ขั้นตอนเบิกวัสดุ (โดยสังเขป)
กรณีเบิกวัสดุ ทีส่ ำรองในคลังพัสดุ 39 รำยกำร
1. ผู้ขอเบิกวัสดุ เลือกรำยกำรวัสดุที่ต้องกำรใช้ ตำมแบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ (พด 1 ) (39 รำยกำร) โดยใส่
เครื่องหมำย ในช่องว่ำงหลังรำยกำรวัสดุ และลงจำนวนที่ต้องกำรเบิกในช่องถัดไป
2. ผู้ขอเบิกวัสดุ นำเสนอใบเบิกพัสดุ (พด 1) ต่อหัวหน้ำงำน/หัวหน้ำหน่วย/หัวหน้ำสำขำ เพื่อลงนำม
กำกับเอกสำร ในนำมผู้เบิกพัสดุ
3. ผู้ขอเบิกวัสดุ นำส่งใบเบิกพัสดุ (พด 1) ทีห่ น่วยพัสดุ ภำยในวันศุกร์ของแต่ละสัปดำห์
4. ผู้ ข อเบิ ก วั ส ดุ ติ ด ต่ อ ขอรั บ พั ส ดุ ในวั น อั งคำรถั ด ไป พร้ อ มลงนำมก ำกั บ เอกสำร บริ เวณรั บ พั ส ดุ
ที่หน่วยพัสดุ อำคำร 2 ชั้น 1
กรณีใช้ในหน่วยงำน (รำยกำรวัสดุ ไม่มสี ำรองในคลังพัสดุ ตำมแบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ พด 2 )ผู้ขอเบิกวัสดุ ลง
รำยกำรวัสดุที่ต้องกำรใช้ ตำมแบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ (พด 2 )โดยแนบรูปภำพ รำยละเอียดพัสดุ ประกอบเพื่อ
ควำมชัดเจและจัดซื้อถูกต้อง
1. ผู้ขอเบิกวัสดุ นำเสนอใบเบิกพัสดุ (พด 2) ต่อหัวหน้ำงำน/หัวหน้ำหน่วย/หัวหน้ำสำขำ เพื่อลงนำม
กำกับเอกสำร ในนำมผู้เบิกพัสดุ
2. ผู้ขอเบิกวัสดุ นำส่งใบเบิกพัสดุ (พด 2) ที่หน่วยพัสดุ
3. หน่วยพัสดุ แจ้งประสำนร้ำนค้ำ(ขอใบเสนอรำคำจำกร้ำนค้ำ) ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย นำเสนอผู้บริหำร
เพื่อขออนุมัติโดยผ่ำนหัวหน้ำงำน/หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
4. กรณีผู้บริหำรอนุมัติ/หน่วยพัสดุ ขอใบเสนอรำคำจำกร้ำนค้ำ/จัดซื้อวัสดุ/ร้ำนค้ำส่งสินค้ำ/หน่วยพัสดุ
แจ้งผู้ขอเบิกวัสดุ รับพัสดุ
5. กรณีผู้บริหำรไม่อนุมัติ/หน่วยพัสดุแจ้งผู้ขอเบิกวัสดุรับทรำบ
กรณีใช้ในโครงกำรฯ (ไม่สำมำรถเบิกพัสดุ ที่มสี ำรองในคลังพัสดุได้ ตำมแบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ พด 2 )
1. ผู้ ด ำเนิ น โครงกำรฯ/ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงกำรฯ ลงรำยกำรเบิ ก วั ส ดุ ที่ ต้ อ งกำรใช้ ตำมแบบฟอร์ ม
ใบเบิกพัสดุ (พด 2) โดยแนบรูปภำพ รำยละเอียดพัสดุ ประกอบเพื่อควำมชัดเจนและจัดซื้อถูกต้อง
2. ผู้ดำเนินโครงกำรฯ/ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ นำส่งใบเบิกพัสดุ (พด 2 )ที่หน่วยพัสดุ
3. หน่ ว ยพั ส ดุ แจ้ งประสำนร้ ำนค้ำ (ขอใบเสนอรำคำจำกร้ำนค้ำ) ประมำณกำรค่ำใช้จ่ ำย น ำเสนอ
ผู้บริหำร เพื่อขออนุมัติโดยผ่ำนหัวหน้ำงำน/หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
4. กรณีผู้บริหำรอนุมัติ/หน่วยพัสดุ ขอใบเสนอรำคำจำกร้ำนค้ำ/จัดซื้อวัสดุ/ร้ำนค้ำส่งสินค้ำ/หน่วยพัสดุ
แจ้งผู้ดำเนินโครงกำรฯ รับพัสดุ
5. กรณีผู้บริหำรไม่อนุมัติ/หน่วยพัสดุแจ้งผู้ดำเนินโครงกำรฯ รับทรำบ

พด1/....................
ใบเบิกพัสดุ (พด1)
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
วันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ.........................
งำน/หน่วย/สำขำ..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
จำนวนที่ต้องกำรเบิก
ลำดับที่
รำยกำร
หน่วยนับ
(ใส่เครื่องหมำย
หน้ำจำนวน)
1
กระดำษถ่ำยเอกสำร 70 แกรม ขนำด A4
รีม
2
ลวดเย็บกระดำษ เบอร์ 8-1 เอ็ม
กล่อง
3
ลวดเย็บกระดำษ ขนำด 10 มม.
กล่อง
4
คลิบเสียบกระดำษ
กล่อง
5
คลิบหนีบสีดำ เบอร์ 108
กล่อง
6
คลิบหนีบสีดำ เบอร์ 109
กล่อง
7
คลิบหนีบสีดำ เบอร์ 110
กล่อง
8
คลิบหนีบสีดำ เบอร์ 111
กล่อง
9
คลิบหนีบสีดำ เบอร์ 112
กล่อง
10
ยำงลบชนิดก้อน
ก้อน
11
ถ่ำนอัลคำไลน์ 1.5V AAA
ก้อน
12
ถ่ำนอัลคำไลน์ 1.5V AA
ก้อน
13
ถ่ำนไฟฉำย AA ก้อนเขียว
ก้อน
14
ถ่ำนไฟฉำย ขนำดจิว๋ AAA ก้อนเขียว (บรรจุเป็นก้อน)
ก้อน
15
น้ำยำลบคำผิด (ชนิดขวด)
ขวด
16
ใบมีดคัตเตอร์ขนำดเล็ก
ซอง
17
ใบมีดคัตเตอร์ขนำดใหญ่
ซอง
18
ปำกกำลูกลืน่ (สีดำ)
ด้ำม
19
ปำกกำลูกลืน่ (สีแดง)
ด้ำม
20
ปำกกำลูกลืน่ (สีนำเงิ
้ น)
ด้ำม
21
ปำกกำเขียนกระดำนขำว (สีดำ)
ด้ำม
22
ปำกกำเขียนกระดำนขำว (สีแดง)
ด้ำม
23
ปำกกำเขียนกระดำนขำว (สีน้ำเงิน)
ด้ำม
24
ดินสอดำ 2B
แท่ง
25
แผ่น CD - R
แผ่น
26
แผ่น DVD-R
แผ่น
27
แฟ้มสอดพลำสติก ขนำด A4 1 ช่อง
แฟ้ม
28
เทปใส ขนำด 3/4 นิว้
ม้วน
29
เทปโฟมกำวสองหน้ำ (ขนำดเล็ก)
ม้วน
30
เทปติดสันหนังสือ ขนำด 1 นิว้
ม้วน
31
เทปติดสันหนังสือ ขนำด 1 1/2 นิว้
ม้วน
32
เทปติดสันหนังสือ ขนำด 2 นิว้
ม้วน
33
กำวยูฮู (UHU)
หลอด
34
ไส้แฟ้มเอนกประสงค์ ขนำด A4 (ไส้แฟ้ม 11 รู)
ห่อ
35
ไม้บรรทัดพลำสติก ขนำด 12"
อัน
36
คัตเตอร์ขนำดเล็ก
อัน
37
คัตเตอร์ขนำดใหญ่
อัน
38
ทีเ่ ย็บกระดำษ เบอร์ 8 พร้อมที่ถอนแซะ
อัน
39
ทีเ่ ย็บกระดำษ เบอร์ 10
อัน

ตัวอย่ าง เบิก 39 รายการ

(ลงชื่อ)..................................................................ผู้เบิกพัสดุ
(.....ผู้ลงนำมกำกับ หัวหน้ำงำน/หัวหน้ำหน่วย/หัวหน้ำสำขำ......)

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้อนุมัติจ่ำยพัสดุ
(….ผู้ลงนำมกำกับ....หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่/หัวหน้ำพัสดุ.........)

(ลงชื่อ)..................................................................ผู้รับพัสดุ
(..ผู้ลงนำมกำกับ ธุรกำร/จ.บริหำร/พนักงำน/ผู้ดูแล.....)

(ลงชื่อ)..................................................................ผู้จ่ำยพัสดุ
(...ผู้ลงนำมกำกับ...พัสดุ...............................)

2

2

2

2

2

พด 2/............
ใบเบิกพัสดุ (พด 2)

ตัวอย่ าง

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
วันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ.........................

งำน/หน่วย/สำขำ..............................................................................................................................................................
ลำดับ
ที่

รำยกำร

ยอด
คงเหลือ

จำนวนที่ต้องกำร
เบิก

1

กรรไกรตัดกระดำษ

0

1 อัน

2

แฟ้มสันกว้ำง

3

5

แฟ้ม

3

กระดำษกำวย่น ขนำด 2 นิว้

1

3

ม้วน

หน่วยพัสดุประมาณราคา

รำคำต่อหน่วย

รวมเป็นเงิน

เรียน คณบดีบดีคณะพยำบำลศำสตร์
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้เบิกพัสดุ
(ผู้ลงนำมกำกับ หัวหน้ำงำน/หัวหน้ำหน่วย/หัวหน้ำสำขำ/ผู้ดำเนินกำรโครงกำรฯ)
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้จ่ำยพัสดุ

เพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติรำยกำรเบิกพัสดุ
รวมเป็นเงิน..........................................................บำท
(ลงชื่อ).................................................พัสดุ/หัวหน้ำงำน

(....ผู้ลงนำมกำกับ พัสดุ..............................)
(ลงชื่อ).................................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้รับพัสดุ

อนุมตั ิ

(ผู้ลงนำมกำกับ ธุรกำร/จ.บริหำร/พนักงำน/ผู้ดูแล/ผู้ดำเนินกำรโครงกำรฯ)
(ลงชื่อ).................................คณบดี/รักษำกำรแทนคณบดี

ไม่อนุมตั ิ

