
ตัวช้ีวัดท่ี 3.13 : รอยละท่ีลดลงของขอผิดพลาดดานเอกสารการจัดทําใบส่ังซ้ือส่ังจาง/ 
ตรวจรับพัสดุ 

................................................................................ 

 เนื่องจากในข้ันตอนของการสงเอกสารมาบันทึกใบสั่ง ซ้ือ/จาง (PO.) และตรวจรับพัสด ุ
กอนสงเบิกจาย กลุมพัสดุไดตรวจพบขอผิดพลาดจากการจัดทําเอกสารไมถูกตองและไมครบถวนจํานวนมาก ทําใหตอง
สงคืนเอกสารเพ่ือแกไข เกิดความลาชาในข้ันตอนดังกลาว รวมถึงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการบันทึกใบสั่งและตรวจรับ
ไมมีแนวทางในการตรวจสอบเอกสารท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับมีขอสังเกตจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) ในเรื่องของความถูกตองครบถวนของเอกสารใบสั่งซ้ือสั่งจาง และเอกสารในการตรวจรับพัสดุ ดังนั้น 
กลุมพัสดุ จึงไดดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดนี้ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินความถูกตองครบถวนของเอกสาร ใน 2 สวน คือ 
1) เอกสารท่ีหนวยงานสงมาบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจาง (PO) ในระบบ GFMIS และ 2) เอกสารการตรวจรับพัสดุ
เพ่ือบันทึกตรวจรับพัสดุในระบบกอนสงเบิกจายท่ีกลุมการเงิน เพ่ือใหเจาหนาท่ีพัสดุมีมาตรฐานในการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการจัดทําใบสั่งและการตรวจรับพัสดุ ท่ีสามารถลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานในข้ันตอนดังกลาวได 

ระดับท่ี 1 : Assessment การวิเคราะหสถานการณ 
1.1 ผลการวิเคราะหสถานการณ 
เอกสารของการจัดทําใบส่ังซ้ือส่ังจาง ใน 5 เดือนแรก จะเปนการแบงระยะของการจัดเก็บขอมูล  

โดยใบสั่ ง ซ้ือตองมีรายละเอียดท่ีถูกตอง ครบถวน เชน จํานวนเงิน กําหนดสงมอบ ระยะเวลารับประกัน 
ผูลงนามใบสั่ง/ผูลงนามรับใบสั่ง ใบเสนอราคาของคูสัญญาตองมีการลงนามและประทับตรา (ถามี) เลขท่ีโครงการ และ
เลขคุมสัญญาตองตรงกับการขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจาง เก็บขอมูลในสาระสําคัญ ดังนี้  

1. การตรวจใบเสนอราคา
2. การตรวจรายงานขอซ้ือขอจาง
3. การออกใบสั่งในระบบ GFMIS
- 2 เดือนแรก (พ.ย - ธ.ค.64) เปนการเก็บขอมูลระดับ LE เนื่องจากยังไมมีจัดเก็บขอมูลเดิม 
- 2 เดือนหลัง (ม.ค. - ก.พ.65) เปนการใหแนวทางในการจัดทําเพ่ือลดขอผิดพลาด และ 

ประเมินขอมูล เพ่ือเปนผลผลิตและผลลัพธในรอบแรก ในรูปของรอยละ (เปรียบเทียบขอมูลจากขอมูล LE และขอมูล 
ท่ีไดหลังจากใหแนวทางกับหนวยงาน) 

เอกสารของการตรวจรับพัสดุ เปนการจัดเก็บขอมูล ของการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง วามี
การลงนามรับไวเปนหลักฐานถูกตองหรือไม มีการแจงปรับและหนังสือสงวนสิทธิการปรับฯ (กรณีผิดสัญญาการสงมอบ 
ระยะเวลาและจํานวนเงินท่ีปรับ ถูกตองหรือไม) ระยะเวลาการตรวจรับพัสดุเกิน 5 วันทําการหรือไม กรณีเกิน มีการ
ขอขยายเวลา พรอมเหตุผลหรือไม ฯลฯ โดยการจัดเก็บขอมูล ทําในลักษณะเดียวกันการประเมินความถูกตองครบถวน
ของเอกสารการจัดทําใบสั่งซ้ือสั่งจาง 

การดําเนินงานเปนการประเมินผลจากการจัดเก็บขอมูลท่ีหนวยงานสวนกลางสงเอกสารเพ่ือมา
บันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจาง และบันทึกการตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS โดยการ checklist เอกสารประกอบการจัดทําวา
ถูกตองครบถวนหรือไม โดยใชแบบบันทึกการจัดเก็บเปนตัวนําเขาขอมูล เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนในการวิเคราะห 
ประกอบรายงานดานผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานระดับ Le (Level) ของการดําเนินงานปจจุบันมาวิเคราะห GAP 
เพ่ือนําไปสูการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนี้  

เอกสารแนบ ตวัชี �วดัที� 3.13



  1.2  ผลการวิเคราะหกลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ดานความตองการ ความคาดหวัง 
และความผูกพัน 

 ดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
   เฉพาะหนวยงานสวนกลาง ท่ีมีหนวยเบิกจายเดียวกันคือ รหัส 2100900006 กองคลังมี 
หนาท่ีตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทําใบสั่งซ้ือสั่งจาง (PO) และบันทึกตรวจรับในระบบ GFMIS  
   ดานความตองการ ความคาดหวัง /ความผูกพัน  
   - ความตองการ ความคาดหวัง 
    หนวยงานกํากับดูแล คือ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และผูบริหารหนวยงาน คาดหวังให 
ทุกหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ไมใหเกิดขอผิดพลาด และ 
จัดเอกสารการตรวจรับพัสดุใหถูกตอง ครบถวน ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือเวียน
กรมอนามัยท่ี สธ. 0903.05/ว2354 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 และลดจํานวนขอสังเกตของสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินในการตรวจเอกสารในการจัดซ้ือจัดจางได 
   - ความผูกพัน 
   เม่ือตรวจพบขอแกไขของการจัดทําเอกสาร  กลุมพัสดุ กองคลังแจงหนวยงานเพ่ือแกไข  
โดยหนวยงานนั้นๆ  ไดติดตาม ประสาน และแจงการแกไขกลับโดยไมลาชา  

  1.3  ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) 

 
 
 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน ประเภทในการติดตอ เบอรโทรศัพท หมายเหตุ

1 กรมอนามัย อนุมัติ ลงนามในการจัดซื้อจัดจางและสัญญา 0 2590 4001, 4005, 4013, 4017  -

2 สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4041  -

3 กลุมตรวจสอบภายใน ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4630  -

4 กลุมพัฒนาระบบบริหาร ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4229  -

5 สํานักงานเลขานุการกรม ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4046, 4810-11  -

6 กองการเจาหนาที่ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4093  -

7 กองคลัง ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4134, 4037-8  -

8 กองสงเสริมความรอบรูและสื่อสารสุขภาพ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4025  -

9 สํานักทันตสาธารณสุข ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4210  -

10 กองแผนงาน ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4285  -

11 สํานักโภชนาการ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4331  -

12 กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4355  -

13 สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4188  -

14 สํานักอนามัยการเจริญพันธุ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4172  -

15 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4588  -

16 สํานักสงเสริมสุขภาพ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4401  -

17 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4318  -

18 ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2968 7603  -

19 กองกฎหมาย กรมอนามัย ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4236  -

20 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4288  -

21 สํานักอนามัยผูสูงอายุ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4500  -

22 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4443  -

รายชื่อผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย สําหรับการเก็บขอมูลความถูกตอง ครบถวนของเอกสารการจัดทําใบสั่ง/ตรวจรับพัสดุ



ระดับท่ี 2 : Advocacy   
2.1 มาตรการ 

กองคลังไดนํา GAP จากการวิเคราะห มาจัดทําเปนมาตรการไดดังนี้  
ช่ือมาตรการ การลดขอผิดดานเอกสารการจัดทําใบส่ังซ้ือส่ังจางและการตรวจรับพัสด ุ

หลักการและเหตุผล เพ่ือใหหนวยงานปฏิบัติตามแนวทางการจัดทําใบสั่งซ้ือสั่งจางและการตรวจรับพัสดุได
ถูกตองครบถวน 

PIRAB GAP 
P การรับรูของบุคลากรในหนวยงานสวนกลางดานพัสดุ มีความรูในการจัดทําเอกสารใบสั่ง

ซ้ือสั่งจาง และการตรวจรับพัสดุ 
A สื่อสารประเด็นความรูดานการจัดทําเอกสารใบสั่งซ้ือสั่งจาง และการตรวจรับพัสด ุ

แนวทางการพัฒนา 
1 การกําหนดหัวขอในการ Checklist ขอมูล เพ่ือลดขอผิดดานเอกสารการจัดทําใบสั่งซ้ือ

สั่งจางและการตรวจรับพัสด ุ
 
 
2.2 ประเด็นความรูท่ีใหผูรับบริการ  

    กองคลังไดกําหนดประเด็นความรูท่ีใหกับผูรับบริการ คือ เจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานสวนกลาง 
ช่ือประเด็นความรู - การสื่อสาร 

- สาระสําคัญของเอกสารประกอบสัญญา 
- เอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ 
- พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- กฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ 

เหตุผลการนําประเด็น
ความรูมาใช  

     -    เพ่ือใหบุคลากรดานพัสดุของหนวยงานสวนกลาง มีความรู และลดขอผิดพลาด
ในการจัดทําเอกสารประกอบสัญญา และเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ 

กลุมเปาหมาย  เจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานสวนกลาง 
 
 
ระดับท่ี 3 : Management and Governance 
กองคลังไดจัดทําแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู ดังนี้ 

ชื่อกิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย วันเร่ิมตน วันสิ้นสุด ผลการ
ขับเคลื่อน 

1. กําหนดหัวขอการ Checklist ขอมูล ฉบับ 1 พ.ย. 64 พ.ย. 64  
2. เก็บขอมูลระยะที่ 1 (ระดับขอมูล Le) รายงาน 1 พ.ย. 64 ธ.ค. 64  
3. ใหชุดความรูการจัดทําเอกสารประกอบ
สัญญา และเอกสารประกอบการตรวจรับ
พัสด ุ

คร้ัง 1 1 ม.ค. 65 15 ม.ค. 65  

4. เก็บขอมูลระยะที่ 2 เปรียบเทียบกับ
ขอมูลระดับ Le 

รายงาน 1 16 ม.ค. 65 15 ก.พ. 65  

5. รายงานผล ฉบับ 1 16 ก.พ. 65 28 ก.พ. 65  

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ  ผังกระบวนการ ระยะเวลา จุดควบคุม ผูรับผิดชอบ

1 15 นาที เจาหนาที่ธุรการกลุมพัสดุรับเรื่อง เจาหนาที่

ธุรการ

2 30 นาท/ี

เรื่อง

เจาหนาที่พัสดุ ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร ใบสั่งฯ/ตรวจรับ

พัสดุ ตามใบ check list พรอมลงเลขที่ใบสั่ง

ซื้อ/จาง หนวยงานที่ตรวจพรอมลงชื่อผูตรวจสอบ 

เจาหนาที่พัสดุ

3 2 - 3 วัน คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด วิเคราะหประเด็น/ขอผิดพลาด จากใบ

 check list ของแตละหนวยงานที่ตรวจสอบหนวยงานละ 10 

เรื่อง

เจาหนาที่พัสดุ

4 2 วัน คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด ดําเนินการนําขอมูลที่วิเคราะหแลว  

มาจัดทําชุดความรู

เจาหนาที่พัสดุ

5 1 วัน คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด ใหชุดความรูแกผูรับบริการ และ

ประชาสัมพันธในไลนกลุม  และแจงเปนหนังสือเวียน

เจาหนาที่พัสดุ

6 2 - 3 วัน คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด ดําเนินการประเมินผลหลังการ

เผยแพรชุดความรู โดยการตรวจสอบเอกสาร ตามหัวขอการ 

check list ระยะที่ 2  

เจาหนาที่พัสดุ

7 1 วัน คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด ดําเนินการสรุปประเมินผลหลังการ

เผยแพรชุดความรู โดยเปรียบเทียบขอมูลระยะที่ 2 

เปรียบเทียบกับระดับ LE (ระยะที่ 1)

เจาหนาที่พัสดุ

กระบวนการตรวจสอบขอผิดพลาดดานเอกสารการจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง/ตรวจรับพัสดุ

สงใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ดําเนินการ
ตรวจสอบเอกสารใบส่ังฯ/ตรวจรับพัสดุ 
ระยะ 1 ตามหัวขอการ check list

นําขอมูลท่ีวิเคราะหแลว 
มาจัดทําชุดความรู

วิเคราะหประเด็น/ขอผิดพลาด จากใบ 
check list ของแตละหนวยงานท่ีตรวจสอบ

หนวยงานละ 10 เร่ือง 

ใหชุดความรูแกผูรับบริการ
และประชาสัมพันธในไลนกลุม 

และแจงเปนหนังสือเวียน

ประเมินผลหลังการเผยแพรชุดความรู
โดยการตรวจสอบเอกสาร ตามหัวขอการ check list 

ระยะท่ี 2

รับเร่ือง

สรุปการประเมินผล



 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานมี 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี ๑ เจาหนาท่ีธุรการกลุมพัสดุรับเรื่อง 

 ข้ันตอนท่ี 2 เจาหนาท่ีพัสดุ ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร ใบสั่งซ้ือ/จาง จํานวน 5 ข้ันตอน พรอมลงเลขท่ีใบสั่ง

ซ้ือ/จาง หนวยงานท่ีตรวจพรอมลงชื่อผูตรวจสอบ (ตามเอกสารแนบ 1) 

 ข้ันตอนท่ี 3 คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด วิเคราะหประเด็น/ขอผิดพลาด จากใบ check list ของแตละหนวยงาน

ท่ีตรวจสอบหนวยงานละ 10 เรื่อง 

 ข้ันตอนท่ี 4 คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด ดําเนินการนําขอมูลท่ีวิเคราะหแลวมาจัดทําชุดความรู 

 ข้ันตอนท่ี 5 คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด มอบชุดความรูใหแกเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และประกาศเผยแพร 3 

ชองทาง 

 ข้ันตอนท่ี 6 คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด ดําเนินการประเมินผลหลังการเผยแพรความรู โดยการตรวจสอบเอกสาร

ใบสั่งซ้ือสั่งจาง/ตรวจรับพัสด ุ

 ข้ันตอนท่ี 7 คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัดดําเนินการสรุปประเมินผลหลังการเผยแพรความรู 

 



การตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่.................................... 

การตรวจใบเสนอราคา 

  1. วันที่ของการเสนอราคาต้องหลังจากอนุมัติรายงานขอซ้ือขอจ้าง 
  2. ต้องเรียนหัวหน้าส่วนที่ต้องการเสนอราคา 
 3. รายการที่เสนอราคาต้องตรงกับ TOR   สเปค หรือรายละเอียดที่กรรมการก าหนด 
 4. ราคาถูกต้อง เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมเรียบร้อยแล้ว  
      ถ้าไม่ได้เข้าภาษีมูลค่าเพ่ิมต้องหมายเหตุในใบเสนอราคาด้วยว่าไม่เข้าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 5. รายละเอียดใบเสนอราคาต้องครบถ้วน ได้แก่ ก าหนดส่งมอบ ก าหนดยืนราคา ค่าปรับ  
         การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 6. การลงนามโดยผู้มีอ านาจ การมอบอ านาจ เอกสารการมอบอ านาจ การติดอาการแสตมป์และเอกสารแนบท้าย 
         กรณีมอบอ านาจ การประทับตราบริษัท ที่อยู่บริษัท เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 

ขั้นตอนการด าเนินการซื้อจ้าง 

 1. รายงานขอซ้ือจ้างเป็นไปตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 ที่ด าเนินงานในระบบ e-GP 
 2. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง จากระบบ e-GP 
 3. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP 
 4. ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

การออกใบสั่งในระบบ GFMIS 

 1. เลือกรายการใบสั่งถูกต้อง เช่น ใบสั่งซ้ือ ใบสั่งจ้าง 
 2. เลขที่ใบสั่งไมซ้่ ากัน วันที่ในใบสั่งต้องหลังจากได้รับอนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง 
 3. ก าหนดส่งมอบตรงกับใบเสนอราคา และ TOR  สเปค หรือรายละเอียดคุณลักษณะ ที่กรรมการก าหนด 
 4. ชื่อรายการในใบสั่ง จ านวนเงินตัวเลขและตัวหนังสือถูกต้อง ระยะเวลาก าหนดส่งมอบ สถานที่ส่งมอบ  
        ระยะเวลารับประกัน เงื่อนไขการปรับตรงกับ รายงานขอชื้อขอจ้าง TOR   สเปค หรือรายละเอียดคุณเฉพาะ  
        ที่กรรมการก าหนด 
 5. กรณีจ้างติดอาการแสตมป์ถูกต้อง 
 6. ใบสั่งลงนามโดยผู้มีอ านาจถูกต้องทั้งผู้สั่งซื้อ/จ้าง และผู้รับใบสั่งซ้ือ/จ้าง 
 7. มีเอกสารรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งครบถ้วน ได้แก่ TOR  สเปค หรือรายละเอียดคุณลักษณะ  
         หลักฐานการมอบอ านาจในการรับใบสั่ง 

การตรวจรับพัสดุ 

 1. ใบส่งของมีรายละเอียดเป็นไปตามใบเสนอราคา ได้แก่ ชื่อรายการสินค้า รายละเอียดของสินค้า  
         จ านวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ระยะเวลารับประกัน วันที่ส่งมอบไม่เกินก าหนดการส่งมอบ 
 2. ใบกรรมการตรวจรับ ได้แก่ ชื่อคณะกรรมการพร้อมต าแหน่งตรงกับรายงานขอชื้อขอจ้าง รายการสิ้นค้าท่ีรับมอบ 
         จ านวนเงิน ตรงกับใบส่งของ ระยะเวลาการตรวจรับไม่เกิน 5 วันท าการ หลังจากได้รับใบส่งของ 

ใบปะหน้าเพื่อขอกันเงิน (PO) และใบปะหน้าเพื่อส่งเบิก 

 1. รหัสศูนยต์้นทุน ผลผลติ กิจกรรมหลัก รหัส GF ประเภทค่าใช้จ่าย ต้องเป็นไปตามที่ได้รับงบประมาณ 
 
                                                                         ลงชื่อผู้ตรวจ........................................ 

 

หัวข้อการ check list 
ข้อมูล 


