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การจัดซื้อจัดจ้ างด้ วยวิธีตกลงราคา

ขั้นตอนการซื้ อและการจ้าง
โดยวิธีตกลงราคา
(ราคาไม่เกิน 100,000 บาท)
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
ติดต่อตกลงราคา

ผูข้ าย / ผูร้ ับจ้าง

รายงาน (27)
ให้ ความเห็นชอบ (29)
เสนอ
สั่งซ
ื้อ / จ้า
ง
สั่ งซื้อ / จ้าง

(39)

หัวหน้าส่ วนราชการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

ข้อยกเว้น : กรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วน
- ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
- ดําเนิ นการตามปกติไม่ทนั
วิธีการ:

- เจ้าหน้าที่พสั ดุ / ผูร้ ับผิดชอบดําเนิ นการไปก่อน
- รายงานขอความเห็นชอบหัวหน้าส่ วนราชการ
- ใช้รายงานเป็ นหลักฐานการตรวจรับ
- รายงานการซื้อ / จ้าง เฉพาะรายการเท่าที่จาํ เป็ นไม่เกิน 10,000 บาท

วัสดุทวั่ ไป
1. บุคลากรที่มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุ/จ้างทําวัสดุ ทําบันทึกข้อความขอซื้อ/ขอจ้าง
โดยเรี ยนหัวหน้าศูนย์/ผูอ้ าํ นวยการ/คณบดี/รองอธิการบดี ผ่านเจ้าหน้าที่พสั ดุ ทั้งนี้ ในบันทึกข้อความ
ดังกล่าวต้องประกอบไปด้วยข้อความหลัก ๆ ดังนี้
1.1 เหตุผล และความจําเป็ นที่จะต้องใช้
1.2 วันที่ที่จาํ เป็ นต้องใช้
1.3 รายการวัสดุ
1.4 ปริ มาณวัสดุแต่ละรายการ
1.5 ราคา โดยประมาณ
1.6 แผนงาน/งาน/โครงการ รวมทั้งหมวดเงินที่จะใช้ในการเบิกจ่าย
1.7 ผูข้ อซื้อ/ขอจ้าง
หมายเหตุ หากเป็ นการจัดซื้อ/จ้างด้วยเงินรายได้ ให้จดั ทําใบเสนอซื้อ/จ้าง แทน
บันทึกข้อความ
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2. หัวหน้าศูนย์/ผูอ้ าํ นวยการ/คณบดี/รองอธิการบดี อนุมตั ิแล้ว เจ้าหน้าที่พสั ดุหน่วยงาน
ดําเนินการสื บราคาวัสดุที่จะซื้อ/จ้าง โดยขอเอกสารต่าง ๆ จากผูข้ าย ดังนี้
2.1 ใบเสนอราคา ซึ่งใบเสนอราคาต้องมีขอ้ ความที่สาํ คัญ ๆ ดังนี้
2.1.1 ชื่อ และที่อยู่ ของสถานประกอบการของผูข้ าย
2.1.2 ปริ มาณของวัสดุ
2.1.3 ราคาของวัสดุ ทั้งที่เป็ นตัวเลข และตัวอักษร โดยระบุดว้ ยว่า เป็ นราคารวม
ภาษี หรื อไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.1.4 กําหนดส่ งของ ที่สมั พันธ์กบั ระยะเวลาที่ตอ้ งการใช้พสั ดุ
2.1.5 กําหนดยืนราคา
2.1.6 ลายมือชื่อ และชื่อ-ชื่อสกุล ของผูเ้ สนอราคา
2.1.7 ตรายาง (หากไม่มีตรายาง ให้เขียนรับรองว่า ไม่มีตรายาง)
หมายเหตุ หากมีการจ่ายชําระเงินสดไปแล้ว ไม่ตอ้ งมีใบเสนอราคา
2.2 รายละเอียดของวัสดุ (ถ้ามี)
3. เจ้าหน้าที่พสั ดุ หรื อผูส้ ื บราคา ลงลายมือชื่อผูส้ ื บราคาที่ใบเสนอราคา
4. เจ้าหน้าที่พสั ดุ ดําเนินการรวบรวมใบเสนอราคา ทั้งนี้ การจัดซื้อเรื่ องเดียวกัน
หากเป็ นวัสดุที่มียหี่ อ้ /รุ่ น ใบเสนอราคาของแต่ละรายต้องเป็ นวัสดุที่มียหี่ อ้ /รุ่ นเดียวกัน เพื่อเป็ น
ฐานเดียวกันในการเสนอราคา และพิจารณาราคา
5. เจ้าหน้าที่พสั ดุเสนอผูม้ ีอาํ นาจของหน่วยงานเพื่อขออนุมตั ิซ้ือจ้าง
- เงินรายได้ ใช้แบบขอซื้อ/จ้าง
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ใช้หนังสื อขออนุมตั ิซ้ือจ้าง
หมายเหตุ - การจัดซื้อวัสดุแต่ละครั้งจะต้องจัดซื้อวัสดุประเภทเดียวกัน
- แจ้งรายชื่อกรรมการตรวจรับ โดย วงเงินจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เกิน
10,000.- บาท ให้มีกรรมการตรวจรับ 1 หรื อ 2 คน แต่หาก
เกินกว่า 10,000.- บาท ให้มีกรรมการตรวจรับ 3 คน
และกรรมการจะต้องเป็ นข้าราชการระดับ 3 หรื อเทียบเท่า ขึ้นไป
6. เลขานุการ/หัวหน้าของเจ้าหน้าที่พสั ดุ ตรวจสอบ ให้ความเห็น พร้อมทั้งลงคุม
ยอดเงินที่จดั ซื้อ/จัดจ้าง เสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
7. เมื่อผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ อนุมตั ิให้ดาํ เนินการจัดซื้อ เจ้าหน้าที่พสั ดุ ตรวจสอบการอนุมตั ิ
ว่าอนุมตั ิให้ดาํ เนินการอย่างไร เช่น ทําเป็ นสัญญา ทําเป็ นข้อตกลง หรื อทําเป็ นใบสัง่ ซื้อ/สัง่ จ้าง
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7.1 กรณี เป็ นสัญญา หรื อข้อตกลง ส่ งให้งานพัสดุ กองคลัง ดําเนินการจัดทําให้
7.2 กรณี เป็ นใบสัง่ ซื้อ/สัง่ จ้าง หน่วยงานจัดทําเอง โดยจะต้องขอเลขที่หนังสื อ ศธ
ทุกครั้ง ห้ามเว้นว่างไว้เด็ดขาด
7.3 เงินงบประมาณแผ่นดิน จะต้องจัดทําใบ บส.01 หรื อ บส.01-1 กรณี ที่มี
การจัดซื้อ/จัดจ้าง ตั้งแต่ 5,000.- บาทขึ้นไป ทั้งนี้ จะทําได้ กต็ ่ อเมื่อ ผู้ขาย/ผู้รับจ้ างรายนั้น
เป็ นผู้ขายทีอ่ ยู่ในระบบ GFMIS แล้วเท่ านั้น
7.4 กรณี เป็ นใบสัง่ จ้าง ต้องติดอากรแสตมป์ โดยค่าจ้าง 1,000 บาท ต่อ
อากรแสตมป์ 1 บาท หากมีเศษ ให้ปัดขึ้น
8. เมื่อผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง ส่ งมอบวัสดุแล้ว เจ้าหน้าที่พสั ดุตรวจสอบใบส่ งของ และนัด
คณะกรรมการตรวจรับ ให้ตรวจรับให้เสร็ จสิ้ นโดยเร็วที่สุด
9. กรณี ที่มีกรรมการ 3 ท่าน ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุดาํ เนินการจัดทําใบตรวจรับพัสดุ
ให้กบั คณะกรรมการลงลายมือชื่อในการตรวจรับ
10. หน่วยงานที่ขอซื้อ จัดทําใบขอเบิกวัสดุเพือ่ นําไปใช้
11. เจ้าหน้าที่พสั ดุหน่วยงานลงบัญชีแยกประเภท และสมุดคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
12. ส่ งเอกสารให้การเงินเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน
นํา้ /นํา้ มัน
1. เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบจัดทําบันทึกประมาณการจัดซื้อนํ้า/นํ้ามัน เป็ นรายเดือน หรื อ
รายอาทิตย์ หรื อเดือนละสองครั้ง โดยประมาณจากปริ มาณการใช้ที่ผา่ นมา
2. เมื่อถึงสิ้ นเดือน หรื อเมื่อครบรอบตามประมาณการ เจ้าหน้าที่พสั ดุ จึงดําเนินการตาม
วิธีการตามข้อ 5. ถึงข้อ 12 เช่นเดียวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุทวั่ ไป
ครุ ภัณฑ์
1. หน่วยงานที่ตอ้ งการซื้อ ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับ
2. กําหนดรายละเอียดของครุ ภณ
ั ฑ์ที่จะจัดซื้อ หากเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จะต้องนํา
รายละเอียดดังกล่าวเข้าคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยก่อน จึงจะ
สามารถดําเนินการจัดซื้อได้
3. ดําเนินการจัดซื้อเช่นเดียวกับการจัดซื้อวัสดุ แต่มีขอ้ แตกต่าง ดังนี้
3.1 การเสนอราคา จะต้องมีการเสนอราคาให้มากรายที่สุดเท่าที่จะทําได้ อย่างน้อย
ที่สุดคือ 2 ราย
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3.2 ต้องมีรายละเอียด และแคตตาล็อก
3.3 ต้องมีเอกสารทางการค้า เช่น หนังสื อรับรองการจดทะเบียนพาณิ ชย์ ใบจด
ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน
3.4 ชื่อครุ ภณ
ั ฑ์ จํานวนหน่วย หน่วยนับ ต้องถูกต้องตามงบประมาณที่ต้ งั ไว้
4. ทําการตรวจรับ เช่นเดียวกับการจัดซื้อวัสดุ
5. กรณี ที่มีใบตรวจรับพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุดาํ เนินการเกษียนหนังสื อเสนอผูม้ ีอาํ นาจ
อนุมตั ิการตรวจรับ และการเบิกจ่ายให้กบั ผูข้ าย
ั ฑ์ให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม แล้วจึงส่ งเอกสารทั้งหมด
6. เจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ทําใบเบิกครุ ภณ
ให้งานพัสดุ กองคลัง
7. งานพัสดุ กองคลัง ดําเนินการออกหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ พร้อมลงทะเบียนคุมในสมุดคุม
และในระบบ NU-DB
8. งานพัสดุ กองคลัง ส่ งคืนเรื่ องให้กบั หน่วยงานที่จดั ซื้อ
9. เจ้าหน้าที่พสั ดุหน่วยงาน เขียนหมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ที่งานพัสดุ กองคลัง ออกให้
ลงบนตัวครุ ภณ
ั ฑ์
10. เจ้าหน้าที่พสั ดุหน่วยงาน ส่ งเอกสารทั้งหมด ให้การเงินเพื่อทําเรื่ องเบิกจ่ายเงิน

