คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ วิธตี กลงราคา
หลักการและเหตุผล
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีคาสั่งที่ 648/2556 สั่ง ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2556 และคาสั่งที่ 505/2557 สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เรื่อง มอบอานาจและภารกิจ
ให้คณบดี ผู้อานวยการ สถาบัน สานัก ที่มีตาแหน่งเทียบเท่าคณะ และผู้อานวยสานักงานอธิการบดี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
เพื่อให้การบริหารงาน / โครงการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
ประจาปี 2558 ดาเนินงานจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ด้วยวิธีตกลงราคา เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน / โครงการที่กาหนดไว้ ถึงแม้การจัดหารพัสดุ จะไม่ใช่เรื่อง
ใหม่ แต่สาหรับผู้ที่ไม่ได้ทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหารพัสดุแล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะจัดทาได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ โดยไม่มีข้อผิดพลาด
งานพัสดุ กองคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดหาพัสดุ ของมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ซึ่งมีความตระหนักถึงความสาคัญในการทาหน้าที่จัดหาพัสดุของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยหลักเกณฑ์และ
แนวทางที่มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาคู่มือการจัดหาพัสดุโดยวิธี
ตกลงราคาขึ้น เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้และความเข้าในในกระบวนการจัดหา
พัสดุโดยละเอียด ตามคู่มือเล่มนี้จึงได้เจาะลึกลงไปในรายละเอียดของขั้นตอนการทางานของแต่ละหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้มองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถทางานทดแทนกันได้
2. เพื่อเป็นคู่มือในการกากับตรวจสอบการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้งานพัสดุ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมีคู่มือการปฏิบัติงานที่มาจาก
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานและนาไปใช้ประโยชน์ได้
2. เพื่อให้บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่ถูกต้อง ตามกฎ
ระเบียบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อให้การจัดหาพัสดุของงานพัสดุ และหน่วยงานต่าง ๆ มีความรวดเร็วถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นการนาเสนอวิธีการจัดหาพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา ตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 19 และข้อ 39 เท่านั้น
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คาจากัดความ
การพัสดุ หมายความว่า การจัดทาเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจาหน่าย และการดาเนินการอื่น ๆ
ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
พัสดุ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กาหนดไว้ในหนังสือการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ หรือการจาแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จาก
ต่างประเทศ
การซื้อ หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
การจ้าง ให้หมายความว่า การจ้างทาของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกอง
ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกาหนด หรือข้าราชการอื่นซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วแต่กรณี
เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งดารงตาแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือ
ผู้ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
การจัดหาพัสดุ หมายถึง การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในรูปของการ
ดาเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดทาของ การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
การแลกเปลี่ยน การเช่า ซึ่งจะต้องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
ทั้งนี้ขั้นตอนการจัดหาพัสดุจะต้องดาเนินการดังนี้
หลักการจัดหาพัสดุและขั้นตอนการจัดหา
ส่วนราชการจะต้องดาเนินการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ดังนี้
มาตรา 23 กาหนดว่า “ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดย เปิดเผยและ
เที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้
ราคาและประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับประกอบกัน”
ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นสาคัญ
ให้สามารถกระทาได้โดยไม่ต้องถือราคาต่าสุดในการเสนอซื้อหรือ จ้างเสมอไป
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ให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ส่วนราชการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดหาพัสดุ เพื่อเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน (Value for Money) ความโปร่งใส
(Transparency) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) และความ
รับผิดชอบต่อผลสาเร็จของงาน (Accountability) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาต้อง
ดาเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิด โอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยคานึงถึงคุณสมบัติ
และความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นการยกเว้นที่กาหนด
ไว้ในระเบียบ
การดาเนินการแต่ละขั้นตอนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการ
ดาเนินการพร้อมทั้งระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สาคัญไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
นอกจากนี้ยังจะต้องดาเนินการโดยเปิดเผยข้อมูลในการจัดหาพัสดุแต่ละครั้งที่ได้ดาเนินการ
ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนได้พัสดุนั้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ และรวมถึงการตรวจสอบการติดตาม
ประเมินผล
การดาเนินการจัดหาพัสดุเมื่อส่วนราชการได้รับทราบวงเงินที่จะต้องดาเนินการจัดหาพัสดุ
ส่วนราชการจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนตามระเบียบที่กาหนดพร้อมที่จะ
ทาสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงิน การดาเนินการจัดหาพัสดุที่เป็นครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000
บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง
การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 กาหนดให้ต้องมีการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ของเดือนตุลาคมของทุกปี และส่งสาเนาให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน
วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีและหากแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัด
ทอน รายละเอียดในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่งสาเนาให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน รายละเอียดนอกจากนั้นส่วนราชการยัง
จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและให้รายงานสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภายใน 30 วันทาการสุดท้ายของไตรมาส
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13
หลังจากได้ทราบยอดเงินที่จะนามาใช้ในการจัดหาแล้ว ให้ส่วนราชการรีบดาเนินการให้เป็นไปตามแผน และ
ตามขั้นตอนของระเบียบนี้ เพื่อให้พร้อมที่จะทาสัญญาได้ทันที่เมื่อได้รับอนุมัติทางการเงิน
ขั้นตอนการจัดหาพัสดุจะต้องดาเนินการดังนี้
1. การเตรียมสารวจเพื่อการจัดหาพัสดุ
2. การขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุ
3. การให้ความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ
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4. การดาเนินการจัดหาพัสดุ
5. การขออนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง
6. การจัดทาสัญญา
7. การดาเนินการตามสัญญา
8. การตรวจรับพัสดุหรืองาน
9. การดาเนินการเบิกจ่าย
วิธีตกลงราคา ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 19 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่
การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000.- บาท
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ตามข้อ 27 ก่อนดาเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อ
ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างตามข้อ 28 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการ
ดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง
(3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(5) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ หรือใช้งานนั้นแล้วเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(7) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็นในการซื้อหรือ
จ้าง การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 29 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอ
ตามข้อ 27 หรือข้อ 28 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจ้างนั้นต่อไป
วิธีตกลงราคา ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 39 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา โดยให้
เจ้าหน้าที่พัสดุตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายใน
วงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอานาจตามข้อ 29
วิธีตกลงราคา ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 39 วรรคสอง การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึง่
มีราคาไม่เกิน 100,000.- บาท ในกรณีจาเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึน้ โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจ
ดาเนินการตามปกติได้ทัน เช่น ตู้น้าดื่มมีน้ารั่วซึมอยู่ตลอดเวลา จาเป็นต้องเรียกช่างมาซ่อมด่วนเพื่อป้องกัน
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มิให้เกิดไฟซ็อต เป็นต้น ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น ดาเนินการไป
ก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี กรณีหน่วยงานต่าง ๆ ให้รายงาน
ขอความเห็นชอบต่อคณบดี ผู้อานวยการ สานัก /สถาบัน / ศูนย์ และเมื่อผู้อานวยการ คณบดี ให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบพัสดุ ข้อ 34 ในการ
ดาเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการตาม
ระเบียบนี้ พร้อมกับกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วแต่กรณี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยวิธีตกลงราคา แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะ
กรรมการตรวจการจ้างแล้วแต่กรณี คือ (6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (7) คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ข้อ 35 คณะกรรมการแต่ละคณะประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อย
2 คน ซึง่ แต่งตัง้ จากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานของรัฐ โดยคานึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสาคัญ และในกรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จะต้องมิใช่ผู้ซื้อหรือจัดจ้างทา
หน้าที่ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
วิธีตกลงราคา การซื้อการจ้างวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะใช้ผู้ตรวจรับเพียงท่านเดียว
แต่ถ้าการซื้อการจ้างเกิน 10,000 บาท กาหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ คือ ประธาน 1 คน
กรรมการอย่างน้อย 2 คน
การจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา (ข้อ 19) กรณีจัดซื้อวัสดุ
ได้แก่ การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000.- บาท มีวิธีปฏิบัติ
ดังนี้
1. เจ้ าหน้ าที่ พั ส ดุ คณะ / ส านั ก /สถาบั น / ศู น ย์ จัด ท ารายงานขอซื้อ ขอจ้าง โดยมี
รายละเอียดของวัสดุ เหตุผลที่ต้องการดาเนินการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 , 29 เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับสายงาน โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พั ส ดุ พิ จ ารณาเห็ น สมควรจั ด หาพั ส ดุ แ ล้ ว ลงนามจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ข้ อ 39 จนถึ ง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
(อธิการบดี) หรือผู้ได้รับมอบอานาจจากหั วหน้าส่วนราชการ (คณบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการ
สถาบัน ผู้อานวยการศูนย์ ) พร้อมขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น หรือขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ ควบคุมงาน แล้ วแต่กรณี (ตามแบบ
งพด.1 : ภาคผนวก)
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2. หัวหน้าส่วนราชการ (อธิการบดี) หรือผู้ได้รับมอบอานาจให้ความเห็นชอบ (อนุมัติ)
3. เมื่อผู้มีอานาจเห็นชอบให้ดาเนินการแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะ / สานัก /สถาบัน /
ศูนย์ ติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย / ผู้รับจ้างโดยตรงตามนัยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 39
4. ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทาใบเสนอราคา (กรณีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)
5. เจ้าหน้าที่พัสดุทาบัญชีเทียบราคา (ถ้ามี)
6. เจ้าหน้าที่พัสดุสรุปความเห็นพร้อมเหตุผลต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณารับราคากรณี
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
กรณีเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบให้รายงานต่อผู้มีอานาจพิจารณารับราคา
เมื่อผู้มีอานาจเห็นชอบรับราคาแล้ว ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเงินงบประมาณเพิ่มเติม
ในกรณีการจัดซื้อมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท หรือในกรณีการซื้อ/จ้าง ซึ่งใช้วิธีดาเนินการ
ตามข้อ 19 วรรคสอง จะไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันได้ แต่ในกรณีการจัดซื้อมีราคาเกิน 10,000
บาท ให้ผู้ได้รับอบอานาจจากอธิการบดีหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลงนาม ใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง (ตามแบบ
งพด 4/1,2 และ งพด 5/1,2 : ภาคผนวก) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงมิได้ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้อยู่ในอานาจหัวหน้าส่วนราชการที่พิจารณาอนุมัติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตามนัยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมข้อ 136
7. การติดตามและการควบคุม
7.1 ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
7.2 ติดตามให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ปฏิบัติตามข้อตกลง
7.3

ติดตามการควบคุมงานจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 73
8.

เมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งของหรืองานจ้าง

ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับดาเนินการ

ตรวจรับตามนัยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 71 ,72
9. เมื่อคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาเอกสารเบิกจ่ายเงิน ส่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงิน โดยแนบเอกสารดังนี้
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9.1 หนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง (แบบ งพด.1)
9.2 ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง (ถ้ามี) (แบบ งพด 4/1,2 และ งพด 5/1,2)
9.3 ใบส่งมอบของ (พร้อมประทับตราการลงทะเบียนหมายเลขวัสดุ
หรือวัสดุต่ากว่าเกณฑ์ และตรามหาวิทยาลัย)
9.4 ใบตรวจรับพัสดุ (แบบ งพด.6)
9.5 ใบเบิกพัสดุ (แบบ งพด.7)
9.6 ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1)
9.7 งบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน
9.8 บันทึกการรับ – ส่งฎีกา
10. กองคลัง สานักงานอธิการบดี ดาเนินการเบิกจ่ายจริงตามยอดจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ขาย
/ ผู้รับจ้าง ตามระเบียบฯ ต่อไป
11. เมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งของหรือส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ติดตามให้ผู้ขายหรือผู้

รับจ้างปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา เช่น การรับประกันความชารุดบกพร่อง การให้บริการหลังการขาย ฯลฯ
การจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา (ข้อ 19) กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์
ได้แก่ การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000.- บาท มีวิธีปฏิบัติ
ดังนี้
1. เจ้ าหน้ าที่ พั ส ดุ คณะ / ส านั ก /สถาบั น / ศู น ย์ จัด ท ารายงานขอซื้อ ขอจ้าง โดยมี
รายละเอียดของครุภัณ ฑ์ เหตุผลที่ต้องการดาเนินการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัส ดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 , 29 เสนอผู้ บังคับบัญ ชาตามล าดับสายงาน โดยผ่ านหั วหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ พิจารณาเห็นสมควรจัดหาพัสดุแล้วลงนามจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 39 จนถึงหัวหน้าส่วนราชการ
(อธิการบดี) หรือผู้ได้รับมอบอานาจจากหั วหน้าส่วนราชการ (คณบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการ
สถาบัน ผู้อานวยการศูนย์ ) พร้อมขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น หรือขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ ควบคุมงาน แล้ วแต่กรณี (ตามแบบ
งพด.2 : ภาคผนวก)
2. ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุกลางตรวจสอบ
3. หัวหน้าส่วนราชการ (อธิการบดี) หรือผู้ได้รับมอบอานาจให้ความเห็นชอบ (อนุมัติ)
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4. เมื่อผู้มีอานาจเห็นชอบให้ดาเนินการแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะ / สานัก /สถาบัน /
ศูนย์ ติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย / ผู้รับจ้างโดยตรงตามนัยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 39
4. ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทาใบเสนอราคา (กรณีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)
5. เจ้าหน้าที่พัสดุทาบัญชีเทียบราคา (ถ้ามี)
6. เจ้าหน้าที่พัสดุสรุปความเห็นพร้อมเหตุผลต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณารับราคากรณี
อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
กรณีเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบให้รายงานต่อผู้มีอานาจพิจารณารับราคา
เมื่อผู้มีอานาจเห็นชอบรับราคาแล้ว ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเงินงบประมาณเพิ่มเติม
ในกรณีการจัดซื้อมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท หรือในกรณีการซื้อ/จ้าง ซึ่งใช้วิธีดาเนินการ
ตามข้อ 19 วรรคสอง จะไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันได้ แต่ในกรณีการจัดซื้อมีราคาเกิน 10,000
บาท ให้ผู้ได้รับอบอานาจจากอธิการบดีหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลงนาม ใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง (ตามแบบ
งพด 4/1,2 และ งพด 5/1,2 : ภาคผนวก) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงมิได้ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้อยู่ในอานาจหัวหน้าส่วนราชการที่พิจารณาอนุมัติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตามนัยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมข้อ 136
7. การติดตามและการควบคุม
7.1 ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
7.2 ติดตามให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ปฏิบัติตามข้อตกลง
7.3

ติดตามการควบคุมงานจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 73
8.

เมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งของหรืองานจ้าง

ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับดาเนินการ

ตรวจรับตามนัยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 71 ,72
9. เมื่อคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
คือ ใบตรวจรับพัสดุ (ตามแบบ งพด.6) ใบเบิกพัสดุ (ตามแบบ งพด.7)
ครุภัณฑ์และออกหมายเลขครุภัณฑ์

ส่งงานพัสดุกลางลงทะเบียนคุม

9
10. เมื่อคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทาเอกสารเบิกจ่ายเงิน ส่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงิน โดยแนบเอกสารดังนี้
10.1 หนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง (แบบ งพด.2)
10.2 ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง (ถ้ามี) (แบบ งพด 4/1,2 และ งพด 5/1,2)
10.3 ใบส่งมอบของ (พร้อมประทับตราการลงทะเบียนหมายเลขครุภัณฑ์
และตรามหาวิทยาลัย)
10.4 ใบตรวจรับพัสดุ (แบบ งพด.6)
10.5 ใบเบิกพัสดุ (แบบ งพด.7)
10.6 ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1)
10.7 งบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน
10.8 บันทึกการรับ – ส่งฎีกา
11. กองคลัง สานักงานอธิการบดี ดาเนินการเบิกจ่ายจริงตามยอดจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ขาย
/ ผู้รับจ้าง ตามระเบียบฯ ต่อไป
12. เมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งของหรือส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ติดตามให้ผู้ขายหรือผู้

รับจ้างปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา เช่น การรับประกันความชารุดบกพร่อง การให้บริการหลังการขาย ฯลฯ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา กรณีจาเป็นเร่งด่วน (ระเบียบฯ ข้อ 39 วรรคสอง)
เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดาเนินการตามแผน
ปกติได้ทันตามความต้องการใช้พัสดุ
ขั้นตอนการดาเนินการ มีดังต่อไปนี้
1. เป็นกรณีจาเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
2. ไม่อาจดาเนินการตามแผนปกติได้ทันตามความต้องการใช้พัสดุ
3. เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดาเนินการไปก่อน
4. เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น จัดทารายงานขอความ
เห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ
5. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. ถือรายงานที่หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ เป็นหลักฐานการตรวจรับ
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การดาเนินการเบิกจ่าย
เมื่อได้ดาเนินการจัดหาพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการรวบรวมหลักฐาน
อันเป็นเอกสารแห่งหนี้ที่เกี่ยวกับการดาเนินการจัดหาพัสดุ เพื่อส่งให้แก่หน่วยงานการเงินเพื่อดาเนินการ
เบิกจ่ายให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป
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ขั้นตอนการปฏิบัติการการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา (ข้อ 19) กรณีจัดซือ้ วัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

- ทารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง (ข้อ 27) (แบบ งพด 1)
- ตัดยอดเงินตามโครงการในระบบ GFMIS , และในระบบ e-gp

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

อธิการบดีหรือ

- ตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ

- ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (ข้อ 29)

ผู้ได้รับมอบอานาจ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ได้รับมอบอานาจหรือ

- ติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/ผูร้ ับจ้าง โดยตรง และออกใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง

- จัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ (ข้อ 39)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

- ประสานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานการขออนุมัติเบิกเงิน

กองคลัง

- เจ้าหน้าที่พสั ดุดาเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ
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ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา (ข้อ 19) กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

- ทารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง (ข้อ 27) (แบบ งพด. 2)
- ตัดยอดเงินตามโครงการในระบบ GFMIS , และในระบบ e-gp

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุกลาง

อธิการบดีหรือ

- ตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ

- ตรวจสอบความถูกต้อง

- ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (ข้อ 29)

ผู้ได้รับมอบอานาจ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ได้รับมอบอานาจหรือ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

- ติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/ผูร้ ับจ้าง โดยตรง และออกใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง

- จัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ (ข้อ 39)

- ประสานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานการขออนุมัติเบิกเงิน

เจ้าหน้าที่พัสดุกลาง

กองคลัง

- เจ้าหน้าที่พสั ดุรวบรวมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ส่งงานพัสดุกลาง
ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์และออกหมายเลขครุภัณฑ์
- เจ้าหน้าที่พสั ดุดาเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ
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ระบบ GFMIS หมายถึง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) เป็นระบบการทางานด้านการเงิน
การคลังภาครัฐที่กระทรวงการคลังได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลัง
ภาครัฐ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจกับนโยบายการคลัง และการปรับทิศทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอย่างทันท่วงที โดยมีเป้าหมาย คือ ออกแบบ จัดสร้างระบบบริหารงานการคลังภาครัฐของ
ประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบในด้านรายรับ รายจ่าย การกู้เงิน เงินคงคลัง บัญชีการเงินแบบเกณฑ์คงค้าง
บัญชีสินทรัพย์ถาวร บัญชีต้นทุน บัญชีบริหารแบบ Single Entry (การนาเข้าข้อมูลเพียงครั้งเดียว) รวมทั้งการ
จัดซื้อจัดจ้าง การจัดทา การอนุมัติ การเบิกจ่าย การปรับปรุง และการติดตามการใช้งบประมาณที่เน้นการวัด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แบบ Output – Outcome เพื่อสร้างให้เกิดฐานข้อมูลกลางด้านการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบ Matrix และ Online Real Time ทั้งตามโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม และพื้นที่จังหวัด CEO
โดยทุกส่วนราชการเริ่มใช้งานระบบจริง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547
PO หมายถึง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ในระบบ GFMIS มี 2 แบบฟอร์ม
(1) บส.01 คือแบบฟอร์มที่มีการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ไม่เกิน 15 รายการ
(2) บส. 01-1 คือแบบฟอร์มที่มีการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า เกินกว่า 15 รายการ
ระบบ e-GP หมายถึง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) เป็นระบบงานที่จัดทาเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึงเป็นศูนย์ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ และเก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และ
ข้อมูลผู้ค้าสาหรับการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่างๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และเป็น
ต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความ
โปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ลดความซ้าซ้อนในการ
บันทึกข้อมูลและฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online Real time ในระบบ รวมถึงเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้ง่ายเงินงบประมาณได้ (คู่มือการการใช้งานระบบ ดาวน์โหลดจาก
http://www.gprocurement.go.th/ )

หน้าที่ความรับผิดชอบ
อธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอานาจ : พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาและรายงานการ
จัดหา อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง รับทราบการตรวจรับพัสดุ อนุมัติเบิกจ่าย และอนุมัติจ่ายเงิน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ : เสนอขอความเห็นชอบจากอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
เจ้าหน้าที่พัสดุ : ตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง และจัดทาบันทึกขอซื้อหรือจ้าง
ดาเนินการตรวจรับพัสดุเมื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุ และทาบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย
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ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ : ดาเนินการตรวจรับพัสดุ เมื่อ
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุ และทาบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย โดยมีหน้าที่
1. ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาการของผู้ใช้พัสดุ หรือสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง
2. ตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ (ในกรณีจาเป็นที่ไม่สามารถตรวจ
นับเป็นจานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาสถิติ)
3. ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง นาพัสดุหรืองานจ้างมาส่งมอบ และให้ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทาการ หรือ 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุมา
ส่งมอบ ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึงระยะเวลาในการทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทาง
วิทยาศาสตร์
4. เมื่อตรวจรับถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
พัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุหรืองานจ้างนั้นมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ
พร้อมทาใบตรวจรับพัสดุ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ
และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากงานคลัง
และรายงานให้คณบดี ผู้อานวยการ สานัก สถาบัน ทราบ กรณีที่เห็นว่าพัสดุหรืองานจ้างที่ส่งมอบมี
รายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญาหรือใบสั่งให้รายงาน คณบดี ผู้อานวยการ สานัก สถาบัน
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
5. กรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรือส่งมอบครบจานวนแต่ไม่
ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือใบสั่งมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับเฉพาะจานวนที่ถูกต้อง และให้รีบ
รายงานคณบดี ผู้อานวยการ สานัก สถาบัน เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันตรวจพบ
6. กรณีการตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุด หรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่าง
หนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรีบรายงานคณบดี ผู้อานวยการ สานัก สถาบัน เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่ที่วันตรวจพบ
7. มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุ
บางคนไม่ยอมรับพัสดุ ให้ทาความเห็นแย้งไว้ และนาเสนอคณบดี ผู้อานวยการ สานัก สถาบัน เพื่อ
พิจารณาสั่งการ ถ้าผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดาเนินการตามข้อ 4 หรือ 5
แล้วแต่กรณี
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เจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบการจัดหาพัสดุของงานพัสดุ กองกลาง : ดาเนินการจัดหา
และจัดทารายงานการจัดหาเสนออธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอานาจให้ความเห็นชอบ จัดบันทึกขออนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจ้างและออกใบสั่งซื้อสั่งจ้างพร้อมทา PO ส่งให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์หน่วยงานพัสดุลงในระบบ GFMIS
ลงทะเบียนคุมและตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS

ภาคผนวก

คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
วิธีตกลงราคา

งานพัสดุ กองคลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

