
หนา: 1 จาก 6   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ ครุภัณฑ

กระบวนการหลัก: 2. งานครุภัณฑ (MM)
กระบวนการยอย: MM-06 การตัดจําหนายครุภัณฑ

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

รายงานผล
การตรวจนับรายการครุภัณฑ

รายงานผล
การตรวจนับรายการครุภัณฑ

1. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑจัดทําบันทึก
ขอความขออนุมัติ/คําส่ังจัดต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
และสงใหผูมีอํานาจอนุมัติ

2. ผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ/ลงนาม
คําส่ัง

หมายเหตุ: 
ผูมีอํานาจอนุมัติ คือ อธิการบดี

กรณีไมอนุมัติ
3. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑดําเนินการแกไข

กรณีอนุมัติ
4. ผูมีอํานาจอนุมัติลงนามอนุมัติ/คําส่ัง 

และสงเอกสารคืนเจาหนาที่งานครุภัณฑ

5. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑตรวจสอบ
มูลคาครุภัณฑท่ีตองการตัดจําหนายใน
ระบบ AX / Intraexpense

6. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑจัดประชุมหา
ขอเท็จจริง จําหนาย/สูญหายรวมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง

7. คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
ประชุมหาขอเท็จจริง จําหนาย/สูญหาย

8. คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
จัดทําบันทึกขอความสรปุรายการ
ครุภัณฑจําหนายและสูญหายสงให
เจาหนาท่ีงานครุภัณฑ

9. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑจัดทําบันทึก
ขอความเพื่อขอดําเนินการดังน้ี
- กรณีครุภัณฑจําหนายเพ่ือทําประกาศ
- กรณีครุภัณฑสูญหายเพื่อสงตอนิติกร
เพ่ือหาผูรับผิด
และเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ

10. ผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ:
ผูมีอํานาจอนุมัติ คือ อธิการบดี

กรณีไมอนุมัติ
11. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑดําเนินการแกไข

กรณีอนุมัติ
12. ผูมีอํานาจอนุมัติลงนามอนุมัติ และสง

เอกสารคืนเจาหนาที่งานครุภัณฑ

เจาหนาท่ีงานครุภัณฑ คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง

จัดทําบันทึกขอความ
และสงให

ผูมีอํานาจอนุมัติ

จัดประชุม
หาขอเท็จจริง

จําหนาย/สูญหาย

ผูมีอํานาจอนุมัติ

พิจารณา
อนุมัติ

บันทึกขอความ
จัดตั้งคณะ
กรรมการ

อนุมัติ?

บันทึกขอความ
จัดต้ัง คณะ
กรรมการ

ลงนามอนุมัติคําส่ัง
และสงเอกสารคืน

เจาหนาท่ี 
งานครุภัณฑ

ไมอนุมัติ

อนุมัติ

แกไข
MM-05

การตรวจนับ
ครุภัณฑ

ประชุมหาขอเท็จจริง
จําหนาย/สูญหาย

จัดทําบันทึกขอความ
 และสงใหเจาหนาที่

งานครุภัณฑ
บันทึกขอความ
สรุปผลฯ

เจาหนาท่ีงานครุภัณฑ
จัดทําบันทึก
ขอความ

พิจารณา
อนุมัติ

อนุมัติ?

ลงนามอนุมัติและ
สงเอกสารคืน
เจาหนาท่ี 
งานครุภัณฑ

ไมอนุมัติ

อนุมัติ

บันทึกขอความ
สรุปผลฯ

ไป ก
หนา 2

รายงาน
การตรวจนับ รายการครุภัณฑ

เร่ิมตน

IC

IC

เม่ือดําเนินการตรวจนับเสร็จส้ิน
แลวมีการตัดจําหนายครุภัณฑ

แกไข

AX
ตรวจสอบมูลคา

ครุภัณฑที่ตองการตัด
จําหนาย
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หนา: 2 จาก 6   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ ครุภัณฑ

กระบวนการหลัก: 2. งานครุภัณฑ (MM)
กระบวนการยอย: MM-06 การตัดจําหนายครุภัณฑ

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

Supporting 
Documentsเอกสารประกอบ
การขาย

13. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑพิจารณาประเภท
การตัดจําหนายครุภัณฑ

กรณีขาย
14. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑประสานงาน

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการขาย
โดยใชระเบียบจัดซื้อจัดจางโดยอนุโลม

15. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑจัดทํารายงาน
สรุปผลการตัดจําหนายเสนอใหผูมี
อํานาจอนุมัติ

16. ผูมีอํานาจอนุมัติลงนามรับทราบและสง
เอกสารคืนเจาหนาที่งานครุภัณฑ

หมายเหตุ:
ผูมีอํานาจอนุมัติ คือ อธิการบดี

เจาหนาท่ีงานครุภัณฑ

จาก ก
หนา 1

ผูมีอํานาจอนุมัติ

พิจารณาประเภทการ
ตัดจําหนาย
ครุภัณฑ

ไป ข
หนา 4

ประเภทการตัด
จําหนาย สูญหาย

ขาย

ดําเนินการขาย

Supporting 
Documentsเอกสารประกอบ
การขาย

รายงานผลการ
ตรวจนับรายงานครุภัณฑ

บันทึกขอความ
สรุปผล

จัดทํารายงานสรุป
ผลเสนอใหผูมี
อํานาจอนุมัติ

รายงานสรุปผล

ลงนามรับทราบและสง
เอกสารคืนเจาหนาที่

งานครุภัณฑ
รายงานสรุปผล

Supporting 
Documentsเอกสารประกอบ
การขาย

ไป ค
หนา 3
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หนา: 3 จาก 6   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ ครุภัณฑ

กระบวนการหลัก: 2. งานครุภัณฑ (MM)
กระบวนการยอย: MM-06 การตัดจําหนายครุภัณฑ

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ
การขาย

17. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑแจงรายการตัด
จําหนายใหเจาหนาท่ีงานบัญชี

18. เจาหนาท่ีงานบัญชีตรวจสอบและแจง
กลับวาสามารถตัดจําหนายได

19. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑบันทึกครุภัณฑท่ี
ตองการตัดจําหนายเปน Inactive

20. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑจัดพิมพรายงาน
ครุภัณฑ Inactive จากระบบ AX 

21. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑจัดสงเอกสารให
เจาหนาท่ีงานบัญชี

22. เจาหนาท่ีงานบัญชีบันทึกตัดจําหนาย
ครุภัณฑและดําเนินการต้ังลูกหน้ีตาม
กระบวนการ AC-02 การต้ังลูกหนี้

เจาหนาท่ีงานครุภัณฑ เจาหนาท่ีงานบัญชี

AC-02
การต้ังลูกหนี้

รายงานครุภัณฑ 
Inactive

AX
บันทึกตัดจําหนาย
ครุภัณฑและ

ดําเนินการต้ังลูกหน้ี

AX

AX
จัดพิมพรายงาน
ครุภัณฑ Inactive

บันทึกครุภัณฑท่ี
ตองตัดจําหนาย
เปน Inactive

ไป ง
หนา 6

จัดสงเอกสาร
ใหเจาหนาท่ี
งานบัญชี

รายงานครุภัณฑ 
Inactive

แจงรายการ
ตัดจําหนาย
ใหงานบัญชี

จาก ค
หนา 2

ตรวจสอบและแจง
กลับวาสามารถตัด

จําหนายได
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หนา: 4 จาก 6   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ ครุภัณฑ

กระบวนการหลัก: 2. งานครุภัณฑ (MM)
กระบวนการยอย: MM-06 การตัดจําหนายครุภัณฑ

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

กรณีสูญหาย
23. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑสงบันทึกขอความ

ใหแกงานนิติกร เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ
วาตองมีการชดเชยครุภัณฑหรือไม

กรณีมีการชดเชย
24. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑรับครุภัณฑ และ 

ดําเนินการสรางขอมูลครุภัณฑใหมตาม
กระบวนการ MM-01 การสราง/แกไข
ขอมูลครุภัณฑ

25. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑจัดทํารายงาน
สรุปผลการตัดจําหนายเสนอใหผูมี
อํานาจอนุมัติ

26. ผูมีอํานาจอนุมัติลงนามรับทราบและสง
เอกสารคืนเจาหนาที่งานครุภัณฑ

หมายเหตุ:
ผูมีอํานาจอนุมัติ คือ อธิการบดี

เจาหนาท่ีงานครุภัณฑ

จาก ข
หนา 2

ผูมีอํานาจอนุมัติ

มีการชดเชย?
แจงผูรับผิดชอบ
ดําเนินการชดเชย
ครุภัณฑที่สูญหาย

มี

ไมมี

MM-01
การสราง/แกไข
ขอมูลครุภัณฑ

สงเอกสารใหนิติกร
ตรวจสอบ
การชดเชย

จัดทํารายงานสรุป
ผล เสนอใหผูมี
อํานาจอนุมัติ

รายงานสรุปผล

ลงนามรับทราบและสง
เอกสารคืนเจาหนาที่

งานครุภัณฑ
รายงานสรุปผล

ไป จ
หนา 5
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หนา: 5 จาก 6   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ ครุภัณฑ

กระบวนการหลัก: 2. งานครุภัณฑ (MM)
กระบวนการยอย: MM-06 การตัดจําหนายครุภัณฑ

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

บันทึกขอความ
สรุปผล

27. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑแจงรายการตัด
จําหนายใหเจาหนาท่ีงานบัญชี

28. เจาหนาท่ีงานบัญชีตรวจสอบและแจง
กลับวาสามารถตัดจําหนายได

29. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑบันทึกครุภัณฑท่ี
ตองการตัดจําหนายเปน Inactive

30. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑจัดพิมพรายงาน
ครุภัณฑ Inactive จากระบบ AX

31. เจาหนาท่ีงานครุภัณฑจัดสง
เอกสารใหเจาหนาที่งานบัญชี

32. เจาหนาท่ีงานบัญชีบันทึกตัดจําหนาย
ครุภัณฑ

เจาหนาท่ีงานครุภัณฑ เจาหนาท่ีงานบัญชี

รายงานครุภัณฑ 
Inactive

AX
บันทึกตัดจําหนาย

ครุภัณฑ

AX

AX
จัดพิมพรายงาน
ครุภัณฑ Inactive

บันทึกครุภัณฑท่ี
ตองการตัดจําหนาย

เปน Inactive

 ไป ง
หนา 6

จัดสงเอกสาร
ใหเจาหนาท่ี
งานบัญชี

รายงานครุภัณฑ 
Inactive

แจงรายการ
ตัดจําหนาย
ใหงานบัญชี

จาก จ
หนา 4

ตรวจสอบและแจง
กลับวาสามารถตัด

จําหนายได
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หนา: 6 จาก 6   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง - งานพัสดุ ครุภัณฑ

กระบวนการหลัก: 2. งานครุภัณฑ (MM)
กระบวนการยอย: MM-06 การตัดจําหนายครุภัณฑ

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

รายงานครุภัณฑ
Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ
การขาย

Supporting 
Documents

เอกสารประกอบ
การขายรายงานครุภัณฑ 

Inactive

33. เจาหนาท่ีงานบัญชีจัดพิมพรายงาน
สรุปผลการตัดจําหนายครุภัณฑ

34. เจาหนาท่ีงานบัญชีจัดสงเอกสาร
ใหหัวหนางานบัญชี

35. หัวหนางานบัญชีตรวจสอบความถูกตอง

กรณีไมถูกตอง
36. เจาหนาท่ีงานบัญชีดําเนินการแกไข

กรณีถูกตอง
37. หัวหนางานบัญชีลงนามและสง

เอกสารคืนเจาหนาที่งานบัญชี

38. เจาหนาท่ีงานบัญชีจัดเก็บเอกสารเรียง
ตามวันท่ี

เจาหนาท่ีงานบัญชี

จาก ง
หนา 3,5

หัวหนางานบัญชี

จัดเก็บ
เอกสารเรียง
ตามวันท่ี

วันท่ี

AX
จัดพิมพรายงาน
สรุปผลการตัด
จําหนายครุภัณฑ

รายงานสรุปผล
การจัดจําหนาย

ครุภัณฑ

จัดสงเอกสาร
ใหหัวหนา
งานบัญชี

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

ถูกตอง?

ลงนามและ
สงเอกสารคืน

เจาหนาท่ีงานบัญชี

ไมถูกตอง

ถูกตอง

แกไข

บันทึกขอความ
สรุปผล

รายงานสรุปผล
การจัดจําหนาย

ครุภัณฑ

รายงานครุภัณฑ 
Inactive

บันทึกขอความ
สรุปผล

รายงานสรุปผล
การจัดจําหนาย

ครุภัณฑ

รายงานผลการ
ตรวจนับ

IC
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