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คูมือการปฏิบัติงาน และเอกสารประกอบ
การจัดซื้อจัดจาง

งานพัสดุ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
1. กรอกแบบฟอรม เอกสารขออนุญาต ขอซื้อ/จาง และสงใหงานพัสดุคณะ เพื่อดําเนินการบันทึกขอมูลลงใน
ระบบ 3มิติ และหรือระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (EGP)
2. เจาหนาที่พัสดุประจําสาขา หัวหนาเจาหนาที่ รองคณบดี และคณบดี ลงนามอนุมัติรายงานขอซื้อขอ
3. ผูรับผิดชอบโครงการลงนามยืนยัน รายละเอียดของพัสดุ/ครุภัณฑ/จางเหมาบริการหรือจางทําของ และ
แหลงที่มาของราคากลาง
4. เจาหนาที่พัสดุประจําสาขา หัวหนาเจาหนาที่ รองคณบดี และคณบดี ลงนามอนุมัติรายงานผลการพิจารณา
และอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจาง (กรณียอดเงิน 5,000 บาทขึ้นไป)
5. คณบดี ลงนามในประกาศผูชนะการเสนอราคา (กรณียอดเงิน 5,000 บาทขึ้นไป)
6. คณบดี ผูขาย/ผูรับจาง ลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งจาง (กรณียอดเงิน 5,000 บาทขึ้นไป)
7. ผูตรวจรับและคณบดี ยืนยันและรับทราบการตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจาง
8. เจาหนาที่พัสดุประจําสาขา หัวหนาเจาหนาที่ รองคณบดี และคณบดี ลงนามอนุมัติใบขออนุมัติการเบิกเงิน
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ลงลายมือชื่อในงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน

ปญหา
1. ในการเคลียรคาใชจายตางๆ ผูรับผิดชอบโครงการหรือผูที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ แนบหลักฐาน
เอกสาร เพื่อการประกอบการเบิกจายไมครบถวน
2. ในการดําเนินโครงการแตละครั้ง ผูรับผิดชอบโครงการไมทราบวา ตองจัดเตรียมหลักฐาน เอกสาร อะไรบาง
เพื่อการประกอบการเบิกจาย

วิธีแกปญหา
1. แจงรายละเอียดหลักฐาน เอกสาร เพื่อประกอบการเบิกจายใหผูรับผิดชอบโครงการ หรือผูที่เกี่ยวของ
จากการสอบถามของผูรับผิดชอบโครงการในการจัดโครงการแตละครั้ง
2. จัดทําขอมูล หลักฐาน เอกสาร ประกอบในการเบิกจายเงิน ใหประธานสาขาแตละสาขาทราบ
3. จัดทําขอมูล หลักฐาน เอกสาร ประกอบในการเบิกจายเงิน ในรูปแบบการใชงานผานสือดิจิตอล

ประโยชน
1. หลักฐาน เอกสาร ประกอบการเบิกจาย มีความครบถวนมากขึ้น
2. ลดการ Walk-in เพื่อสอบถามรายละเอียดการเบิกจาย
3. สะดวกและประหยัดเวลา
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หลักฐาน เอกสาร ประกอบในการขอเบิกจายเงิน
เอกสารเบิกจายคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ในการประชุม / อบรม / สัมมนา / จัดงาน
1. หนังสือเชิญประชุม (กรณีประชุมราชการ) + โครงการที่ไดรับอนุมัติแลว + แผนปฏิบัติราชการ
2. คําสั่งแตงตั้งกรรมการ (กรณีประชุมราชการ)
3. รายชื่อผูเขารวมประชุม / เขารวมโครงการอบรม / สัมมนา / เขารวมในการจัดงาน
4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) / ใบเสร็จรับเงิน /บิลเงินสด / ใบสงของ / ใบสําคัญรับเงิน + สําเนา
บัตรประชาชนคูคา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (งานคลังเปนผูจายใหกับคูคา)
หมายเหตุ : การเบิกจายคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ในการประชุม อบรม สัมมนา จัดงาน ใหเบิกจาย
ตามกลุมเปาหมายที่กําหนด ถากลุมใดมากกวาใหเบิกคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ตามอัตราของกลุม
นั้น
เอกสารเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากร
1. โครงการที่ไดรับอนุมัติแลวพรอมกําหนดการฝกอบรม + แผนปฏิบัติราชการ
2. หนังสือขออนุญาตดําเนินการเพื่อเบิก-จายคาตอบแทน (ต.ท.ก.) พรอมรายละเอียดแนบ
3. ใบสําคัญรับเงิน สําหรับวิทยากร และ สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4. หนังสือเชิญหรือคําสั่งแตงตั้งวิทยากร และ หนังสือตอบรับวิทยากร
เอกสารเบิกจายคาแทนกรรมการตางๆ
1. โครงการที่ไดรับอนุมัติแลวพรอมกําหนดการจัดงาน / กิจกรรม / แผนปฏิบัติราชการ
2. หนังสือเชิญ และ หนังสือตอบรับ เปนกรรมการ หรือคําสั่งแตงตั้งกรรมการ
3. หนังสือขออนุญาตดําเนินการเพื่อเบิก-จายคาตอบแทน (ต.ท.ก.) พรอมรายละเอียดแนบ
4. หลักฐานการจายคาตอบแทนกรรมการ
เอกสารเบิกจายเงินรางวัลการประกวด
1. โครงการที่ไดรับอนุมัติแลวพรอมกําหนดการจัดงาน/กิจกรรม
2. ประกาศผูไดรับรางวัล พรอมระบุจํานวนเงินรางวัล
3. หลักฐานการจายเงินรางวัล
เอกสารเบิกจายกรณีจางเหมา/เชา รถ บุคคลภายนอก
1. โครงการที่ไดรับอนุมัติแลว
2. คําสั่งใหเดินทางไปราชการ
3. ปร.1 และคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
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5. ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด / ใบแจงหนี้ / ใบสําคัญรับเงิน + สําเนาบัตรประชาชนคูคา พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง (งานคลังเปนผูจายใหกับคูคา)
6. สําเนารายการจดทะเบียนรถยนต หนารายการจดทะเบียนและหนาเจาของรถ (รับรองสําเนาถูกตอง)
7. สําเนาใบเสร็จรับเงิน/ตารางกรมธรรมประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ
ระบุระยะเวลาประกันภัย ที่ยังไมหมดอายุ (รับรองสําเนาถูกตอง)
8. สํ าเนาใบรายการเสี ยภาษี รถ ถ าไมมี ให ใชปายทะเบีย นวงกลม/สี่เหลี่ยม ที่ติดหนารถ ที่ยังไมห มดอายุ
(รับรองสําเนาถูกตอง)
9. สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถ ที่ยังไมหมดอายุ (รับรองสําเนาถูกตอง) คนขับรถ
10. สําเนาทะเบียนพาณิชย (หางหุนสวน, บริษัท)
เอกสารการเบิกจายกรณีอื่นๆ (คาใชสอย / คาวัสดุ)
1. ใบเสนอราคา (ถามี)
2. บิลเงินสด / ใบเสร็จรับเงิน (กรณียอดเงินไมถึง 5,000 บาท)
3. ใบสงของ (กรณียอดเงินเกิน 5,000 บาท หรือตองการจายใหผูขายโดยตรง)
4. ทะเบียนประวัติการซอม (กรณีที่เปนการซอมครุภัณฑ)
5. แผนงบประมาณ หรือ แผนปฏิบัติราชการประจําป หรือ โครงการที่ไดรับอนุมัติแลว
เอกสารเบิกจายเงินกรณีเดินทางไปราชการประชุม ฝกอบรม สัมมนา นิเทศ
1. กรณีเดินทางโดยใชพาหนะสวนตัว (ผูเดินทางตองไดรับอนุญาตจากอธิการบดีหรือผูรับมอบอํานาจกอน)
1.1 ปร.1 และคําสั่งใหเดินทางไปราชการประชุม ฝกอบรม สัมมนา นิเทศ
1.2 โครงการที่ไดรับอนุมัติแลว / หนังสือเชิญจากหนวยงานภายนอกและกําหนดการ
1.3 รายงานการเดินทาง (แบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708)
1.4 ใหเบิกเงินเปนคาชดเชยโดยใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
รถยนต
กิโลเมตรละ 4
บาท
รถจักรยานยนต กิโลเมตรละ 2
บาท
พรอมทั้งใบเสร็จรับเงินของสถานีบริการเชื้อเพลิง เปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย และแผนที่ระยะทางการ
เดินทางของกรมทางหลวง www.doh.go.th (กรณีไมมีเสนทางของกรมทางหลวงใหใชระยะทางตามเสนทาง
ของหนวยงานอื่นที่ตัดผาน เชน เสนทางของเทศบาล ถาไมมีทั้งสองเสนทางที่ระบุใหผูเดินทางรับรองระยะทาง
ในการเดินทาง)
1.5 ใบเสร็จรับเงิน และใบแจงคาที่พัก (Folio) โดยออกใบเสร็จรับเงินในนามผูพัก
1.6 ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน (กรณีมีคาลงทะเบียน)
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2. กรณีเดินทางโดยใชรถมหาวิทยาลัย
2.1 ปร.1 และคําสั่งใหเดินทางไปราชการประชุม ฝกอบรม สัมมนา นิเทศ
2.2 โครงการที่ไดรับอนุมัติแลว / หนังสือเชิญจากหนวยงานภายนอกและกําหนดการ
2.3 รายงานการเดินทาง (แบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708)
2.4 ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง
2.5 ใบรับคาทางพิเศษ (คาทางดวน)
2.6 ใบเสร็จรับเงินและใบแจงคาที่พัก (Folio) กรณีติดตอกับตัวแทนจําหนาย ใหใชใบเสร็จรับเงินของ
ตั ว แทนจํ า หน า ย หรื อ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ของตั ว แทนจํ า หน า ยที่ พิ ม พ จ ากระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยออก
ใบเสร็จรับเงินในนามผูพัก
2.7 ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน (กรณีมีคาลงทะเบียน)
3. กรณีเดินทางโดยพาหนะประจําทาง
3.1 ปร.1 และคําสั่งใหเดินทางไปราชการประชุม ฝกอบรม สัมมนา นิเทศ
3.2 โครงการที่ไดรับอนุมัติแลว / หนังสือเชิญจากหนวยงานภายนอกและกําหนดการ
3.3 รายงานการเดินทาง (แบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708)
3.4 กรอกรายละเอี ย ดรายจ า ยค า พาหนะประจํ า ทาง, พาหนะรถรั บ จ า ง ในใบรั บ รองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
3.5 ใบเสร็จรับเงินและใบแจงคาที่พัก (Folio) กรณีติดตอกับตัวแทนจําหนวย ใหใชใบเสร็จรับเงินของ
ตั ว แทนจํ า หน า ย หรื อ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ของตั ว แทนจํ า หน า ยที่ พิ ม พ จ ากระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยออก
ใบเสร็จรับเงินในนามผูพัก
3.6 ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน (กรณีมีคาลงทะเบียน)
4. กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน (เฉพาะผูมีสิทธิ)
4.1 ปร.1 และคําสั่งใหเดินทางไปราชการประชุม ฝกอบรม สัมมนา
4.2 โครงการที่ไดรับอนุมัติแลว / หนังสือเชิญจากหนวยงานภายนอกและกําหนดการ
4.3 รายงานการเดินทาง (แบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708)
4.4 กรอกรายละเอียดรายจายคาพาหนะรถรับจาง ในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
4.5 ใบเสร็จรับเงินและใบแจงคาที่พัก (Folio) กรณีติดตอกับตัวแทนจําหนวย ใหใชใบเสร็จรับเงินของ
ตั ว แทนจํ า หน า ย หรื อ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ของตั ว แทนจํ า หน า ยที่ พิ ม พ จ ากระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยออก
ใบเสร็จรับเงินในนามผูพัก
4.6 ใบเสร็จรับเงินคาเครื่องบิน, ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt) ซึ่ง
ระบุชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ / สกุลของผูเดินทาง ตนทาง – ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง
จํานวนเงิน ที่พิมพออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส
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4.7 ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน
หมายเหตุ : การรายงานเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ตองแนบกําหนดการประกอบการ
รายงานการเดินทางไปราชการทุกครั้ง
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ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551
ขอ 24 การขอเบิ กเงิน ของสวนราชการสำหรับ การซื้อทรัพยสิน จางทําของ หรือเชาทรัพยสินตามระเบี ยบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจาง สัญญาหรือขอตกลง ซึ่งมีวงเงินตั้งแตหาพันบาทขึ้นไปหรือตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด ใหสวนราชการจัดทําหรือลงใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจางเพื่อทําการจองงบประมาณใน
ระบบ โดยกรมบัญชีกลางจายเงินเขาบัญชีใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินของสวนราชการโดยตรง (เงินนอก
งบประมาณทุกประเภทงานคลังจายเงินเขาบัญชีใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินของสวนราชการโดยตรง)
ขอ 41 ใบเสร็จรับเงินอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(1) ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน
(2) วัน เดือน ป ที่รับเงิน
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
(4) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(5) ลายมือชื่อของผูรับเงิน
ขอ 43 กรณีขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการจายเงินไป โดยไดรับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งมีรายการไมครบถวน
ตามข อ 41 หรือซึ่ งตามลั กษณะไมอาจเรีย กใบเสร็จ รับ เงิน จากผูรับ เงิน ไดให ขาราชการหรื อลู กจ างนั้ น ทํ า
ใบรับรองการจายเงินเพื่อนํามาเปนเอกสารประกอบการขอเบิกเงินตอสวนราชการ และเมื่อมีการจายเงินแลว
ใหขาราชการหรือลูกจางนั้น ทําใบสําคัญรับเงินและลงชื่อในใบสําคัญรับเงินนั้น เพื่อเปนหลักฐานการจาย
ขอ 45 หลักฐานการจายตองพิมพหรือเขียนดวยหมึก การแกไขหลักฐานการจาย ใหใชวิธีขีดฆาแลวพิมพหรือ
เขียนใหม และใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง

