7/21/2021

ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และแนวทางการปฏิบตั ิ งานด้านการจัดหาพัสดุ
“จัดหาพัสดุอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา”
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชัน้ 8 อาคาเรียนรวม 8 ชัน้

กาหนด
แผนปฏิ บตั ิ การ
ป้ องกันการทุจริ ต

องค์กรที่ปลอด
การทุจริต

แผนการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต
วิ เคราะห์ความเสี่ยงด้านการ
ทุจริ ต

การจัดซื้อจัดจ้าง
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พรบ.พัสดุ

ระเบียบ
พัสดุ

หนังสือแจ้ง
เวียนต่างๆ

การจัดหาพัสดุเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

จัดหาพัสดุและบริหารอย่างไร
ไม่ให้เกิดปัญหา
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เข้าใจงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
วางแผนการเขียนโครงการ
ดาเนิ นการจัดหาพัสดุตาม พรบ. ระเบียบ
เบิ กจ่ายพัสดุและควบคุมพัสดุ
พัสดุที่หมดความจาเป็ น-ชารุดไม่เก็บ

เข้าใจระบบงบประมาณ: ประเภทของงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิ น

งบประมาณเงิ นรายได้

• เร่งรัดในการเบิ กจ่ายส่วนใหญ่ต้องขออนุมตั ิ
จัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค.64
• การเบิ กจ่ายผ่านระบบ GFMIS
• มีความยืดหยุ่นน้ อย/เงิ นเหลือจ่ายใช้ไม่ได้
• ควรวางแผนกิ จกรรม/โครงการที่จะเร่งรัด
ดาเนิ นการหรือใช้จดั หาเป็ นวัสดุ งานจ้าง
เหมาบริการที่มีความจาเป็ นเร่งด่วน

• มีความยืดหยุ่นสูง
• สามารถบริหารจัดการได้ดีกว่า
• ควรวางแผนจัดทากิ จกรรม/โครงการที่มี
ความจาเป็ นเร่งด่วนน้ อย ดาเนิ นการใน
ไตรมาสที่ 3 หรือ 4
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วางแผนเขียนโครงการ: วางแผนจัดหาพัสดุให้ถกู ต้อง
o
o
o
o
o
o

ประเภทพัสดุ
งานจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น เช่าเหมารถ เช่าห้องประชุม
จ้างทาวิ ดีโอ ฯลฯ
วัสดุ เช่น กระดาษ ปากกา ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
ครุภณ
ั ฑ์
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งานจ้างออกแบบ
งานจ้างที่ปรึกษา

งบแผ่นดิ น

งบรายได้

















วางแผนเขียนโครงการ: วางแผนจัดหาพัสดุให้ถกู ต้อง(ต่อ)
ค่าตอบแทน

งบดาเนิ นงาน/งบอุดหนุน
ค่าใช้สอย

เงิ นที่จ่ายตอบแทน รายจ่ายเพื่อให้
ให้แก่ผทู้ ี่ปฏิ บตั ิ งาน ได้มาซึ่งบริ การ
ให้ราชการ

งบลงทุน
ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง

ค่าวัสดุ

ครุภณ
ั ฑ์

• รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติ ม ปรับปรุงวัสดุ
• รายจ่ายในการจัดหาโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ไม่เกิ น 20,000 บาท/
หน่ วย
• รายจ่ายในการซ่อมบารุงรักษา
ทรัพย์สิน
• รายจ่ายที่ จ่ายพร้อมกับพัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ฯลฯ

รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่ งของที่ มีลกั ษณะ
โดยสภาพคงทน
ถาวรหรือมีอายุการ
ใช้งานยืนนาน เมือ่
ชารุดสามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งาน
ได้ดงั เดิ ม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งที่ ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง รวมถึงสิ่ ง
ต่างๆที่ ยึดตรึงกับ
สิ่ งก่อสร้าง
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วางแผนเขียนโครงการ: วัสดุ-ครุภณั ฑ์จาแนกอย่างไร
วัสดุ

ครุภณ
ั ฑ์

สิ่ งของที่โดยสภาพมีลกั ษณะคงทน แต่มีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานไม่สามารถซ่อมแซมได้

สิ่ งของที่มีลกั ษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือมี
อายุการใช้งานยืนนาน เมื่อชารุดสามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงั เดิ ม

วัสดุคงทน:
วัสดุสิ้นเปลือง:
สิ่ งของที่โดยสภาพมีลกั ษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองไม่คง
สภาพเดิ ม

วัสดุอปุ กรณ์ ประกอบอะไหล่:
สิ่ งของที่ใช้เป็ นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สาหรับการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กบั คืนสภาพดังเดิ ม

วางแผนเขียนโครงการ: งานจ้างเหมาซ่อมบารุง-ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างจาแนกอย่างไร
งานจ้างเหมาบริ การ
งานจ้างเหมาบริการซ่อมบารุงต่างๆ ที่ยึดตรึงกับ
สิ่ งก่อสร้างที่มีมูลค่าตา่ กว่า 50,000 บาท/งาน
งานจ้างเหมาบริการทาสถานที่ การทาพืน้ ที่
สถานที่ที่มีมูลค่าตา่ กว่า 50,000 บาท

ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งานปรับปรุงสิ่ งก่อสร้าง รวมถึงสิ่ งต่างๆที่ยึด
ตรึงกับสิ่ งก่อสร้างมูลค่าเกิ น 50,000 บาท/งาน
งานจ้างเหมาที่ทาให้เกิ ดอาคารหรือสิ่ งปลูก
สร้างที่มีมูลค่าเกิ น 50,000 บาท/งาน
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วางแผนเขียนโครงการ: อยากได้ครุภณั ฑ์-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ทราบวงรอบของงบประมาณ
(1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565)
ทราบปฏิ ทินในการจัดทาคาขอตัง้ งบประมาณแผ่นดิ น
เดือนพฤศจิ กายน 2564 จะทาคาขอปี 2566
อยากได้ครุภณ
ั ฑ์/ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างปี 2566
เตรียมความพร้อมช่วง เม.ย.64-ต.ค. 64

วางแผนเขียนโครงการ: อยากปรับปรุงห้องเรียน/ห้องปฏิบตั ิ การ/ขอครุภณ
ั ฑ์
ทาบันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัยขอให้ดาเนิ นการเขียนแบบรูป
รายการ/ประมาณการเงิ นที่จะใช้ (เม.ย.64-ต.ค. 64)
ขอใบเสรอราคาและคุณลักษณะครุภณ
ั ฑ์กบั ผูป้ ระกอบการ
จานวนไม่น้อยกว่า 3 ราย
เขียนคาขอตัง้ งบประมาณแผ่นดิ นตามแบบฟอร์มส่งคณะ
ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564(พร้อมแบบรูปรายการ/วงเงิ น)
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ดาเนินการจัดหาพัสดุ: ขัน้ ตอนในการจัดหาพัสดุ
1

• ขออนุมตั ิ จดั ซื้อจัดจ้าง(กันเงิ น)
• ให้ผ้ขู าย/ผู้รบั จ้างส่งพัสดุ(ส่งของให้)

2

• ได้หลักฐานเป็ น ใบส่งของ

3

• ส่งหลักฐานให้เจ้าหน้ าที่ พสั ดุ
• เจ้าหน้ าที่ พสั ดุจดั ทาหลักฐานการเบิกจ่าย(ทาชุดเบิก)
• เจ้าหน้ าที่ การเงิ นตรวจสอบหลักฐาน

4

• จ่ายเงิ นให้กบั ผูร้ บั จ้างทางบัญชีธนาคาร

ดาเนินการจัดหาพัสดุ: การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 22 กาหนดให้การทารายงานขอซื้อขอจ้างต้องประกอบด้วย
• เหตุผลความจาเป็ นในการซื้อ/จ้าง
• ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ

• ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง

• วงเงิ นที่ จะซื้อ/จ้าง
• กาหนดเวลาที่ จะใช้พสั ดุ
• วิ ธีที่จะซื้อจ้าง
• หลักเกณฑ์ในการพิ จารณาคัดเลือกข้อเสนอ

• ข้อเสนอเกี่ยวกับการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
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ดาเนินการจัดหาพัสดุ:การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
ราคากลาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ราคาที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
ราคาที่กรมบัญชีกลางจัดทา
ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่ วยงานกลางอื่นกาหนด
ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครัง้ หลังสุดภายใน 2 ปี งบประมาณ
ราคาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการหรือแนวปฏิ บตั ิ ของหน่ วยงานรัฐกาหนด

ดาเนินการจัดหาพัสดุ:การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
ซื้อของเกินราคากลางได้หรือไม่
บันทึกขอนุมตั ิ กบั อธิ การบดีผา่ นหัวหน้ า
เจ้าหน้ าที่พสั ดุ
o แนบเหตุผลความจาเป็ น(ต้องจาเป็ นมาก/สาคัญมาก
ถ้าซื้อตามราคากลางจะเกิดผลเสียต่อราชการ/ซื้อเกิน
ราคาแล้วเกิดผลดีต่อราชการอย่างไร)
o แนบการเปรียบเทียบรายละเอียดของคุณลักษณะตาม
ราคามาตรฐานและคุณลักษณะทีจ่ ะจัดซื้อ
o แนบใบเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 ราย

อธิ การบดีอนุมตั ิ

จัดหาตามระเบียบ(กันเงิ น)
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ดาเนินการจัดหาพัสดุ:การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
การจัดทารายละเอียดงานจ้าง
• หากเป็ นงานจ้างเหมาบริ การต้องมีเอกสารดังนี้
o รายละเอียดงานจ้าง
o ใบเสนอราคา
• หากเป็ นวัสดุอื่นๆ ก็ต้องมีรายละเอียด เช่น ไวนิ ลขนาดเท่าใด
เหล็กขนาดเท่าใด เป็ นต้น

ตัวอย่ำงใบเสนอรำคำงำนจ้ำงเหมำบริกำร
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
ที่
1 ไม้อดั ขนาด 2*5 เมตร
2
2 ตะปู/อุปกรณ์ประกอบ
1
รวมทัง้ สิน้

รำคำต่อหน่วย

ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
ที่
1 ไม้อดั ขนาด 2*5 เมตร
2
2 ตะปู/อุปกรณ์ประกอบ
1
3 ค่าแรง
รวมทัง้ สิน้

รำคำต่อหน่วย

500
550

200
150

รำคำรวม
1,000
550
1,550

1

รำคำรวม

400
150
1,000
1,550

2
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ตัวอย่ำงใบเสนอรำคำงำนจ้ำงเหมำบริกำรจัดทำวีดโี อ
ลาดับ
1
2
3
4
5
5

รายการ

ถ่ายทาวิดโี อในระดับชัน้ บริบาล อนุบาล ความยาวไม่น้อย
กว่า 25 นาที
ถ่ายทาวิดโี อในระดับชัน้ ประถมศึกษาความยาวไม่น้อย
กว่า20 นาที
ค่าออกแบบและนาเสนอแนวคิด
ค่าตัดต่อวีดที ศั น์
ค่าออกแบบภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟฟิ ก ภาพนิ่ง เสียง
ประกอบ (background) Animation และอื่นๆ
ค่าบริหารจัดการเกีย่ วกับการจัดหาส่วนประกอบเพื่อจัดทา
วีดที ศั น์ส่อื การสดน
กาหนดยื่นราคา 60 วัน นับจากวันเสนอราคา
ตัวหนังสือ ( ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ราคาต่อหน่ วย
(1)
(บาท)
1,600.00

จานวน
(2)
13 หน่วยการเรียนรู้

ราคารวม
(3)=(1)x(2)
(บาท)
20,800.00

1,600.00

6 หน่วยการเรียนรู้

9,600.00

8,000.00
2,000.00
5,000.00

1 งาน
1 งาน
1 งาน

8,000.00
2,000.00
5,000.00

5,600.00

1 งาน

5,600.00
51,000

ขอบเขตการทางาน
1. ผู้ร บ
ั จ้างนาเนื้ อหาจากผู้ที่ ได้รบั ผิ ดชอบโครงการสนั บสนุ นสื่ อวี ดีทศั น์ ประกอบการเรี ยนการสอนระดับชัน้ บริ บาล

อนุบาล ให้กบั โรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยราชภัฏเลยมาออกแบบและทาเป็ นวีดีทศั น์ ฉบับเต็ม(Full version) ระดับชัน้
บริ บาลและอนุ บาล จานวน 13 หน่ วย ความยาวไม่น้อยกว่า 25 นาที /หน่ วย โดยรายละเอียด เนื้ อหา สื่อการสอน ผู้ว่า
จ้างจะเป็ นผูจ้ ดั เตรียมให้กบั ผูร้ บั จ้าง เนื้ อหาประกอบด้วย
(1) หน่ วยโรงเรียนของเรา
(7) หน่ วยหนูน้อยน่ ารัก
(2) หน่ วยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(8) หน่ วยวันแม่แห่งชาติ
(3) หน่ วยครอบครัวของเรา
(9) หน่ วยหนูเป็ นเด็กไทย
(4) หน่ วยบ้านของเรา
(10) หน่ วยหนูน้อยนักสัมผัส
(5) หน่ วยฤดูฝน
(11) หน่ วยปลอดภัยไว้ก่อน
(6) หน่ วยเพื่อนของเรา
(12) หน่ วยอาหารดีมีประโยชน์
(13) หน่ วยวิ ทยาศาสตร์แสนสนุก

10

7/21/2021

2. ผูร้ บั จ้างนาเนื้อหาจากผูท้ ไ่ี ด้รบั ผิดชอบโครงการสนับสนุนสื่อวีดที ศั น์ ประกอบการเรียนการ
สอนระดับชัน้ ประถมศึกษา ในเรือ่ งการใช้ภาษาอังกฤษให้กบั โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย มาออกแบบและทาเป็ นวีดที ศั น์ฉบับเต็ม(Full version) จานวน 6 หน่วย ความยาวไม่น้อย
กว่า 20 นาที/หน่วย โดยรายละเอียด เนื้ อหา สื่อการสอน ผูว้ ่าจ้างจะเป็ นผูจ้ ดั เตรียม
ให้กบั ผูร้ บั จ้าง เนื้อหาประกอบด้วย
(1) เน้นกลุ่มคา / ประโยคขอร้องทีใ่ ช้ในห้องเรียนทัง้ ประโยคบอกเล่า และปฏิเสธ
(2) เน้นบทพูดเข้าจังหวะ (chant)
(3) การสอนการถามตอบ โดยใช้ Why /Yes/No questions
(4) เน้นการออกเสียงหนักเบา เสียงท้ายคา การใช้คาสัง/ขอร้
่
อง ในการแสดงท่าทางต่าง ๆ
(5) การสนทนาในบริบทครอบครัว โรงเรียนการจับคู่ภาพคาศัพท์
(6) เน้นการบอกความรูส้ กึ ในสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมสีหน้าท่าทางประกอบ

3. ผู้รบั จ้างนาเสนอแนวคิ ด รูปแบบ และเทคนิ คในการผลิตสื่อวีดที ศั น์ทห่ี ลากหลายวิธี เช่น การนาเสนอ
ด้วยภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟฟิ ก ภาพนิ่ง และเสียงประกอบ (background) มี Animationเพื่อความน่าสนใจให้กบั
เด็กในแต่ละระดับการศึกษาทัง้ ระดับชัน้ บริบาล อนุ บาล และระดับชัน้ ประถมศึกษาตลอดจนเหมาะสมกั บเนื้อหา
ทัง้ นี้ผรู้ บั จ้างต้องนาเสนอแนวคิดผ่านความเห็นชอบของผูว้ ่าจ้าง
4. ผู้รบั จ้างต้องนาเสนอแนวคิ ดเกี่ ยวกับการตัดต่อรูปแบบการนาเสนอให้กบั ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและ
เห็นชอบก่อนนาไปตัดต่อ และผูร้ บั จ้างต้องนาเสนอแนวคิดทีท่ นั สมัยในการตัดต่อวีดโี อให้เกิ ดความน่ าสนใจและ
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าจ้า
5. ผูร้ บั จ้างต้องมีเทคนิ คในการนาเสนอสื่อการสอนที่ผวู้ ่าจ้างจัดเตรียมไว้ให้เด็กนักเรียนเห็นจากวีดีโอ
ทัง้ นี้ ผรู้ บั จ้างต้องคานึ งถึงขนาดภาพ ตัวอักษร สัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กระดับชัน้ บริบาล
อนุบาล และระดับชัน้ ประถมศึกษาและได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าจ้างก่อนดาเนินการ
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ตัวอย่ำงใบเสนอรำคำงำนจ้ำงเหมำบริกำรจัดทำวีดโี อ
ลาดับ

รายการ

ราคาต่อหน่ วย
(1)
(บาท)
1,600.00

1

ถ่ายทาวิดโี อในระดับชัน้ บริบาล อนุบาล ความยาวไม่น้อยกว่า
25 นาที
ถ่ายทาวิดโี อในระดับชัน้ ประถมศึกษาความยาวไม่น้อยกว่า20
นาที

13 หน่วยการเรียนรู้

ราคารวม
(3)=(1)x(2)
(บาท)
20,800.00

1,600.00

6 หน่วยการเรียนรู้

9,600.00

3 ค่าออกแบบและนาเสนอแนวคิ ด

8,000.00

1 งาน

8,000.00

4

1 งาน

5 ค่าออกแบบภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟฟิ ก ภาพนิ่ ง
เสียงประกอบ (background) Animation และอื่นๆ

2,000.00

2,000.00

5,000.00

1 งาน

5,000.00

5

5,600.00

1 งาน

5,600.00

2

ค่าตัดต่อวีดที ศั น์

ค่าบริหารจัดการเกีย่ วกับการจัดหาส่วนประกอบเพื่อจัดทาวีดี
ทัศน์ส่อื การสดน
กาหนดยื่นราคา 60 วัน นับจากวันเสนอราคา
ตัวหนังสือ ( ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

จานวน
(2)

51,000

รายละเอียดการดาเนิ นงานและการส่งมอบงาน
•

•
•

•

ผูร้ บั จ้างจะต้องแสดงเรื่องราวตลอดจนเทคนิ คการนาเสนอที่ ทนั สมัยตามเนื้ อหาในบทผู้ที่รบั ผิ ดชอบโครงการได้รบั
มอบหมายให้ และหากมีการแก้ไขวิ ธีการนาเสนอการบางอย่าง ผู้รบั จ้างจะต้ องดาเนิ นการแก้ไขให้ แล้วเสร็จใน
เวลาที่กาหนด
ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิ ดชอบในส่วนลิ ขสิ ทธิ์ ของภาพหรือเสียงที่ กาหนดในสื่อวีดีทศั น์ ทงั ้ หมด
ภายหลังการผลิ ตวีดีทศั น์ แล้วเสร็จ ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งมอบวีดีทศั น์ ในรูปแบบไฟล์ และแผ่น DVD พร้อมสาเนา DVD
จานวนอย่างละ 5 ชุด
เอกสารข้อมูลเนื้ อหาที่ ผร้ ู บั จ้างได้ศึกษาและจัดหาเพิ่ มเติ มสาหรับประกอบการทาวีดีทศั น์ นี้ทงั ้ Footage การถ่ายทา
บุคคลหรือสถานที่ ต่างๆ และงาน graphic design ผูร้ บั จ้างจะต้องรวบรวมและส่งมอบโครงการ ด้วย เพื่อจัดเก็บไว้
เป็ นหลักฐานประกอบการใช้งานในอนาคต
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ดาเนินการจัดหาพัสดุ:การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
อานาจในการอนุมตั ิ

oกรณี ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท เป็ นอานาจของรองอธิการบดีฯ
oกรณี มากกว่า 100,000 บาท เป็ นอานาจของอธิการบดี
oการจัดหาพัสดุที่มีวตั ถุประสงค์กิจกรรมเดียวกันควรจัดหาพร้อมกัน
oหากไม่จดั หาพร้อมกันจะเป็ นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

ดาเนินการจัดหาพัสดุ:การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเชิ ญชวนทั ่วไป

คัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

วงเงิ นงบประมาณตัง้ แต่
500,000 บาท ขึน้ ไป

ทาวิ ธีประกาศเชิ ญชวนทัวไป
่
แล้วไม่สามารถก่อหนี้ ได้

วงเงิ นงบประมาณตา่ กว่า
500,000 บาท

อานาจเปลี่ยนแปลง/วิ ธีการจัดหาเปลี่ยนแปลงเป็ นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
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ดาเนินการจัดหาพัสดุ:การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
ไม่ต้องจัดหาตาม
ระเบียบพัสดุ
o ค่าตอบแทนวิ ทยากร
o ค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการ(ยกเว้นค่า
เช่าเหมารถ)
o ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั (ถ้ามี)
o ค่าปฏิ บตั ิ งานล่วงเวลา
o ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครือ่ งดื่ม

ต้องจัดหาตาม
ระเบียบพัสดุ
o ค่าเช่าเหมารถ
o ค่าเช่าห้องประชุม
o ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
[ต้องมีรายละเอียดงานจ้าง] (ยกเว้นค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจยั )
o ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุประกอบการดาเนิ น
โครงการ

การวางแผนในการเบิกจ่ายและจัดหาพัสดุ
oพิจารณาว่าเป็ นการจัดหาพัสดุหรือเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
oพิจารณาว่าการจัดหาพัสดุครัง้ นัน้ เกิน 10,000 บาทหรือไม่
ไม่เกิ น 10,000 บาท ไม่ต้องทารายงานขอซื้อขอจ้างแต่ให้ดาเนิ นการตาม
ว 119 (ทาบันทึกขอความเห็นชอบภายใน 5 วันทาการ)
เกิ น 10,000 บาท ทารายงานขอซื้อขอจ้าง
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ดาเนินการจัดหาพัสดุ:การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
ความรับผิดรับชอบในการจัดหาพัสดุอยู่ที่ใคร

oคณะกรรมการตามข้อ 21
oเจ้าหน้ าที่พสั ดุ
oหัวหน้ าเจ้าหน้ าที่พสั ดุ
oผู้อนุมตั ิ
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ดาเนินการจัดหาพัสดุ:การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 21
ในการซื้ อหรื อจ้ างที่มใิ ช่ งานจ้ างก่ อสร้ าง ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐแต่ งตั้งคณะกรรมการ

ขึน้ มาคณะหนึ่งหรื อจะให้ เจ้ าหน้ าทีห่ รื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทา
ร่ างขอบเขตของงานหรื อรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุทจี่ ะซื้อหรื อจ้ าง
รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอด้ วย

เข้าใจงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
วางแผนการเขียนโครงการ
ดาเนิ นการจัดหาพัสดุตาม พรบ. ระเบียบ
เบิ กจ่ายพัสดุและควบคุมพัสดุ
พัสดุที่หมดความจาเป็ น-ชารุดไม่เก็บ
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ความแตกต่างของงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
งบประมาณแผ่นดิ น

งบประมาณเงิ นรายได้

เงิ นอยู่ในคลังของประเทศ
การเบิ กจ่ายผ่านระบบ GFMIS

เงิ นอยู่กบั มหาวิ ทยาลัย

o เจ้าหน้ าที่การเงิ นเป็ นผูข้ ออนุมตั ิ เบิ กจ่าย
ผ่านผูบ้ ริหารฯ
o คลังจังหวัดเลย เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
o รอเงิ น 3 วันทาการเงิ นจะถูกโอนให้กบั
คู่สญ
ั ญา

o

การเบิ กจ่ายงานการเงิ นจะเป็ น
ผูข้ ออนุมตั ิ ผา่ นผูบ้ ริหารและจ่ายเงิ น
ตามหลักฐาน

กระบวนการเบิกจ่ายเงินของงบ
แผ่นดิน
เจ้าหน้า
่
ทีการเงิ
น
ตรวจ
หลักฐาน

บันทึกคา
ขออนุ มต
ั ิ
ใน
GFMIS

ผู บ
้ ริหาร
มหาวิทย
าลัย
อนุ มต
ั ิ

การจ่ายเงินต้อง ใช้
“ฐานข้อมูลผูข้ าย”

เจ้าหน้าที่
คลัง
ตรวจสอบ
และอนุ มต
ั ิ

เงินโอนเข้า
บัญชีของ
ผู ข
้ าย/ผู ร้ ับ
จ้าง
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ฐานข้อมูลผูข้ ายคืออะไร

•การเชื่อมโยงบัญชีธนาคารของผูข้ าย
หรือผูร้ บั จ้างกับระบบ GFMIS
•มหาวิทยาลัยจะต้องทาฐานข้อมูลผูข้ ายกับผูข้ ายหรือ
ผูร้ บั จ้างรายใหม่ หรือต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็ น
ปัจจุบนั

www.inven.lru.ac.th
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ขัน้ ตอนในการจัดหาพัสดุ
1

• ขออนุมตั ิ จดั ซื้อจัดจ้าง(กันเงิ น)
• ให้ผ้ขู าย/ผู้รบั จ้างส่งพัสดุ(ส่งของให้)

2

• ได้หลักฐานเป็ น ใบส่งของ

3

• ส่งหลักฐานให้เจ้าหน้ าที่ พสั ดุ
• เจ้าหน้ าที่ พสั ดุจดั ทาหลักฐานการเบิกจ่าย(ทาชุดเบิก)

• เจ้าหน้ าที่ การเงิ นตรวจสอบหลักฐาน
4

• จ่ายเงิ นให้กบั ผูร้ บั จ้างทางบัญชีธนาคาร
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ขัน้ ตอนในการจัดหาพัสดุ
1

• ขออนุมตั ิ จดั ซื้อจัดจ้าง(กันเงิ น)
• ให้ผ้ขู าย/ผู้รบั จ้างส่งพัสดุ(ส่งของให้)

ผู้ขาย/ผู้รบั จ้างไม่ให้เครดิ ต
ต้องยืมเงิ นไปทดรองจ่าย

2

• ได้หลักฐานเป็ น ใบเสร็จรับเงิน

3

• ส่งหลักฐานให้เจ้าหน้ าที่ พสั ดุ
• เจ้าหน้ าที่ พสั ดุจดั ทาหลักฐานการเบิกจ่าย(ทาชุดเบิก)
• เจ้าหน้ าที่ การเงิ นตรวจสอบหลักฐาน

4

• ล้างหนี้ เงิ นยืมให้กบั ผูย้ ืมเงิ น

พัสดุที่หมดความจาเป็ น-ชารุดไม่เก็บ: ดาเนินการจาหน่ าย
o
o
o
o

ขาย
แลกเปลี่ยน
โอน
แปรสภาพหรือทาลาย
ดาเนิ นการตามระเบียบข้อ 215(รวมถึงวัสดุคงทนถาวรด้วย)
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ขั้นตอนการจาหน่ายพัสดุด้วยการขายโดยวิธีทอดตลาด
ขัน้ ตอนที่
รายการ
1
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ ง
2
ดาเนิ นการสอบข้อเท็จจริ ง
2.1 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดาเนินการประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับพัสดุท่ีจะดาเนินการ
จาหน่ายว่าเป็ นพัสดุทไ่ี ม่จาเป็ นต้องใช้ในราชการหรือไม่
2.2 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่ออธิการบดีพร้อมเสนอวิธกี ารจาหน่ายพัสดุ

3

4

2.3 อธิการบดีให้ความเห็นชอบให้ดาเนินการจาหน่ายพัสดุโดยวิธที อดตลาด
และมอบคณะกรรมการกาหนดราคาดาเนินการกาหนดราคากลาง
ดาเนิ นการกาหนดราคากลางและร่างประกาศขายพัสดุ
3.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนดราคากลางและคณะกรรมการร่างประกาศขายพัสดุ
3.2 คณะกรรมการกาหนดราคากลางประชุมเพื่อกาหนดราคากลาง
และร่างประกาศขายพัสดุโดยวิธที อดตลาด
3.3 คณะกรรมการกาหนดราคากลางรายงานผลการกาหนดราคากลาง
และร่างประกาศขายพัสดุโดยวิธที อดตลาดเสนอเพื่อโปรดลงนาม
3.4 อธิการบดีเห็นชอบการกาหนดราคากลางและลงนามในประกาศขายพัสดุโดยวิธที อดตลาด
ประกาศขายพัสดุโดยวิ ธีทอดตลาด

ผู้เกี่ยวข้อง
งานพัสดุ
คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง/งานพัสดุ
คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง/งานพัสดุ
งานพัสดุ

คณะกรรมการกาหนดราคา
กลาง/งานพัสดุ
คณะกรรมการกาหนดราคา
กลาง/งานพัสดุ

ขัน้ ตอนที่
รายการ
5
ดาเนิ นการขายพัสดุโดยวิ ธีทอดตลาด
5.1 คณะกรรมการจาหน่ายพัสดุดาเนินการประมูลขายพัสดุโดยวิธที อดตลาด

6
7

5.2 คณะกรรมการรายงานผลการจาหน่ายพัสดุโดยวิธที อดตลาดพร้อมเสนอคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจรับ การขาย
พัสดุ
5.3 อธิการบดีเห็นชอบการจาหน่ายพัสดุโดยวิธที อดตลาดพร้อมลงนามในหนังสือแจ้ง
ให้ผซู้ อ้ื มารับพัสดุ และลงนามในคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจรับการขายพัสดุ
งานพัสดุร่างสัญญาซื้อขายพัสดุโดยวิ ธีทอดตลาดเสนออธิ การบดีลงนาม
ดาเนิ นการขนย้ายพัสดุออกจากมหาวิ ทยาลัย
7.1 คณะกรรมการตรวจรับการขายพัสดุตรวจสอบการขนย้ายพัสดุ
7.2 คณะกรรมการตรวจรับการขายพัสดุรายงานผลการขนย้ายพัสดุต่ออธิการบดี

8
9

7.3 อธิการบดีทราบการขายพัสดุ
งานพัสดุขออนุมตั ิ ตดั รายการพัสดุจากการจาหน่ ายโดยวิ ธีการ “ขาย”ออกจากทะเบียนทรัพย์สิน
8.1 เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุทาบันทึก “ขออนุมตั ติ ดั รายการพัสดุจากการจาหน่ายโดยวิธกี ารขายออกจากทะเบียนทรัพย์สนิ ”
8.2 อธิการบดีเห็นชอบและอนุมตั ใิ ห้ดาเนินการตัดรายการพัสดุจากการจาหน่ายโดยวิธกี ารขายออกจากทะเบียนทรัพย์สนิ
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเลยรายงานผลการตัดรายการพัสดุที่จาหน่ ายโดยวิ ธีการขายออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ต่อสานักตรวจเงิ นแผ่นดิ นจังหวัดเลยและภาค 6

งานพัสดุ

ผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ
จาหน่ายพัสดุ/งานพัสดุ
คณะกรรมการ
จาหน่ายพัสดุ
คณะกรรมการ
จาหน่ายพัสดุ
งานพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับการ
ขายพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับการ
ขายพัสดุ
งานพัสดุ
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ขั้นตอนการจาหน่วยพัสดุโดยวิธีการ “โอน”
ขัน้ ตอนที่
รายการ
1
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ ง
2
ดาเนิ นการสอบข้อเท็จจริ ง
2.1 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดาเนินการประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับพัสดุทจ่ี ะดาเนินการจาหน่าย
ว่าเป็ นพัสดุทไ่ี ม่จาเป็ นต้องใช้ในราชการหรือไม่
2.2 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่ออธิการบดีพร้อมเสนอวิธกี ารจาหน่ายพัสดุ
3

2.3 อธิการบดีให้ความเห็นชอบให้ดาเนินการจาหน่ายพัสดุโดยวิธกี ารโอน
ดาเนิ นการเชิ ญผู้รบั โอนมารับพัสดุ
3.1 งานพัสดุจดั ทาหนังสือเชิญชวนผูข้ อรับบริจาคมารับพัสดุ
3.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการโอนพัสดุและตรวจรับการโอนพัสดุ
3.3 รับมอบพัสดุพร้อมถ่ายภาพเป็ นหลักฐานตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร
3.4 คณะกรรมการดาเนินการโอนพัสดุและตรวจรับการโอนพัสดุรายงานผลการโอนพัสดุพร้อมหลักฐานเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย

ผู้เกี่ยวข้อง
งานพัสดุ

คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง/งานพัสดุ
คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง/งานพัสดุ
งานพัสดุ

งานพัสดุ
คณะกรรมการดาเนินการโอน
พัสดุและตรวจรับการโอนพัสดุ

3.4 อธิการบดีทราบการโอนพัสดุ

ขั้นตอนการจาหน่วยพัสดุโดยวิธีการโอน
ขัน้ ตอนที่
รายการ
4
งานพัสดุขออนุมตั ิ ตดั รายการพัสดุจากการจาหน่ ายโดยวิ ธีการ “โอน”
ออกจากทะเบียนทรัพย์สิน
4.1 เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุทาบันทึก “ขออนุมตั ติ ดั รายการพัสดุจากการจาหน่ายโดยวิธกี ารโอนออกจากทะเบียน
ทรัพย์สนิ ”
4.2 อธิการบดีเห็นชอบและอนุมตั ใิ ห้ดาเนินการตัดรายการพัสดุจากการจาหน่ายโดยวิธกี ารโอนออกจาก
ทะเบียนทรัพย์สนิ
5
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเลยรายงานผลการตัดรายการพัสดุที่จาหน่ ายโดยวิ ธีการโอนออกจากทะเบียน
คุมทรัพย์สินต่อสานักตรวจเงิ นแผ่นดิ นจังหวัดเลยและภาค 6

ผู้เกี่ยวข้อง
งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานพัสดุ
งานพัสดุ
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คาถาม
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