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ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจ้าง
และแนวทางการปฏิบติังานด้านการจดัหาพสัดุ

“จดัหาพสัดอุย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา”

การประชมุทางไกลผา่นจอภาพ (Video Conference) 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ชัน้ 8 อาคาเรียนรวม 8 ชัน้

วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564

วิเคราะหค์วามเส่ียงด้านการ
ทุจริต

แผนการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต

ก าหนด
แผนปฏิบติัการ
ป้องกนัการทุจริต

การจดัซ้ือจดัจ้าง

องคก์รท่ีปลอด
การทุจริต
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การจดัหาพสัดเุก่ียวข้องกบัอะไรบา้ง

ระเบียบ
พสัดุ

หนังสือแจ้ง
เวียนต่างๆ

พรบ.พสัดุ

จดัหาพสัดแุละบริหารอย่างไร
ไม่ให้เกิดปัญหา
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เข้าใจงบประมาณท่ีได้รบัจดัสรร

วางแผนการเขียนโครงการ

ด าเนินการจดัหาพสัดตุาม พรบ. ระเบียบ

เบิกจ่ายพสัดแุละควบคมุพสัดุ

พสัดท่ีุหมดความจ าเป็น-ช ารดุไมเ่กบ็

เข้าใจระบบงบประมาณ: ประเภทของงบประมาณ

งบประมาณแผน่ดิน งบประมาณเงินรายได้

• เรง่รดัในการเบิกจ่ายส่วนใหญ่ต้องขออนุมติั
จดัซ้ือจดัจ้างให้แล้วเสรจ็ภายใน 31 มี.ค.64

• การเบิกจ่ายผา่นระบบ GFMIS 
• มีความยืดหยุ่นน้อย/เงินเหลือจ่ายใช้ไมไ่ด้
• ควรวางแผนกิจกรรม/โครงการท่ีจะเรง่รดั

ด าเนินการหรอืใช้จดัหาเป็นวสัด ุงานจา้ง
เหมาบริการท่ีมีความจ าเป็นเรง่ด่วน

• มีความยืดหยุ่นสูง
• สามารถบริหารจดัการได้ดีกว่า
• ควรวางแผนจดัท ากิจกรรม/โครงการท่ีมี

ความจ าเป็นเรง่ด่วนน้อย ด าเนินการใน
ไตรมาสท่ี 3 หรอื 4
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ประเภทพสัดุ งบแผน่ดิน งบรายได้

o งานจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น เช่าเหมารถ  เช่าห้องประชุม                 
จ้างท าวิดีโอ ฯลฯ

 

o วสัด ุ เช่น กระดาษ ปากกา ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ  

o ครภุณัฑ์  

o ท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง  

o งานจ้างออกแบบ  

o งานจ้างท่ีปรกึษา  

วางแผนเขียนโครงการ: วางแผนจดัหาพสัดใุห้ถกูต้อง

วางแผนเขียนโครงการ: วางแผนจดัหาพสัดใุห้ถกูต้อง(ต่อ)
งบด าเนินงาน/งบอดุหนุน งบลงทุน

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ครภุณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

เงินท่ีจ่ายตอบแทน
ให้แก่ผูท่ี้ปฏิบติังาน
ให้ราชการ

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

• รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดดัแปลง             
ต่อเติม ปรบัปรงุวสัด ุ

• รายจ่ายในการจดัหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรไ์ม่เกิน 20,000 บาท/
หน่วย

• รายจ่ายในการซ่อมบ ารงุรกัษา
ทรพัยสิ์น

• รายจ่ายท่ีจ่ายพร้อมกบัพสัดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกนัภยั ฯลฯ

รายจ่ายเพื่อจดัหา
ส่ิงของท่ีมีลกัษณะ
โดยสภาพคงทน
ถาวรหรือมีอายกุาร
ใช้งานยืนนาน เม่ือ
ช ารดุสามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งาน
ได้ดงัเดิม

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง รวมถึงส่ิง
ต่างๆท่ียึดตรึงกบั
ส่ิงก่อสร้าง
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วางแผนเขียนโครงการ: วสัด-ุครภุณัฑจ์ าแนกอย่างไร

วสัดุ ครภุณัฑ์
วสัดคุงทน: 
ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะคงทน แต่มีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานไม่สามารถซ่อมแซมได้

ส่ิงของท่ีมีลกัษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรอืมี
อายุการใช้งานยืนนาน เมื่อช ารดุสามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดงัเดิม

วสัดส้ิุนเปลือง: 
ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลกัษณะเมื่อใช้แล้วส้ินเปลืองไมค่ง
สภาพเดิม

วสัดอุปุกรณ์ประกอบอะไหล่:
ส่ิงของท่ีใช้เป็นอปุกรณ์ประกอบหรอือะไหล่ส าหรบัการ
ซ่อมแซมบ ารงุรกัษาทรพัยสิ์นให้กบัคืนสภาพดงัเดิม

วางแผนเขียนโครงการ: งานจ้างเหมาซ่อมบ ารงุ-ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างจ าแนกอย่างไร

งานจ้างเหมาบริการ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
งานจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารงุต่างๆ ท่ียึดตรงึกบั
ส่ิงก่อสรา้งท่ีมีมูลค่าต า่กว่า 50,000 บาท/งาน

งานปรบัปรงุส่ิงก่อสรา้ง รวมถึงส่ิงต่างๆท่ียึด
ตรงึกบัส่ิงก่อสรา้งมูลค่าเกิน 50,000 บาท/งาน

งานจ้างเหมาบริการท าสถานท่ี การท าพืน้ท่ี                     
สถานท่ีท่ีมีมูลค่าต า่กว่า 50,000 บาท

งานจ้างเหมาท่ีท าให้เกิดอาคารหรอืส่ิงปลูก
สรา้งท่ีมีมูลค่าเกิน 50,000 บาท/งาน
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วางแผนเขียนโครงการ: อยากได้ครภุณัฑ-์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ทราบวงรอบของงบประมาณ
(1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565)

ทราบปฏิทินในการจดัท าค าขอตัง้งบประมาณแผน่ดิน
เดือนพฤศจิกายน 2564 จะท าค าขอปี 2566

อยากได้ครภุณัฑ/์ท่ีดินและส่ิงก่อสรา้งปี 2566
เตรียมความพรอ้มช่วง เม.ย.64-ต.ค. 64

วางแผนเขียนโครงการ: อยากปรบัปรงุห้องเรียน/ห้องปฏิบติัการ/ขอครภุณัฑ์

ท าบนัทึกข้อความถึงมหาวิทยาลยัขอให้ด าเนินการเขียนแบบรปู
รายการ/ประมาณการเงินท่ีจะใช้ (เม.ย.64-ต.ค. 64)

ขอใบเสรอราคาและคณุลกัษณะครภุณัฑก์บัผูป้ระกอบการ
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ราย

เขียนค าขอตัง้งบประมาณแผน่ดินตามแบบฟอรม์ส่งคณะ
ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564(พรอ้มแบบรปูรายการ/วงเงิน)
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ด าเนินการจดัหาพสัด:ุ ขัน้ตอนในการจดัหาพสัดุ

1
• ขออนุมติัจดัซ้ือจดัจ้าง(กนัเงิน)

2

• ให้ผู้ขาย/ผู้รบัจ้างส่งพสัด(ุส่งของให้)

• ได้หลกัฐานเป็น ใบส่งของ

3

• ส่งหลกัฐานให้เจ้าหน้าท่ีพสัดุ
• เจ้าหน้าท่ีพสัดจุดัท าหลกัฐานการเบิกจ่าย(ท าชุดเบิก)

4

• เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบหลกัฐาน

• จ่ายเงินให้กบัผูร้บัจ้างทางบญัชีธนาคาร

ด าเนินการจดัหาพสัด:ุ การจดัท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง
• ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
ข้อ 22 ก าหนดให้การท ารายงานขอซ้ือขอจ้างต้องประกอบด้วย

• เหตผุลความจ าเป็นในการซ้ือ/จ้าง
• ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดหุรือแบบรปูรายการ
• ราคากลางของพสัดท่ีุจะซ้ือ/จ้าง
• วงเงินท่ีจะซ้ือ/จ้าง
• ก าหนดเวลาท่ีจะใช้พสัดุ
• วิธีท่ีจะซ้ือจ้าง
• หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ
• ข้อเสนอเก่ียวกบัการแต่งตัง้คณะกรรมการ
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ด าเนินการจดัหาพสัด:ุการจดัท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง

1. ราคาท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด
2. ราคาท่ีกรมบญัชีกลางจดัท า
3. ราคามาตรฐานท่ีส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด
4. ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
5. ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างครัง้หลงัสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ
6. ราคาอ่ืนตามหลกัเกณฑ ์วิธีการหรือแนวปฏิบติัของหน่วยงานรฐัก าหนด

ราคากลาง

บนัทึกขอนุมติักบัอธิการบดีผา่นหวัหน้า
เจ้าหน้าท่ีพสัดุ
o แนบเหตุผลความจ าเป็น(ตอ้งจ าเป็นมาก/ส าคญัมาก 

ถา้ซื้อตามราคากลางจะเกดิผลเสยีต่อราชการ/ซื้อเกนิ
ราคาแลว้เกดิผลดต่ีอราชการอย่างไร)

o แนบการเปรยีบเทยีบรายละเอยีดของคุณลกัษณะตาม
ราคามาตรฐานและคุณลกัษณะทีจ่ะจดัซื้อ

o แนบใบเสนอราคา  ไมน้่อยกว่า 3 ราย

จดัหาตามระเบียบ(กนัเงิน)

อธิการบดีอนุมติั

ซ้ือของเกินราคากลางได้หรือไม่

ด าเนินการจดัหาพสัด:ุการจดัท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง
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ด าเนินการจดัหาพสัด:ุการจดัท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง

• หากเป็นงานจ้างเหมาบริการต้องมีเอกสารดงัน้ี
o รายละเอียดงานจ้าง
o ใบเสนอราคา

• หากเป็นวสัดอ่ืุนๆ กต้็องมีรายละเอียด  เช่น ไวนิลขนาดเท่าใด                                 
เหลก็ขนาดเท่าใด  เป็นต้น

การจดัท ารายละเอียดงานจ้าง

ล ำดับ
ที่

รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม

1 ไมอ้ดัขนาด 2*5 เมตร 2 500 1,000

2 ตะป/ูอปุกรณป์ระกอบ 1 550 550

รวมทัง้สิน้ 1,550

ล ำดับ
ที่

รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม

1 ไมอ้ดัขนาด 2*5 เมตร 2 200 400

2 ตะป/ูอปุกรณป์ระกอบ 1 150 150

3 คา่แรง 1,000

รวมทัง้สิน้ 1,550

ตัวอยำ่งใบเสนอรำคำงำนจ้ำงเหมำบริกำร

1

2
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ล าดบั รายการ ราคาต่อหน่วย
(1)

(บาท)

จ านวน
(2)

ราคารวม
(3)=(1)x(2)
(บาท)

1 ถ่ายท าวดิโีอในระดบัชัน้บรบิาล อนุบาล ความยาวไมน้่อย
กว่า 25 นาท ี

1,600.00 13 หน่วยการเรยีนรู้ 20,800.00

2 ถ่ายท าวดิโีอในระดบัชัน้ประถมศกึษาความยาวไม่น้อย
กว่า20 นาที

1,600.00 6 หน่วยการเรยีนรู้ 9,600.00

3 ค่าออกแบบและน าเสนอแนวคดิ 8,000.00 1 งาน 8,000.00
4 ค่าตดัต่อวดีทีศัน์ 2,000.00 1 งาน 2,000.00
5 ค่าออกแบบภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟฟิก ภาพนิ่ง  เสียง

ประกอบ (background)  Animation และอื่นๆ
5,000.00 1 งาน 5,000.00

5 ค่าบรหิารจดัการเกีย่วกบัการจดัหาสว่นประกอบเพื่อจดัท า
วดีทีศัน์สื่อการสดน 

5,600.00 1 งาน 5,600.00

ก าหนดยื่นราคา 60 วนั นบัจากวนัเสนอราคา 51,000
ตวัหนงัสอื ( หา้หมื่นหนึ่งพนับาทถว้น)

ตัวอยำ่งใบเสนอรำคำงำนจ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำวีดโีอ

ขอบเขตการท างาน

1. ผู้รบัจ้างน าเน้ือหาจากผู้ท่ีได้รบัผิดชอบโครงการสนับสนุนส่ือวีดีทศัน์ประกอบการเรียนการสอนระดบัชัน้บริบาล 
อนุบาล ให้กบัโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเลยมาออกแบบและท าเป็นวีดีทศัน์ฉบบัเตม็(Full version) ระดบัชัน้
บริบาลและอนุบาล  จ านวน 13 หน่วย ความยาวไม่น้อยกว่า 25 นาที/หน่วย โดยรายละเอียด เน้ือหา ส่ือการสอน ผู้ว่า
จ้างจะเป็นผูจ้ดัเตรียมให้กบัผูร้บัจ้าง  เน้ือหาประกอบด้วย 

(1)หน่วยโรงเรียนของเรา
(2)หน่วยวนัอาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา
(3)หน่วยครอบครวัของเรา
(4)หน่วยบา้นของเรา
(5)หน่วยฤดฝูน
(6)หน่วยเพื่อนของเรา

(7) หน่วยหนูน้อยน่ารกั
(8) หน่วยวนัแม่แห่งชาติ
(9) หน่วยหนูเป็นเดก็ไทย
(10) หน่วยหนูน้อยนักสมัผสั
(11) หน่วยปลอดภยัไว้ก่อน
(12) หน่วยอาหารดีมีประโยชน์
(13) หน่วยวิทยาศาสตรแ์สนสนุก
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2. ผูร้บัจา้งน าเนื้อหาจากผูท้ีไ่ดร้บัผดิชอบโครงการสนบัสนุนสื่อวดีทีศัน์ประกอบการเรยีนการ
สอนระดบัชัน้ประถมศกึษา ในเรือ่งการใชภ้าษาองักฤษใหก้บัโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏั
เลย มาออกแบบและท าเป็นวดีทีศัน์ฉบบัเตม็(Full version) จ านวน 6 หน่วย ความยาวไมน้่อย
กว่า  20 นาท/ีหน่วย โดยรายละเอียด เน้ือหา ส่ือการสอน ผูว่้าจ้างจะเป็นผูจ้ดัเตรียม
ให้กบัผูร้บัจ้าง เนื้อหาประกอบดว้ย 
(1) เน้นกลุ่มค า / ประโยคขอรอ้งทีใ่ชใ้นหอ้งเรยีนทัง้ประโยคบอกเล่า  และปฏเิสธ
(2) เน้นบทพดูเขา้จงัหวะ (chant) 
(3) การสอนการถามตอบ โดยใช ้Why /Yes/No questions
(4) เน้นการออกเสยีงหนกัเบา เสยีงทา้ยค า การใชค้ าสัง่/ขอรอ้ง ในการแสดงท่าทางต่าง ๆ
(5) การสนทนาในบรบิทครอบครวั  โรงเรยีนการจบัคู่ภาพค าศพัท์
(6) เน้นการบอกความรูส้กึในสถานการณ์ต่าง ๆ พรอ้มสหีน้าท่าทางประกอบ

3. ผู้รบัจ้างน าเสนอแนวคิด รูปแบบ และเทคนิคในการผลติสื่อวดีทีศัน์ทีห่ลากหลายวธิ ีเช่น การน าเสนอ 
ดว้ยภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟฟิก ภาพนิ่ง และเสยีงประกอบ (background) ม ีAnimationเพื่อความน่าสนใจใหก้บั
เดก็ในแต่ละระดบัการศกึษาทัง้ระดบัชัน้บรบิาล อนุบาล และระดบัชัน้ประถมศกึษาตลอดจนเหมาะสมกับเนื้อหา  
ทัง้นี้ผูร้บัจา้งตอ้งน าเสนอแนวคดิผ่านความเหน็ชอบของผูว้่าจา้ง

4. ผู้รบัจ้างต้องน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการตดัต่อรูปแบบการน าเสนอให้กบัผู้ว่าจ้างตรวจสอบและ
เหน็ชอบก่อนน าไปตดัต่อ  และผูร้บัจา้งต้องน าเสนอแนวคดิทีท่นัสมยัในการตดัต่อวดีโีอใหเ้กิดความน่าสนใจและ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้่าจา้

5. ผูร้บัจ้างต้องมีเทคนิคในการน าเสนอส่ือการสอนท่ีผูว้่าจ้างจดัเตรียมไว้ให้เดก็นักเรียนเหน็จากวีดีโอ 
ทัง้น้ีผูร้บัจ้างต้องค านึงถึงขนาดภาพ ตวัอกัษร สญัลกัษณ์ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของเดก็ระดบัชัน้บริบาล 
อนุบาล และระดบัชัน้ประถมศึกษาและไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้่าจา้งก่อนด าเนินการ
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ล าดบั รายการ ราคาต่อหน่วย
(1)

(บาท)

จ านวน
(2)

ราคารวม
(3)=(1)x(2)
(บาท)

1 ถ่ายท าวดิโีอในระดบัชัน้บรบิาล อนุบาล ความยาวไมน้่อยกว่า 
25 นาท ี

1,600.00 13 หน่วยการเรยีนรู้ 20,800.00

2 ถ่ายท าวดิโีอในระดบัชัน้ประถมศกึษาความยาวไมน้่อยกวา่20 
นาที

1,600.00 6 หน่วยการเรยีนรู้ 9,600.00

3 ค่าออกแบบและน าเสนอแนวคิด 8,000.00 1 งาน 8,000.00
4 ค่าตดัต่อวดีทีศัน์ 2,000.00 1 งาน 2,000.00
5 ค่าออกแบบภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟฟิก ภาพน่ิง

เสียงประกอบ (background)  Animation และอ่ืนๆ
5,000.00 1 งาน 5,000.00

5 ค่าบรหิารจดัการเกีย่วกบัการจดัหาสว่นประกอบเพื่อจดัท าวดีี
ทศัน์สื่อการสดน 

5,600.00 1 งาน 5,600.00

ก าหนดยื่นราคา 60 วนั นบัจากวนัเสนอราคา 51,000
ตวัหนงัสอื ( หา้หมื่นหนึ่งพนับาทถว้น)

ตัวอยำ่งใบเสนอรำคำงำนจ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำวีดโีอ

รายละเอียดการด าเนินงานและการส่งมอบงาน

• ผูร้บัจ้างจะต้องแสดงเร่ืองราวตลอดจนเทคนิคการน าเสนอท่ีทนัสมยัตามเน้ือหาในบทผู้ท่ีรบัผิดชอบโครงการได้รบั
มอบหมายให้ และหากมีการแก้ไขวิธีการน าเสนอการบางอย่าง ผู้รบัจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสรจ็ใน
เวลาท่ีก าหนด

• ผูร้บัจ้างจะต้องรบัผิดชอบในส่วนลิขสิทธ์ิของภาพหรือเสียงท่ีก าหนดในส่ือวีดีทศัน์ทัง้หมด
• ภายหลงัการผลิตวีดีทศัน์แล้วเสรจ็ ผูร้บัจ้างจะต้องส่งมอบวีดีทศัน์ในรปูแบบไฟล ์และแผ่น DVD พร้อมส าเนา DVD 

จ านวนอย่างละ 5 ชดุ

• เอกสารข้อมลูเน้ือหาท่ีผูร้บัจ้างได้ศึกษาและจดัหาเพ่ิมเติมส าหรบัประกอบการท าวีดีทศัน์น้ีทัง้ Footage การถ่ายท า
บคุคลหรือสถานท่ีต่างๆ และงาน graphic design ผูร้บัจ้างจะต้องรวบรวมและส่งมอบโครงการ ด้วย เพ่ือจดัเกบ็ไว้
เป็นหลกัฐานประกอบการใช้งานในอนาคต
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oกรณีต า่กว่าหรือเท่ากบั 100,000 บาท เป็นอ านาจของรองอธิการบดีฯ

oกรณีมากกว่า 100,000 บาท เป็นอ านาจของอธิการบดี
oการจดัหาพสัดท่ีุมีวตัถปุระสงคกิ์จกรรมเดียวกนัควรจดัหาพร้อมกนั

oหากไม่จดัหาพร้อมกนัจะเป็นการแบง่ซ้ือแบง่จ้าง

ด าเนินการจดัหาพสัด:ุการจดัท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง

อ านาจในการอนุมติั

ด าเนินการจดัหาพสัด:ุการจดัท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง

วิธีการจดัซ้ือจดัจ้าง

ประกาศเชิญชวนทัว่ไป คดัเลือก เฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณตัง้แต่ 
500,000 บาท ขึน้ไป

ท าวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป
แล้วไม่สามารถก่อหน้ีได้

วงเงินงบประมาณต า่กว่า 
500,000 บาท

อ านาจเปลี่ยนแปลง/วิธีการจดัหาเปล่ียนแปลงเป็นการแบง่ซ้ือแบง่จ้าง
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ไม่ต้องจดัหาตาม
ระเบียบพสัดุ

o ค่าตอบแทนวิทยากร
o ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ยกเว้นค่า

เช่าเหมารถ)
o ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพกั(ถ้ามี)
o ค่าปฏิบติังานล่วงเวลา
o ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารว่างและ

เครือ่งดื่ม

ต้องจดัหาตาม
ระเบียบพสัดุ

o ค่าเช่าเหมารถ 
o ค่าเช่าห้องประชุม
o ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   

[ต้องมีรายละเอียดงานจ้าง] (ยกเว้นค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจยั)

o ค่าใช้จ่ายในการจดัหาวสัดปุระกอบการด าเนิน
โครงการ

ด าเนินการจดัหาพสัด:ุการจดัท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง

การวางแผนในการเบิกจ่ายและจดัหาพสัดุ
oพิจารณาว่าเป็นการจดัหาพสัดหุรือเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัอบรม
oพิจารณาว่าการจดัหาพสัดคุรัง้นัน้เกิน 10,000 บาทหรือไม่
ไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องท ารายงานขอซ้ือขอจ้างแต่ให้ด าเนินการตาม            
ว 119 (ท าบนัทึกขอความเหน็ชอบภายใน 5 วนัท าการ)
เกิน 10,000 บาท ท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง
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oคณะกรรมการตามข้อ 21
oเจ้าหน้าท่ีพสัดุ
oหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัดุ
oผู้อนุมติั

ด าเนินการจดัหาพสัด:ุการจดัท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง

ความรบัผิดรบัชอบในการจดัหาพสัดอุยู่ท่ีใคร
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ระเบียบพสัดฯุ ข้อ 21
ในการซ้ือหรือจ้างที่มใิช่งานจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึน้มาคณะหน่ึงหรือจะให้เจ้าหน้าทีห่รือบุคคลใดบุคคลหน่ึงรับผดิชอบในการจัดท า
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีด  คุณลกัษณะเฉพาะ ของพสัดุทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง
รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

ด าเนินการจดัหาพสัด:ุการจดัท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง

เข้าใจงบประมาณท่ีได้รบัจดัสรร

วางแผนการเขียนโครงการ

ด าเนินการจดัหาพสัดตุาม พรบ. ระเบียบ

เบิกจ่ายพสัดแุละควบคมุพสัดุ

พสัดท่ีุหมดความจ าเป็น-ช ารดุไมเ่กบ็
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ความแตกต่างของงบประมาณแผน่ดินและเงินรายได้

งบประมาณแผน่ดิน งบประมาณเงินรายได้

เงินอยู่ในคลงัของประเทศ  
การเบิกจ่ายผา่นระบบ GFMIS

o เจ้าหน้าท่ีการเงินเป็นผูข้ออนุมติัเบิกจ่าย  
ผา่นผูบ้ริหารฯ

o คลงัจงัหวดัเลย เป็นผูอ้นุมติั
o รอเงิน 3 วนัท าการเงินจะถกูโอนให้กบั

คู่สญัญา

เงินอยู่กบัมหาวิทยาลยั

o การเบิกจ่ายงานการเงินจะเป็น                
ผูข้ออนุมติัผา่นผูบ้ริหารและจ่ายเงิน
ตามหลกัฐาน

กระบวนการเบกิจา่ยเงินของงบ
แผน่ดนิ

เจา้หน้า

ทีก่ารเงิน

ตรวจ

หลกัฐาน

บนัทกึค า

ขออนุมตัิ

ใน 

GFMIS

ผูบ้รหิาร

มหาวทิย

าลยั

อนุมตัิ

เจา้หน้าที่

คลงั

ตรวจสอบ

และอนุมตัิ

เงินโอนเขา้

บญัชขีอง

ผูข้าย/ผูร้บั

จา้ง

การจ่ายเงินต้อง ใช้
“ฐานข้อมูลผูข้าย”
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ฐานข้อมลูผูข้ายคืออะไร

•การเช่ือมโยงบญัชีธนาคารของผูข้าย                  
หรือผูร้บัจ้างกบัระบบ GFMIS
•มหาวิทยาลยัจะต้องท าฐานข้อมลูผูข้ายกบัผูข้ายหรอื
ผูร้บัจ้างรายใหม่ หรอืต้องปรบัปรงุข้อมลูให้เป็น
ปัจจบุนั

www.inven.lru.ac.th
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ขัน้ตอนในการจดัหาพสัดุ

1
• ขออนุมติัจดัซ้ือจดัจ้าง(กนัเงิน)

2

• ให้ผู้ขาย/ผู้รบัจ้างส่งพสัด(ุส่งของให้)

• ได้หลกัฐานเป็น ใบส่งของ

3

• ส่งหลกัฐานให้เจ้าหน้าท่ีพสัดุ
• เจ้าหน้าท่ีพสัดจุดัท าหลกัฐานการเบิกจ่าย(ท าชุดเบิก)

4

• เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบหลกัฐาน

• จ่ายเงินให้กบัผูร้บัจ้างทางบญัชีธนาคาร
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ขัน้ตอนในการจดัหาพสัดุ

1
• ขออนุมติัจดัซ้ือจดัจ้าง(กนัเงิน)

2

• ให้ผู้ขาย/ผู้รบัจ้างส่งพสัด(ุส่งของให้)

• ได้หลกัฐานเป็น ใบเสรจ็รบัเงิน

3

• ส่งหลกัฐานให้เจ้าหน้าท่ีพสัดุ
• เจ้าหน้าท่ีพสัดจุดัท าหลกัฐานการเบิกจ่าย(ท าชุดเบิก)

4

• เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบหลกัฐาน

• ล้างหน้ีเงินยืมให้กบัผูยื้มเงิน

ผู้ขาย/ผู้รบัจ้างไม่ให้เครดิต
ต้องยืมเงินไปทดรองจ่าย

o ขาย
o แลกเปล่ียน
o โอน
o แปรสภาพหรือท าลาย

พสัดท่ีุหมดความจ าเป็น-ช ารดุไม่เกบ็: ด าเนินการจ าหน่าย

ด าเนินการตามระเบยีบข้อ 215(รวมถึงวสัดคุงทนถาวรด้วย)
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ขัน้ตอนท่ี รายการ ผู้เก่ียวข้อง
1 แต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริง งานพสัดุ
2 ด าเนินการสอบข้อเทจ็จริง

2.1 คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิด าเนินการประชมุเพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัพสัดุที่จะด าเนินการ
จ าหน่ายวา่เป็นพสัดุทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งใชใ้นราชการหรอืไม่

คณะกรรมการสอบ
ขอ้เทจ็จรงิ/งานพสัดุ

2.2 คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิรายงานผลการสอบขอ้เทจ็จรงิต่ออธกิารบดพีรอ้มเสนอวธิกีารจ าหน่ายพสัดุ คณะกรรมการสอบ
ขอ้เทจ็จรงิ/งานพสัดุ

2.3 อธกิารบดใีหค้วามเหน็ชอบใหด้ าเนินการจ าหน่ายพสัดุโดยวธิทีอดตลาด 
และมอบคณะกรรมการก าหนดราคาด าเนินการก าหนดราคากลาง

งานพสัดุ

3 ด าเนินการก าหนดราคากลางและร่างประกาศขายพสัดุ
3.1 แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลางและคณะกรรมการร่างประกาศขายพสัดุ
3.2 คณะกรรมการก าหนดราคากลางประชมุเพื่อก าหนดราคากลาง
และร่างประกาศขายพสัดุโดยวธิทีอดตลาด

คณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง/งานพสัดุ

3.3 คณะกรรมการก าหนดราคากลางรายงานผลการก าหนดราคากลาง 
และร่างประกาศขายพสัดุโดยวธิทีอดตลาดเสนอเพื่อโปรดลงนาม

คณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง/งานพสัดุ

3.4 อธกิารบดเีหน็ชอบการก าหนดราคากลางและลงนามในประกาศขายพสัดุโดยวธิทีอดตลาด
4 ประกาศขายพสัดโุดยวิธีทอดตลาด งานพสัดุ

ขั้นตอนการจ าหน่ายพัสดุด้วยการขายโดยวิธีทอดตลาด

ขัน้ตอนท่ี รายการ ผู้เก่ียวข้อง
5 ด าเนินการขายพสัดโุดยวิธีทอดตลาด

5.1 คณะกรรมการจ าหน่ายพสัดุด าเนินการประมลูขายพสัดุโดยวธิทีอดตลาด คณะกรรมการ             
จ าหน่ายพสัดุ/งานพสัดุ

5.2 คณะกรรมการรายงานผลการจ าหน่ายพสัดุโดยวธิทีอดตลาดพรอ้มเสนอค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรบัการขาย
พสัดุ

คณะกรรมการ             
จ าหน่ายพสัดุ

5.3 อธกิารบดเีหน็ชอบการจ าหน่ายพสัดุโดยวธิทีอดตลาดพรอ้มลงนามในหนงัสอืแจง้
ใหผู้ซ้ือ้มารบัพสัดุ และลงนามในค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรบัการขายพสัดุ

คณะกรรมการ             
จ าหน่ายพสัดุ

6 งานพสัดรุ่างสญัญาซ้ือขายพสัดโุดยวิธีทอดตลาดเสนออธิการบดีลงนาม งานพสัดุ
7 ด าเนินการขนย้ายพสัดอุอกจากมหาวิทยาลยั

7.1 คณะกรรมการตรวจรบัการขายพสัดุตรวจสอบการขนยา้ยพสัดุ คณะกรรมการตรวจรบัการ
ขายพสัดุ

7.2 คณะกรรมการตรวจรบัการขายพสัดุรายงานผลการขนยา้ยพสัดุต่ออธกิารบดี คณะกรรมการตรวจรบัการ
ขายพสัดุ

7.3 อธกิารบดทีราบการขายพสัดุ
8 งานพสัดขุออนุมติัตดัรายการพสัดจุากการจ าหน่ายโดยวิธีการ “ขาย”ออกจากทะเบียนทรพัยสิ์น งานพสัดุ

8.1 เจา้หน้าทีพ่สัดุท าบนัทกึ “ขออนุมตัติดัรายการพสัดุจากการจ าหน่ายโดยวธิกีารขายออกจากทะเบียนทรพัยส์นิ”
8.2 อธกิารบดเีหน็ชอบและอนุมตัใิหด้ าเนินการตดัรายการพสัดุจากการจ าหน่ายโดยวธิกีารขายออกจากทะเบียนทรพัยส์นิ

9 มหาวิทยาลยัราชภฏัเลยรายงานผลการตดัรายการพสัดท่ีุจ าหน่ายโดยวิธีการขายออกจากทะเบียนคมุทรพัยสิ์น
ต่อส านักตรวจเงินแผ่นดินจงัหวดัเลยและภาค 6
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ขัน้ตอนท่ี รายการ ผู้เก่ียวข้อง
1 แต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริง งานพสัดุ
2 ด าเนินการสอบข้อเทจ็จริง

2.1 คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิด าเนินการประชมุเพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัพสัดุทีจ่ะด าเนินการจ าหน่าย
วา่เป็นพสัดุทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งใชใ้นราชการหรอืไม่

คณะกรรมการสอบ
ขอ้เทจ็จรงิ/งานพสัดุ

2.2 คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิรายงานผลการสอบขอ้เทจ็จรงิต่ออธกิารบดพีรอ้มเสนอวธิกีารจ าหน่ายพสัดุ คณะกรรมการสอบ
ขอ้เทจ็จรงิ/งานพสัดุ

2.3 อธกิารบดใีหค้วามเหน็ชอบใหด้ าเนินการจ าหน่ายพสัดุโดยวธิกีารโอน งานพสัดุ
3 ด าเนินการเชิญผู้รบัโอนมารบัพสัดุ

3.1 งานพสัดุจดัท าหนงัสอืเชญิชวนผูข้อรบับรจิาคมารบัพสัดุ
3.2 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการโอนพสัดุและตรวจรบัการโอนพสัดุ
3.3 รบัมอบพสัดุพรอ้มถ่ายภาพเป็นหลกัฐานตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลกฎหมายรษัฎากร งานพสัดุ
3.4 คณะกรรมการด าเนินการโอนพสัดุและตรวจรบัการโอนพสัดุรายงานผลการโอนพสัดุพรอ้มหลกัฐานเสนอต่อ
มหาวทิยาลยั

คณะกรรมการด าเนินการโอน
พสัดุและตรวจรบัการโอนพสัดุ

3.4 อธกิารบดทีราบการโอนพสัดุ

ขั้นตอนการจ าหน่วยพัสดุโดยวิธีการ “โอน”

ขัน้ตอนท่ี รายการ ผู้เก่ียวข้อง
4 งานพสัดขุออนุมติัตดัรายการพสัดจุากการจ าหน่ายโดยวิธีการ “โอน”

ออกจากทะเบียนทรพัยสิ์น
งานพสัดุ

4.1 เจา้หน้าทีพ่สัดุท าบนัทกึ “ขออนุมตัติดัรายการพสัดุจากการจ าหน่ายโดยวธิกีารโอนออกจากทะเบยีน
ทรพัยส์นิ”

งานพสัดุ

4.2 อธกิารบดเีหน็ชอบและอนุมตัใิหด้ าเนินการตดัรายการพสัดุจากการจ าหน่ายโดยวธิกีารโอนออกจาก
ทะเบยีนทรพัยส์นิ

งานพสัดุ

5 มหาวิทยาลยัราชภฏัเลยรายงานผลการตดัรายการพสัดท่ีุจ าหน่ายโดยวิธีการโอนออกจากทะเบียน
คมุทรพัยสิ์นต่อส านักตรวจเงินแผ่นดินจงัหวดัเลยและภาค 6

งานพสัดุ

ขั้นตอนการจ าหน่วยพัสดุโดยวิธีการโอน
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ค าถาม


