันท่ีอนุมัติโอน

ประเภทของการโอน

ประเภทยอยของการโอน

คลังท่ีโอน

คลังรับโอน

คณะท่ีโอน

คณะรับโอน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงรายการโอนวัสดุระหวางคณะ โดยจะตองเลือกเอกสารที่ตองการอางอิงเชน  
             เอกสารขออนุมัติโอนวัสดุระหวางคณะ จากนั้นรายการวัสดุที่ขอโอนจะถูกดึงขึ้นมาแสดง  
             ตามเอกสารที่อางอิง ซึ่งขอมูลที่ Filed ‘จํานวนโอนออก’ จะแสดงแบงออกเปน 2 กรณีคือ 

i. กรณีจํานวนวัสดุมีเพียงพอกับจํานวนที่ผานการอนุมัติขอโอน จะdefault มา
เทากับจํานวนที่ผานการอนุมัติขอโอน  

ii. กรณีที่จํานวนคงเหลือมีนอยกวาจํานวนที่ผานการอนุมัติขอโอน จะ default 
มาเทากับจํานวนวัสดุคงเหลือ  

      จากนั้นใหกําหนดคลังพัสดุที่โอนออก 
 

สวนขอมูลหลัก   
1. ประเภทการโอน หมายถึง ประเภทการโอนวัสดุ 
2. ประเภทยอยการโอน หมายถึง ประเภทยอยการโอนวัสดุ 
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3. เลขที่เอกสารการโอน หมายถึง เลขที่เอกสารการโอนวัสดุ เปน Auto Running No. ซึ่ง
โปรแกรมกําหนดใหอัตโนมัติในกรณีที่เปนเอกสารสรางใหม  
และสามารถระบุเลขที่เอกสารเพื่อเรียกดูขอมูลของเลขที่
เอกสารการโอนวัสดุที่มีอยูในฐานขอมูลได 

4. วันที่โอนวัสดุ หมายถึง วันที่ทําการโอนวัสดุจากคลัง 
5. เลขที่ขออนุมัติโอน หมายถึง เลขที่เอกสารขออนุมัติโอน สามารถอางถึงเลขที่เอกสารขอ

อนุมัติโอนได โดยการคียหรือคนหารเลขที่เอกสารขออนุมัติ 
โดยกดที่ปุม    List of  Value 

6. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการที่โอนวัสดุระหวางคณะ 
7. หนวยงาน หมายถึง หนวยงานที่ที่โอนวัสดุระหวางคณะ 
8. กองทุน หมายถึง กองทุนที่โอนวัสดุระหวางคณะ 
9. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่โอนวัสดุระหวางคณะ 
10. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินที่โอนวัสดุระหวางคณะ 
11. วันที่อนุมัติโอน หมายถึง วันที่ทําการอนุมัติโอนวัสดุจากคลัง 
12. คณะที่โอน หมายถึง คณะที่โอนวัสดุ 
13. คลังที่โอน หมายถึง คลังที่โอนวัสดุ 
14. คณะรับโอน หมายถึง คณะที่รับโอนวัสดุ 
15. คลังรับโอน หมายถึง คลังที่รับโอนวัสดุ 

สวน Tab รายละเอียด 
ขอมูลรายการ 

  

16. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่โอน กําหนดเปน  Auto Running No. 
17. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่โอนวัสดุ  
18. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของวัสดุกอนทําการโอน 
19. จํานวนที่อนุมัติ หมายถึง จํานวนของวัสดุที่ผานการอนุมัติโอน 
20. จํานวนโอน หมายถึง จํานวนของวัสดุที่โอนระหวางคณะ ซึ่งเปนผลรวมมาจาก

จํานวนแตละ Lot Number ของวัสดุที่โอน 
21. มูลคา หมายถึง มูลคาของวัสดุที่โอนระหวางคณะ ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคา

แตละ        Lot Number ของวัสดุที่โอน 
ขอมูลแสดงรายละเอียด   

22. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุที่โอน ซึ่งโปรแกรมจะทําการดึงช่ือวัสดุขึ้นมาแสดง
ตามรหัสวัสดุ 

23. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ
มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 

24. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน
ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 

25. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่โอน ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคาวัสดุแต
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ละรายการ 
26. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่โอน ซึ่งเปนผลรวมมาจากจํานวนวัสดุ

แตละรายการ 
สวน Tab Lot Number   

20. วัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อวัสดุที่โอนระหวางคณะ 
21. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
22. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
23. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของ Lot Number ของวัสดุที่โอนระหวางคณะ 

กําหนดเปน  Auto Running No. 
24. Lot Number  หมายถึง Lot Number ของวัสดุที่โอน 
25. ตนทุน/หนวย หมายถึง ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่โอนระหวางคณะ 
26. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของ Lot Number ที่โอนระหวางคณะ กอนทํา

การโอน 
27. จํานวนโอน หมายถึง จํานวนวัสดุที่โอนระหวางคณะตอ 1 Lot Number 
28. มูลคา หมายถึง มูลคาวัสดุที่โอนระหวางคณะ ตอ 1 Lot Number โดยคํานวณ

มาจาก ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่โอนระหวางคณะ 
คูณกับจํานวนวัสดุที่โอนระหวางคณะ ตอ 1 Lot Number 

29. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่โอนระหวางคณะ ซึ่งเปนผลรวมมาจาก
มูลคาวัสดุแตละ Lot Number 

30. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่โอนระหวางคณะ ซึ่งเปนผลรวมมาจาก
จํานวนวัสดุแตละ Lot Number 

31. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงขอมูลการโอนวัสดุระหวางคณะ 
32. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลการโอนวัสดุระหวางคณะ 
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6.2.15. KK-IN-DT-15 : บันทึก-ปรับปรุงการรับโอนวัสดุระหวางคณะ 
 

รายละเอียด

บันทึก-ปรับปรุงรายการรับโอนวัสดุระหวางคณะ

เลขท่ีเอกสารรับโอน

เลขท่ีเอกสารโอนออก

AUTO วันที่รับโอนวัสดุ

วันท่ีโอนวัสดุ

รหัสวัสดุลําดับที่

ชื่อวัสดุ

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

มูลคารวม

จํานวนรับโอนรวม

หมายเหตุ

ประเภทการรับโอน

ประเภทยอยการรับโอน

มูลคารหัสตําแหนงที่จัดเก็บ จํานวนรับโอน

Lot Number

ชื่อตําแหนงท่ีจัดเก็บ

คลังที่โอน

คลังรับโอน

คณะท่ีโอน

คณะรับโอน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ปงบประมาณ

แหลงเงิน
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lot Number

Lot Number ตนทุน/หนวย จํานวนรับโอนลําดับที่

วัสดุ

มูลคารวม

จํานวนรวม

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

มูลคา

รายละเอียด

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO

บันทึก-ปรับปรุงรายการรับโอนวัสดุระหวางคณะ

เลขท่ีเอกสารรับโอน

เลขท่ีเอกสารโอนออก

AUTO วันที่รับโอนวัสดุ

วันท่ีโอนวัสดุ

หมายเหตุ

ประเภทการรับโอน

ประเภทยอยการรับโอน

คลังที่โอน

คลังรับโอน

คณะท่ีโอน

คณะรับโอน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก-ปรับปรุงรายการรับโอนวัสดุระหวางคณะ โดยจะตองเลือกเอกสารที่ตองการอางอิง 
             เชน เอกสารโอนออกวัสดุระหวางคณะ จากนั้นรายการวัสดุที่โอนจะถูกดึงขึ้นมาแสดง ตาม 
             เอกสารที่อางอิง ซึ่งขอมูลที่ Filed ‘จํานวนรับโอน’ จะไมสามารถแกไข จากนั้นใหกําหนดคลัง 
             พัสดุที่รับโอน 

 
 

สวนขอมูลหลัก   
1. ประเภทการรับโอน หมายถึง ประเภทการรับโอนวัสดุ 
2. ประเภทยอยการรับโอน หมายถึง ประเภทยอยการรับโอนวัสดุ 
3. เลขที่เอกสารรับโอน หมายถึง เลขที่เอกสารการรับโอนวัสดุ เปน Auto Running No. ซึ่ง

โปรแกรมกําหนดใหอัตโนมัติในกรณีที่เปนเอกสารสรางใหม  
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และสามารถระบุเลขที่เอกสารเพื่อเรียกดูขอมูลของเลขที่
เอกสารการรับโอนวัสดุที่มีอยูในฐานขอมูลได 

4. วันที่รับโอนวัสดุ หมายถึง วันที่ทําการรับโอนวัสดุจากคลัง 
5. เลขที่เอกสารโอนออก หมายถึง เลขที่เอกสารโอนออก สามารถอางถึงเลขที่เอกสารโอนออก

ได โดยการคียหรือคนหารเลขที่เอกสารอนุมัติ โดยกดที่ปุม  
List of  Value 

6. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการที่โอนวัสดุระหวางคณะ 
7. หนวยงาน หมายถึง หนวยงานที่ที่โอนวัสดุระหวางคณะ 
8. กองทุน หมายถึง กองทุนที่โอนวัสดุระหวางคณะ 
9. ปงบปประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่โอนวัสดุระหวางคณะ 
10. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินที่โอนวัสดุระหวางคณะ 
11. วันที่โอนวัสดุ หมายถึง วันที่ทําการโอนวัสดุจากคลัง 
7. คณะที่โอน หมายถึง คณะที่โอนวัสดุ 
8. คลังที่โอน หมายถึง คลังที่โอนวัสดุ 
9. คณะรับโอน หมายถึง คณะที่รับโอนวัสดุ 
10. คลังรับโอน หมายถึง คลังที่รับโอนวัสดุ 

สวน Tab รายละเอียด 
ขอมูลรายการ 

  

11. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่รับโอน กําหนดเปน  Auto Running No. 
12. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่รับโอนวัสดุ  
13. รหัสตําแหนงที่จัดเก็บ หมายถึง รหัสตําแหนงที่จัดเก็บวัสดุ สามารถคียรหัสตําแหนงที่จัดเก็บ

วัสดุเองหรือคนหารหัสตําแหนงที่จัดเก็บวัสดุได โดยกดที่ปุม 
List of Value 

14. จํานวนรับโอน หมายถึง จํานวนของวัสดุที่โอนระหวางคณะ ซึ่งเปนผลรวมมาจาก
จํานวนแตละ Lot Number ของวัสดุที่รับโอน 

15. มูลคา หมายถึง มูลคาของวัสดุที่รับโอนระหวางคณะ ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูล
คาแตละ        Lot Number ของวัสดุที่รับโอน 

ขอมูลแสดงรายละเอียด   
16. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุที่รับโอน ซึ่งโปรแกรมจะทําการดึงช่ือวัสดุขึ้นมา

แสดงตามรหัสวัสดุ 
17. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
18. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
19. ช่ือตําแหนงที่จัดเก็บ หมายถึง ช่ือตําแหนงที่จัดเก็บ ซึ่งโปรแกรมจะทําการดึงตําแหนงที่จัด

เก็บ ขึ้นมาแสดงตามรหัสตําแหนงที่จัดเก็บ 
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20. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่รับโอน ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคาวัสดุ
แตละรายการ 

21. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่รับโอน ซึ่งเปนผลรวมมาจากจํานวน
วัสดุแตละรายการ 

สวน Tab Lot Number   
20. วัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อวัสดุที่รับโอนระหวางคณะ 
21. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
22. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
23. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของ Lot Number ของวัสดุที่รับโอนระหวางคณะ 

กําหนดเปน  Auto Running No. 
24. Lot Number  หมายถึง Lot Number ของวัสดุที่รับโอน โปรแกรมจะทําการสรางให

โดยอัตโนมัติ 
25. ตนทุน/หนวย หมายถึง ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่รับโอนระหวางคณะ 
26. จํานวน หมายถึง จํานวนวัสดุที่รับโอนระหวางคณะตอ 1 Lot Number 
27. มูลคา หมายถึง มูลคาวัสดุที่รับโอนระหวางคณะ ตอ 1 Lot Number โดย

คํานวณมาจาก ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่รับโอน
ระหวางคณะ คูณกับจํานวนวัสดุที่รับโอนระหวางคณะ ตอ 1 
Lot Number 

28. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่รับโอนระหวางคณะ ซึ่งเปนผลรวมมา
จากมูลคาวัสดุแตละ Lot Number 

29. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่รับโอนระหวางคณะ ซึ่งเปนผลรวมมา
จากจํานวนวัสดุแตละ Lot Number 

30. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงขอมูลการโอนวัสดุระหวางคณะ 
31. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลการโอนวัสดุระหวางคณะ 
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6.2.16. KK-IN-DT-16 : บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติจําหนายโดยวิธีการขาย 
 

รายละเอียด

บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติจําหนายโดยวิธีการขาย

เลขที่ขออนุมัติจําหนาย วันที่ขออนุมัติจําหนาย เหตุผลการจําหนายAUTO

ชื่อวัสดุ

จํานวนรวม

วันที่ปรับปรุงผูขออนุมัติ

คลังพัสดุ

ประเภทการขออนุมัติ

ประเภทยอยการขออนุมัติ

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

มูลคารวม

รหัสวัสดุลําดับที่

คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา

Lot Number

มูลคาจํานวนรวมขออนุมัติราคาประเมินขั้นต่ํา

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ปงบประมาณ แหลงเงิน
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รายละเอียด

วันท่ีปรับปรุงผูขออนุมัติ

Lot Number

วัสดุ

มูลคารวม

จํานวนรวมขออนุมัติ

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

Lot Number จํานวนคงเหลือ จํานวนขออนุมัติลําดับที่ มูลคาตนทุน/หนวย

บันทึก-ปรับปรุงการขออนุมัติจําหนายโดยวิธีการขาย

เลขท่ีขออนุมัติจําหนาย วันท่ีขออนุมัติจําหนาย เหตุผลการจําหนายAUTO

คลังพัสดุ

ประเภทการขออนุมัติ

ประเภทยอยการขออนุมัติ

คณะกรรมการประเมินราคาข้ันต่ํา
แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ปงบประมาณ แหลงเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อใหเจาหนาที่บันทึกขออนุมัติรายการที่ตองการจําหนายโดยวิธีการขาย ซึ่งแบงไดดังนี้ 

i. การขายโดยวิธีการขายตกลงราคา  
ii. การขายโดยวิธีการขายทอดตลาด 

 
สวนขอมูลหลัก   

1. ประเภทการขออนุมัติ หมายถึง ประเภทการขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
2. ประเภทยอยการขอ

อนุมัติ 
หมายถึง ประเภทยอยการขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 

3. เลขที่ขออนุมัติจําหนาย หมายถึง เลขที่ขออนุมัติจําหนาย เปน Auto Running No. ซึ่งโปรแกรม
กําหนดใหอัตโนมัติในกรณีที่เปนเอกสารสรางใหม  
และสามารถระบุเลขที่เอกสารเพื่อเรียกดูขอมูลของเลขที่
เอกสารขออนุมัติจําหนาย ที่มีอยูในฐานขอมูลได 
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4. วันที่ขออนุมัติจําหนาย หมายถึง วันที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุ 
5. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุ 
6. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุ 
7. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุ 
8. หนวยงาน หมายถึง หนวยงานที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุ 
9. กองทุน หมายถึง กองทุนที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุ 
10. คลังพัสดุ หมายถึง คลังพัสดุที่ทําการจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
11. เหตุผลการจําหนาย หมายถึง เหตุผลการจําหนายโดยวิธีการขาย 
12. คณะกรรมการประเมิน

ราคาขั้นต่ํา 
หมายถึง รายช่ือคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา สําหรับจําหนาย

วัสดุโดยวิธีการขาย 
สวน  Tab รายละเอียด 
ขอมูลรายการ 

  

13. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
กําหนดเปน  Auto Running No. 

14. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย สามารถคีย
รหัสวัสดุเองหรือคนหารหัสวัสดุได โดยกดที่ปุม List of 
Value 

15. ราคาประเมินขั้นต่ํา หมายถึง ราคาประเมินขั้นต่ํา ของวัสดุที่จะจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
16. จํานวนรวมขออนุมัติ หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุ ที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 

ซึ่งเปนผลรวมมาจากจํานวนแตละ Lot Number ของวัสดุ 
17. มูลคา หมายถึง มูลคาของวัสดุที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย ซึ่งเปน

ผลรวมมาจากมูลคาแตละ Lot Number ของวัสดุ 
ขอมูลแสดงรายละเอียด   

18. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย ซึ่งโปรแกรม
จะทําการดึงช่ือวัสดุขึ้นมาแสดงตามรหัสวัสดุ 

19. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ
มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 

20. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน
ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 

21. ช่ือตําแหนงที่จัดเก็บ หมายถึง ช่ือตําแหนงที่จัดเก็บ ซึ่งโปรแกรมจะทําการดึงตําแหนงที่จัด
เก็บ ขึ้นมาแสดงตามรหัสตําแหนงที่จัดเก็บ 

22. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย ซึ่ง
เปนผลรวมมาจากมูลคาวัสดุแตละรายการ 

23. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
ซึ่งเปนผลรวมมาจากจํานวนวัสดุแตละรายการ 
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สวน Tab Lot Number   
19. วัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อวัสดุที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
20. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
21. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
22. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของ Lot Number ของวัสดุที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุ

โดยวิธีการขาย กําหนดเปน  Auto Running No. 
23. Lot Number  หมายถึง Lot Number ของวัสดุที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย  
24. ตนทุน/หนวย หมายถึง ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุ

โดยวิธีการขาย 
25. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของ Lot Number ที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุ

โดยวิธีการขาย  
26. จํานวนขออนุมัติ หมายถึง จํานวนวัสดุที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย ตอ 1 Lot 

Number 
27. มูลคา หมายถึง มูลคาวัสดุที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย ตอ 1 Lot 

Number โดยคํานวณมาจาก ตนทุนตอหนวยของ Lot Number 
ที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย * จํานวนวัสดุที่ขอ
อนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย ตอ 1 Lot Number 

28. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย  
ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคาวัสดุแตละ Lot Number 

29. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
ซึ่งเปนผลรวมมาจากจํานวนวัสดุแตละ Lot Number 

30. ผูขออนุมัติ หมายถึง ช่ือผูขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย  
31. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลการขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
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6.2.17. KK-IN-DT-17 : บันทึกอนุมัติจําหนายโดยวิธีการขาย 
 

รายละเอียด

บันทึกอนุมัติจําหนายโดยวิธีการขาย

วันท่ีอนุมัติจําหนาย

ประเภทการอนุมัติ

ประเภทยอยการอนุมัติ

เหตุผลการจําหนาย

คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา

คณะกรรมการดําเนินการขาย

เลขที่ขออนุมัติจําหนาย

ชื่อวัสดุ

จํานวนรวม

วันที่ปรับปรุงผูอนุมัติ

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

มูลคารวม

รหัสวัสดุลําดับที่

Lot Number

มูลคาจํานวนรวมขออนุมัติราคาประเมินขั้นต่ํา สถานะการอนุมัติ จํานวนที่อนุมัติ

คลังพัสดุ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ปงบประมาณ แหลงเงิน
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รายละเอียด

วันที่ปรับปรุงผูอนุมัติ

Lot Number

Lot Number ตนทุน/หนวย จํานวนคงเหลือลําดับท่ี

วัสดุ

มูลคารวม

จํานวนรวมอนุมัติ

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

มูลคาจํานวนอนุมัติจํานวนขออนุมัติ

บันทึกอนุมัติจําหนายโดยวิธีการขาย

วันท่ีอนุมัติจําหนาย

ประเภทการอนุมัติ

ประเภทยอยการอนุมัติ

เหตุผลการจําหนาย

คณะกรรมการประเมินราคาข้ันตํ่า

คณะกรรมการดําเนินการขาย

เลขที่ขออนุมัติจําหนาย

คลังพัสดุ

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ปงบประมาณ แหลงเงิน
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ตนทุน / หนวย ราคาประเมิน จํานวน

รายชื่อคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา

คณะกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประเมินราคาขั้นต่ํา

 
 
 

จํานวนอนุมัติสถานะการอนุมัติจํานวนรวมที่ขออนุมัติ

ตนทุน / หนวย ราคาประเมิน จํานวน

รายชื่อคณะกรรมการจําหนายโดยวิธีการขาย

คณะกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

จําหนายโดยวิธีขาย

 
 

วัตถุประสงค  : เพื่อใหเจาหนาที่บันทึกอนุมัติรายการที่ตองการจําหนายโดยวิธีการขาย ซึ่งแบงไดดังนี้ 
i. การขายโดยวิธีการขายตกลงราคา  

ii. การขายโดยวิธีการขายทอดตลาด 

 
สวนขอมูลหลัก   

1. ประเภทการอนุมัติ หมายถึง ประเภทการอนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
2. ประเภทยอยการอนุมัติ หมายถึง ประเภทยอยการอนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
3. เลขที่ขออนุมัติจําหนาย หมายถึง เลขที่ขออนุมัติจําหนาย สามารถอางถึงเลขที่เอกสารอนุมัติ

จําหนายวัสดุ ได โดยการคียหรือคนหารเลขที่เอกสารอนุมัติ 
โดยกดที่ปุม    List of  Value 
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4. วันที่อนุมัติจําหนาย หมายถึง วันที่อนุมัติจําหนายวัสดุ  
5. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่อนุมัติจําหนายวัสดุ 
6. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินที่อนุมัติจําหนายวัสดุ 
7. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการที่อนุมัติจําหนายวัสดุ 
8. หนวยงาน หมายถึง หนวยงานที่อนุมัติจําหนายวัสดุ 
9. กองทุน หมายถึง กองทุนที่อนุมัติจําหนายวัสดุ 
10. คลังพัสดุ หมายถึง คลังพัสดุที่ทําการจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
11. เหตุผลการจําหนาย หมายถึง เหตุผลการจําหนายโดยวิธีการขาย 
12. คณะกรรมการประเมิน

ราคาขั้นต่ํา 
หมายถึง รายช่ือคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา สําหรับจําหนาย

วัสดุโดยวิธีการขาย 
13. คณะกรรมการดําเนิน

การขาย 
หมายถึง รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการขาย  

สวน  Tab รายละเอียด 
ขอมูลรายการ 

  

14. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่อนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย กําหนด
เปน  Auto Running No. 

15. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่อนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย  
16. ราคาประเมินขั้นต่ํา หมายถึง ราคาประเมินขั้นต่ํา ของวัสดุที่จะจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
17. จํานวนรวมขออนุมัติ หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุ ที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย  
18. สถานะ การอนุมัติ หมายถึง สถานะ การอนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย  
19. จํานวนอนุมัติ หมายถึง จํานวนของวัสดุที่ผานการอนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย  

จะใชงานไดก็ตอเมื่อ Check ถูกที่ filed ‘สถานะ การอนุมัติ’ 
20. มูลคา หมายถึง มูลคาของวัสดุที่อนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย ซึ่งเปนผล

รวมมาจากมูลคาแตละ Lot Number ของวัสดุ 
ขอมูลแสดงรายละเอียด   

21. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุที่อนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย ซึ่งโปรแกรมจะ
ทําการดึงช่ือวัสดุขึ้นมาแสดงตามรหัสวัสดุ 

22. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ
มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 

23. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน
ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 

24. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่อนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย   
ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคาวัสดุแตละรายการ 

25. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่อนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย  
ซึ่งเปนผลรวมมาจากจํานวนวัสดุแตละรายการ 
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สวน Tab Lot Number   
26. วัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อวัสดุที่อนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
27. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
28. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
29. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของ Lot Number ของวัสดุที่อนุมัติจําหนายวัสดุโดย

วิธีการขาย กําหนดเปน  Auto Running No. 
30. Lot Number  หมายถึง Lot Number ของวัสดุที่อนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย  
31. ตนทุน/หนวย หมายถึง ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่อนุมัติจําหนายวัสดุโดย

วิธีการขาย 
32. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของ Lot Number ที่อนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธี

การขาย 
33. จํานวนขออนุมัติ หมายถึง จํานวนวัสดุที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย  

ตอ 1 Lot Number 
34. จํานวนอนุมัติ หมายถึง จํานวนวัสดุที่อนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย  

ตอ 1 Lot Number 
35. มูลคา หมายถึง มูลคาวัสดุที่อนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย  

ตอ 1 Lot Number โดยคํานวณมาจาก ตนทุนตอหนวยของ 
Lot Number ที่อนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย * จํานวน
วัสดุที่อนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย ตอ 1 Lot Number 

36. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่อนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย       
ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคาวัสดุแตละ Lot Number 

37. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่อนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย  
ซึ่งเปนผลรวมมาจากจํานวนวัสดุแตละ Lot Number 

38. ผูขออนุมัติ หมายถึง ช่ือผูอนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย  
39. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลการอนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
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6.2.18. KK-IN-DT-18 : บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายโดยวิธีการขาย 

รายละเอียด

บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายโดยวิธีการขาย

ราคาขาย จํานวนจําหนายราคาประเมินขั้นตํ่ารหัสวัสดุ บุคคลหรือบริษัทผูซื้อมูลคาขายลําดับที่

ชื่อวัสดุ มุลคารวม

จํานวนรวม

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

เลขที่เอกสารจําหนาย วันที่จําหนายวัสดุAUTO

คลังพัสดุ

ประเภทการจําหนาย

ประเภทยอยการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย

คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา

คณะกรรมการดําเนินการขาย

เลขที่ขออนุมัติจําหนาย วันที่อนุมัติจําหนาย

Lot Number

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ปงบประมาณ แหลงเงิน
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lot Number

Lot Number ตนทุน/หนวย จํานวนจําหนายลําดับที่

วัสดุ

มูลคารวม

จํานวนรวม

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

มูลคา

รายละเอียด

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

จํานวนคงเหลือ

บันทึก-ปรับปรุงการจําหนายโดยวิธีการขาย

เลขที่เอกสารจําหนาย วันท่ีจําหนายวัสดุAUTO

คลังพัสดุ

ประเภทการจําหนาย

ประเภทยอยการจําหนาย

เหตุผลการจําหนาย

คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา

คณะกรรมการดําเนินการขาย

เลขท่ีขออนุมัติจําหนาย วันที่อนุมัติจําหนาย

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

ปงบประมาณ แหลงเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก - ปรับปรุงการจําหนายโดยวิธีการขายขาย ซึ่งแบงไดดังนี้ 

i. การขายโดยวิธีการขายตกลงราคา  
ii. การขายโดยวิธีการขายทอดตลาด  

โดยผูใชตองเลือกเอกสารอางอิง เชน เลขที่ขออนุมัติจําหนายโดยวิธีการขาย รายการวัสดุจะถูกดึง
ขึ้นมาแสดงตามเอกสารที่อางอิง จากนั้นถึงจะระบุบุคคลหรือบริษัทผูซื้อวัสดุ 
 

สวนขอมูลหลัก   
1. ประเภทการจําหนาย หมายถึง ประเภทการจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
2. ประเภทยอยการจําหนาย หมายถึง ประเภทยอยการจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
3. เลขที่เอกสารจําหนาย หมายถึง เลขที่เอกสารจําหนาย เปน Auto Running No. ซึ่งโปรแกรม

กําหนดใหอัตโนมัติในกรณีที่เปนเอกสารสรางใหม  
และสามารถระบุเลขที่เอกสารเพื่อเรียกดูขอมูลของเลขที่
เอกสารจําหนาย ที่มีอยูในฐานขอมูลได 

4. วันที่จําหนายวัสดุ หมายถึง วันที่จําหนายวัสดุ  
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5. เลขที่ขออนุมัติจําหนาย หมายถึง เลขที่ขออนุมัติจําหนาย สามารถอางถึงเลขที่เอกสารขออนุมัติ
จําหนายวัสดุ ได โดยการคียหรือคนหารเลขที่เอกสารขอ
อนุมัติ โดยกดที่ปุม    List of  Value 

6. วันที่อนุมัติจําหนาย หมายถึง วันที่อนุมัติจําหนายวัสดุ 
7. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
8. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงินที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
9. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
10. หนวยงาน หมายถึง หนวยงานที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
11. กองทุน หมายถึง กองทุนที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
12. คลังพัสดุ หมายถึง คลังพัสดุที่ทําการจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
13. เหตุผลการจําหนาย หมายถึง เหตุผลการจําหนายโดยวิธีการขาย 

 
14. คณะกรรมการประเมิน

ราคาขั้นต่ํา 
หมายถึง รายช่ือคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา สําหรับจําหนาย

วัสดุโดยวิธีการขาย 
15. คณะกรรมการดําเนิน

การขาย 
หมายถึง รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการขาย  

สวน  Tab รายละเอียด 
ขอมูลรายการ 

  

16. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย กําหนดเปน  
Auto Running No. 

17. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย  
18. ราคาประเมินขั้นต่ํา หมายถึง ราคาประเมินขั้นต่ํา ของวัสดุที่จะจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
19. จํานวนจําหนาย หมายถึง จํานวนของวัสดุที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย  

ซึ่งจะมีคาเทากับจํานวนวัสดุที่อนุมัติจําหนาย 
20. มูลคาขาย หมายถึง มูลคาขายของวัสดุที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย ซึ่งคํานวณ

มาจาก ราคาขาย * จํานวนจําหนาย 
 

21. บุคคลหรือบริษัทผูซื้อ หมายถึง บุคคลหรือบริษัทผูซื้อวัสดุ ที่ทําการจําหนายวัสดุโดยวิธีการ
ขาย 

ขอมูลแสดงรายละเอียด   
22. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย ซึ่งโปรแกรมจะทําการ

ดึงช่ือวัสดุขึ้นมาแสดงตามรหัสวัสดุ 
23. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
24. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
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25. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย ซึ่งเปนผล
รวมมาจากมูลคาวัสดุแตละรายการ 

26. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย ซึ่งเปนผล
รวมมาจากจํานวนวัสดุแตละรายการ 

สวน Tab Lot Number   
27. วัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อวัสดุที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
28. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
29. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
30. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของ Lot Number ของวัสดุที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการ

ขาย กําหนดเปน  Auto Running No. 
31. Lot Number  หมายถึง Lot Number ของวัสดุที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย  
32. ตนทุน/หนวย หมายถึง ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการ

ขาย 
33. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของ  Lot Number ที่จาย กอนทําการจําหนาย 
34. จํานวนจําหนาย หมายถึง จํานวนวัสดุที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย ตอ 1 Lot Number 
35. มูลคา หมายถึง มูลคาวัสดุที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย ตอ 1 Lot Number 

โดยคํานวณมาจาก ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่
จําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย * จํานวนวัสดุที่จําหนายวัสดุโดย
วิธีการขาย ตอ 1 Lot Number 

36. มูลคารวม หมายถึง มูลคารวมของวัสดุที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย     
  ซึ่งเปนผลรวมมาจากมูลคาวัสดุแตละ Lot Number 

37. จํานวนรวม หมายถึง จํานวนรวมของวัสดุที่จําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย  
ซึ่งเปนผลรวมมาจากจํานวนวัสดุแตละ Lot Number 

38. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงขอมูลการจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย  
39. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลการจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
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6.2.19. KK-IN-DT-19 : ประมวลผลยอดคงเหลือ ณ. วันตรวจนับ 
 
ประมวลผลยอดคงเหลือ ณ. วันตรวจนับ

ณ. วันท่ี

กลุมวัสดุ    จาก

ประเภทวัสดุ    จาก

ชนิดวัสดุ    จาก

คลัง    จาก

ถึง

ถึง

ถึง

ถึง

ประมวลผล ยกเลิก

ตําแหนงท่ีจัดเก็บ    จาก ถึง

 
 
วัตถุประสงค : เพื่อประมวลผลยอดวัสดุคงเหลือ ณ. วันที่ตรวจนับ โดยผูใชตองระบุเงื่อนไข เชน กลุมวัสดุ,  

ประเภทวัสดุ, ชนิดวัสดุ, คลังวัสดุ เปนตน โดยขอมูลดังกลาวจะถูกดึงนําไปออกรายงานแสดงยอด
วัสดุคงเหลือ 

 
สวนเง่ือนไขการประมวลผลขอมูล   

1. ณ. วันที่ หมายถึง วันที่ ณ. วัน ที่ตองการใหโปรแกรมประมวลยอดคงเหลือของ
วัสดุ เพื่อนําขอมูลยอดคงเหลือของวัสดุแตละรายการไปตรวจ
นับได  

2. กลุมวัสดุ หมายถึง กลุมวัสดุที่ตองการประมวลยอดคงเหลือของวัสดุ  
โดยสามารถระบุเปนชวงได 

3. ประเภทวัสดุ หมายถึง ประเภทวัสดุที่ตองการประมวลยอดคงเหลือของวัสดุ  
โดยสามารถระบุเปนชวงได 

4. ชนิดวัสดุ หมายถึง ชนิดวัสดุที่ตองการประมวลยอดคงเหลือของวัสดุ  
โดยสามารถระบุเปนชวงได 

5. คลัง หมายถึง คลังที่ตองการประมวลยอดคงเหลือของวัสดุ  
โดยสามารถระบุเปนชวงได 

6. ตําแหนงที่จัดเก็บ  ตําแหนงที่จัดเก็บที่ตองการประมวลยอดคงเหลือของวัสดุ  
โดยสามารถระบุเปนชวงได 
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6.2.20. KK-IN-DT-20 : บันทึก-ปรับปรุงผลการตรวจนับ 
 

Lot Number ตนทุน/หนวย จํานวนคงเหลือ จํานวนที่นับได

บันทึก-ปรับปรุงผลการตรวจนับ

วันท่ีตรวจนับคลังพัสดุ

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

ตําแหนงที่จัดเก็บ

ผลตาง

ช่ือวัสดุ

สาเหตุผลตางท่ีเกิดข้ึน

รหัสวัสดุลําดับที่

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกรายการผลการตรวจนับ ทําใหคอมพิวเตอรสามารถนําไปคํานวณผลตางของยอดวัสดุ 

ที่นับไดจริงกับยอดวัสดุที่มีในฐานขอมูล โดยผูใชจะตองระบุคลังพัสดุและวันที่ตรวจนับ จากนั้น
ระบบจะดึงรายการวัสดุตามที่ไดประมวลผลไวจากหนาจอ KK-IN-DT-19 ประมวลผลยอดคง
เหลือ ณ. วันตรวจนับขึ้นมาแสดง และใหผูใชกรอกจํานวนที่นับไดจริง  

 
สวนขอมูลหลัก   

1. คลังพัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อคลังพัสดุที่ตองการบันทึกผลการตรวจนับ 
2. ตําแหนงที่จัดเก็บ หมายถึง รหัสและชื่อตําแหนงที่จัดเก็บ 
3. วันที่ตรวจนับ หมายถึง วันที่ตรวจนับวัสดุ 

สวน รายการขอมูล   
4. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่ตรวจนับ กําหนดเปน  Auto Running No. 
5. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่ตรวจนับ 
6. Lot Number  หมายถึง Lot Number ของวัสดุที่ตรวจนับ 
7. ตนทุน/หนวย หมายถึง ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่ตรวจนับ 
8. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของวัสดุที่ตรวจนับไดแตละรายการวัสดุ 
9. จํานวนที่นับได หมายถึง จํานวนที่นับไดของวัสดุที่ตรวจนับไดแตละรายการวัสดุ 

 IN_ระบบคลังพัสดุ  แกไขเม่ือ 23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                              IN_6- 85  

10. ผลตาง หมายถึง ผลตางของวัสดุที่ตรวจนับ ซึ่งเปรียบเทียบระหวางจํานวนคง
เหลือกับจํานวนที่นับตรวจนับได แตละรายการวัสดุ 

สวน รายละเอียดขอมูล   
11. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุที่ตรวจนับ ซึ่งโปรแกรมจะทําการดึงช่ือวัสดุขึ้นมา

แสดงตามรหัสวัสดุ 
12. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
13. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
14. สาเหตุผลตางที่เกิดขึ้น หมายถึง สาเหตุผลตางที่เกิดขึ้นของการตรวจนับวัสดุ 
15. ผูปรับปรุง หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงขอมูลการตรวจนับวัสดุ 
16. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงขอมูลการตรวจนับวัสดุ 
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6.2.21. KK-IN-DT-21 : บันทึกอนุมัติรายการขอปรับปรุงยอดคงเหลือ 
 

รายละเอียด

บันทึกอนุมัติรายการขอปรับปรุงยอดคงเหลือ

วันที่ปรับปรุงยอดคงเหลือ

ผูอนุมัติ วันที่อนุมัติ

AUTO

วันที่ตรวจนับ

เลขที่เอกสารปรับปรุง

* คลังพัสดุ

* ตําแหนงที่จัดเก็บ

รหัสวัสดุ จํานวนคงเหลือ

ชื่อวัสดุ

สาเหตุผลตางที่เกิดขึ้น

หนวยนับ จํานวนที่นับได

ขนาดบรรจุ

สถานะการอนุมัติ จํานวนหลังปรับปรุงลําดับที่

Lot Number

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IN_ระบบคลังพัสดุ  แกไขเม่ือ 23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                              IN_6- 87  

รายละเอียด

ผูอนุมัติ วันท่ีอนุมัติ

Lot Number

Lot Number ตนทุน/หนวย จํานวนคงเหลือลําดับที่

วัสดุ

ขนาดบรรจุ

จํานวนที่นับได ผลตาง

หนวยนับ

จํานวนหลังปรับปรุง

จํานวนรวมหลังปรับปรุง

บันทึกอนุมัติรายการขอปรับปรุงยอดคงเหลือ

วันท่ีปรับปรุงยอดคงเหลือAUTO

วันที่ตรวจนับ

เลขที่เอกสารปรับปรุง

* คลังพัสดุ

* ตําแหนงท่ีจัดเก็บ

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกอนุมัติรายการวัสดุที่ขอปรับปรุงยอดคงเหลือ ถาผูมีอํานาจ Check ถูกที่ Field ‘สถานะ  

  การอนุมัติ’ ระบบจะทําการคํานวณจํานวนหลังปรับปรุงใหโดยอัตโนมัติ  
 
 
สวนขอมูลหลัก   

1. เลขที่เอกสารปรับปรุง หมายถึง เลขที่เอกสารปรับปรุงยอดวัสดุคงเหลือ 
2. คลังพัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อคลังพัสดุที่ตองการปรับปรับวัสดุคงเหลือ 
3. ตําแหนงที่จัดเก็บ หมายถึง รหัสและชื่อตําแหนงที่จัดเก็บ 
4. วันที่ตรวจนับ หมายถึง วันที่ตรวจนับวัสดุ 
5. วันที่ปรับปรุงยอดคง

เหลือ 
หมายถึง วันที่ปรับปรุงยอดคงเหลือของวัสดุ 

สวน Tab รายละเอียด 
ขอมูลรายการ 

  

6. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่ปรับปรับยอดคงเหลือ กําหนดเปน  Auto 
Running No. 

7. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่ปรับปรับยอดคงเหลือ 
8. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
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9. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของวัสดุที่ตรวจนับได แตละรายการวัสดุ 
10. จํานวนที่นับได หมายถึง จํานวนที่นับไดของวัสดุที่ตรวจนับได แตละรายการวัสดุ 
11. สถานะ การอนุมัติ หมายถึง สถานะ การอนุมัติปรับปรุงยอดคงเหลือวัสดุ 
12. จํานวนหลังปรับปรุง หมายถึง จํานวนหลังปรับปรุงอนุมัติยอดคงเหลือวัสดุ  

แตละรายการวัสดุ 
ขอมูลแสดงรายละเอียด   

13. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุที่ปรับปรุงยอดคงเหลือวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะทําการดึง
ช่ือวัสดุขึ้นมาแสดงตามรหัสวัสดุ 

14. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ
มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 

15. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน
ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 

16. สาเหตุผลตางที่เกิดขึ้น หมายถึง สาเหตุผลตางที่เกิดขึ้นของการตรวจนับวัสดุ 
สวน Tab Lot Number   

17. วัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อวัสดุที่ปรับปรุงยอดคงเหลือวัสดุ 
18. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
19. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
20. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของ Lot Number ของวัสดุที่ปรับปรุงยอดคงเหลือ 

กําหนดเปน  Auto Running No. 
21. Lot Number  หมายถึง Lot Number ของวัสดุที่ปรับปรุงยอดคงเหลือ 
22. ตนทุน/หนวย หมายถึง ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่ปรับปรุงยอดคงเหลือ 
23. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของวัสดุที่ตรวจนับ แตละ Lot Number  
24. จํานวนที่นับได หมายถึง จํานวนที่นับไดของวัสดุที่ตรวจนับ แตละ Lot Number 
25. ผลตาง หมายถึง ผลตางของวัสดุที่ตรวจนับ ซึ่งเปรียบเทียบระหวางจํานวนคง

เหลือกับจํานวนที่นับตรวจนับได แตละ Lot Number 
26. จํานวนหลังปรับปรุง หมายถึง จํานวนหลังปรับปรุงอนุมัติยอดคงเหลือวัสดุ  

แตละ Lot Number 
27. ผูอนุมัติ หมายถึง ช่ือผูอนุมัติการปรับปรุงยอดคงเหลือของวัสดุ 
28. วันที่อนุมัติ หมายถึง วันที่อนุมัติการปรับปรุงยอดคงเหลือของวัสดุ 
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6.2.22. KK-IN-DT-22 : บันทึก-ปรับปรุงรายการวัสดุ 
 

รายละเอียด Lot Number

บันทึก-ปรับปรุงรายการวัสดุ

คลังพัสดุ

คณะ

เลขที่เอกสารปรับปรุง AUTO วันที่ปรับปรุงรายการวัสดุ

รหัสวัสดุ จํานวนหลังปรับปรุง มูลคาหลังปรับปรุงลําดับที่

ชื่อวัสดุ

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

หนวยนับ ขนาดบรรจุ

หนวยนับ จํานวนคงเหลือ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IN_ระบบคลังพัสดุ  แกไขเม่ือ 23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                              IN_6- 90  

รายละเอียด Lot Number

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

Lot Number ตนทุน/หนวย จํานวนคงเหลือลําดับที่

วัสดุ

ขนาดบรรจุ

จํานวนปรับปรุง จํานวนหลังปรับปรุง

หนวยนับ

มูลคาหลังปรับปรุง

จํานวนรวมหลังปรับปรุง

มูลคาหลังปรับปรุง

บันทึก-ปรับปรุงรายการวัสดุ

คลังพัสดุ

คณะ

AUTO วันที่ปรับปรุงรายการวัสดุ

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึก – ปรับปรุงรายการวัสดุในกรณีที่ตองการปรับปรุงมูลคาวัสดุ และ จํานวนวัสดุ  
  เพิ่ม/ลด เปนตน 
 
สวนขอมูลหลัก   

1. เลขที่เอกสารปรับปรุง หมายถึง เลขที่เอกสารปรับปรุงรายการวัสดุ 
2. คณะ หมายถึง รหัสและชื่อคณะที่ปรับปรุงรายการวัสดุ 
3. คลังพัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อคลังพัสดุที่ตองการปรับปรุงรายการวัสดุ 
4. วันที่ปรับปรุงรายการ

วัสดุ 
หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการวัสดุ 

สวน Tab รายละเอียด 
ขอมูลรายการ 

  

5. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของวัสดุที่ปรับปรุงรายการวัสดุ กําหนดเปน  Auto 
Running No. 

6. รหัสวัสดุ หมายถึง รหัสวัสดุที่ปรับปรุงรายการวัสดุ 
7. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
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8. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของวัสดุที่ตองการปรับปรุง  
แตละรายการวัสดุ 

9. จํานวนหลังปรับปรุง หมายถึง จํานวนหลังคงเหลือปรับปรุงยอดวัสดุ แตละรายการวัสดุ 
10. มูลคาหลังปรับปรุง หมายถึง มูลคาหลังปรับปรุงรายการวัสดุ แตละรายการวัสดุ 

ขอมูลแสดงรายละเอียด   
11. ช่ือวัสดุ หมายถึง ช่ือวัสดุที่ปรับปรุงรายการวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะทําการดึงช่ือ

วัสดุขึ้นมาแสดงตามรหัสวัสดุ 
12. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
13. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
สวน Tab Lot Number   

14. วัสดุ หมายถึง รหัสและชื่อวัสดุที่ปรับปรุงรายการวัสดุ 
15. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงหนวยนับจากฐานขอ

มูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
16. ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดบรรจุของวัสดุ ซึ่งโปรแกรมจะดึงขนาดบรรจุจากฐาน

ขอมูลขึ้นมาแสดง ตามรหัสวัสดุ 
17. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของ Lot Number ของวัสดุที่รายการวัสดุ กําหนดเปน  

Auto Running No. 
18. Lot Number  หมายถึง Lot Number ของวัสดุที่รายการวัสดุ 
19. ตนทุน/หนวย หมายถึง ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่ตองการปรับปรุง 
20. จํานวนคงเหลือ หมายถึง จํานวนคงเหลือของวัสดุที่ตองการปรับปรุง 

แตละ Lot Number  
21. จํานวนปรับปรุง หมายถึง จํานวนที่ตองการปรับปรุงยอดวัสดุ สามารถใสไดทั้งคาลบ

หรือคาบวก 
22. จํานวนหลังปรับปรุง หมายถึง จํานวนหลังปรับปรุงยอดวัสดุ แตละ Lot Number 
23. มูลคาหลังปรับปรุง หมายถึง มูลคาหลังปรับปรุงรายการวัสดุ 
24. ผูอนุมัติ หมายถึง ช่ือผูปรับปรุงรายการวัสดุ 
25. วันที่อนุมัติ หมายถึง วันที่ปรับปรุงรายการวัสดุ 
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7.  การออกแบบรูปแบบ Output 
7.1 เอกสาร 

7.1.1 KK-IN-OD-01 : ใบรับวัสดุ 
วัตถุประสงค : เพื่อเปนหลักฐานแสดงรายการรับวัสดุ 
ผูใช : คณะ/หนวยงาน,หนวยคลังพัสดุ, หนวยบัญชี, หนวยการเงิน 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. รับวัสดุจาก รหัสและชื่อผูขาย / หนวยคลังพัสดุ / คณะที่สงวัสดุมาให 
2. รับวัสดุเขาที่ รหัสและชื่อคลังพัสดุที่รับวัสดุ 
3. เลขที่ใบรับวัสดุ เลขที่ใบรับวัสดุ 
4. วันที่รับวัสดุ วันที่รับวัสดุเขาคลัง 
5. เลขที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิงตางๆ เพื่อเปนหลักฐานในการรับวัสดุ เชน 

• เลขที่ใบตรวจรับวัสดุ กรณีรับจากการซื้อ 
• เลขที่ใบจายเพื่อเปลี่ยน กรณีรับจากการเปลี่ยน 
• เลขที่ใบจัดทําเอง กรณีรับจากการจัดทําเอง 
• เลขที่ใบจายวัสดุ กรณีรับจากการเบิกผิด 

6. วันที่เอกสารอางอิง วันที่ของเอกสารอางอิง 
7. ประเภทการรับวัสดุ ประเภทการรับวัสดุ สามารถแบงไดดังนี้ 

• รับจากการซื้อ 
• รับจากเปลี่ยน 
• รับจากการจัดทําเอง 
• รับจากการเบิกผิด 

8. แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการที่รับวัสดุ 
9. หนวยงาน หนวยงานที่รับวัสดุ 
10. กองทุน กองทุนที่รับวัสดุ 
11. แหลงเงิน แหลงเงินที่รับวัสดุ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
12. ลําดับที่ ลําดับที่ของรายการวัสดุที่รับเขาคลัง 
13. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่รับเขาคลัง 
14. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่รับเขาคลัง 
15. Lot Number Lot Number ของวัสดุที่รับ 
16. จํานวนรับ จํานวนวัสดุที่รับจากการตรวจรับ, รับจากการเปลี่ยน, รับจากการ

จัดทําเอง, รับจากการเบิกผิด เปนตน 
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ขอมูล คําอธิบาย 
17. หนวยนับ หนวยนับตามการรับวัสดุ 
18. ตนทุน/หนวย ราคาตนทุนตอหนวยของวัสดุที่รับ 
19. มูลคา มูลคาตนทุนรวมของวัสดุ โดยคํานวณจากจํานวนที่รับคูณกับตน

ทุนตอหนวย 
สวนขอมูลสรุป  
20. หมายเหตุ หมายเหตุ การรับวัสดุ 
21. รวมมูลคาแผนนี้ มูลคารวมของตนทุนวัสดุที่แสดงในหนานั้น 
22. รวมมูลคาทั้งเอกสาร มูลคารวมของตนทุนวัสดุของทั้งเอกสาร 
สวนการตรวจสอบและอนุมัติ  
23. ผูรับวัสดุ รายช่ือผูรับวัสดุเขาคลัง 
24. ผูอนุมัติรับวัสดุ รายช่ือผูอนุมัติรับวัสดุเขาคลัง 
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7.1.2 KK-IN-OD-02 : ใบขอเบิกวัสดุ 
วัตถุประสงค : เพื่อเปนเอกสารแสดงรายการขอเบิกวัสดุ เชน ขอเบิกเพื่อใช,  

ขอเบิกเพื่อเปลี่ยน, เบิกเพื่อจัดทําเอง, เบิกเพื่อทําลาย ฯ  
ผูใช : คณะ/หนวยงาน, หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. จาก คณะ/หนวยงานที่แจงเรื่องขอเบิกวัสดุ 
2. ถึง หนวยงานที่รับเรื่องขอเบิกวัสดุ 
3. เลขที่ใบขอเบิกวัสดุ เลขที่ใบขอเบิกวัสดุ 
4. วันที่ขอเบิกวัสดุ วันที่ขอเบิกวัสดุ 
5. ประเภทการขอเบิกวัสดุ ประเภทการขอเบิกวัสดุ ซึ่งสามารถแบงไดดังนี้ 

• ขอเบิกเพื่อใช 
• ขอเบิกเพื่อเปลี่ยน 
• ขอเบิกเพื่อขอจัดทําเอง 
• ขอเบิกเพื่อทําลายวัสดุ 

สวนขอมูลรายละเอียด  
6. ลําดับที่ ลําดับที่ของรายการวัสดุที่ขอเบิกวัสดุ 
7. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่ขอเบิกวัสดุ 
8. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่ขอเบิกวัสดุ 
9. จํานวนขอเบิก จํานวนขอเบิกวัสดุ 
10. หนวยนับ หนวยนับตามการขอเบิกวัสดุ 
11. ตนทุน/หนวย ราคาตนทุนเฉลี่ยตอหนวยของวัสดุที่ขอเบิก 
12. มูลคา มูลคาตนทุนรวมของวัสดุขอเบิก โดยคํานวณจากจํานวนที่รับคูณ

กับตนทุนเฉลี่ยตอหนวย 
สวนขอมูลสรุป  
13. หลักฐานที่ใชขอเบิก หลักฐานที่ใชขอเบิกวัสดุ 
14. รวมมูลคาแผนนี้ มูลคารวมของตนทุนวัสดุที่แสดงในหนานั้น 
15. รวมมูลคาทั้งเอกสาร มูลคารวมของตนทุนวัสดุของทั้งเอกสาร 
สวนการตรวจสอบและอนุมัติ  
16. ผูมีสิทธิขอเบิกวัสดุ รายช่ือผูมีสิทธิขอเบิกวัสดุ 
17. ผูอนุมัติขอเบิกวัสดุ รายช่ือผูอนุมัติขอเบิกวัสดุ 
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7.1.3 KK-IN-OD-03 : ใบจายวัสดุ 
วัตถุประสงค : เพื่อเปนหลักฐานแสดงรายการจายวัสดุ 
ผูใช : คณะ/หนวยงาน,หนวยคลังพัสดุ, หนวยบัญชี, หนวยการเงิน 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. จายวัสดุจาก คลังพัสดุที่จายวัสดุ 
2. สงวัสดุถึง คณะ/หนวย, คลังพัสดุที่รับวัสดุ 
3. เลขที่ใบจายวัสดุ เลขที่ใบจายวัสดุ 
4. วันที่จายวัสดุ วันที่จายวัสดุ 
5. เลขที่เอกสารอนุมัติจาย เลขที่เอกสารอนุมัติจาย เพื่อเปนหลักฐานในการจาย 
6. ประเภทการจายวัสดุ ประเภทการจายวัสดุ ไดแก จายเพื่อเบิกใช, จายเพื่อจัดทําเอง, จาย

เพื่อเปลี่ยน, จายเพื่อทําลาย 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. ลําดับที่ ลําดับที่ของรายการวัสดุที่จาย 
8. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่จายวัสดุ 
9. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่จายวัสดุ 
10. Lot Number Lot Number ของวัสดุที่จาย 
11. จํานวนจาย จํานวนวัสดุที่จาย ตอ 1 Lot Number 
12. หนวยนับ หนวยนับตามการจายวัสดุ 
13. ตนทุน/หนวย ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่จาย 
14. มูลคา มูลคาวัสดุที่จาย ตอ 1 Lot Number โดยคํานวณมาจาก 

ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่จาย คูณกับจํานวนวัสดุที่จาย 
ตอ 1 Lot Number 

สวนขอมูลสรุป  
15. หมายเหตุ หมายเหตุ การจายวัสดุ 
16. รวมมูลคาแผนนี้ มูลคารวมของตนทุนวัสดุที่แสดงในหนานั้น 
17. รวมมูลคาทั้งเอกสาร มูลคารวมของตนทุนวัสดุของทั้งเอกสาร 
สวนการตรวจสอบและอนุมัติ  
18. ผูมีสิทธิเบิกวัสดุ รายช่ือผูมีสิทธิเบิกวัสดุ 
19. ผูรับวัสดุ รายช่ือผูรับวัสด ุ
20. ผูอนุมัติจายวัสดุ รายช่ือผูอนุมัติจายวัสดุ  
21. ผูจายวัสดุ รายช่ือผูจายวัสดุ 
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7.1.4 KK-IN-OD-05 : ใบแจงการขอเปลี่ยนวัสดุ 
วัตถุประสงค : เพื่อเปนหลักฐานแสดงรายการแจงขอเปลี่ยนวัสดุ 
ผูใช : ผูขาย 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. จายวัสดุจาก คลังพัสดุที่แจงเรื่องขอเปลี่ยนวัสดุ 
2. ผูขาย ช่ือผูขายวัสดุ ที่รับเรื่องการแจงขอเปลี่ยน 
3. เลขที่ใบแจงการขอเปลี่ยนวัสดุ เลขที่ใบแจงการขอเปลี่ยนวัสดุ 
4. วันที่จายวัสดุ วันที่จายวัสดุ 
5. เลขที่เอกสารอนุมัติเปลี่ยน เลขที่เอกสารอนุมัติเปลี่ยน เพื่อเปนหลักฐานในการแจงเรื่องขอ

เปลี่ยนวัสดุ 
6. ประเภทการจายวัสดุ ประเภทการจายวัสดุ ไดแก จายเพื่อเบิกใช, จายเพื่อจัดทําเอง, จาย

เพื่อเปลี่ยน, จายเพื่อทําลาย 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. ลําดับที่ ลําดับที่ของรายการวัสดุที่แจงขอเปลี่ยน 
8. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่แจงขอเปลี่ยน 
9. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่แจงขอเปลี่ยน 
10. Lot Number Lot Number ของวัสดุที่แจงขอเปลี่ยน 
11. จํานวนขอเปลี่ยน จํานวนวัสดุที่แจงขอเปลี่ยน ตอ 1 Lot Number 
12. หนวยนับ หนวยนับตามการแจงขอเปลี่ยนวัสดุ 
13. ตนทุน/หนวย ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่แจงขอเปลี่ยน 
14. มูลคา มูลคาวัสดุที่แจงขอเปลี่ยน ตอ 1 Lot Number โดยคํานวณมาจาก 

ตนทุนตอหนวยของ Lot Number  คูณกับจํานวนวัสดุที่แจงขอ
เปลี่ยน ตอ 1 Lot Number 

สวนขอมูลสรุป  
15. หมายเหตุ หมายเหตุ การแจงขอเปลี่ยนวัสดุ 
16. รวมมูลคาแผนนี้ มูลคารวมของตนทุนวัสดุที่แสดงในหนานั้น 
17. รวมมูลคาทั้งเอกสาร มูลคารวมของตนทุนวัสดุของทั้งเอกสาร 
สวนการตรวจสอบและอนุมัติ  
18. ผูจายวัสดุ รายช่ือผูจายวัสดุ 
19. ผูอนุมัติจายวัสดุ รายช่ือผูอนุมัติจายวัสดุ 
20. ผูขาย รายช่ือผูขาย 
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7.1.5 KK-IN-OD-07 : ใบขอโอนวัสดุ 
วัตถุประสงค : เพื่อเปนหลักฐานแสดงรายการขอโอนวัสดุ 
ผูใช : หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. จาก คณะ/หนวยงาน หรือคลังพัสดุที่จัดทําใบขอโอนวัสดุ 
2. ถึง คณะ/หนวยงาน หรือคลังพัสดุที่รับเรื่องขอโอนวัสดุ 
3. เลขที่ใบขอโอนวัสดุ เลขที่ใบขอโอนวัสดุ 
4. วันที่ขอโอนวัสดุ วันที่ขอโอนวัสดุ 
5. ประเภทการขอโอนวัสดุ ประเภทการขอโอนวัสดุ ไดแก 

• การโอนระหวางคลัง (ภายในคณะเดียวกัน) 
• การโอนระหวางคณะ 

สวนขอมูลรายละเอียด  
6. ลําดับที่ ลําดับที่ของรายการวัสดุที่ขอโอน 
7. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่ขอโอน 
8. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่ขอโอน 
9. จํานวนขอโอน จํานวนวัสดุขอโอน 
10. หนวยนับ  หนวยนับตามการแจงขอโอนวัสดุ 
11. ตนทุน/หนวย ตนทุนเฉลี่ยตอหนวยของวัสดุที่ขอโอน 
12. มูลคา มูลคาวัสดุที่ขอโอน โดยคํานวณมาจากตนทุนเฉลี่ยตอหนวย  คูณ

กับจํานวนวัสดุที่ขอโอน 
สวนขอมูลสรุป  
13. หมายเหตุ หมายเหตุ การแจงขอโอนวัสดุ 
14. รวมมูลคาแผนนี้ มูลคารวมของตนทุนวัสดุที่แสดงในหนานั้น 
15. รวมมูลคาทั้งเอกสาร มูลคารวมของตนทุนวัสดุของทั้งเอกสาร 
สวนการตรวจสอบและอนุมัติ  
16. ผูมีสิทธิของโอนวัสดุ รายช่ือผูมีสิทธิของโอนวัสดุ 
17. ผูอนุมัติของโอนวัสดุ รายช่ือผูอนุมัติของโอนวัสดุ 
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7.1.6 KK-IN-OD-08 : ใบโอนวัสดุระหวางคณะ 
วัตถุประสงค : เพื่อเปนหลักฐานแสดงรายการรับวัสดุ 
ผูใช : หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. โอนจาก คลังพัสดุที่โอนวัสดุระหวางคณะ 
2. รับโอน คลังพัสดุที่รับโอนวัสดุระหวางคณะ 
3. เลขที่ใบโอนวัสดุ เลขที่ใบโอนวัสดุระหวางคณะ 
4. วันที่โอนวัสดุ วันที่โอนวัสดุระหวางคณะ 
5. เลขที่เอกสารอนุมัติโอน เลขที่เอกสารอนุมัติโอน เพื่อเปนหลักฐานในการโอน 
6. ประเภทการโอนวัสดุ ประเภทการโอนวัสดุ ไดแก การโอนระหวางคณะ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. ลําดับที่ ลําดับที่ของรายการวัสดุที่โอนระหวางคณะ 
8. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่โอนระหวางคณะ 
9. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่โอนระหวางคณะ 
10. Lot Number Lot Number ของวัสดุที่โอนระหวางคณะ 
11. จํานวนโอน จํานวนวัสดุที่โอนระหวางคณะ ตอ 1 Lot Number 
12. หนวยนับ หนวยนับตามการโอนวัสดุระหวางคณะ 
13. ตนทุน/หนวย ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่โอนระหวางคณะ 
14. มูลคา มูลคาวัสดุที่โอนระหวางคณะ ตอ 1 Lot Number โดยคํานวณมา

จาก ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่โอน คูณกับจํานวนวัสดุที่
โอนระหวางคณะ ตอ 1 Lot Number 

สวนขอมูลสรุป  
15. หมายเหตุ หมายเหตุ การโอนวัสดุระหวางคณะ 
16. รวมมูลคาแผนนี้ มูลคารวมของตนทุนวัสดุที่แสดงในหนานั้น 
17. รวมมูลคาทั้งเอกสาร มูลคารวมของตนทุนวัสดุของทั้งเอกสาร 
สวนการตรวจสอบและอนุมัติ  
18. ผูมีสิทธิขอโอนวัสดุ รายช่ือผูมีสิทธิขอโอนวัสดุ 
19. ผูโอนวัสดุ รายช่ือผูโอนวัสด ุ
20. ผูอนุมัติโอนวัสดุ รายช่ือผูอนุมัติโอนวัสดุ  
21. ผูโอนวัสดุ รายช่ือผูโอนวัสด ุ
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7.1.7 KK-IN-OD-09 : ใบโอนวัสดุระหวางคลัง 
วัตถุประสงค : เพื่อเปนหลักฐานแสดงรายการโอนวัสดุ 
ผูใช : หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. โอนจาก คลังพัสดุที่โอนวัสดุ 
2. รับโอน คลังพัสดุที่รับโอนวัสดุ 
3. เลขที่ใบโอนวัสดุ เลขที่ใบโอนวัสดุ 
4. วันที่โอนวัสดุ วันที่โอนวัสดุ 
5. เลขที่เอกสารอนุมัติโอน เลขที่เอกสารอนุมัติโอน เพื่อเปนหลักฐานในการโอน 
6. ประเภทการโอนวัสดุ ประเภทการขอโอนวัสดุ ไดแก 

• การโอนระหวางคลัง (ภายในคณะเดียวกัน) 
• การโอนระหวางคณะ 

สวนขอมูลรายละเอียด  
7. ลําดับที่ ลําดับที่ของรายการวัสดุที่โอน 
8. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่โอนวัสดุ 
9. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่โอนวัสดุ 
10. Lot Number Lot Number ของวัสดุที่โอน 
11. จํานวนโอน จํานวนวัสดุที่โอน ตอ 1 Lot Number 
12. หนวยนับ หนวยนับตามการโอนวัสดุ 
13. ตนทุน/หนวย ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่โอน 
14. มูลคา มูลคาวัสดุที่โอน ตอ 1 Lot Number โดยคํานวณมาจาก 

ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่โอน คูณกับจํานวนวัสดุที่โอน 
ตอ 1 Lot Number 

สวนขอมูลสรุป  
15. หมายเหตุ หมายเหตุ การโอนวัสดุ 
16. รวมมูลคาแผนนี้ มูลคารวมของตนทุนวัสดุที่แสดงในหนานั้น 
17. รวมมูลคาทั้งเอกสาร มูลคารวมของตนทุนวัสดุของทั้งเอกสาร 
สวนการตรวจสอบและอนุมัติ  
18. ผูมีสิทธิขอโอนวัสดุ รายช่ือผูมีสิทธิขอโอนวัสดุ 
19. ผูโอนวัสดุ รายช่ือผูโอนวัสด ุ
20. ผูอนุมัติโอนวัสดุ รายช่ือผูอนุมัติโอนวัสดุ  
21. ผูโอนวัสดุ รายช่ือผูโอนวัสด ุ
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7.1.8 KK-IN-OD-10 : แบบฟอรมการตรวจนับ 
วัตถุประสงค : ใชในการแสดงยอดคงเหลือและบันทึกจํานวนของวัสดุที่นับได

จริงในขั้นตอนการตรวจนับ 
ผูใช : หนวยคลังพัสดุ, คณะกรรมการตรวจนับ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. วันที่ตรวจนับ วันที่ทําการตรวจนับวัสดุ 
2. คลังพัสดุ ช่ือคลังพัสดุที่ทําการตรวจนับวัสดุ 
3. ตําแหนงที่จัดเก็บ ตําแหนงที่จัดเก็บของวัสดุ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. ลําดับที่ ลําดับที่ของวัสดุคงเหลือ 
5. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุคงเหลือ 
6. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุคงเหลือ 
7. Lot Number Lot Number ของวัสดุคงเหลือ 
8. จํานวนคงเหลือ จํานวนคงเหลือของวัสดุ ณ. วันที่พิมพแบบฟอรมการตรวจนับ 
9. จํานวนที่นับได จํานวนวัสดุที่นับได จากการตรวจนับ 
สวนการตรวจสอบและอนุมัติ  
10. ผูตรวจนับวัสดุ รายช่ือผูตรวจนับวัสดุ 
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7.1.9 KK-IN-OD-11 : ใบปรับปรุงวัสดุ 
วัตถุประสงค : เพื่อเปนหลักฐานแสดงรายการปรับปรุงวัสดุ 
ผูใช : หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. คลังพัสดุ คลังพัสดุที่ทําการปรับปรุงวัสดุ 
2. เลขที่ใบปรับปรุงวัสดุ เลขที่ใบปรับปรุงวัสดุ 
3. วันที่ปรับปรุงวัสดุ วันที่ปรับปรุงวัสดุ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. ลําดับที่ ลําดับที่ของรายการวัสดุที่ปรับปรุง 
5. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่ปรับปรุงวัสดุ 
6. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่ปรับปรุงวัสดุ 
7. Lot Number Lot Number ของวัสดุที่ปรับปรุง 
8. จํานวนปรับปรุง จํานวนวัสดุที่ปรับปรุง ตอ 1 Lot Number 
9. หนวยนับ หนวยนับตามการปรับปรุงวัสดุ 
10. ตนทุน/หนวย ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่ปรับปรุง 
11. มูลคาปรับปรุง มูลคาปรับปรุงวัสดุ ตอ 1 Lot Number โดยคํานวณมาจาก 

ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่ปรับปรุง คูณกับจํานวนวัสดุที่
ปรับปรุงตอ 1 Lot Number 

สวนการตรวจสอบและอนุมัติ  
12. หมายเหตุ หมายเหตุ การปรับปรุง 
13. ผูอนุมัติปรับปรุงวัสดุ รายช่ือผูอนุมัติปรับปรุงวัสดุ 
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7.1.10 KK-IN-OD-31 : ใบรับโอนวัสดุระหวางคณะ 
วัตถุประสงค : เพื่อเปนหลักฐานแสดงรายการรับวัสดุ 
ผูใช : หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. รับโอน คลังพัสดุที่รับโอนวัสดุ 
2. โอนจาก คลังพัสดุที่โอนวัสดุมาให 
3. เลขที่ใบรับโอนวัสดุ เลขที่ใบรับโอนวัสดุ 
4. วันที่รับโอนวัสดุ วันที่รับโอนวัสดุ 
5. เลขที่โอนวัสดุ เลขที่ใบโอนวัสดุ เพื่อเปนหลักฐานในการโอน 
6. ประเภทการรับโอนวัสดุ ประเภทการรับโอนวัสดุ ไดแก การรับโอนระหวางคณะ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. ลําดับที่ ลําดับที่ของรายการวัสดุที่รับโอน 
8. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่รับโอนวัสดุ 
9. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่รับโอนวัสดุ 
10. Lot Number Lot Number ของวัสดุที่รับโอน 
11. จํานวนรับโอน จํานวนวัสดุที่รับโอน ตอ 1 Lot Number 
12. หนวยนับ หนวยนับตามการรับโอนวัสดุ 
13. ตนทุน/หนวย ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่รับโอน 
14. มูลคา มูลคาวัสดุที่รับโอน ตอ 1 Lot Number โดยคํานวณมาจาก 

ตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่รับโอน คูณกับจํานวนวัสดุที่
รับโอน ตอ 1 Lot Number 

สวนขอมูลสรุป  
15. หมายเหตุ หมายเหตุ การรับโอนวัสดุ 
16. รวมมูลคาแผนนี้ มูลคารวมของตนทุนวัสดุที่แสดงในหนานั้น 
17. รวมมูลคาทั้งเอกสาร มูลคารวมของตนทุนวัสดุของทั้งเอกสาร 
สวนการตรวจสอบและอนุมัติ  
18. ผูรับโอนวัสดุ รายช่ือผูรับโอนวัสดุ 
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7.2 รายงาน 
7.2.1 KK-IN-OR-01 : รายงานแสดงวัสดุที่มีความตองการสั่งซื้อ 

วัตถุประสงค : เปนรายงานแสดงรายการวัสดุที่มีความตองการสั่งซื้อ สําหรับสง
ใหงานวางแผนและงบประมาณ เพื่อเปนขอมูลประกอบในการขอ
จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ  

ผูใช : งานวางแผนงบประมาณ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ปงบประมาณ ปงบประมาณที่คณะระบุความสั่งซื้อวัสดุ 
2. แผนงาน แผนงานที่ระบุความตองการสั่งซื้อวัสดุ 
3. หนวยงาน หนวยงานที่ระบุความตองการสั่งซื้อวัสดุ 
4. กองทุน กองทุนที่ระบุความตองการสั่งซื้อวัสดุ 
5. คณะ คณะที่ระบุความตองการสั่งซื้อวัสดุ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
6. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่ความตองการสั่งซื้อ 
7. ช่ือวัสดุ รายช่ือวัสดุที่ความตองการสั่งซื้อ 
8. จํานวนวัสดุที่ตองการ จํานวนวัสดุที่ตองการสั่งซื้อสําหรับปงบประมาณถัดไป 
9. หนวยนับ หนวยนับของวัสดุ 
10. ตนทุน/หนวย ตนทุน/หนวยของวัสดุที่ตองการสั่งสําหรับปงบประมาณถัดไป 
11. มูลคารวม มูลคารวมของวัสดุที่ตองการสั่งสําหรับปงบประมาณถัดไป 
สวนขอมูลสรุป  
12. รวมตามคณะ มูลคาของทุกรายการวัสดุที่ตองการสั่งซื้อสําหรับปงบประมาณถัด

ไป 
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7.2.2 KK-IN-OR-02 : รายงานแสดงวัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อ 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการวัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อ สําหรับนําไปใชในการตัดสิน

ใจสั่งซื้อวัสดุ โดยรายงานจะแสดงรายการวัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อ 
จํานวนคงเหลือ วันที่รับจากการซื้อครั้งลาสุด จํานวนที่รับครั้งลา
สุด และจํานวนวัสดุที่ออกใบขอซื้อ เพื่อปองกันการขอซื้อซ้ํา
เปนตน 
สูตรการคํานวณจุดสั่งซื้อ 
        => (Safety Stock * Lead Time) + Minimum Stock   
ถาคาที่คํานวณไดตํ่ามากกวาจํานวนคงเหลือ  รายการวัสดุดังกลา
วจะถูกดึงมาออกรายงาน 

ผูใช : หนวยจัดหาพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คลังพัสดุ คลังพัสดุแสดงรายการวัสดุถึงจุดส่ังซื้อ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อ 
3. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อ 
4. จํานวนต่ําสุด แสดงจํานวนต่ําสุดของวัสดุที่ตองมีอยูในคลัง 
5. จํานวนคงเหลือ จํานวนวัสดุคงเหลือ ณ . วัน/เวลาที่พิมพรายงาน 
6. วันที่รับจากการซื้อครั้งลาสุด วันที่รับวัสดุจากการซื้อครั้งลาสุด 
7. จํานวนที่รับครั้งลาสุด จํานวนที่รับวัสดุครั้งลาสุด 
8. จุดสั่งซื้อ จํานวนวัสดุที่ตองการสั่งซื้อวัสดุครั้งตอไป 
9. จํานวนวัสดุที่ออกใบ PR จํานวนวัสดุที่ออกใบขอซื้อ (PR) 
10. หนวยนับ หนวยนับในการซื้อวัสดุ 
11. ตนทุน/หนวยครั้งลาสุด ตนทุน/หนวยของวัสดุในการซื้อครั้งลาสุด 
12. มูลคา มูลคาประเมินของวัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อ 
สวนขอมูลสรุป  
13. รวมตามคลังพัสดุ รวมมูลคาประเมินแตละรายการ ของวัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อ  
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7.2.3 KK-IN-OR-03 : รายงานวัสดุที่ไมมีการเคลื่อนไหว 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการวัสดุที่ไมมีการเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถตรวจสอบ

ไดโดยกําหนด วันที่ที่ตองการเริ่มดูวา หลังจาก ณ วันที่กําหนดนี้
จนถึงปจจุบัน มีวัสดุรายการใดที่ไมมีการเคลื่อนไหวบาง โดยราย
งานจะแสดงจํานวนคงเหลือ, ประเภทเอกสารลาสุด, วันที่เอกสาร
ลาสุด เปนตน 

ผูใช : หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คลังพัสดุ คลังพัสดุที่แสดงรายการวัสดุที่ไมมีการเคลื่อนไหว 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่ไมมีการเคลื่อนไหว  
3. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่ไมมีการเคลื่อนไหว 
4. จํานวนคงเหลือ จํานวนคงเหลือ ณ . วัน/เวลาที่พิมพรายงาน 
5. หนวยนับ หนวยนับของวัสดุที่ไมมีการเคลื่อนไหว 
6. ตนทุน/หนวย ตนทุนตอหนวยของวัสดุที่ไมมีการเคลื่อนไหว 
7. มูลคา มูลคาของวัสดุที่ไมมีการเคลื่อนไหว 
8. ประเภทเอกสรลาสุด ประเภทเอกสรลาสุดที่มีการเคลื่อนไหววัสดุ  
9. เลขที่เอกสารลาสุด เลขที่เอกสารลาสุดมีการเคลื่อนไหววัสดุ 
10. วันที่เอกสารลาสุด วันที่เอกสารลาสุดมีการเคลื่อนไหววัสดุ 
สวนขอมูลสรุป  
11. รวมตามคลังพัสดุ รวมมูลคาของวัสดุที่ไมมีการเคลื่อนไหวแตละรายการ  
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7.2.4 KK-IN-OR-04 : รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ 
วัตถุประสงค : เปนรายงานที่แสดงยอดวัสดุคงเหลือ ซึ่งสามารถกําหนดเงื่อนไข

ได วาตองการประมวลผลยอดคงเหลือตามคลังพัสดุหรือประเภท
วัสดุ ฯ เปนตน โดยรายงานจะแสดงรายการวัสดุคงเหลือแยกตาม
กลุมวัสดุ, ประเภทวัสดุ เพื่อสะดวกสําหรับการตรวจสอบวัสดุ 

ผูใช : หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คลังพัสดุ คลังพัสดุที่แสดงยอดคงเหลือของวัสดุ 
2. กลุมวัสดุ กลุมวัสดุที่แสดงยอดคงเหลือ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. ประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุที่แสดงยอดคงเหลือ 
4. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่แสดงยอดคงเหลือ 
5. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่แสดงยอดคงเหลือ 
6.  Lot Number Lot Number ของวัสดุที่มียอดคงเหลือ 
7. จํานวนคงเหลือหลังหักยอดขอเบิก จํานวนคงเหลือหลังหักยอดขอเบิกของวัสดุ แตละ Lot Number  

ณ . วัน/เวลาที่พิมพรายงาน 
8. จํานวนคงเหลือ (Real Stock) จํานวนคงเหลือของวัสดุ แตละ Lot Number  ณ . วัน/เวลาที่พิมพ

รายงาน 
9. หนวยนับ หนวยนับในคลังของวัสดุ 
10. ตนทุน/หนวย ตนทุนตอหนวยของวัสดุ แตละ Lot Number 
11. มูลคารวม มูลคารวมของวัสดุ แตละ Lot Number 
สวนขอมูลสรุป  
12. รวมตามรหัสวัสดุ รวมยอดจํานวนคงเหลือและมูลคาของวัสดุแตละรายการ 
13. รวมตามประเภทวัสดุ รวมยอดจํานวนคงเหลือและมูลคาของประเภทวัสดุแตละรายการ 
14. รวมตามกลุมวัสดุ รวมยอดจํานวนคงเหลือและมูลคาของกลุมวัสดุแตละรายการ 
15. รวมตามคลังพัสดุ รวมยอดจํานวนคงเหลือและมูลคาของคลังวัสดุแตละรายการ 
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7.2.5 KK-IN-OR-06 : รายงานรายละเอียดการรับวัสดุ 
วัตถุประสงค : เปนรายงานที่แสดงการรับวัสดุประจําวันของคลังวัสดุ โดย

จําแนกตามประเภทการรับ, ตามวันที่ , ตามเลขที่ใบรับและแสดง
รายการวัสดุในแตละใบรับ เพื่อสงไปใหระบบบัญชีแยกประเภท
ตรวจสอบขอมูลการรับวัสดุ 

ผูใช : หนวยงานบัญชีแยกประเภท, หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงาน ช่ือแผนงานที่รับวัสดุ 
2. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่รับวัสดุ 
3. กองทุน ช่ือกองทุนที่รับวัสดุ 
4. คลังพัสดุ คลังพัสดุที่รับวัสดุ 
5. ประเภทการรับ ช่ือประเภทการรับวัสดุ เชนรับจากการเปลี่ยน, รับจากการตรวจรับ

เปนตน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
6. วันที่รับวัสดุ วันที่ทํารายการรับวัสดุ 
7. เลขที่ใบรับวัสดุ เลขที่ใบรับวัสดุที่เกิดขึ้นในแตละประเภทการรับ 
8. เอกสารอางอิง เอกสารที่ใชอางอิงในการบันทึกรับ 
9. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่มีการรับเขาคลัง 
10. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่มีการรับเขาคลัง 
11. Lot Number Lot Number ของวัสดุ ที่โปรแกรมทําการสรางเมื่อ มีการรับเขา

คลัง 
12. จํานวนรับ จํานวนวัสดุแตละรายการที่รับเขาคลัง 
13. หนวยนับ หนวยนับของวัสดุเมื่อทําการรับเขาคลัง 
14. ตนทุน/หนวย ราคาตนทุนตอหนวยของวัสดุที่รับเขาคลัง 
15. มูลคา มูลคาตนทุนของวัสดุที่รับเขา โดยโปรแกรมคํานวณจากจํานวน

รับเขาคูณตนทุนตอหนวย 
สวนขอมูลสรุป  
16. รวมตามใบรับวัสดุ รวมยอดมูลคาของวัสดุที่รับตามใบรับวัสดุ 
17. รวมตามวันที่ รวมยอดมูลคาของวัสดุที่รับตามวันที่รับวัสดุ 
18. รวมตามประเภทการรับ รวมยอดมูลคาของวัสดุที่รับตามประเภทการรับ 
19. รวมตามคลังพัสดุ รวมยอดมูลคาของวัสดุที่รับตามคลังพัสดุ 
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7.2.6 KK-IN-OR-07 : รายงานรายละเอียดการจายวัสดุ 
วัตถุประสงค : เปนรายงานที่แสดงการจายวัสดุประจําวันของคลังวัสดุ โดย

จําแนกตามประเภทการจาย, ตามวันที่ , ตามเลขที่ใบจายและ
แสดงรายการวัสดุในแตละใบจาย เพื่อสงไปใหระบบบัญชีแยก
ประเภทตรวจสอบขอมูลการจายวัสดุ 

ผูใช : หนวยงานบัญชีแยกประเภท, หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 
สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงาน ช่ือแผนงานที่จายวัสดุ 
2. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่จายวัสดุ 
3. กองทุน ช่ือกองทุนที่จายวัสดุ 
4. คลังพัสดุ คลังพัสดุที่จายวัสดุ 
5. ประเภทการจาย ช่ือประเภทการจายวัสดุ เชนจายกรณีเบิกใช, จายเพื่อเปลี่ยน ฯ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
6. วันที่จายวัสดุ วันที่ทํารายการจายวัสดุ 
7. เลขที่ใบจายวัสดุ เลขที่ใบจายวัสดุที่เกิดขึ้นในแตละประเภทการจาย 
8. เลขที่อนุมัติ เลขที่เอกสารอนุมัติการจาย ที่ใชอางอิงในการบันทึกจาย 
9. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่มีการจายออกจากคลัง 
10. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่มีการจายออกจากคลัง 
11. Lot Number Lot Number ของวัสดุ ที่ทําการจายออกจากคลัง 
12. จํานวนจาย จํานวนวัสดุแต Lot Number ที่จายออกจากคลัง 
13. หนวยนับ หนวยนับในคลังของวัสดุ  
14. ตนทุน/หนวย ราคาตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่จายออกจากคลัง 
15. มูลคา มูลคาตนทุนของแตละ Lot Number ที่จายออกจากคลัง โดย

โปรแกรมคํานวณจากจํานวนจายออกจากคลัง คูณตนทุนตอหนวย
ของ Lot Number 

สวนขอมูลสรุป  
16. รวมตามใบจายวัสดุ รวมยอดมูลคาของวัสดุที่จาย ตามใบจายวัสดุ 
17. รวมตามวันที่ รวมยอดมูลคาของวัสดุที่จาย ตามวันที่จายวัสดุ 
18. รวมตามประเภทการจาย รวมยอดมูลคาของวัสดุที่จาย ตามประเภทการจาย 
19. รวมตามคลังพัสดุ รวมยอดมูลคาของวัสดุที่จาย ตามคลังพัสดุ 

 
 
 

IN_ระบบคลังพัสดุ แกไขเม่ือ :  23 มี.ค.  2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                   IN_7- 18 

7.2.7 KK-IN-OR-08 : รายงานวัสดุที่บริจาคใหหนวยงานภายนอก 
วัตถุประสงค : เปนรายงานแสดงรายการวัสดุที่สงมอบใหกับหนวย โดยแบงแยก

ตามวันที่บริจาค , ผูรับบริจาคและแสดงรายการวัสดุในแตละเลข
ที่เอกสารบริจาค 

ผูใช : สํานักงานตรวจสอบเงินแผนดิน, หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คลังพัสดุ คลังพัสดุที่บริจาควัสดุใหหนวยงานภายนอก 
2. กลุมวัสดุ กลุมวัสดุที่มีการบริจาคใหหนวยงานภายนอก 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. ประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุที่มีการบริจาคใหหนวยงานภายนอก 
4. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่บริจาคใหหนวยงานภายนอก 
5. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่บริจาคใหหนวยงานภายนอก 
6.  Lot Number Lot Number ของวัสดุ ที่บริจาคใหหนวยงานภายนอก 
7. จํานวนบริจาค จํานวนวัสดุที่บริจาคใหหนวยงานภายนอก 
8. หนวยนับ หนวยนับในคลังของวัสดุ 
9. ตนทุน/หนวย ราคาตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่บริจาคใหหนวยงานภาย

นอก 
10. มูลคา มูลคาตนทุนของแตละ Lot Number ที่บริจาคใหหนวยงานภาย

นอก โดยโปรแกรมคํานวณจากจํานวนบริจาค คูณตนทุนตอหนวย
ของ Lot Number ที่บริจาค 

สวนขอมูลสรุป  
11. รวมตามรหัสวัสดุ รวมยอดมูลคาของวัสดุที่บริจาค ตามรหัสวัสดุ 
12. รวมตามประเภทวัสดุ รวมยอดมูลคาของวัสดุที่บริจาค ตามประเภทวัสดุ 
13. รวมตามกลุมวัสดุ รวมยอดมูลคาของวัสดุที่บริจาค ตามกลุมวัสดุ 
14. รวมตามคลังพัสดุ รวมยอดมูลคาของวัสดุที่บริจาค ตามคลังพัสดุ 
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7.2.8 KK-IN-OR-09 : รายงานวัสดุที่ปรับปรุง 
วัตถุประสงค : เปนรายงานรายการวัสดุที่มีการปรับปรุงยอดคงเหลือ เพื่อสงให

ระบบบัญชีแยกประเภทตรวจสอบขอมูลการปรับปรุงรายการวัสดุ 
โดยจําแนกตามเลขที่เอกสารการปรับปรุง โดยรายงานจะแสดง
จํานวนปรับปรุง, จํานวนหลังปรับปรุง, มูลคาการปรับปรุง สาเหตุ
การปรับปรุง ฯ 

ผูใช : หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คลังพัสดุ คลังพัสดุที่มีการปรับปรุงยอดวัสดุ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. วันที่ตรวจนับ วันที่ทําการตรวจนับจํานวนวัสดุคงเหลือ  
3. เลขที่ใบปรับปรุงวัสดุ เลขที่ใบปรับปรุงวัสดุ ที่เกิดขึ้นภายในคลังพัสดุ 
4. วันที่ปรับปรุง วันที่ทําการปรับปรุงจํานวนวัสดุ 
5. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่ทําการปรับปรุงจํานวน 
6. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่ทําการปรับปรุงจํานวน 
7. Lot Number Lot Number ของวัสดุที่ทําการปรับปรุงจํานวน 
8. จํานวนคงเหลือ จํานวนคงเหลือกอนการปรับปรุงวัสดุ  
9. จํานวนปรับปรุง จํานวนที่ตองการปรับปรุงวัสดุ 
10. จํานวนหลังปรับปรุง จํานวนคงเหลือหลังปรับปรุง 
11. หนวยนับ หนวยนับในคลังของวัสดุ 
12. ตนทุน/หนวย ราคาตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่ปรับปรุง 
13. มูลคาปรับปรุง มูลคาตนทุนของแตละ Lot Number ที่ปรับปรุง โดยโปรแกรม

คํานวณจาก จํานวนปรับปรุง คูณตนทุนตอหนวยของ Lot 
Number ที่ปรับปรุง 

14.  เหตุผลในการปรับปรุง เหตุผลในการขอปรับปรุงจํานวนวัสดุหลังตรวจนับ 
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7.2.9 KK-IN-OR-10 : รายงานผลการตรวจนับวัสดุ 
วัตถุประสงค : เปนรายงานที่ใชในการตรวจนับวัสดุประจําปหรือการตรวจนับ

วัสดุระหวางป เพื่อแสดงผลการตรวจนับ ไดแก จํานวนวัสดุคง
เหลือ , จํานวนวัสดุที่ตรวจนับได และผลตางที่เกิดขึ้นระหวางยอด
คงเหลือในระบบคอมพิวเตอร กับจํานวนวัสดุที่นับไดจริง  

ผูใช : คณะกรรมการตรวจนับ, หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คลังพัสดุ คลังพัสดุที่ทําการตรวจนับวัสดุ 
2. ตําแหนงที่จัดเก็บ ตําแหนงที่จัดเก็บวัสดุภายในคลังที่ตรวจนับวัสดุ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. วันที่ตรวจนับ วันที่ทําการตรวจนับจํานวนวัสดุคงเหลือ 
4. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่ทําการตรวจนับ 
5. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่ทําการตรวจนับ 
6.  Lot Number Lot Number ของวัสดุที่ทําการตรวจนับ 
7.  หนวยนับ หนวยนับในคลังของวัสดุ 
8. จํานวนคงเหลือ จํานวนคงเหลือของวัสดุ ตอ Lot Numberในระบบคอมพิวเตอร 
9. จํานวนที่นับได จํานวนคงเหลือของวัสดุ ตอ Lot Number ที่คณะกรรมการตรวจ

นับได 
10. ผลตาง(ขาด) ผลตางระหวางจํานวนคงเหลือของวัสดุ ในระบบคอมพิวเตอร กับ

จํานวนคงเหลือของวัสดุ ตอ Lot Number ที่คณะกรรมการตรวจ
นับได ซึ่งจะแสดงเฉพาะยอดที่ติดลบเทานั้น 

11. ผลตาง(เกิน) ผลตางระหวางจํานวนคงเหลือของวัสดุ ในระบบคอมพิวเตอร กับ
จํานวนคงเหลือของวัสดุ ตอ Lot Number ที่คณะกรรมการตรวจ
นับได ซึ่งจะแสดงเฉพาะยอดที่เกินเทานั้น 

สวนขอมูลสรุป  
12. รวมตามรหัสวัสดุ รวมยอดของจํานวนคงเหลือ, จํานวนที่ตรวจนับได ผลตาง (ขาด/

เกิน) ตามรหัสวัสดุ 
13. รวมตามตําแหนงที่จัดเก็บ รวมยอดของจํานวนคงเหลือ, จํานวนที่ตรวจนับได ผลตาง (ขาด/

เกิน) ตามตําแหนงที่จัดเก็บ 
14. รวมตามคลังพัสดุ รวมยอดของจํานวนคงเหลือ, จํานวนที่ตรวจนับได ผลตาง (ขาด/

เกิน) ตามคลังพัสดุ 
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7.2.10 KK-IN-OR-11 : รายงานรายการเคลื่อนไหววัสดุประจําเดือน 
วัตถุประสงค : เปนรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหววัสดุโดยจําแยกตามยอดยก

มา, จํานวนรับ, จํานวนจาย, จํานวนคงเหลือประจําเดือนของแตละ
รายการวัสดุ 

ผูใช : หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประจําเดือน / ป เดือน / ป ที่แสดงสถานภาพการเคลื่อนไหวของวัสดุประจําเดือน 
2. คลังพัสดุ คลังพัสดุที่แสดงสถานภาพการเคลื่อนไหวของวัสดุประจําเดือน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. ประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุที่แสดงสถานภาพการเคลื่อนไหวของวัสดุประจํา

เดือน 
4. ชนิดวัสดุ ชนิดวัสดุที่แสดงสถานภาพการเคลื่อนไหวของวัสดุประจําเดือน 
5. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่แสดงสถานภาพการเคลื่อนไหวของวัสดุประจําเดือน 
6. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่แสดงสถานภาพการเคลื่อนไหวของวัสดุประจําเดือน 
7. หนวยนับ หนวยนับในคลังของวัสดุ 
8. ยอดยกมา จํานวนวัสดุที่ยกมาจากเดือนกอนไหนา 
9. จํานวนรับ จํานวนวัสดุที่ทําการรับเขาคลังทั้งเดือน 
10. มูลคารับ มูลคาของวัสดุที่ทําการรับเขาคลังทั้งเดือน 
11. จํานวนจาย จํานวนวัสดุที่ทําการจายออกจากคลังทั้งเดือน 
12. มูลคาจาย มูลคาของวัสดุที่ทําการจายออกจากคลังทั้งเดือน 
13. จํานวนคงเหลือ จํานวนคงเหลือหรือยอดยกไปของวัสดุ เพื่อใชในเดือนถัดไป 
14. มูลคาคงเหลือ มูลคาของวัสดุคงเหลือ 
สวนขอมูลสรุป  
15. รวมตามชนิดวัสดุ รวมมูลคารับ, มูลคาจาย, มูลคาคงเหลือของวัสดุตามรหัสวัสดุ 
16. รวมตามประเภทวัสดุ รวมมูลคารับ, มูลคาจาย, มูลคาคงเหลือของวัสดุตามประเภทวัสดุ 
17. รวมตามเดือน รวมมูลคารับ, มูลคาจาย, มูลคาคงเหลือของวัสดุตามเดือน 
18. รวมตามคลังพัสดุ รวมมูลคารับ, มูลคาจาย, มูลคาคงเหลือของวัสดุตามคลังพัสดุ 
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7.2.11 KK-IN-OR-12 : รายงานทะเบียนวัสดุ 
วัตถุประสงค : เปนรายงานทะเบียนวัสดุ จําแนกรายการวัสดุตามกลุมวัสดุ, 

ประเภทวัสดุ, ชนิดวัสดุ 
ผูใช : หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คลังพัสดุ คลังพัสดุ 
2. กลุมวัสดุ กลุมวัสดุที่มีภายในคลังพัสดุ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. ประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุที่มีภายในคลังพัสดุ 
4. ชนิดวัสดุ ชนิดวัสดุที่มีภายในคลังพัสดุ 
5. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่มีภายในคลังพัสดุ 
6. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่มีภายในคลังพัสดุ 
7. ตําแหนงที่จัดเก็บ ตําแหนงที่จัดเก็บของวัสดุ  
8. หนวยนับ หนวยนับในคลังของวัสดุ 
9. ขนาดบรรจุ ขนาดบรรจุของวัสดุ 
10. ตนทุน/หนวย ตนทุนตอหนวยของวัสดุที่มีภายในคลังพัสดุ 
11. กลุมบัญชี กลุมบัญชีของวัสดุ 
12. เลขที่บัญชี เลขที่บัญชีของวัสดุ 
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7.2.12 KK-IN-OR-13 : รายงานขออนุมัติตัดจําหนายวัสดุ 
วัตถุประสงค : เปนรายงานแสดงรายการวัสดุที่ขออนุมัติจําหนายวัสดุ โดย

จําแนกรายการตามวิธีการจําหนาย, เลขที่ขออนุมัติจําหนาย 
ผูใช : คณะกรรมการอนุมัติตัดจําหนาย 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คลังพัสดุ คลังพัสดุที่ขออนุมัติตัดจําหนายวัสดุ 
2. วิธีการตัดจําหนาย วิธีการตัดจําหนายวัสดุโดยวิธีการขายเชน ขายทอดตลาด,  

ขายตกลงราคา 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. เลขที่ขออนุมัติตัดจําหนาย เลขที่ขออนุมัติตัดจําหนายวัสดุ ที่เกิดขึ้นภายในคลังพัสดุ 
4. วันที่ขออนุมัติตัดจําหนาย วันที่ขออนุมัติตัดจําหนายวัสดุ 
5. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่ขออนุมัติตัดจําหนายวัสดุ 
6. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่ขออนุมัติตัดจําหนายวัสดุ 
7. lot Number lot Number ของวัสดุ ที่ขออนุมัติตัดจําหนายวัสดุ 
8. จํานวน จํานวนวัสดุตอ Lot Number ที่ขออนุมัติตัดจําหนายวัสดุ 
9. หนวยนับ หนวยนับในคลังของวัสดุ 
10. ตนทุน/หนวย ราคาตนทุนตอหนวยของ Lot Number ที่ขออนุมัติตัดจําหนาย

วัสดุ 
11. ราคาประเมินขั้นต่ํา ราคาประเมินขั้นต่ําของวัสดุ ที่ขออนุมัติตัดจําหนายวัสดุ 
12. มูลคา มูลคาของวัสดุที่ขออนุมัติตัดจําหนายวัสดุ โดยคํานวณมาจาก

จํานวนขออนุมัติตัดจําหนายวัสดุ คูณกับตนทุนตอหนวย 
13. เหตุผลการจําหนาย เหตุผลการของอนุมัติจําหนายวัสดุโดยวิธีการขาย 
สวนขอมูลสรุป  
14. รวมตามรหัสวัสดุ รวมจํานวนและมูลคาของวัสดุ ที่ขออนุมัติตัดจําหนายวัสดุ ตาม

รหัสวัสดุ 
15. รวมตามเลขที่ขออนุมัติตัดจําหนาย รวมจํานวนและมูลคาของวัสดุ ที่ขออนุมัติตัดจําหนายวัสดุ ตาม

เลขที่ขออนุมัติตัดจําหนาย 
16. รวมตามวิธีการจําหนายวัสดุ รวมจํานวนและมูลคาของวัสดุ ที่ขออนุมัติตัดจําหนายวัสดุ ตามวิธี

การจําหนายวัสดุ 
17. รวมตามคลังพัสดุ รวมจํานวนและมูลคาของวัสดุ ที่ขออนุมัติตัดจําหนายวัสดุ ตาม

คลังพัสดุ 
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7.2.13 KK-IN-OR-14 : รายงานแสดงรายการวัสดุที่ตัดจําหนาย ออกจากบัญชีโดยวิธีขาย 
วัตถุประสงค : เปนรายงานแสดงรายการวัสดุที่จําหนายโดยวิธีการขาย โดย

จําแนกรายการตามวิธีการจําหนาย, กลุมวัสดุ, ประเภทวัสดุ, ชนิด
วัสดุ 

ผูใช : สํานักงานตรวจเงินแผนดิน, หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แหลงเงิน แหลงเงินที่ตัดจําหนายวัสดุ ออกจากบัญชีโดยวิธีขาย 
2. ประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ ที่ตัดจําหนาย ออกจากบัญชีโดยวิธีขาย 
3. ชนิดวัสดุ ชนิดวัสดุ ที่ตัดจําหนาย ออกจากบัญชีโดยวิธีขาย 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุ ที่ตัดจําหนาย ออกจากบัญชีโดยวิธีขาย 
5. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุ ที่ตัดจําหนาย ออกจากบัญชีโดยวิธีขาย 
6. จํานวนที่ขาย ผลรวมของจํานวนวัสดุแตละ Lot Number ที่ตัดจําหนายโดยวิธี

การขาย 
7. หนวยนับ หนวยนับในคลังของวัสดุ 
8. ราคาประเมินขั้นต่ํา ราคาประเมินขั้นต่ําของวัสดุตอหนวย ที่ตัดจําหนายโดยวิธีการขาย 
9. มูลคาประเมินขั้นต่ํา มูลคาประเมินขั้นต่ําของวัสดุที่ตัดจําหนายโดยวิธีการขาย ซึ่ง

คํานวณจากจํานวนขาย คูณกับราคาประเมินขั้นต่ําตอหนวย 
10. ราคาขาย ราคาขายของวัสดุตอหนวย ที่ตัดจําหนายโดยวิธีการขาย 
11. มูลคาขาย มูลคาขายของวัสดุที่ตัดจําหนายโดยวิธีการขาย ซึ่งคํานวณจาก

จํานวนที่ขาย คูณกับราคาขายตอหนวย 
12. Lot Number Lot Number ของวัสดุ ที่ตัดจําหนายโดยวิธีการขาย 
13. จํานวน จํานวนวัสดุของ Lot Number ที่ตัดจําหนายโดยวิธีการขาย 
14. ตนทุน/หนวย ราคาตนทุนตอหนวยของวัสดุ ที่ตัดจําหนายโดยวิธีการขาย 
15. มูลคาตนทุน มูลคาตนทุนตอ Lot Number ของวัสดุ ที่ตัดจําหนายโดยวิธีการ

ขาย 
สวนขอมูลสรุป  
16. รวมตามรหัสวัสดุ รวมจํานวนวัสดุ, มูลคาตนทุนของวัสดุที่ตัดจําหนายโดยวิธีการขาย 

ตามรหัสวัสดุ 
17. รวมตามชนิดวัสดุ รวมจํานวนวัสดุ, มูลคาประเมิน, มูลคาขาย, มูลคาตนทุนของวัสดุที่

ตัดจําหนายโดยวิธีการขาย ตามชนิดวัสดุ 
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ขอมูล คําอธิบาย 
18. รวมตามประเภทวัสดุ รวมจํานวนวัสดุ, มูลคาประเมิน, มูลคาขาย, มูลคาตนทุนของวัสดุที่

ตัดจําหนายโดยวิธีการขาย ตามประเภทวัสดุ 
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7.2.14 KK-IN-OR-15 : รายงานเปรียบเทียบการโอนระหวางคลังพัสดุ 
วัตถุประสงค : เปนรายงานแสดงการเปรียบเทียบรายการวัสดุและจํานวนขอ

อนุมัติโอนวัสดุกับจํานวนที่โอนระหวางคลังพัสดุ (ภายใตคณะ
เดียวกัน) โดยจะจําแนกตามเลขที่เอกสาร 

ผูใช : หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

1. คณะ คณะที่มีการโอนวัสดุระหวางคลังพัสดุ 
สวนขอมูลหลักฝงขอโอน  
2. เลขที่เอกสารขออนุมัติโอน เลขที่เอกสารขออนุมัติโอนวัสดุระหวางคลัง  
3. วันที่ขออนุมัติ วันที่ขออนุมัติโอนวัสดุระหวางคลัง 
4. คลังพัสดุที่รับโอน คลังพัสดุที่รับโอนวัสดุ 
สวนขอมูลรายละเอียดฝงขอโอน  
5. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่ขอโอนวัสดุระหวางคลัง 
6. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่ขอโอนวัสดุระหวางคลัง 
7. จํานวนขอโอน จํานวนขอโอนวัสดุระหวางคลัง 
8. หนวยนับ หนวยนับในคลังของวัสดุ 
9. ตนทุน/หนวย ราคาตนทุนตอหนวยของวัสดุที่ขอโอนระหวางคลัง 
10. มูลคา มูลคาของวัสดุที่ขอโอนระหวางคลัง 
สวนขอมูลสรุปฝงขอโอน  
11. รวมตามเอกสารขออนุมัติโอน รวมมูลคาทั้งหมดของวัสดุที่ขอโอน 
สวนขอมูลหลักฝงโอน  
12. เลขที่เอกสารโอน เลขที่เอกสารโอนวัสดุระหวางคลัง  
13. วันที่โอนออก วันที่โอนวัสดุระหวางคลัง 
14. คลังพัสดุที่โอน คลังพัสดุที่โอนวัสดุ 
สวนขอมูลรายละเอียดฝงโอน  
15. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่โอนวัสดุระหวางคลัง 
16. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่โอนวัสดุระหวางคลัง 
17. Lot Number Lot Number ของวัสดุที่โอนวัสดุระหวางคลัง 
18. จํานวนโอน จํานวนโอนวัสดุระหวางคลัง 
19. หนวยนับ หนวยนับในคลังของวัสดุ 
20. ตนทุน/หนวย ราคาตนทุนตอหนวย ของ Lot Number ที่โอนวัสดุระหวางคลัง 
21. มูลคา มูลคาตอ Lot Number ของวัสดุที่โอนวัสดุระหวางคลัง 
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ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลสรุปฝงโอน  
22. รวมตามเอกสารโอน รวมมูลคาทั้งหมดของวัสดุที่โอนระหวางคลัง 
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7.2.15 KK-IN-OR-16 : รายงานเปรียบเทียบการโอนระหวางคณะ 
วัตถุประสงค : เปนรายงานแสดงการเปรียบเทียบรายการวัสดุและจํานวนโอน

วัสดุกับจํานวนที่รับโอนระหวางคณะ โดยจะจําแนกตามเลขที่
เอกสาร 

ผูใช : หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลักฝงโอน  
1. เลขที่เอกสารโอน เลขที่เอกสารโอนวัสดุระหวางคณะ 
2. วันที่โอน วันที่โอนวัสดุระหวางคณะ 
3. คณะที่โอน คณะที่มีการโอนวัสดุ 
4. คลังพัสดุที่โอน คลังพัสดุที่โอนวัสดุ 
สวนขอมูลรายละเอียดฝงโอน  
5. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่โอนวัสดุระหวางคณะ 
6. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่โอนวัสดุระหวางคณะ 
7. Lot Number Lot Number ของวัสดุที่โอนวัสดุระหวางคณะ 
8. จํานวนโอน จํานวนโอนวัสดุระหวางคณะ 
9. หนวยนับ หนวยนับในคลังของวัสดุ 
10. ตนทุน/หนวย ราคาตนทุนตอหนวย ของ Lot Number ที่โอนวัสดุระหวางคณะ 
11. มูลคา มูลคาตอ Lot Number ของวัสดุที่โอนวัสดุระหวางคณะ 
สวนขอมูลสรุปฝงโอน  
12. รวมตามเอกสารการโอน รวมมูลคาทั้งหมดของวัสดุที่โอนระหวางคณะ 
สวนขอมูลหลักฝงรับโอน  
13. เลขที่เอกสารรับโอน เลขที่เอกสารรับโอนวัสดุระหวางคณะ 
14. วันที่รับโอน วันที่รับโอนวัสดุระหวางคณะ 
15. คณะที่รับโอน คณะที่มีการรับโอนวัสดุ 
16. คลังพัสดุที่รับโอน คลังพัสดุที่รับโอนวัสดุ 
สวนขอมูลรายละเอียดฝงรับโอน  
17. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่รับโอนวัสดุระหวางคณะ 
18. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่รับโอนวัสดุระหวางคณะ 
19. Lot Number Lot Number ของวัสดุที่รับโอนวัสดุระหวางคณะ 
20. จํานวนรับโอน จํานวนวัสดุที่รับโอนระหวางคณะ 
21. หนวยนับ หนวยนับในคลังของวัสดุ 
22. ตนทุน/หนวย ราคาตนทุนตอหนวย ของ Lot Number วัสดุที่รับโอนวัสดุระหวาง
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ขอมูล คําอธิบาย 
คณะ 

23. มูลคา มูลคาตอ Lot Number ของวัสดุที่รับโอนวัสดุระหวางคณะ 
สวนขอมูลสรุปฝงรับโอน  
24. รวมตามเอกสารรับโอน รวมมูลคาทั้งหมดของวัสดุที่รับโอนระหวางคณะ 
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7.2.16 KK-IN-OR-17 : บัญชีคุมวัสดุ 
วัตถุประสงค : เปนรายงานที่แสดงรายการเคลื่อนไหวของวัสดุโดยสามารถทราบ

ไดวารับวัสดุจากใคร จํานวนเทาไร คิดเปนมูลคากี่บาท หรือ
สามารถตรวจสอบไดวาจายวัสดุใหใคร จํานวนเทาไร คิดเปนมูล
คากี่บาทประเภทรับ และทราบจํานวนคงเหลือเทาไร คิดเปนมูล
คากี่บาท โดยจะรวมแยกตามวัสดุ 

ผูใช : คณะกรรมการตรวจนับ, หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คลังพัสดุ คลังพัสดุที่จัดเก็บวัสดุ 
2. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่จัดเก็บภายในคลังพัสดุ 
3. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่จัดเก็บภายในคลังพัสดุ 
4. กลุมวัสดุ กลุมวัสดุที่จัดเก็บภายในคลังพัสดุ 
5. ประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุที่จัดเก็บภายในคลังพัสดุ 
6. ชนิดวัสดุ ชนิดวัสดุที่จัดเก็บภายในคลังพัสดุ 
7. หนวยนับ หนวยนับในคลังของวัสดุ 
8. จํานวนต่ําสุด จํานวนวัสดุตํ่าสุดที่ตองมีในคลัง 
9. จํานวนสูงสุด จํานวนวัสดุสูงสุดที่สามารถเก็บในคลัง 
10. จํานวนคงเหลือ จํานวนคงเหลือ ณ . วัน/เวลาที่พิมพรายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
11. วันที่พิมพ วันที่พิมพเอกสารการรับ - จากวัสดุ 
12. เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร ทุกประเภทการเคลื่อนไหว เชน การรับ การโอน 

การจาย ฯ 
13. เอกสารอางอิง เอกสารที่ใชอางอิงในการบันทึกรับ 
14.  Lot Number Lot Number ของวัสดุที่มีการเคลื่อนไหว เชน การรับ การโอน 

การจาย ฯ 
15. ตนทุน/หนวย ตนทุนตอหนวยของ Lot Number วัสดุที่มีการเคลื่อนไหว 
16. รับจาก ช่ือคลังพัสดุหรือหนวยงานที่สง - โอนวัสดุมาให 
17. จํานวนรับ จํานวนที่รับวัสดุเขาคลัง 
18. มูลคารับ มูลคาของวัสดุที่รับเขาคลัง 
19. จายให ช่ือคลังพัสดุหรือหนวยงานที่จาย - โอนวัสดุไปให 
20. จํานวนจาย จํานวนวัสดุที่จายออกจากคลัง 
21. มูลคาจาย มูลคาของวัสดุที่จายออกคลัง 
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ขอมูล คําอธิบาย 
22. จํานวนคางจาย  
23. จํานวนคงเหลือ จํานวนคงเหลือของวัสดุ หลังมีการรับ – จายวัสดุ 
สวนขอมูลสรุป  
24. รวมตามวัสดุ รวมยอดทั้งของวัสดุ โดยสามารถแบงไดดังนี้ 

• จํานวนรับทั้งหมดของวัสดุ  
• มูลคารับรับทั้งหมดของวัสดุ 
• จํานวนจายรับทั้งหมดของวัสดุ 
• มูลคาจายรับทั้งหมดของวัสดุ 
• จํานวนคางจายรับทั้งหมดของวัสดุ 
หมายเหต ุ  ขอมูลจะถูกดึงมาแสดงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
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7.2.17 KK-IN-OR-18 : STOCK CARD 
วัตถุประสงค : เปนรายงานแสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของวัสดุ 
ผูใช : หนวยคลังพัสดุ 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คลังพัสดุ คลังพัสดุที่จัดเก็บวัสดุ 
2. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่จัดเก็บภายในคลังพัสดุ 
3. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่จัดเก็บภายในคลังพัสดุ 
4. กลุมวัสดุ กลุมวัสดุที่จัดเก็บภายในคลังพัสดุ 
5. ประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุที่จัดเก็บภายในคลังพัสดุ 
6. ชนิดวัสดุ ชนิดวัสดุที่จัดเก็บภายในคลังพัสดุ 
7. หนวยนับ หนวยนับในคลังของวัสดุ 
8. จํานวนคงเหลือ จํานวนคงเหลือ ณ . วัน/เวลาที่พิมพรายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
9. วันที่พิมพ วันที่พิมพเอกสารการรับ - จากวัสดุ 
10. เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร ทุกประเภทการเคลื่อนไหว เชน การรับ การโอน 

การจาย ฯ 
11. เอกสารอางอิง เอกสารที่ใชอางอิงในการบันทึกรับ 
12. Lot Number Lot Number ของวัสดุที่มีการเคลื่อนไหว เชน การรับ การโอน 

การจาย ฯ 
13. รับจาก ช่ือคลังพัสดุหรือหนวยงานที่สง - โอนวัสดุมาให 
14. จํานวนรับ จํานวนที่รับวัสดุเขาคลัง 
15. จายให ช่ือคลังพัสดุหรือหนวยงานที่จาย - โอนวัสดุไปให 
16. จํานวนจาย จํานวนวัสดุที่จายออกจากคลัง 
17. จํานวนคงเหลือ จํานวนคงเหลือของวัสดุ หลังมีการรับ – จายวัสดุ 
สวนขอมูลสรุป  
18. รวมตามวัสดุ รวมยอดทั้งของวัสดุ โดยสามารถแบงไดดังนี้ 

• จํานวนรับทั้งหมดของวัสดุ  
• จํานวนจายรับทั้งหมดของวัสดุ 
หมายเหต ุ  ขอมูลจะถูกดึงมาแสดงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
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7.2.18 KK-IN-OR-19 : รายงานการออกรหัสวัสดุใหม 
วัตถุประสงค : เปนรายงานแสดงการขึ้นทะเบียนวัสดุใหม โดยสามารถแจกแจง

ไดตามหนวยงานที่ขอซื้อ 
ผูใช : หนวยคลังพัสดุ,คณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : คณะกรรมการขึ้นทะเบียนวัสดุ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คณะ คณะที่ขอขึ้นทะเบียนวัสดุ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. วันที่ขึ้นทะเบียนวัสดุ วันที่ขึ้นทะเบียนวัสดุใหม 
3. หนวยงานที่ขอซื้อ หนวยงานที่ขอขึ้นทะเบียนวัสดุใหม 
4. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่ขึ้นทะเบียนวัสดุใหม 
5. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่ขึ้นทะเบียนวัสดุใหม 
สวนขอมูลสรุป  
6. รวมรายการวัสดุที่ขึ้นทะเบียน รวมจํานวนรายการวัสดุที่ขึ้นทะเบียนวัสดุ โดย Group ตามหนวย

งานที่ขอซื้อ 
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7.2.19 KK-IN-OR-20 : รายงานวัสดุหมดอายุ 

วัตถุประสงค : เปนรายงานแสดงรายการวัสดุที่หมดอายุ เชน ยา โดยโปรแกรมจะ
ทําการเปรียบเทียบวันที่หมดอายุของวัสดุแตละ Lot กับวันที่ออก
รายงาน 

ผูใช : หนวยคลังพัสดุ,คณะ/หนวยงาน 
ผูจัดทํา : หนวยคลังพัสดุ,คณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ชวงวันที่ คือชวงวันที่ที่ตองการทราบวามีวัสดุรายการใดบางที่หมดอายุภาย

ในชวงวันที่ ที่กําหนด 
2. คลังพัสดุ คลังพัสดุที่จัดเก็บวัสดุ 
3. ประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุที่จัดเก็บภายในคลังพัสดุ 
4. ชนิดวัสดุ ชนิดวัสดุที่จัดเก็บภายในคลังพัสดุ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. รหัสวัสดุ รหัสวัสดุที่ขึ้นทะเบียนวัสดุใหม 
6. ช่ือวัสดุ ช่ือวัสดุที่ขึ้นทะเบียนวัสดุใหม 
7. Lot Number Lot Number ของวัสดุที่หมดอายุ 
8. วันที่หมดอายุ วันที่หมดอายุของวัสดุ 
9. จํานวน จํานวนวัสดุที่หมดอายุ 
10. หนวยนับ หนวยนับในคลังของวัสดุ 
11. ตนทุน/หนวย ตนทุนตอหนวยของ Lot Number วัสดุที่หมดอายุ 
12. มูลคา มูลคาของวัสดุที่หมดอายุ 
สวนขอมูลสรุป  
13. รวมตามชนิดวัสดุ ยอดรวมมูลคาของวัสดุที่หมดอายุ โดยรวมตามชนิดของวัสดุ 
14. รวมตามประเภทวัสดุ ยอดรวมมูลคาของวัสดุที่หมดอายุ โดยรวมตามประเภทของวัสดุ 
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8. ทะเบียนเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน  
 

8.1 ทะเบียนเอกสารรับเขา 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-PO-OD-07 ใบตรวจรับวัสดุ/งานจาง หนวยจัดหาพัสดุ เมื่อตองการ  CF-IN-03-V01
KK-IN-ID-01 ใบแจงขอขึ้นทะเบียน คณะ/หนวยงาน เมื่อตองการ  CF-IN-02-V01
KK-IN-ID-02 ใบแจงจัดทําเอง งานผลิต เมื่อตองการ  CF-IN-05-V01
KK-IN-ID-03 ใบสงมอบวัสดุจัดทําเอง งานผลิต เมื่อตองการ  CF-IN-05-V01
KK-IN-ID-04 ใบสงของ ผูขาย เมื่อตองการ  CF-IN-04-V01
KK-IN-OD-03 ใบจายวัสดุ หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ  CF-IN-06-V01
KK-IN-OD-26 ผลการประเมินราคาขั้นต่ํา คณะกรรมการประเมิน 

ราคาขั้นต่ํา 
ประจําป,เมื่อตองการ  CF-IN-11-V01,

CF-IN-12-V01 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ID = Input Document , IR = Input Report, OD = Output Document , OR = Output Report 
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8.2 ทะเบียนเอกสารสงออก 

ID = Input Document , IR = Input Report, OD = Output Document , OR = Output Report 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-IN-OD-01 ใบรับวัสดุ หนวยคลังพัสดุ ทุกวัน  CF-IN-04-V01,
CF-IN-05-V01, 
CF-IN-06-V01 

KK-IN-OD-02 ใบขอเบิกวัสดุ คณะ/หนวยงาน เมื่อตองการ  CF-IN-07-V01,
CF-IN-08-V01 

KK-IN-OD-03 ใบจายวัสดุ หนวยคลังพัสดุ ทุกวัน  CF-IN-07-V01,
CF-IN-08-V01, 
CF-IN-09-V01, 
CF-IN-17-V01 

KK-IN-OD-04 บันทึกแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการทําลาย หนวยคลังพัสดุ ประจําป,เมื่อตองการ  CF-IN-10-V01
KK-IN-OD-05 ใบแจงการขอเปลี่ยน หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ  CF-IN-09-V01
KK-IN-OD-06 บันทึกขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา หนวยคลังพัสดุ ประจําป,เมื่อตองการ  CF-IN-17-V01
KK-IN-OD-07 ใบขอโอนวัสดุ หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ  CF-IN-13-V01
KK-IN-OD-08 ใบโอนวัสดุระหวางคณะ หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ  CF-IN-14-V01
KK-IN-OD-09 ใบโอนวัสดุระหวางคลัง หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ  CF-IN-13-V01
KK-IN-OD-10 แบบฟอรมการตรวจนับ หนวยคลังพัสดุ ประจําป,เมื่อตองการ  CF-IN-15-V01,

CF-IN-16-V01 
KK-IN-OD-11 ใบปรับปรุงวัสดุ หนวยคลังพัสดุ ประจําป,เมื่อตองการ  CF-IN-15-V01,

CF-IN-16-V01 
KK-IN-OD-12 บันทึกเรื่องขออนุมัติรายการวัสดุที่จะดําเนินการตัดจําหนาย หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ CF-IN-12-V01 
KK-IN-OD-13 หนังสือแจงองคกรที่ขอความอนุเคราะหวัสดุ หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ CF-IN-10-V01 
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การปฏิบัติงาน 

KK-IN-OD-14 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขายตกลงราคา หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ CF-IN-12-V01 
KK-IN-OD-15 บันทึกเรื่องอนุมัติดําเนินการขายทอดตลาด หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ CF-IN-11-V01 
KK-IN-OD-16 บันทึกเรื่องขอความเห็นชอบดําเนินการขายทอดตลาด หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ CF-IN-11-V01 
KK-IN-OD-17 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุหมดสภาพ หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ CF-IN-11-V01 
KK-IN-OD-18 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดวัสดุ หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ CF-IN-11-V01 
KK-IN-OD-19 บัญชีรายชื่อผูประสงคเขารวมประมูล หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ CF-IN-11-V01 
KK-IN-OD-20 เอกสารแสดงสิทธิผูประมูลได หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ  CF-IN-11-V01
KK-IN-OD-21 รายงานผลการจําหนายโดยวิธีขายทอดตลาด หนวยคลังพัสดุ ประจําป,เมื่อตองการ  CF-IN-11-V01
KK-IN-OD-22 รายการราคาซื้อของผูซื้อแตละราย หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ  CF-IN-12-V01
KK-IN-OD-23 บันทึกเรื่องขออนุมัติดําเนินการขายแบบตกลงราคา หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ  CF-IN-12-V01

KK-IN-OD-24 บันทึกเรื่องขอความเห็นชอบดําเนินการขายแบบตกลงราคา หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ  CF-IN-12-V01
KK-IN-OD-25 รายงานผลการจําหนายโดยวิธีขายตกลงราคา หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ  CF-IN-12-V01
KK-IN-OD-26 ผลการประเมินราคาขั้นต่ํา คระกรรมการประเมิน 

ราคาขั้นต่ํา 
เมื่อตองการ  CF-IN-17-V01

KK-IN-OD-27 รายงานผลการจําหนาย คณะกรรมการตกลงราคา   CF-IN-12-V01
KK-IN-OD-28 บันทึกขอความ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบการรับจายพัสดุ และตรวจนับวัสดุคงเหลือประจําปงบ

ประมาณ 
คณะกรรมการตรวจนับ 

ประจําป / สตง. 
ประจําป,เมื่อตองการ  CF-IN-15-V01

KK-IN-OD-29 บันทึกขอความ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจายวัสดุ และตรวจนับวัสดุคงเหลือประจําปงบ
ประมาณ 

หนวยคลังพัสดุ ประจําป,เมื่อตองการ  CF-IN-15-V01

KK-IN-OD-30 บันทึกขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ  CF-IN-17-V01
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KK-IN-OD-31 ใบรับโอนวัสดุระหวางคณะ หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ  CF-IN-14-V01

 
 
8.3 ทะเบียนรายงานรับเขา 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-IN-IR-01 รายงานผลสรุปการสอบหาขอเท็จจริง คณะกรรมการสอบหา 
ขอเท็จจริง 

เมื่อตองการ  CF-IN-11-V01,
CF-IN-12-V01, 
CF-IN-17-V01 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-IN-OR-01 รายงานวัสดุที่มีความตองการสั่งซื้อ หนวยคลังพัสดุ ประจําป  CF-IN-01-V01
KK-IN-OR-02 รายงานวัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อ หนวยคลังพัสดุ ประจําป,เมื่อตองการ  CF-IN-01-V01
KK-IN-OR-03 รายงานวัสดุที่ไมมีการเคลื่อนไหว หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ  
KK-IN-OR-04 รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ หนวยคลังพัสดุ ประจําป,ประจําเดือน CF-IN-15-V01, 

CF-IN-16-V01 
KK-IN-OR-05 รายงานผลการทําลายวัสดุ คณะกรรมการทําลายวัสดุ ประจําป,เมื่อตองการ  CF-IN-10-V01
KK-IN-OR-06 รายงานรายละเอียดการรับวัสดุ หนวยคลังพัสดุ ประจําวัน,ประจําเดือน  CF-IN-03-V01,

CF-IN-04-V01, 
CF-IN-05-V01, 
CF-IN-06-V01, 
CF-IN-14-V01 

KK-IN-OR-07 รายงานรายละเอียดการจายวัสดุ หนวยคลังพัสดุ ประจําวัน,ประจําเดือน  CF-IN-07-V01,
CF-IN-08-V01, 
CF-IN-09-V01, 
CF-IN-14-V01, 
CF-IN-17-V01 

KK-IN-OR-08 รายงานวัสดุที่บริจาคใหหนวยงานภายนอก หนวยคลังพัสดุ ประจําป,เมื่อตองการ  CF-IN-10-V01
KK-IN-OR-09 รายงานวัสดุที่มีการปรับปรุง หนวยคลังพัสดุ ประจําเดือน,เมื่อ

ตองการ 
CF-IN-15-V01, 
CF-IN-16-V01 

KK-IN-OR-10 รายงานผลการตรวจนับวัสดุ หนวยคลังพัสดุ ประจําป,ประจําเดือน CF-IN-15-V01, 
CF-IN-16-V01 
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KK-IN-OR-11 รายงานการเคลื่อนไหววัสดุประจําเดือน หนวยคลังพัสดุ ประจําป,ประจําเดือน  
KK-IN-OR-12 รายงานทะเบียนวัสดุ หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ  
KK-IN-OR-13 รายงานการขออนุมัติตัดจําหนายวัสดุ หนวยคลังพัสดุ ประจําป,เมื่อตองการ  CF-IN-17-V01
KK-IN-OR-14 รายงานแสดงรายการวัสดุที่ตัดจําหนายออกจากบัญชี โดยวิธีการขาย หนวยคลังพัสดุ ประจําป,เมื่อตองการ  
KK-IN-OR-15 รายงานเปรียบเทียบการโอนระหวางคลัง หนวยคลังพัสดุ ประจําวัน,ประจําเดือน  
KK-IN-OR-16 รายงานเปรียบเทียบการโอนระหวางคณะ หนวยคลังพัสดุ ประจําวัน,ประจําเดือน  
KK-IN-OR-17 รายงานบัญชีคุมวัสดุ หนวยคลังพัสดุ ประจําเดือน  
KK-IN-OR-18 STOCK CARD หนวยคลังพัสดุ ประจําวัน,ประจําเดือน, 

เมื่อตองการ 
 

KK-IN-OR-19 รายงานการออกรหัสวัสดุใหม หนวยคลังพัสดุ ประจําเดือน, 
เมื่อตองการ 

 

KK-IN-OR-20 รายงานวัสดุหมดอายุ หนวยคลังพัสดุ เมื่อตองการ  
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9. การใหรหัสขอมูล 
 

9.1 รูปแบบวันที่  ประกอบดวย 3 กลุม คือ วัน เดือน ป  
 
DD / MM / YYYY  

                    ป พ.ศ. เชน 2547   
   
     เดือน  เชน 01 หมายถึง มกราคม  
        02 หมายถึง กุมภาพันธ ฯ  
     วันที่ เชน 01 -31 
 
 

9.2 รหัสเอกสาร ประกอบดวย 4 กลุม  กลุมที่ 1 เปน ประเภทเอกสาร 
กลุมที่ 2 เปน ป 
กลุมที่ 3 เปน เดือน  
กลุมที่ 4 เปน Running Number  

 
 XXXX  XX  XX  XXXX       

 
       ประเภทเอกสาร  เชน IN01 ใบรับวัสดุจากการซื้อ 

                ป พ.ศ. เชน 2547   
      เดือน  เชน 01 หมายถึง มกราคม  

      02 หมายถึง กุมภาพันธ ฯ 
    Running Number ของเอกสาร  

โดยจะเริ่ม 0001 ใหมเมื่อขึ้นเดือนใหม 
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9.3 รูปแบบของ Lot Number ประกอบดวย 4 กลุม  กลุมที่ 1 เปน ปทีรับวัสดุ 
 กลุมที่ 2 เปน เดือนที่รับวัสดุ 

             กลุมที่ 3 เปน Running Number  
    ของเลขที่ใบรับวัสดุ 

     กลุมที่ 4 เปน ลําดับที่รายการวัสดุตามเอกสารใบรับ 
   

YY MM RRRRR XXX 
   ป พ.ศ. เชน 2547   

      เดือน  เชน 01 หมายถึง มกราคม  
      02 หมายถึง กุมภาพันธ ฯ 
    Running Number ของเอกสาร  

โดยจะเริ่ม 0001 ใหมเมื่อขึ้นเดือนใหม 
    ลําดับที่รายการวัสดุตามเอกสารใบรับ 

 
 
9.4 รูปแบบวัสดุ ประกอบดวย 4 กลุม  กลุมที่ 1 เปน กลุมวัสดุ 

กลุมที่ 2 เปน ประเภทวัสดุ 
กลุมที่ 3 เปน ชนิดวัสดุ 
กลุมที่ 4 เปน Running Number  

         โดยจะเริ่ม Run ใหมตามประเภทวัสดุ 
 

XX  XX  XX  XXXXX       
 

       กลุมวัสดุ 
               ประเภทวัสดุ 

      ชนิดวัสดุ 
   Running Number ของวัสดุ  

โดยจะเริ่ม Run ใหมตามประเภทวัสดุ 
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10. เอกสารอางอิง 
10.1   ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตัวอยางการปฏิบัติตามตนแบบ ระบบงบประมาณ พัสดุ    
          การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/  
            สถาบันรัฐ. สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา, สวนวิเคราะห  
            งบประมาณ.   
10.2    ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตนแบบ ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  
            โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักาณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ เลมที่(1).   
            สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา, สวนวิเคราะหงบ 
            ประมาณ. 
10.3    ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544).คูมือการบัญชี ลักษณะ 3 มิติ สําหรับผูบริหาร ใน 
            มหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ. สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา,  
            สวนวิเคราะหงบประมาณ. 
10.4 สมาคมนักบริหารพัสดุแหงประเทศไทย  ประมวลระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุ

.พ.ศ. 2535 รวมถึงปรับปรุงแกไข 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 

  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 
  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 
  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 

10.5   การจําแนกประเภทรายจาย ตามงบประมาณ (2540) . กองกฏหมายและระเบียนสํานักงบ
ประมาณ . 
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11. อภิธานศัพท 
คําศัพท ความหมาย 

1. KPI Key Performance Indicator   ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
2. Lot Number Lot ของวัสดุที่รับเขาคลังพัสดุ  
3. กบข. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
4. กลุมวัสดุ กลุมที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  
5. กสจ. เงินที่สมาชิกจายสะสมเขากองทุนฯใหสําหรับสมาชิกที่สะสมเงิน ขณะนี้

อยูในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน 
6. กองทุน กลุมของเงินทุนที่แบงเพื่อใหมีความชัดเจนในการใชทรัพยากรสําหรับแต

ละ พันธกิจในการดําเนินงาน 

7. กันเงิน เงินงบประมาณที่ไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณนั้นๆ จําเปน
ตองกันเงินงบประมาณนั้นไวเบิกจายในปงบประมาณถัดไป 

8. การจาง ใหความหมายรวมถึงการจางทําของและการรับขนตามประมวลกฏหมาย
แพงและพาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของ
สวนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทาง
ไปราชการตามกฏหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การ
จางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงานและการจางแรงงานตาม
ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย 

9. การจางที่ปรึกษา การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจางออกแบบและควบคุม
งานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมณ 

10. การจางออกแบบและควบคุม
งาน 

การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการ
ดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

11. การซื้อ การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ 
แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

12. กิจกรรม การกระทําที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการ ใหเปนผลได หรือผลลัพธ(
Output) หรือสิ่งที่ตองการคิดตนทุน เนื่องจาก กิจการไดใชทรัพยากร
หลายประเภทลงไปในกิจกรรมตางๆ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ไดเกิดขึ้นเพื่อให
ไดตัวผลิตภัณฑ จึงตองคํานวณตนทุนของกิจกรรมเขาไปในตัวผลิตภัณฑ 
ตามสัดสวนของการใชกิจกรรมเหลานั้น 
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13. เกณฑเงินสด (Cash Basis) วิธีการบัญชีที่บันทึกรายไดและคาใชจายเมื่อไดรับเงินหรือจายเงินไปจริง 

ทั้งนี้โดยไมคํานึงถึงงวดเวลาที่เกี่ยวของของเงินที่ไดรับมาหรือจายไปนั้น 
14. เกณฑพึงรับพึงจาย/เกณฑสิทธิ(

Accrual Basis) 
วิธีการบัญชีที่ใชเปนหลักในการพิจารณาบันทึกรายไดและคาใชจายใหอยู
ในงวดเวลาตางๆ โดยคํานึงถึงรายไดที่พึงรับและคาใชจายที่พึงจาย เพื่อให
แสดงผลการดําเนินงานของแตละงวดเวลานั้นอยางเหมาะสม ทั้งนี้โดยไม
คํานึงถึงรายรับและรายจายเปนเงินสดวา ไดมีเงินมาแลวหรือจายเงินไป
แลวหรือไมตามเกณฑเงินสด 

15. คาจางชั่วคราว เงินที่จายเปนคาแรงงานสําหรับการทํางานปกติแกลูกจางชั่วคราว 
16. คาจางประจํา เงินที่จายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของสวนราชการโดยมีอัตรา

กําหนดไวแนนอนในบัญชีถือจายคาจางประจํางวดรวมทั้งเงินที่กระทรวง
การคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจางประจําเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จาย
ควบกับคาจางประจํา เชน คาจางการสอน คาจางพนักงาน 

17. คาใชจาย จํานวนเงินหรือสินทรัพยที่ไดจาย หรือจะจาย เพื่อชําระคาบริการหรือสิน
ทรัพย 

18. คาใชจายตัดบัญชี มูลคาสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่ตัดเปนคาใชจายในงวดบัญชีหนึ่งๆตามหลัก
การบัญชี เชน การตัดบัญชีคาใชจายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

19. คาใชจายอื่น รายจายซึ่งไมเขาลักษณะรายจายหมวดหนึ่งหมวดใดดังกลาวขางตน 
20. คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) รวม

ทั้งรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ คาธรรมเนียม คาซอมแซม และ
คาบํารุงรักษา 

21. คาตอบแทน เงินที่จายตอบแทนสําหรับผูที่ปฏิบัติงานให นอกจากเงินเดือน คาจางและ
เงินสวัสดิการ 

22. คาวัสดุ รายจายเพื่อซื้อหรือจางทําสิ่งของซึ่งโดยสภาพยอมสิ้นเปลือง เปลี่ยนหรือ
สลายตัวในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งสิ่งของที่ซื้อมาเพื่อการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน 

23. คาสาธารณูปโภค รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสาธารณูปโภค 

24. คาเสื่อมราคา มูลคาของสินทรัพยถาวรที่ตัดเปนคาใชจายในงวดบัญชี 

25. คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยถาวรที่มีตัวตนที่สะสมมา จนถึงงวด
บัญชีปจจุบัน 

26. โครงการ/หลักสูตร กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตามวัตถุ
ประสงคที่วางไว โดยมีแผนงานและขั้นตอนดําเนินงานที่ชัดเจนรวมทั้งมี
ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดที่แนนอน 

27. งบกระแสเงินสด รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงการไดมาและการใชไปของเงินสดและราย
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การเทียบเทาเงินสดในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยแบงเปนกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมการดําเนินงาน การลงทุนและการจัดหาเงิน 

28. งบจัดสรร ยอดเงินที่ไดมาจากการจัดตั้งงบประมาณประจําปและผานการอนุมัติจาก
ทางมหาวิทยาลัยฯ 

29. งบดุล รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งหลัง
จากปดบัญชีตามหลักการบัญชีแลว ทั้งดานสินทรัพย หนี้สิน และสวน
ของเจาของ 

30. งบทดลอง รายงานที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปทุกบัญชีของกิจ
การ ณ วันใดวันหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อแสดงวา การบันทึกรายการบัญชีดานเดบิต
และเครดิตของบัญชีตางๆ เปนไปตามระบบบัญชีคู ซึ่งจะเปนการชวยใน
การทํางบการเงินของแตละงวด 

31. งบประมาณ แผนงานประจําปที่จัดทําเปนตัวเลขและตัวเงิน โดยครอบคลุมถึงการ
ดําเนินงานทุกดานของคณะฯ และแสดงทั้งดานประมาณการรับและดาน
ประมาณการจาย 

32. งบรายได-คาใชจาย รายงานแสดงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับงวดเวลาหนึ่ง เพื่อสรุป
ใหเห็นวาเมื่อเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจายของงวดเวลานั้นแลวจะมีผล
กําไรหรือขาดทุนสุทธิเทาใด 

33. งาน กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตามวัตถุ
ประสงคที่วางไว โดยปกติจะมีลักษณะการดําเนินงานที่ตอเนื่องและไม
ไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว 

34. งานบัญชีเจาหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีเจาหนี้ 

35. งานบัญชีลูกหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้ 

36. งานบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

37. งานระหวางกอสราง งานที่ทําหรือสรางสําเร็จบางสวน และตองทําหรือสรางเพิ่มเติมกอนที่จะ
ใชงานได 

38. เงินงบกลาง งบประมาณแผนดินที่หนวยงานราชการมิไดมีการจัดทําคําของบประมาณ
ไว และสํานักงบประมาณมิไดจัดสรรเงินมาให  หนวยราชการใดตองการ
ใชก็สามารถตั้งฎีกาเบิกได  โดยทั่วไปจะเปนการเบิกในหมวดคาสวัสดิ
การ (คาเลาเรียนบุตร, คารักษาพยาบาล, คาชวยเหลือบุตร), เงินสมทบ
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กองทุน กบข., เงินสมทบกองทุน กสจ. เปนตน 

39. เงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณที่หนวยงานราชการไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
เปนรายป โดยจะตองมีการจัดทําคําของบประมาณเสนอสํานักงบ
ประมาณลวงหนา 

40. เงินชดเชย เงินที่รัฐบาลจายใหสมาชิกในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือนเปนประจําทุก
เดือนโดยเงินชดเชยจะจายใหแกสมาชิกที่ออกจากราชการ ซึ่งมีสิทธิรับ
และเลือกรับบํานาญเทานั้น 

41. เงินเดือน เงินเดือนอัตราปกติตามที่กําหนดจาย สําหรับการปฏิบัติงานในระยะเวลา
ปกติ 

42. เงินบํานาญ บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และหมายความ
รวมถึงเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมดวย 

43. เงินประกัน เงินสดหรือเช็ค ที่ใชเปนหลักประกันครุภัณฑ หรือ งานจางที่ระบุไวตาม
สัญญา โดยจะตองคืนเงินนี้ใหกับผูที่นําเงินมาประกันเมื่อเสร็จสิ้นสัญญา
งานจางนั้นๆ 

44. เงินประจํางวด เปนเงินที่ไดรับจากการขออนุมัติเงินประจํางวดโดยมีการแบงจายจากงบ
จัดสรรเปนงวด ๆ  

45. เงินประจําตําแหนง เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
รายจายเพื่อปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจํา โดยไมมีกําหนดเวลาตามอัตรา 

46. เงินรายได เงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มาจากการดําเนินงาน 

47. เงินลงทุนระยะยาว หลักทรัพยหรือสินทรัพยที่ซื้อโดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาประโยชนจาก
การลงทุนนั้น ซึ่งมีระยะเวลาเกินกวา 1 ป และไมมีความตั้งใจจะขาย เชน 
เงินรวมลงทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย 

48. เงินสมทบ เงินที่รัฐบาลจายสมทบเขากองทุนฯ ใหสําหรับสําหรับสมาชิกที่สะสมเงิน 
ขณะนี้อยูในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน 

49. เงินสะสม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจําในสวนของราชการ 

50. เงินโอนระหวางกองทุน เงินที่โอนจากกองทุนหนึ่งไปอีกกองทุนหนึ่ง 

51. เจาหนี้ บุคคลผูมีสิทธิเรียกรองใหคณะฯ ชําระหนี้คืนแกตน 

52. ชนิดทรัพยสินถาวร ชนิดทรัพยสินถาวรที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 

53. ชนิดทรัพยสินถาวรยอย ชนิดทรัพยสินถาวรยอยที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 
54. ชนิดวัสดุ ชนิดวัสดุที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  

55. ดอกเบี้ยรับและรายไดจากการ รายไดจากการนําเงินฝากสถาบันการเงินหรือรายไดจากการนําเงินไปลง
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ลงทุน ทุนในโครงการตางๆ 

56. ตัวผลักดันตนทุน/ตัวแปร ปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม และตนทุนของกิจกรรม ดัง
นั้นการระบุตัวผลักดันตนทุน จึงพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่กําหนด
ปริมาณงาน(Work load) และความพยายาม(Efforts) ที่เกิดขึ้น เพื่อ
ประกอบกิจกรรมนั้น ใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ ในทางทฤษฎีจะแบงตัว
ผลักดันตนทุนเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

• ตัวผลักดันทรัพยากร หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปนตัว
กําหนดสัดสวนการใชทรัพยากรตางๆเขาไปในหนวยงานที่
ประกอบกิจกรรมตางๆ  

• ตัวผลักดันกิจกรรม หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปนตัว
กําหนดสัดสวนการใชกิจกรรมตางๆเขาไปกับผลิตภัณฑ หรือสิ่ง
ที่ตองการคิดตนทุน ปกติจะพิจารณาความสัมพันธที่เปนเหตุ
เปนผล(Casual Relationship) ระหวางกิจการที่ใชไปกับสิ่งที่
ตองการคิดตนทุน 

57. ที่ดิน ที่ดินในสวนที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์ 
58. บัญชีถือจาย บัญชีเลขที่อัตราทั้งหมดของคณะฯ (เลขที่อัตราที่มีคนครอง, อัตราวางไมมี

เงิน, อัตราวางมีเงิน) , อัตราเงินเดือนของปกอน ปปจจุบัน และป ถัดไป, 
ระดับ, ตําแหนง 

59. ประจํางวด รอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเปนวัน เดือน ไตรมาส หรือ ป
ก็ได 

60. ประเภททรัพยสินถาวร ประเภทที่ใชในการจัดแบงทรัพยสินถาวร 
61. ประเภทวัสดุ ประเภทที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  

62. ผลผลิต เปนหัวขอระบุรายละเอียดของแตละตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด วาดําเนินงานกิจ
กรรมนั้นๆ จะไดอะไรบาง 

63. ผลลัพธ คือ สิ่งที่ไดจากการผลิตผลิตภัณฑ เชน นักศึกษา คนไข 

64. ผลิตภัณฑ สิ่งที่ไดจากการทํากิจกรรม ซึ่งจะตองสอดคลองกับพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย 

65. ผูกพัน เปนการยอมใหความเห็นชอบใหดําเนินการและขอทราบวงเงินที่สามารถ
ใชไดผลของการผูกพันจะไดเปนยอดจองเงินงบประมาณ โดยการผูกพัน 
มี 2 แบบ คือ  
• การผูกพันทั่วไป  
• การผูกพันเพิ่มเติม 

66. ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของราช
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รวมกัน การ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุหรือเขาเสนองานเพื่อรับจาง

เปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงานใหแกสวนราชการ  

67. แผนงาน/โครงการ กลุมของงาน โครงการที่มีวัตถุประสงคเดียวกันหรือสัมพันธกัน ซึ่งจะ
เปนสวนชวยใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและนโยบาย
ที่กําหนดไว 

68. พัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวในหนังสือสมาคมนัก
บริหารพัสดุแหงประเทศไทย การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกู
จากตางประเทศ 

69. ภาระผูกพันคงคาง ยอดเงินของการอนุมัติในปงบประมาณทั้งหมด หัก ยอดเงินการวางฎีกา
ในปงบประมาณทั้งหมด 

70. รหัสกองทุน รหัสที่ระบุถึงกองทุนเพื่อนําเงินทุนของกองทุนนั้นไปใชในการดําเนิน
งานแตละกิจกรรม 

71. รหัสประจําทรัพยสิน รหัสที่ใชประจําทรัพยสิน  ซึ่งประกอบดวย  รหัสประเภททรัพยสินถาวร, 
รหัสชนิดทรัพยสินถาวร, รหัสชนิดทรัพยสินถาวรยอย 

72. รหัสแผนงาน รหัสที่ระบุถึงแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมที่ดําเนินการในแตละ
รายการ 

73. รหัสหนวยงาน รหัสที่ระบุถึงหนวยงานที่รับผิดชอบรายการที่เกิดขึ้น 

74. ระบบตนทุนรายกิจกรรม  การวัดคาตนทุน และผลการปฏิบัติงาน อันเกิดจากการใชทรัพยากรไปใน
กิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุเปาหมาย คือพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย ในรูปของสิ่งที่ตองการคิดตนทุน(Cost object) 

75. รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนและงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล 

76. รายไดเงินอุดหนุนจากแหลงอื่น เงินและสินทรัพยที่ไดรับอุดหนุนจากแหลงอื่น 

77. รายไดจากการจัดการศึกษา รายไดจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตางๆของคณะ 

78. รายไดจากการบริหารสินทรัพย รายไดที่เกิดขึ้นจากการนําสินทรัพยของมหาวิทยาลัยไปหาผลประโยชน 
เชนรายไดจากการใหใชสถานที่ในมหาวิทยาลัย 

79. รายไดจากการรับบริจาค รายไดจากการที่มีผูนําเงินมาบริจาคใหแกสถาบันอุดมศึกษา 

80. รายไดจากการใหบริการวิชา
การ 

รายไดจากการใหบริการทางวิชาการ เชน การฝกอบรม การทําวิจัยและ
การใหคําปรึกษา เปนตน 

81. รายไดอื่น รายไดนอกเหนือจากที่กลาวไวขางตน 
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82. ลูกหนี้ บุคคลผูเปนหนี้ และมีหนาที่ตองชําระหนี้คืนมหาวิทยาลัยฯ เชน ลูกหนี้
นักศึกษา ลูกหนี้คาเชา คาน้ํา คาประปา เปนตน 

83. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง บุคคลผูเปนหนี้ และมีหนาที่ตองชําระหนี้คืนมหาวิทยาลัยฯ ในสวนของ
เงินยืมทดรอง 

84. สินทรัพยถาวร ที่ดิน อาคารและสิ่งกอสราง อุปกรณหรือสินทรัพยอันมีลักษณะคงทนที่
ใชในการดําเนินกิจการและใชไดนานกวา 1 ป โดยมิไดมีไวเพื่อขาย 

85. สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดหรือสินทรัพยอื่นที่มีเหตุผลหรือคาดหมายไดวาจะเปลี่ยนเปนเงิน
สดหรือขายหรือใชหมดไประหวางรอบระยะเวลาการดําเนินงานปกติ 

86. สินทรัพยอื่น สินทรัพยที่ไมอาจจัดเขาเปนสินทรัพยหมุนเวียนหรือสินทรัพยถาวรได 

87. หนวยงาน กลุมของผูปฏิบัติงานที่แบงเพื่อแยกหนาที่และความรับผิดชอบในแตละ
ดาน 

88. หนวยงานปฏิบัติการ หนวยงานที่ปฏิบัติงานหลัก ที่ใหผลผลิตโดยตรงของ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน 

89. หนี้สินระยะยาว หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาชําระคืนเกินกวา 1 ป (รอบระยะเวลาบัญชี) 

90. หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชําระคืนภายใน 1 ป (รอบระยะเวลาบัญชี) 

91. หนี้สินอื่น หนี้สินที่ไมอาจจัดเขาเปนหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินระยะยาวดังกลาว
ขางตนได 

92. หมวดรายจาย กลุมคาใชจายตางๆที่มีนําคาใชจายที่คลายคลึงมาจัดกลุม  ซึ่งการจัดกลุม
นี้กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบ แบงออกเปน หมวดเงินเดือน, หมวด
คาจางประจํา, หมวดคาจางชั่วคราว, หมวดคาตอบแทน, หมวดคาใชสอย, 
หมวดคาวัสดุ, หมวดคาสาธารณูปโภค, หมวดคาครุภัณฑ, หมวดที่ดิน สิ่ง
กอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่นๆ 

93. หมวดรายจาย-รายการจาย รายจายตางๆ ที่อยูภายใตหมวดรายจาย 

94. หมวดรายรับ/รายจาย กลุมรายได/คาใชจายตางๆที่มีนํารายได/คาใชจายที่คลายคลึงมาจัดกลุม  
ซึ่งการจัดกลุมนี้กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบ แบงออกเปน หมวด
เงินเดือน, หมวดคาจางประจํา, หมวดคาจางชั่วคราว, หมวดคาตอบแทน, 
หมวดคาใชสอย, หมวดคาวัสดุ, หมวดคาสาธารณูปโภค, หมวดคาครุ
ภัณฑ, หมวดที่ดิน สิ่งกอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่นๆ 

95. แหลงเงินทุน ในการใชงบประมาณจะตองมีแหลงเงินทุน เชน 
•  เงินงบประมาณแผนดิน 
• เงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
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•เงินอุดหนุนอื่น  ๆ 

96. อนุมัติเงินงบประมาณ การอนุมัติตัดยอดงบประมาณเพื่อสามารถนําไปดําเนินการเบิกจายและ
จัดซื้อจางตอไป 

97. อนุมัติหลักการ เปนการยอมใหความเห็นชอบใหดําเนินการและขอทราบวงเงินที่สามารถ
ใชไดผลของการอนุมัติหลักการจะไดเปนยอดจองเงินงบประมาณ โดย
การอนุมัติหลักการ มี 2 แบบ คือ  
• การอนุมัติหลักการจากการจัดทําแผน  
• การอนุมัติหลักการเพิ่มเติมในรายละเอียด 

98. อาคารและสิ่งปลูกสราง อาคารและสิ่งปลูกสรางที่นํามาใชประโยชนในการดําเนินการ  ทั้งใน
สวนที่มีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์ 
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- KK-IN-OD-01 -

                                            ใบรับวัสดุ
รับวัสดุจาก : เลขท่ีใบรับวัสดุ  :                                          วันท่ีรับวัสดุ : DD/MM/YYYY

เลขท่ีเอกสารอางอิง : 
ประเภทการรับวัสดุ   :  

รับวัสดุเขาท่ี : แผนงาน/โครงการ :  
หนวยงาน :
กองทุน : แหลงเงิน :

ลําดับท่ี รหัสวัสดุ ช่ือวัสดุ Lot Number จํานวนรับ หนวยนับ ตนทุน/หนวย มูลคา

1 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999              xxxxxxx 99.00             99,999.00       
2 99-99-99-10000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999              xxxxxxx 99.00             99,999.00       
3 99-99-99-10001 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999              xxxxxxx 99.00             99,999.00       
4 99-99-99-10002 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999              xxxxxxx 99.00             99,999.00       
5 99-99-99-10003 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999              xxxxxxx 99.00             99,999.00       
6 99-99-99-10004 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999              xxxxxxx 99.00             99,999.00       
7 99-99-99-10005 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999              xxxxxxx 99.00             99,999.00       
8 99-99-99-10006 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999              xxxxxxx 99.00             99,999.00       
9

10
11
12
13
14
15

หมายเหตุ : รวมมูลคาแผนนี้ : 999,999.00     

รวมมูลคาท้ังเอกสาร : 999,999.00

หนาที่   :  1/N

ผูรับวัสดุ : ..............................................
                  (……………...………………………..)
                           วันที่.…../………../…………

ผูอนุมัติรับวัสดุ : ...........................................
                           (…………………………………………)
                                    วันที่.…../………../…………



- KK-IN-OD-02 -

                           ใบขอเบิกวัสดุ
จาก : เลขท่ีใบขอเบิกวัสดุ  :

วันท่ีขอเบิกวัสด ุ: DD/MM/YYYY
ถึง : ประเภทการขอเบิกวัสดุ   :  

ลําดับท่ี รหัสวัสดุ ช่ือวัสดุ จํานวนขอเบิก หนวยนับ ตนทุน/หนวย มูลคา

1 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999                     xxxxxxx 99.00                  99,999.00            
2 99-99-99-10000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999                     xxxxxxx 99.00                  99,999.00            
3 99-99-99-10001 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999                     xxxxxxx 99.00                  99,999.00            
4 99-99-99-10002 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999                     xxxxxxx 99.00                  99,999.00            
5 99-99-99-10003 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999                     xxxxxxx 99.00                  99,999.00            
6 99-99-99-10004 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999                     xxxxxxx 99.00                  99,999.00            
7 99-99-99-10005 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999                     xxxxxxx 99.00                  99,999.00            
8 99-99-99-10006 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999                     xxxxxxx 99.00                  99,999.00            
9

10
11
12
13
14
15

หลักฐานที่ใชขอเบิก : รวมมูลคาแผนนี้ : 999,999.00          

รวมมูลคาท้ังเอกสาร : 999,999.00

หนาที่   :  1/N

ผูมีสิทธิขอเบิกวัสดุ : ..............................................
                                (……………...………………………..)
                                         วันที่.…../………../…………

ผูอนุมัติขอเบิกวัสดุ : ...........................................
                           (…………………………………………)
                                    วันที่.…../………../…………



- KK-IN-OD-03 -

                                          ใบจายวัสดุ
จายวัสดุจาก : เลขท่ีใบจายวัสดุ  : 

วันท่ีจายวัสด ุ: DD/MM/YYYY
สงวัสดุถึง : เลขท่ีเอกสารอนุมัติจาย : 

ประเภทการจายวัสดุ   :  

ลําดับท่ี รหัสวัสดุ ช่ือวัสดุ Lot Number จํานวนจาย หนวยนับ ตนทุน/หนวย มูลคา

1 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     
9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     
9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     

2 99-99-99-10002 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     
9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     

3 99-99-99-10004 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     
4 99-99-99-10005 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     
5 9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     
6
7
8
9

10
11
12

หมายเหตุ : รวมมูลคาแผนนี้ : 999,999.00   

รวมมูลคาท้ังเอกสาร : 999,999.00

หนาที่   :  1/N

ผูมีสิทธิ์เบิกวัสดุ : ..............................................
                                (……………...………………………..)
                                         วันที่.…../………../…………

ผูอนุมัติจายวัสดุ : ...........................................
                           (…………………………………………)
                                    วันที่.…../………../…………

ผูรับวัสดุ :         ..............................................
                              (……………...………………………..)
                                        วันที่.…../………../…………

ผูจายวัสดุ : ...........................................
                           (…………………………………………)
                                    วันที่.…../………../…………



- KK-IN-OD-05 -

                                          ใบแจงการขอเปลี่ยนวัสดุ
จายวัสดุจาก : เลขท่ีใบแจงการขอเปลี่ยนวัสดุ  : 

วันท่ีจายวัสด ุ: DD/MM/YYYY
ผูขาย : เลขท่ีเอกสารอนุมัติเปลี่ยน : 

ประเภทการจายวัสดุ   :  

ลําดับท่ี รหัสวัสดุ ช่ือวัสดุ Lot Number หนวยนับ ตนทุน/หนวย มูลคา

1 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     
9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     
9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     

2 99-99-99-10002 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     
9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     

3 99-99-99-10004 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     
4 99-99-99-10005 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     
5 9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     
6
7
8
9

10
11
12

หมายเหตุ : รวมมูลคาแผนนี้ : 999,999.00   

รวมมูลคาท้ังเอกสาร : 999,999.00

จํานวน
ขอเปลี่ยน

หนาที่   :  1/N

ผูจายวัสดุ : .............................
        (……………...……………….)
          วันที่.…../………../…………

ผูอนุมัติจายวัสดุ : .............................
        (……………...……………….)
          วันที่.…../………../…………

ผูขาย : .............................
        (……………...……………….)
          วันที่.…../………../…………



- KK-IN-OD-07 -

                                       ใบขอโอนวัสดุ
จาก : เลขท่ีใบขอโอนวัสดุ  : 

วันท่ีขอโอนวัสด ุ: DD/MM/YYYY
ถึง : ประเภทการขอโอนวัสดุ   :  

ลําดับท่ี รหัสวัสดุ ช่ือวัสดุ จํานวนขอโอน หนวยนับ ตนทุน/หนวย มูลคา

1 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999                     xxxxxxx 99.00                  99,999.00          
2 99-99-99-10000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999                     xxxxxxx 99.00                  99,999.00          
3 99-99-99-10001 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999                     xxxxxxx 99.00                  99,999.00          
4 99-99-99-10002 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999                     xxxxxxx 99.00                  99,999.00          
5 99-99-99-10003 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999                     xxxxxxx 99.00                  99,999.00          
6 99-99-99-10004 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999                     xxxxxxx 99.00                  99,999.00          
7 99-99-99-10005 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999                     xxxxxxx 99.00                  99,999.00          
8 99-99-99-10006 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999                     xxxxxxx 99.00                  99,999.00          
9

10
11
12
13
14
15

หมายเหตุ : รวมมูลคาแผนนี้ : 999,999.00        

รวมมูลคาท้ังเอกสาร : 999,999.00

หนาที่   :  1/N

ผูมีสิทธิขอโอนวัสดุ : ..............................................
                                (……………...………………………..)
                                         วันที่.…../………../…………

ผูอนุมัติขอโอนวัสดุ : ...........................................
                           (…………………………………………)
                                    วันที่.…../………../…………



- KK-IN-OD-08 - 

                                          ใบโอนวัสดุระหวางคณะ
โอนจาก : เลขที่ใบโอนวัสดุ  :  

วันที่โอนวัสดุ : DD/MM/YYYY
รับโอน : เลขที่เอกสารอนุมัติโอน : 

ประเภทการโอนวัสดุ   :  

ลําดับที่ รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ Lot Number จํานวนโอน หนวยนับ ตนทุน/หนวย มูลคา

1 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999             xxxxxxx 99.00          99,999.00   
9999999999 999             xxxxxxx 99.00          99,999.00   
9999999999 999             xxxxxxx 99.00          99,999.00   

2 99-99-99-10002 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999             xxxxxxx 99.00          99,999.00   
9999999999 999             xxxxxxx 99.00          99,999.00   

3 99-99-99-10004 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999             xxxxxxx 99.00          99,999.00   
4 99-99-99-10005 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999             xxxxxxx 99.00          99,999.00   
5 9999999999 999             xxxxxxx 99.00          99,999.00   
6
7
8
9

10
11
12

หมายเหตุ : รวมมูลคาแผนนี้ : 999,999.00 

รวมมูลคาทั้งเอกสาร : 999,999.00

หนาที่   :  1/N

ผูมีสิทธิ์ขอโอนวัสดุ : ..............................................
                                (……………...………………………..)
                                         วันที่.…../………../…………

ผูอนุมัติโอนวัสดุ : ...........................................
                           (…………………………………………)
                                    วันที่.…../………../…………

ผูรับโอนวัสดุ :         ..............................................
                              (……………...………………………..)
                                        วันที่.…../………../…………

ผูโอนวัสดุ : ...........................................
                           (…………………………………………)
                                    วันที่.…../………../…………



- KK-IN-OD-09 -

                                          ใบโอนวัสดุระหวางคลัง
โอนจากคลัง : เลขที่ใบโอนวัสดุ  :  

วันที่โอนวัสดุ : DD/MM/YYYY
คลังรับโอน : เลขที่เอกสารอนุมัติโอน : 

ประเภทการโอนวัสดุ   :  

ลําดับที่ รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ Lot Number จํานวนโอน หนวยนับ ตนทุน/หนวย มูลคา

1 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999             xxxxxxx 99.00          99,999.00   
9999999999 999             xxxxxxx 99.00          99,999.00   
9999999999 999             xxxxxxx 99.00          99,999.00   

2 99-99-99-10002 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999             xxxxxxx 99.00          99,999.00   
9999999999 999             xxxxxxx 99.00          99,999.00   

3 99-99-99-10004 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999             xxxxxxx 99.00          99,999.00   
4 99-99-99-10005 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999             xxxxxxx 99.00          99,999.00   
5 9999999999 999             xxxxxxx 99.00          99,999.00   
6
7
8
9

10
11
12

หมายเหตุ : รวมมูลคาแผนนี้ : 999,999.00 

รวมมูลคาทั้งเอกสาร : 999,999.00

หนาที่   :  1/N

ผูมีสิทธิ์ขอโอนวัสดุ : ..............................................
                                (……………...………………………..)
                                         วันที่.…../………../…………

ผูอนุมัติโอนวัสดุ : ...........................................
                           (…………………………………………)
                                    วันที่.…../………../…………

ผูรับโอนวัสดุ :         ..............................................
                              (……………...………………………..)
                                        วันที่.…../………../…………

ผูโอนวัสดุ : ...........................................
                           (…………………………………………)
                                    วันที่.…../………../…………



- KK-IN-OD-10 -

                                   แบบฟอรมการตรวจนับ
วันท่ีตรวจนับ :

คลังพัสดุ :

ตําแหนงท่ีจัดเก็บ :

ลําดับท่ี รหัสวัสดุ ช่ือวัสดุ Lot Number

1 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999                                
9999999999 999                                
9999999999 999                                

2 99-99-99-10002 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999                                
9999999999 999                                

3 99-99-99-10004 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999                                
4 99-99-99-10005 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999                                
5 9999999999 999                                
6 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999                                
7 9999999999 999                                
8 9999999999 999                                
9

10
11
12
13
14
15

จํานวนคงเหลือ จํานวนที่นับได

หนาที่   :  1/N

ผูตรวจนับวัสดุ : ...........................................
                           (…………………………………………)
                                    วันที่.…../………../…………



- KK-IN-OD-11 -

                                          ใบปรับปรุงวัสดุ
คลังพัสด ุ: เลขท่ีใบปรับปรุงวัสดุ  : 

วันท่ีปรับปรุงวัสด ุ: DD/MM/YYYY

ลําดับท่ี รหัสวัสดุ ช่ือวัสดุ Lot Number ตนทุน/หนวย

1 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999                 xxxxxxx 99.00             99,999.00       
9999999999 999                 xxxxxxx 99.00             99,999.00       
9999999999 999                 xxxxxxx 99.00             99,999.00       

2 99-99-99-10002 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999                 xxxxxxx 99.00             99,999.00       
9999999999 999                 xxxxxxx 99.00             99,999.00       

3 99-99-99-10004 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999                 xxxxxxx 99.00             99,999.00       
4 99-99-99-10005 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999                 xxxxxxx 99.00             99,999.00       
5 9999999999 999                 xxxxxxx 99.00             99,999.00       
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

หมายเหตุ :

หนวยนับจํานวน
ปรับปรุง

มูลคา
ปรับปรุง

หนาที่   :  1/N

ผูอนุมัติปรับปรุงวัสดุ : ...........................................
                           (…………………………………………)
                                    วันที่.…../………../…………



- KK-IN-OD-31 -

                                          ใบรับโอนวัสดุระหวางคณะ
รับโอน : เลขท่ีใบรับโอนวัสดุ  : 

วันท่ีรับโอนวัสดุ : DD/MM/YYYY
โอนจาก : เลขท่ีใบโอนวัสด ุ: 

ประเภทการรับโอนวัสดุ   :  

ลําดับท่ี รหัสวัสดุ ช่ือวัสดุ Lot Number จํานวน หนวยนับ ตนทุน/หนวย มูลคา
รับโอน

1 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     
9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     
9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     

2 99-99-99-10002 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     
9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     

3 99-99-99-10004 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     
4 99-99-99-10005 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     
5 9999999999 999               xxxxxxx 99.00            99,999.00     
6
7
8
9

10
11
12

หมายเหตุ : รวมมูลคาแผนนี้ : 999,999.00   

รวมมูลคาท้ังเอกสาร : 999,999.00

หนาที่   :  1/N

ผูรับโอนวัสดุ : ...........................................
                           (…………………………………………)
                                    วันที่.…../………../…………



 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปแบบรายงาน 

 

 

 

 

 

 



                                                                            มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม :  KK-IN-OR-01  รายงานแสดงวัสดุท่ีมีความตองการสั่งซื้อ                                    หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ :                                        วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

ปงบประมาณ :
แผนงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxxx กองทุน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
คณะ : XXXXXXXXXXXXXXXXX

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ จํานวนวัสดุท่ีตองการ หนวยนับ ตนทุน / หนวย มูลคารวม
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 999.99 99,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 999.99 99,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 999.99 99,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 999.99 99,999.99

รวมตามคณะ 99,999.99



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-IN-OR-02                                    รายงานวัสดุที่ถึงจุดสั่งซื้อ    หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ :           วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

คลังพัสดุ : XXXXXXXXXXXXXXXXX

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ จํานวนต่ําสุด จํานวนคงเหลือ วันที่รับจากการซื้อครั้งลาสุด จํานวนที่รับครั้งลาสุด จุดสั่งซื้อ จํานวนวัสดุที่ออกใบ PR หนวยนับ ตนทุน / หนวยครั้งลาสุด มูลคา
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 999 DD/MM/YYYY 999 999 999 xxxxx 99,999.99 99,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 999 DD/MM/YYYY 999 999 999 xxxxx 99,999.99 99,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 999 DD/MM/YYYY 999 999 999 xxxxx 99,999.99 99,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 999 DD/MM/YYYY 999 999 999 xxxxx 99,999.99 99,999.99

รวมตามคลังพัสดุ



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-IN-OR-03                 รายงานวัสดุที่ไมมีการเคลื่อนไหว                                        หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ :                                           วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

คลังพัสดุ : XXXXXXXXXXXXXXXXX

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ จํานวนคงเหลือ หนวยนับ ตนทุน / หนวย มูลคา ประเภทเอกสารลาสุด เลขที่เอกสารลาสุด วันที่เอกสารลาสุด
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 999.99 99,999.99 xxxxxxxxxxxxx xxxx-47010001 DD/MM/YYYY
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 999.99 99,999.99 xxxxxxxxxxxxx xxxx-47010004 DD/MM/YYYY
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 999.99 99,999.99 xxxxxxxxxxxxx xxxx-47010007 DD/MM/YYYY
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 999.99 99,999.99 xxxxxxxxxxxxx xxxx-47010010 DD/MM/YYYY

รวมตามคลังพัสดุ 99,999.99



                                                                        มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-IN-OR-04                                                                               รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ                                    หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ :                                                                            วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

คลังพัสดุ : XXXXXXXXXXXXXXXXX กลุมวัสดุ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ประเภทวัสดุ รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ Lot Number
จํานวนคงเหลือหลัง
หักยอดขอเบิก

จํานวนคงเหลือ
(Real Stock) หนวยนับ ตนทุน / หนวย มูลคา

xxxxxxxxxxx 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 999 xxxxx 999.99 99,999.99
9999999999 999 999 xxxxx 999.99 99,999.99
9999999999 999 999 xxxxx 999.99 99,999.99
9999999999 999 999 xxxxx 999.99 99,999.99

รวมตามรหัสวัสดุ 9,999 9,999 99,999.99
xxxxxxxxxxx 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 999 xxxxx 999.99 99,999.99

9999999999 999 999 xxxxx 999.99 99,999.99
9999999999 999 999 xxxxx 999.99 99,999.99
9999999999 999 999 xxxxx 999.99 99,999.99

รวมตามรหัสวัสดุ 9,999 9,999 99,999.99
รวมตามประเภทวัสดุ 99,999.99

รวมตามกลุมวัสดุ 99,999.99
รวมตามคลังพัสดุ 99,999.99



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-IN-OR-06 รายงานรายละเอียดการรับวัสดุ                                   หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ :                    วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

แผนงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                             หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx กองทุน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
คลังพัสดุ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประเภทการรับ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

วันที่รับวัสดุ เลขที่ใบรับวัสดุ เอกสารอางอิง รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ Lot Number จํานวนรับ หนวยนับ ตนทุน / หนวย มูลคา
DD/MM/YYYY xxxx-470100052 xxxx-47010001 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 999 999.00

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 999 999.00
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 999 999.00
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 999 999.00

รวมตามใบรับวัสดุ : 999.00
xxxx-47010005 xxxx-47010002 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 999 999.00

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 999 999.00
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 999 999.00
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 999 999.00

รวมตามใบรับวัสดุ : 999.00
รวมตามวันที่ : 999.00

รวมตามประเภทการรับ : 999.00
รวมตามคลังพัสดุ : 999.00



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-IN-OR-07 รายงานรายละเอียดการจายวัสดุ                                   หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ :                    วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

แผนงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                             หนวยงาน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx กองทุน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
คลังพัสดุ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประเภทการจาย : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

วันที่จายวัสดุ เลขที่ใบจายวัสดุ เลขที่อนุมัติ รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ Lot Number จํานวนจาย หนวยนับ ตนทุน / หนวย มูลคา
DD/MM/YYYY xxxx-470100052 xxxx-47010001 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 999 999.00

9999999999 999 xxxxx 999 999.00
9999999999 999 xxxxx 999 999.00

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 999 999.00
9999999999 999 xxxxx 999 999.00
9999999999 999 xxxxx 999 999.00

รวมตามใบจายวัสดุ : 9,999.00
xxxx-47010005 xxxx-47010002 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 999 999.00

9999999999 999 xxxxx 999 999.00
9999999999 999 xxxxx 999 999.00

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 999 999.00
9999999999 999 xxxxx 999 999.00

รวมตามใบจายวัสดุ : 9,999.00
รวมตามวันที่ : 9,999.00

รวมตามประเภทการจาย : 9,999.00
รวมตามคลังพัสดุ : 9,999.00



                                                                        มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-IN-OR-08                                                                  รายงานวัสดุที่บริจาคใหหนวยงานภายนอก                                 หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ :                                                                        วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

คลังพัสดุ : XXXXXXXXXXXXXXXXX กลุมวัสดุ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ประเภทวัสดุ รหัสวัสดุ ช่ือวัสดุ Lot Number จํานวนบริจาค หนวยนับ ตนทุน / หนวย มูลคา
xxxxxxxxxxx 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 999.99 99,999.99

9999999999 999 xxxxx 999.99 99,999.99
9999999999 999 xxxxx 999.99 99,999.99
9999999999 999 xxxxx 999.99 99,999.99
รวมตามรหัสวัสดุ 9,999 99,999.99

xxxxxxxxxxx 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 999.99 99,999.99
9999999999 999 xxxxx 999.99 99,999.99
9999999999 999 xxxxx 999.99 99,999.99
9999999999 999 xxxxx 999.99 99,999.99
รวมตามรหัสวัสดุ 9,999 99,999.99

รวมตามประเภทวัสดุ 9,999 99,999.99
รวมตามกลุมวัสดุ 9,999 99,999.99
รวมตามคลังพัสดุ 9,999 99,999.99



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-IN-OR-09  รายงานวัสดุที่ปรับปรุง                                                          หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ :                                          วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

คลังพัสดุ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

วันที่ปรับปรุง เลขที่ใบปรับปรุงวัสดุ วันที่ตรวจนับ รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ Lot Number จํานวนคงเหลือ จํานวนปรับปรุง จํานวนหลังปรับปรุง หนวยนับ ตนทุน / หนวย มูลคาปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง
DD/MM/YYYY xxxx-47010001 DD/MM/YYYY 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 999 999 xxxxx 999.00 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9999999999 999 999 999 xxxxx 999.00 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9999999999 999 999 999 xxxxx 999.00 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9999999999 999 999 999 xxxxx 999.00 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 999 999 xxxxx 999.00 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9999999999 999 999 999 xxxxx 999.00 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9999999999 999 999 999 xxxxx 999.00 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9999999999 999 999 999 xxxxx 999.00 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 999 999 xxxxx 999.00 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9999999999 999 999 999 xxxxx 999.00 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9999999999 999 999 999 xxxxx 999.00 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9999999999 999 999 999 xxxxx 999.00 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-IN-OR-10     รายงานผลการตรวจนับวัสดุ                                                                     หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ :                                 วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

คลังพัสดุ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ตําแหนงที่จัดเก็บ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                 ผลตาง

ขาด เกิน
DD/MM/YYYY 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 999 999 999 999

9999999999 999 999 999 999 999
9999999999 999 999 999 999 999
9999999999 999 999 999 999 999
9999999999 999 999 999 999 999

รวมตามรหัสวัสดุ 9,999 9,999 9,999 9,999
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 999 999 999 999

9999999999 999 999 999 999 999
9999999999 999 999 999 999 999
9999999999 999 999 999 999 999
9999999999 999 999 999 999 999

รวมตามรหัสวัสดุ : 9,999 9,999 9,999 9,999
รวมตามตําแหนงที่จัดเก็บ : 9,999 9,999 9,999 9,999

รวมตามคลังพัสดุ : 9,999 9,999 9,999 9,999

หนวยนับ จํานวนคงเหลือ จํานวนที่นับไดวันที่ตรวจนับ รหัสวัสดุ ช่ือวัสดุ Lot Number



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-IN-OR-11     รายงานรายการเคลื่อนไหววัสดุประจําเดือน                              หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ :                วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

ประจําเดือน / ป : xxxxxxxxx / YYYY
คลังพัสดุ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ประเภทวัสดุ ชนิดวัสดุ รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ หนวยนับ ยอดยกมา จํานวนรับ มูลคารับ จํานวนจาย มูลคาจาย จํานวนคงเหลือ มูลคาคงเหลือ
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 999 999 9,999.99 999 9,999.99 999 9,999.99

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 999 999 9,999.99 999 9,999.99 999 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 999 999 9,999.99 999 9,999.99 999 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 999 999 9,999.99 999 9,999.99 999 9,999.99

รวมตามชนิดวัสดุ : 9,999.99 9,999.99 9,999.99
xxxxxxxxxxxxx 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 999 999 9,999.99 999 9,999.99 999 9,999.99

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 999 999 9,999.99 999 9,999.99 999 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 999 999 9,999.99 999 9,999.99 999 9,999.99
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 999 999 9,999.99 999 9,999.99 999 9,999.99

รวมตามชนิดวัสดุ : 9,999.99 9,999.99 9,999.99
รวมตามประเภท : 9,999.99 9,999.99 9,999.99
รวมตามเดือน : 9999.99 9999.99 9999.99

รวมตามคลังพัสดุ : 9999.99 9999.99 9999.99



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-IN-OR-12 รายงานทะเบียนวัสดุ                                   หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ :                    วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

คลังพัสดุ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กลุมวัสดุ : xxxxxxxxxxxxxxx

ประเภทวัสดุ ชนิดวัสดุ รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ตําแหนงที่จัดเก็บ หนวยนับ ขนาดบรรจุ ตนทุน / หนวย กลุมบัญชี เลขที่บัญชี
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 99 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99-99-99999

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 99 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99-99-99999
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 99 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99-99-99999
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 99 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99-99-99999

xxxxxxxxxxxxxxx 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 99 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99-99-99999
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 99 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99-99-99999
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 99 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99-99-99999
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 99 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 99-99-99999



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-IN-OR-13     รายงานการขออนุมัติตัดจําหนายวัสดุ                                   หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ :                    วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

คลังพัสดุ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
วิธีการตัดจําหนาย : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เลขที่ขออนุมัติ
ตัดจําหนาย

วันที่ขออนุมัติ
ตัดจําหนาย เอกสารอางอิง รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ Lot Number จํานวน หนวยนับ ตนทุน / หนวย ราคาประเมินขั้นต่ํา มูลคา เหตุผลการจําหนาย

xxxx-470100052 DD/MM/YYYY xxxx-47010001 99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxx
9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxx
9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxx
รวมตามรหัสวัสดุ 9999 9,999.99

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxx
9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxx
9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxx
รวมตามรหัสวัสดุ : 9,999 9,999.99

รวมตามเลขที่ขออนุมัติจําหนาย : 9,999 9,999.99
รวมตามวิธีการจําหนายวัสดุ : 9,999 9,999.99

รวมตามคลังพัสดุ : 9,999 9,999.99



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-IN-OR-14  รายงานแสดงรายการวัสดุที่ตัดจําหนาย ออกจากบัญชีโดยวิธีขาย หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ :                    วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

แหลงเงิน : xxxxxxxxxxxxxxxx
ประเภทวัสดุ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ชนิดวัสดุ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ จํานวนที่ขาย หนวยนับ ราคาประเมินขั้นต่ํา มูลคาประเมินขั้นต่ํา ราคาขาย มูลคาขาย Lot Number จํานวน ตนทุน / หนวย มูลคาตนทุน
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 xxxxxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9999999999 999 9,999.99 9,999.99

9999999999 999 9,999.99 9,999.99
9999999999 999 9,999.99 9,999.99
9999999999 999 9,999.99 9,999.99
รวมตามรหัสวัสดุ : 9,999 9,999.99

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 xxxxxxxxxx 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9,999.99 9999999999 999 9,999.99 9,999.99
9999999999 999 9,999.99 9,999.99
9999999999 999 9,999.99 9,999.99
9999999999 999 9,999.99 9,999.99
รวมตามรหัสวัสดุ : 9,999 9,999.99

รวมตามชนิดวัสดุ : 9,999 9,999.99 9,999.99 9,999 9,999.99
รวมตามประเภทวัสดุ : 9,999 9,999.99 9,999.99 9,999 9,999.99



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-IN-OR-15 รายงานเปรียบเทียบการโอนระหวางคลังพัสดุ หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ :      วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

คณะ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เลขที่เอกสารขออนุมัติโอน : xxxx-47010001 วันที่ขออนุมัติ : DD/MM/YYYY เลขที่เอกสารโอน : xxxx-47010002 วันที่โอนออก : DD/MM/YYYY
คลังพัสดุที่รับโอน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx คลังพัสดุที่โอน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ จํานวนขอโอน หนวยนับ ตนทุน / หนวย มูลคา รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ Lot Number จํานวนโอน หนวยนับ ตนทุน / หนวย มูลคา
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99 9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99 9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99

รวมตามเอกสารขออนุมัติโอน : 9,999.99 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99
9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99
9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99

รวมตามเอกสารโอน : 9,999.99

รายการขอโอน รายการโอน



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-IN-OR-16 รายงานเปรียบเทียบการโอนระหวางคณะ หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ :      วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

เลขที่เอกสารโอน : xxxx-47010001 วันที่โอน : DD/MM/YYYY เลขที่เอกสารรับโอน : xxxx-47010002 วันที่รับโอน : DD/MM/YYYY
คณะที่โอน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx คณะที่รับโอน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
คลังพัสดุที่โอน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx คลังพัสดุที่รับโอน : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ Lot Number จํานวนโอน หนวยนับ ตนทุน / หนวย มูลคา รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ Lot Number จํานวนรับโอน หนวยนับ ตนทุน / หนวย มูลคา
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99

9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99 9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99

9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99 9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99

9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99 9999999999 999 xxxxx 9,999.99 9,999.99
รวมตามเอกสารการโอน : 9,999.99 รวมตามเอกสารรับโอน : 9,999.99

รายการโอน รายการโอนเขา



มหาวิทยาลัยขอนแกน
   รหัสโปรแกรม : KK-IN-OR-17          บัญชีคุมวัสดุ                                หนาที่ : 99/ 99
 ผูพิมพ :                                             วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY 

คลังพัสดุ : XXXXXXXXXXXXXXXXX
รหัสวัสดุ :   99- 99-99-9999                       กลุมวัสดุ : หนวยนับ :
ชื่อวัสดุ : ประเภทวัสดุ : จํานวนต่ําสุด :
จํานวนคงเหลือ : ชนิดวัสดุ : จํานวนสูงสุด :

วันที่พิมพ เลขที่เอกสาร เอกสารอางอิง Lot Number ตนทุน / หนวย รับจาก จํานวนรับ มูลคารับ จายให จํานวนจาย มูลคาจาย จํานวนคางจาย จํานวนคงเหลือ
DD/MM/YYYY xxxx-47010001 xxxx-47010001 9999999999 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxx 999 9,999.99 999
DD/MM/YYYY xxxx-47010002 xxxx-47010002 9999999999 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxx 999 9,999.99 999 999
DD/MM/YYYY xxxx-47010004 xxxx-47010004 9999999999 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxx 999 9,999.99 999 999
DD/MM/YYYY xxxx-47010010 xxxx-47010010 9999999999 9,999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxx 999 9,999.99 999

รวมตามวัสดุ 9,999 99,999.99 9,999 99,999.99 9,999



มหาวิทยาลัยขอนแกน
   รหัสโปรแกรม : KK-IN-OR-18 STOCK CARD                หนาท่ี : 99/ 99
 ผูพิมพ :                                             วันท่ีพิมพ : DD/MM/YYYY 

คลังพัสดุ : XXXXXXXXXXXXXXXXX
รหัสวัสดุ :   99- 99-99-9999                                   กลุมวัสดุ : หนวยนับ :
ช่ือวัสดุ : ประเภทวัสดุ : จํานวนคงเหลือ :

ชนิดวัสดุ :

วันท่ีพิมพ เลขท่ีเอกสาร เอกสารอางอิง Lot Number รับจาก จํานวนรับ จายให จํานวนจาย จํานวนคงเหลือ
DD/MM/YYYY xxxx-47010001 xxxx-47010001 9999999999 xxxxxxxxxxxxxxxxx 999 999
DD/MM/YYYY xxxx-47010002 xxxx-47010002 9999999999 xxxxxxxxxxxxxxxxx 999 999
DD/MM/YYYY xxxx-47010004 xxxx-47010004 9999999999 xxxxxxxxxxxxxxxxx 999 999
DD/MM/YYYY xxxx-47010010 xxxx-47010010 9999999999 xxxxxxxxxxxxxxxxx 999 999

รวมตามวัสดุ 9,999 9,999



                                                                                                 มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม :  KK-IN-OR-19  รายงานการออกรหัสวัสดุใหม                               หนาที่ : 99/ 99
ผูพิมพ : วันที่พิมพ : DD/MM/YYYY

คณะ : XXXXXXXXXXXXXXXXX

วันที่ขึ้นทะเบียนวัสดุ หนวยงานที่ขอซื้อ รหัสวัสดุ
DD/MM/YYYY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99-99-99-9999

99-99-99-9999
99-99-99-9999
99-99-99-9999

รวมรายการวัสดุท่ีขึ้นทะเบียน ......................................... รายการ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 99-99-99-9999

99-99-99-9999
99-99-99-9999
99-99-99-9999

รวมรายการวัสดุท่ีขึ้นทะเบียน ......................................... รายการ

ชื่อวัสดุ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม : KK-IN-OR-20 รายงานวัสดุหมดอายุ                                   หนาท่ี : 99/ 99
ผูพิมพ :                    วันท่ีพิมพ : DD/MM/YYYY

ชวงวันท่ี     จาก:                            ถึง : 
คลังพัสดุ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ประเภทวัสดุ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ชนิดวัสดุ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รหัสวัสดุ ช่ือวัสดุ Lot Number วันท่ีหมดอายุ จํานวน หนวยนับ ตนทุน/หนวย มูลคา
99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 DD/MM/YYYY 999 xxxxx 999.00 999.00

9999999999 DD/MM/YYYY 999 xxxxx 999.00 999.00
9999999999 DD/MM/YYYY 999 xxxxx 999.00 999.00

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 DD/MM/YYYY 999 xxxxx 999.00 999.00
9999999999 DD/MM/YYYY 999 xxxxx 999.00 999.00

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 DD/MM/YYYY 999 xxxxx 999.00 999.00
9999999999 DD/MM/YYYY 999 xxxxx 999.00 999.00
9999999999 DD/MM/YYYY 999 xxxxx 999.00 999.00

99-99-99-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999999999 DD/MM/YYYY 999 xxxxx 999.00 999.00
รวมตามชนิดวัสดุ :

รวมตามประเภทวัสดุ :



 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รหัสที่ใชในรายงานการออกแบบ 



รหัสท่ีใชในรายงานการออกแบบ 
 
1. รหัสระบบงาน 

รหัส ความหมาย 
PL ระบบวางแผนงบประมาณ (PLANING) 
AE ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  (ASSESSMENT AND EVALUATION) 
BG ระบบงบประมาณ (BUDGETING) 
PO ระบบจัดซื้อจัดจาง (PURCHASE ORDER) 
IN ระบบคลังพัสดุ (INVENTORY) 
FA ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร (FIX ASSET) 
AR ระบบลูกหนี้ (ACCOUNT RECEIVABLE) 
AP ระบบเจาหนี้ (ACCOUNT PAYABLE) 
PY ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน (PAYROLL) 
FN ระบบงานรับ/จายเงิน (FINANCE) 
AV ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง (ADVANCE ACCOUNT RECEIVABLE) 
GL ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคงคาง (GENERAL LEDGER) 
CT ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม (ACTIVITY BASED COSTING) 

 
2. รหัสเอกสาร 

รหัส ความหมาย 
OD เอกสารสงออก (Output Document) 
ID เอกสารรับเขา (Input Document) 
OR รายงานสงออก  (Output Report) 
IR รายงานรับเขา (Input Report) 

 
 
3. รหัสหนาจอการการทํางาน 

รหัส ความหมาย 
KK มหาวิทยาลัยขอนแกน 
RT หนาจอการบันทึกขอมูลหลัก (Master File) 
DT หนาจอการบันทึกรายการประจําวัน (Transaction) 
QY หนาจอการประมวลผล (Query) 
PC หนาจอประมวลผล (Process) 
CF ขั้นตอนการทํางาน (Conceptual Flow) 

 



4. รหัสที่ใชในการ Control Point 
รหัส ความหมาย 
M Manual หมายถึง ตรวจสอบโดยผูปฏิบัติงาน 
S System หมายถึง ตรวจสอบโดยผานระบบคอมพิวเตอร 

M,S Manual and System หมายถึง ตรวจสอบโดยผูปฏิบัติงานและตรวจสอบโดยผานระบบ
คอมพิวเตอร 
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