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บทที่ 1 
บทน า 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดการเรียนการสอน
ทั้ งหมด 8 หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรมุ่ ง เน้นการ เรี ยนการสอนด้ านการ เกษตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินแผ่นดินและเงินงบประมาณเงินรายได้ใน
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การให้ความรู้กับชุมชนใกล้เคียงในรูปแบบของโครงการบริการ
วิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
เป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและพัฒนาส่งเสริมการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัว ในการด าเนินโครงการและถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกทั้งมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในการ
ด าเนินโครงการมีขั้นตอนปฏิบัติหลายขั้นตอน ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายของ
หมวดรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและรวดเร็วทันกับก าหนดเวลาในการด าเนินโครงการและการ
สนับสนุนการเรียนการสอน  

ในการจัดการเรียนการสอน การจัดท าโครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัยและโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในแต่ละงานมีการใช้วัสดุใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและมีการใช้งบประมาณเข้ามาเกี่ยวของเสมอ โดยมีนักพัสดุ เป็นผู้จัดซื้อ
จัดหาและเบิกจ่ายงบประมาณในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาและข้อผิดพลาด
นักวิชาการพัสดุประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรต้องมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงจัดท าคู่มือการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการ
เรียนการสอนและโครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและการเบิกจ่ายค่า
วัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นวิธีที่ใช้ในการปฏิบัติงานบ่อยครั้งและผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อและการเบิกจ่ายค่าวัสดุในการสนับสนุนการเรียนการสอนและ
โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตั้งแต่ พ.ศ.  2554 จนถึงปัจจุบัน และยังไม่มีบุคลากรของคณะ 
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่ปฏิบัติงานในด้านนี้จัดท าคู่มือดังกล่าวไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และเพ่ิมทักษะของการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การปฏิบัติงาน
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดท าคู่มือเพ่ือลดปัญหาจากการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้องและ



2 

สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน สามารถให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่นี้แทนกันได้ตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

คู่มือการจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนและโครงการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงเล่มนี้ผู้เขียนได้เล็งเห็นความส าคัญของการปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นอย่างมาก โดยน าเอา
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงของผู้จัดท ามาเขียนเพ่ือให้ผู้ที่จะปฏิบัติงานแทนสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบต่าง ๆ ของการปฏิบัติงาน และน าคู่มือเล่ม
นี้ไปปฏิบัติงานได้จริงต่อไป 

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพ่ือให้ผู้ที่จะปฏิบัติงานด้านพัสดุตามที่ได้รับมอบหมายของคณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตรใช้คู่มือปฏิบัติงานนี้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 

1.2 เพ่ือให้การจัดซื้อและการเบิกจ่ายงบประมาณในการสนับสนุนการเรียนการสอนและ
โครงการมีประสิทธิภาพและส าเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่เหมาสม 

1.3 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการต่าง ๆ 

2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2.1 ผู้ปฏิบัติงานในการจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ 
2.2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดท าเอกสารจัดซื้อและเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างรวดเร็วและทัน

กับเวลาในการด าเนินการ 
2.2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบต่าง ๆ และเป็นแหล่งความรู้

ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

3. ขอบเขตของคู่มือ
คู่มือปฏิบัติงานนี้ เป็นคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าวัสดุของการสนับสนุน

การเรียนการสอนและการสนับสนุนการจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าวัสดุ โครงการต่าง ๆ ของ 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นการด าเนินงานจนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ และให้ทราบถึง
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการ
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ด าเนินการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงในวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน
หนึ่ง 10,000 บาท ตามกฏกระทรวง 

4. ค าจ ากัดความเบื้องต้น
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง หมายถึง การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน

ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงใน
วงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

พัสดุ หมายถึง สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

สินค้า หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้งงานบริการที่
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 

งานบริการ หมายถึง งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับขนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของ
รัฐงานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

การบริหารพัสดุ หมายถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบการ
บ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 

ราคากลาง หมายถึง ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอ
ไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า
(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
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ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม 
(2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ
(6) โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ

เงินงบประมาณ  หมายถึง เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้
โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตาม
กฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วน
ท้องถิน่ตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวม
ถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญหน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับ
ของรัฐสภาหน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
นั้นก าหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที 

เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐ 

ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ 
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง 
รายจ่าย 

ใบเสร็จรับเงิน หมายถึง เป็นเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินเป็น
การถูกต้องแล้ว การออกเอกสารดังกล่าวบางกรณีอาจออกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ใน
ใบเสร็จรับเงินทั่วไปมักระบุรายการสินค้าหรือบริการที่ซื้อขายกันและราคาที่ตกลงช าระ ซึ่งอาจระบุ
ข้อมูลภาษีท่ีเกี่ยวข้องที่ผู้รับช าระเงินเก็บและน าส่งรัฐบาลอีกด้วย 

บิลเงินสด หมายถึง ผู้ขายจะออกเม่ือมีการจ่ายช าระค่าสินค้าหรือบริการเป็นเงินสด 
ใบรับรอง บก.111 หมายถึง ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินในกรณีที่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จ

จากผู้ขายได้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
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ใบส าคัญรับเงิน หมายถึง เอกสารส าหรับยืนยันว่าผู้ขายได้รับเงินจากผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และใบส าคัญรับเงินนั้นจะออกให้ผู้ซื้อ ซึ่งใบส าคัญรับเงินนั้นจะใช้กรณีผู้รับเงินไม่สามารถออก
ใบเสร็จรับเงินให้ได้ แต่ผู้ขายยินยอมจะลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้รับเงิน” พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประชาชนผู้รับเงิน 

ใบสั่งซื้อ หมายถึง เอกสารข้อตกลงหรือสัญญาในเชิงพาณิชย์ ที่ออกโดยผู้ซื้อเพ่ือสั่งซื้อ
พัสดุ สินค้าหรือบริการจากผู้ขาย โดยระบุชนิด จ านวน และราคา พร้อมทั้งอาจจะรวมถึงเงื่อนไข  
ต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงกับผู้ขาย 

การเบิกจ่าย หมายถึง การเบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เมื่อผู้ขายหรือผู้
รับจ้างส่งมอบงานหรือสินค้านั้นเสร็จสิ้น 

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ หรือที่เรียกว่า 
มหาวิทยาลัยนอกระบบ คือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการบริหารการจัดการอิสระแยกจากระบบ
ราชการ แต่ยังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพ่ือใช้จ่ายตามความจ าเป็นใน
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


บทที่ 2 
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. โครงสร้างองค์กร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Organization Chart)

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะวิชาที่สังกัดในมหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้รับการอนุมัติจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยจัดตั้งขึ้น
เป็นคณะล าดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู่เลขท่ี 1 หมู่ที ่3 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี จนถึงปัจจุบันได้เปิดหลักสูตรในหลากหลายรูปแบบทั้งหลักสูตรโครงการปกติ 
หลักสูตรโครงการพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก รวมจ านวนทั้งหมด 8 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่ งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตทางสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ให้มีพ้ืนฐานความรู้ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์เกษตรใน 4 
ภาคการศึกษาแรก และเน้นการศึกษาเฉพาะทางใน 4 ภาคการศึกษาหลัง รวมทั้งการฝึกทักษะการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความช านาญในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
เสริมสร้างประสบการณ์การท างานในฟาร์ม เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถในการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อส าเร็จการศึกษา  บัณฑิต
ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สามารถประกอบอาชีพเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ ธุรกิจอาหารสัตว์ ท าฟาร์มเพาะปลูกพืช เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ธุรกิจ
เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร เจ้าของฟาร์มสัตว์น้ า นักวิจัย อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว และ
นักวิชาการท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมไปถึงการค้นคว้าและประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาใน
การปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถรับใช้สังคมและ
ประเทศชาติอย่างดียิ่งด้วยศักยภาพวิทยาการที่ได้บ่มเพาะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งนี้ และต่อมา
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วน
งานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานในก ากับคณะสัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้แบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 2 งาน คือ มี
การจัดโครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน คือ ส านักงานคณบดี (แบ่งเป็น 2 งาน คือ 
งานบริหารทั่วไป และงานกิจการพิเศษ) และศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ 
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เลือกรูปแบบการบริหารวิชาการแบบหลักสูตร ซึ่งหลักสูตร
ไม่มีสถานะเป็นโครงสร้างหน่วยงานภายใน  

 
1.1 โครงสร้างการบริหารงาน (Administration Chart)  

  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร แบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานออกเป็น 2 งาน ได้แก่ 
  1.1.1 งานบริหาร  มีคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้บริหาร
ระดับสูงในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร และผู้บริหารในการบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วย  

(1) รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
(2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
(3) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ     
(4) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
(5) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

 1.1.2 งานส านักงานคณบดี  มีภารกิจหลักในการสนับสนุนภารกิจหลัก 4 ภารกิจ 
ได้แก่ สนับสนุนการผลิตบัณฑิต สนับสนุนการวิจัย สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และ
สนับสนุนด้านบ ารุงท านุศิลปวัฒนธรรม  สามารถแบ่งโครงสร้างหน้าที่ของงานไว้ จ านวน 2 งาน ได้แก่ 
(1) งานบริหารงานทั่วไป (2) งานกิจกรรมพิเศษ ดังโครงสร้างองค์กร คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร (Organization Chart) มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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1.2 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีโครงสร้างการปฏิบัติงานทั้งหมด 6 

ด้าน ได้แก่ (1) งานบริหารงานทั่วไป (2) งานการเงินและพัสดุ (3) งานประกันคุณภาพการศึกษาและ
วิจัย (4) งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา (5) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน และ (6) งาน
บริการวิชาการและจัดหารายได้ 

งานการเงินและพัสดุด าเนินงานอยู่ภายใต้ ส านักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ในส่วนงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน โครงการและการ
วิจัย ของบุคลากรและนักศึกษา โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (ภาพท่ี 1)   

ภาพที่ 1  โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
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2. ภาระหน้าที่หลักคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิต

ให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพพ้ืนฐาน เพ่ือให้มีทักษะและ
ความสามารถในการเป็นผู้จัดการฟาร์มของตนเองให้เป็นฟาร์มมาตรฐานโดยรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความตั้งใจในการพัฒนาชุมชนให้ มี
ความเข้มแข็ง โดยเป็นแหล่งในการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในบริเวณโดยรอบและ
ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย และให้โอกาสกับชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย
มีแผนการจัดท าฟาร์มมาตรฐานสาธิต เพ่ือให้เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และพืช 
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตและการท่องเที่ยววิถีเกษตรแก่นักเรียน นักศึกษา ชุมชน และเกษตรกร
ทั่วไป 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตทาง สัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ให้มีพ้ืนฐานความรู้ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์เกษตร
ใน 4 ภาคการศึกษาแรกและเน้นการศึกษาเฉพาะทางใน 4 ภาคการศึกษาหลัง รวมทั้งการฝึกทักษะการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความช านาญในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเสริมสร้าง
ประสบการณ์การท างานในฟาร์ม เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
และพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อส าเร็จการศึกษา บัณฑิตของคณะฯ สามารถ
ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ ธุรกิจอาหารสัตว์ ท าฟาร์มเพาะปลูกพืช  
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ธุรกิจเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร เจ้าของฟาร์มสัตว์น้ า นักวิจัย อาจารย์ และ
นักวิชาการท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมไปถึงการค้นคว้าและประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการ
ปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถรับใช้สังคมและประเทศชาติ
อย่างดียิ่งด้วยศักยภาพวิทยาการที่ได้บ่มเพาะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งนี้  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน ใน 4 ภารกิจ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้ 

 
ปรัชญา 
“สร้างสรรค์ด้วยปัญญา พัฒนาด้วยความรู้ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม ก้าวน าด้วยวิชาการ” 
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ปณิธาน 
“สร้างสรรค์ด้วยปัญญา พัฒนาด้วยความรู้ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม ก้าวน าด้วยวิชาการ” 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ เป็นแหล่งค้นคว้า 

วิจัย และพัฒนาความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการน าเอาเทคโนโลยีแผนใหม่ที่เหมาะสม มาใช้
และถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติปัญญา ความรอบรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ความรับผิดชอบ และคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม เพ่ือความก้าวหน้าของบุคคล สังคม 
และประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์ 
เป็นคณะวิชาชั้นน าด้านการเกษตรในระดับชาติ 

พันธกิจ 
(1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร (การผลิตปศุสัตว์ สัตว์

น้ า พืช และธุรกิจการเกษตร) มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับ
(2) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร
(3) ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ชุมชน เพ่ือพัฒนาการเกษตรของประเทศ
(4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
3.1 ด้านปฏิบัติการ 

(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุเพื่อก าหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 

(3) จัดท ารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก 
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(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(5) จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีก

ต่อไป เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการไดม้ากท่ีสุด 
(6) ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น ให้ค าแนะน า

ในการ ปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และข้อก าหนด 

3.2 ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
3.3 ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.4 ด้านการบริการ 
(1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนรับผิดชอบ ในระดับ

เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้รับข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์  

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่
เกี่ยวกับงานพัสดุเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา 
ก าหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ  

4. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามท่ีได้รับมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามค าสั่งที่ 59/2563 ได้รับมอบหมายของ 

นายชัยวัช  ช้างเผือก ต าแหน่ง นักพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ 2-3-10-816 ภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังนี้ 

(1) ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อและการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์ วัสดุส านักงาน วัสดุการเกษตร วัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนและการเบิกจ่ายค่าวัสดุต่างๆ 
ของคณะ 
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(2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรายงานวัสดุคงเหลือ และการตรวจสอบรายการครุภัณฑ์
(3) ปฏิบัติงานด้านการเงินในส่วนที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินทดรองราชการ และการ

เบิกจ่ายเงินทดรองราชการ รายงานเงินสดย่อยประจ าวันและประจ าเดือน 
(4) ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในภายหลังและ

ก าหนดในข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะและมหาวิทยาลัยมอบหมาย
จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอาขั้นตอนการจัดซื้อ

และการเบิกจ่ายค่าวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมาเขียนคู่มือปฏิบัติงานโดยมี Flow Chart ดังนี้ 
โดยมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้แสดงใน Flow Chart (ภาพท่ี 2) มีความหมายดังนี้ 

หมายถึง การเริ่มต้นหรือจบ Flow Chart (Start หรือ End) 

หมายถึง การกระท า (Process) 

หมายถึง การข้ึนหน้าใหม่ ในกรณี Flow Chart มีความยาว 
เกิน 1 หน้า 

หมายถึง การตัดสินใจ 

หมายถึง ลูกศรแสดงทิศทางการท างาน 

 ภาพที่ 2 สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้แสดงใน Flow Chart 
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5. ค าอธิบาย (Flow Chart)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนและโครงการโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง (ภาพที่ 3) 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุ ผู้สนับสนุนการเรียนการสอน ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ เสนอเรื่อง

เพ่ือขออนุมัติหัวหน้าส่วนงานผ่านงานสารบรรณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ขั้นตอนที่ 2 งานสารบรรณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลงทะเบียนรับเรื่อง เพ่ือ

ส่งให้งานพัสดุด าเนินการต่อไป 
ขั้นตอนที่ 3 งานพัสดุตรวจสอบเอกสาร หากเอกสารครบถ้วนเสนอหัวหน้างานพัสดุพิจารณาให้

ความเห็นชอบเพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนงานให้ความเห็นชอบ หากเอกสารไม่ครบถ้วนส่งกลับผู้ต้องการ ใช้
พัสดุเพ่ือแก้ไข ตามท่ีหัวหน้าส่วนให้ขอเสนอแนะ   

ขั้นตอนที่ 4 หัวหน้าส่วนพิจารณาให้ความเห็น อนุมัติหรือไม่อนุมัติ หากไม่อนุมัติให้ส่งเรื่องแจ้ง
เหตุผลกับผู้ต้องการใช้พัสดุ พร้อมแจ้งเหตุผลในการไม่อนุมัติ หากอนุมัติให้งานพัสดุด าเนินการตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

ขั้นตอนที่ 5 งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อพัสดุตามความประสงค์ของโครงการโดยแยกเป็นวัสดุที่มี
มูลค่าเกิน 10,000 บาท หรือ ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อใบเสร็จและแยกเป็นวัสดุที่สามารถจัดซื้อกับบริษัท
หรือร้านที่สามารถให้เครดิตได้ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ขั้นตอนที่ 7 จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามข้อ 22 

ขั้นตอนที่ 8 กรณีท่ีวัสดุมีมูลค่าต่อใบเสร็จไม่เกิน 10,000 บาท และไม่สามารถหาบริษัทหรือร้าน
ที่ให้เครดิตได้ ให้ด าเนินการการจัดซื้อโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามกฎกระทรวงก าหนดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการต่าง
ตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อที่ 4 และข้อที่ 5 โดยเบิกจ่ายเป็นเงินสดย่อยหรือเงินจากโครงการ
โดยตรง 

ข้อตอนที่ 9 กรณีมีบริษัทหรือร้านสามารถให้เครดิตได้ ให้ด าเนินการจัดท าเอกสารใบสั่งซื้อให้
บริษัทเพ่ือเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อกับบริษัทหรือร้าน 
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ขั้นตอนที่ 10 ด าเนินการจัดส่งเอกสารใบสั่งซื้อให้บริษัท โดยบริษัทจะต้องด าเนินการจัดส่งสินค้า
ให้ตามก าหนดและถูกต้องตามใบสั่งซื้อ โดยจัดส่งเอกสารทางอีเมล์ หรือทางเครื่องโทรสาร ก็ได้เพ่ือความ
สะดวกในการติดต่อและเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  

ข้อตอนที่ 11 ในการจัดซื้อด้วยเงินสดย่อยหรือเงินสดจากโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเมื่อ
ได้รับพัสดุแล้วให้ด าเนินการตรวจรับพัสดุโดยเร็ว และจัดท าเอกสารตรวจรับพัสดุ ให้คณะกรรมการลง
นามและขออนุมัติเบิกจ่าย 

ข้อตอนที่ 12 เมื่อได้รับพัสดุตามที่บริษัทจัดส่งแล้วให้ด าเนินการตรวจรับพัสดุ โดยกรรมการ
ตรวจรับพัสดุโดยเร็วและไม่เกิน 5 วันท าการ และจัดท าเอกสารตรวจรับพัสดุให้กรรมการลงนาม 

ข้อตอนที่ 13 ด าเนินการเอกสารเบิกจ่ายเพ่ือส่งให้งานการเงินด าเนินการตั้งหนี้ เบิกจ่าย
งบประมาณให้กับผู้ขายหรือคืนเงินสดย่อย 
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6.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 

แจ้งผู้ต้องการพัสดุ/แก้ไข 

งานพัสดุรับเร่ือง 

สารบรรณรับเร่ืองลงทะเบียน 

แจ้งผู้ต้องการพัสดุทราบ/แก้ไข 

เสนอคณบด ี

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

จุดเริ่มต้น 

ผู้ต้องการใช้พัสดุเสนอเร่ือง 

ตรวจเอกสารแล้ว 

เอกสารไม่ครบถ้วน 

เสนอผ่านหัวหนา้

งานพัสด ุ

ไม่อนุมัต ิ

ด าเนินการจัดซื้อตาม

ระเบียบ 

จัดท ารายงาน

ขอซื้อขอจ้าง 
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) (ต่อ) 

จัดท าเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจา้ง

สัญญา/ข้อตกลง 

ส่งเอกสารใบสั่งให้บริษัท 

วงเงิน 10,000 -500,000 บาท บริษัท/รา้น

สามารถให้เครดิตได้แต่ไม่เกิน

กฎกระทรวงก าหนด/จัดท าใบสั่งซื้อ/

สัญญา/ข้อตกลง 

วงเงินไม่เกิน 10,000 บาทจัดซื้อด้วย

เงินสดหรือเงินทดรองราชการไม่ต้อง

จัดท าใบสั่งซื้อ 

จัดซื้อวัสดุตามท่ีขออนุมัติ 

กรรมการตรวจรับ

ผู้ตรวจรับจ านวน 1 คน 

จัดท าเอกสารขออนุมัติจัดซื้อและเบิกจา่ย/สิ้นสุด 

บริษัทส่งสินค้าตามก าหนด 

เกิน 100,000 บาท 

กรรมการตรวจรับจ านวน 3-คน 

บรษัิท/ร้าน 

ส่งมอบพัสดุ 



บทที่ 3 

หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง คู่มือการจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนและ
โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยผู้ปฏิบัติงานที่จะปฏิบัติงานตามคู่มือเล่มนี้ ต้องศึกษากฎหมาย  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและ
เบิกจ่ายค่าวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนและวัสดุโครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

การปฏิบัติงานตามคู่มือเล่มนี้ได้ มีหลักเกณฑ์ของการปฏิบัติงานตามระเบียบ ดังนี้ 

1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(1) พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
(2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

(ภาคผนวก ข)
(3) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิก

จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562
(4) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562
(5) กฎกระทรวงตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก

ค)

2. ความหมายของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน

หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
พัสดุ แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
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(1) สินค้า ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่
ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่า “สินค้า” นั้น 

(2) งานบริการ ได้แก่ งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท า ของและการรับขน
(3) งานจ้างก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด

และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนใดที่มีลักษณะท านองเดียวกันกับอาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น แต่มูลค่าของงานบริการต้อง
ไม่สูงกว่ามูลค่า “งานก่อสร้าง” นั้น โดยที่ 

อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่ หรือใช้สอยได้   เช่น อาคารที่ท าการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า ประปาไฟฟ้า 
หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์หรือเครื่องเรือน 

สาธารณูปโภค หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การ
ระบายน้ าการขนส่งทางท่อ ทางน้ า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เก่ียวข้อง ซ่ึงด าเนนิการ
ในระดับพ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 

(4) งานจ้างที่ปรึกษา ได้แก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การ
ศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืนที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

(5) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

(6) การด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
การบริหารพัสดุ หมายถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบการบ ารุงรักษา

และการจ าหน่ายพัสดุ 

3. วิธีการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนและโครงการ นั้น ต้องปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยใช้วิธีการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นการ
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จัดซื้อโดยวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง คือ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองาน
ก่อสร้าง ที่มีการผลิต จ าหน่ายก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่
เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง โดยการจัดซื้อที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น และจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 

ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและวัสดุโครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่ผู้เขียนได้ปฏิบัติงานนั้นจะแยกออกเป็นสองแบบคือ วัสดุที่มีวงเงินเล็กน้อยตามกฎกระทรวงก าหนด แต่
มียอดเงินไม่เกิน 10,000 บาท และมีวงเงินเล็กน้อยตามกฎกระทรวงก าหนดแต่มีวงเงินเกิน 10,000 แต่ไม่
เกิน 100,000  บาท โดยปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และรูปแบบการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดไว้ คือ   

วงเงินจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 10,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ให้คณะวิชาด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยให้ออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สัญญาซื้อสัญญาจ้างด้วย  

วงเงินจัดซื้อไม่เกิน 10,000 บาท ให้คณะวิชาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ออกเป็นใบสั่งซื้อก็ได้
โดยจ่ายด้วยเงินทดรองราชการ เงินสดย่อยก็ได้หรืองบประมาณในโครงการนั้น ๆ จะไม่ท าข้อตกลงเป็น
หนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นด้วย ตามกฎกระทรวงก าหนด  

ในการจัดซื้อของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ส่วนมากจะจัดซื้อด้วยวงเงินที่
เล็กน้อย เนื่องจากส่วนมากจะซื้อของสดจากตลาด หรือซื้อจากร้านค้าย่อย จึงใช้เงินทดรองราชการ เงิน
สดย่อย ในการเบิกจ่าย และหากมีการจัดซื้อท่ีมีวงเงินเกิน 10,000 บาท จะด าเนินการออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
โดยผ่านระบบ SU-ERP ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวิธีการปฏิบัติงานตามบทที่ 4 เทคนิคการ
ปฏิบัติงาน 

การจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนและวัสดุโครงการ มีวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

1. เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนงานแล้วให้งานพัสดุด าเนินการจัดท าเอกสารรายงาน
พัสดุเพื่อด าเนินการจัดซื้อวัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 วิธีการจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง   

ข้อ 22 ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 23  และข้อ 79 
วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่ วยงานของรัฐ เพ่ือขอความ
เห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้  

(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
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(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ งาน
ก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 

(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน ที่

ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
(5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(8) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อ หรือจ้าง

การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 
การซื้อหรือจ้างกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  ตาม

มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค) หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา 56  วรรคหนึ่ง (2) 
(ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออก ตามความในมาตรา 96 
วรรคสอง ซึ่งไม่อาจท ารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานนั้นจะท า
รายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้  

2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยด าเนินการตามระเบียบดังนี้ 

ข้อ 78 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22 แล้ว  ให้
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการดังต่อไปนี้   

(1) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ ก าหนด
รายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย หรือ
รับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก  
ซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง 
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ให้
ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้  

(ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย หรือ
รับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยั งสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่
ประมาณได้ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้  
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(ค) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม ตาม
สัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพ่ือขอให้มีการซื้อหรือจ้ างตามรายละเอียด  และ
ราคาที่ต่ ากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วย ตามสัญญา
เดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ  

(ง) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ฉ) ให้ด าเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
(จ) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยตรง

มาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมก าร 
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้   

(2) จัดท ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น าความในข้อ 55 (4) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 79 กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ ผู้ประกอบการที่

มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 24  

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน 
และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการ ไป
ก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้
ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม  

ข้อ 80 การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา 96 
วรรคสอง หน่วยงานของรัฐอาจด าเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลาง ก าหนดก็ได้  

ข้อ 81 ให้น าความในข้อ 42 มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ ได้รับการคัดเลือกโดยวิธี 
เฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม  

3. เมื่อจัดซื้อเรียบร้อยแล้วถึงขั้นตอนการจัดส่งพัสดุผู้ตรวจรับต้องปฏิบัติตามระเบียบตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 หมวด 6 การ
บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

ข้อ 175 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือ

ข้อตกลง การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน  
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(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่ มีการ
ทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
พัสดุนั้น มาให้ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้  

ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น

โดยเร็วที่สุด 
(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบ

พัสดุ ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบ
ตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 
ฉบับ  เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐทราบ  

ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลง  ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือทราบและสั่งการ   

(5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่ งมอบครบ
จ านวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะ
จ านวน ที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ 
หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น  

(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดย
ปกติ ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับถัด
จากวันที่ตรวจพบ  

(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ
หัวหน้า หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึง
ด าเนินการ ตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี  

4. เมื่อได้ท าการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหาร
พัสดุส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย 
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ข้อ 203 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการ

ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ 
รายการด้วย  

ส าหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี

หรือทะเบียน 
ข้อ 204 การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้น 

เป็นผู้เบิก 
ข้อ 205 การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่

ได้รับ มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ  ผู้จ่ายพัสดุต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชี หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการ
จ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย  

ข้อ 206 หน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอ่ืนให้
อยู่ ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย  

ทั้งหมดเป็นขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่เป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเนื่องจาก
การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนมีพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานพัสดุอยู่จึงเล็งเห็นว่าการจัดท าคู่มือเล่มนี้ ท าให้การปฏิบัติงาน
ถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ   

4. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน
(1) ต้องตรวจสอบยอดเงินและงบประมาณในการจัดซื้อให้อยู่ในงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ

และเพ่ือจะได้ไม่ให้อ านาจการอนุมัติงบประมาณผิดอ านาจการอนุมัติ 
(2) ต้องตรวจสอบยอดเงินในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 
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(3) ต้องตรวจสอบใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าส่งคลัง พ.ศ.  2562 ส่วนที่ 2 
หลักฐานการจ่าย ข้อที่ 46 

(4) ต้องตรวจสอบวันที่ของการออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นปัจจุบันและให้อยู่ในช่วงของการขอ
อนุมัติด าเนินการ 

(5) การบริหารสัญญาในการส่งมอบสินค้าให้อยู่ในช่วงเวลาที่ได้ตกลงกันตามสัญญา
(6) การเบิกจ่ายงบประมาณควรเบิกจ่ายให้ทันปีงบประมาณหรือให้ทันสัญญาการยืมเงินด าเนิน

โครงการ 



บทที่ 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานของการจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าวัสดุ  สนับสนุนการเรียนการสอน โครงการวิจัย
และบริการวิชาการ และโครงการต่าง  ๆ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรนั้น ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 
มีขั้นตอนในการด าเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดซื้อและ
เบิกจ่ายด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยวงเงินเล็กน้อยตามที่กฎกระทรวงก าหนด โดยในคู่มือการปฏิบัติงานเล่ม
นี้จะยกตัวอย่างและวิธีการปฏิบัติงาน ในวงเงินที่ไม่เกิน 10,000 บาท และเกิน 10,000 แต่ไม่เกิน100,000 
บาท ซึ่งส่วนมากจะมีการจัดซื้อและเบิกจ่ายมากที่สุดในการจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าวัสดุสนับสนุนการเรียน
การสอนและโครงการวิจัยบริการวิชาการ และโครงการต่าง ๆ จึงจ าเป็นอย่างมากในการจัดท ารูปแบบ
และแนวทางของการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

การจัดซื้อวงเงินเล็กน้อยตามกฎกระทรวงก าหนด ที่น ามาจัดท าคู่มือนี้ จะอยู่ในกฎกระทรวง
ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลง เป็น
หนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ในกรณีที่การจัดซื้อจัด
จ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานใน
การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.
2560 ตามข้อที่ 4 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่ท าข้อตกลง
เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น และ ข้อที่ 5  ในกรณีที่การจัดซื้อจัด
จ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้ง บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ ซึ่งเป็น
วงเงินที่ไม่ต้องท าในระบบ e-GP แต่ต้องจัดท าเอกสารจัดซื้อและเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างและของของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาใช้ในการปฏิบัติงานด้วย 

ดังนั้นในคู่มือการจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนและโครงการ เล่มนี้ จึง
รวบรวมเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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1. กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานการจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าวัสดุในการสนับสนุนการเรียนการสอนและโครงการผู้

ต้องการใช้พัสดุต้องเสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติโดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้างานและหัวหน้าส่วนงาน 
พร้อมทั้ง มีแผนการปฏิบัติงาน เนื่องจากในการจัดซื้อและเบิกจ่ายทุกข้ันตอนต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 
โดยมีล าดับขั้นตอนและระยะเวลาของกระบวนการท างาน ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนและโครงการต่าง ๆ 

ล าดับ กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1 ผู้ต้องการใช้พัสดุ

ส่งเรื่องที่งาน   
สารบรรณ 

ผู้ต้องการใช้พัสดุด าเนินการจัดท า
บันทึกขออนุมัติความต้องการใน
การใช้พัสดุเสนอผ่านงานสารบรรณ 

ผู้ต้องการใช้พัสดุ/
งานสารบรรณ 

1-2 วัน

2 รับ เรื่ องจากงาน
สารบรรณคณะฯ 

รับเรื่องความต้องการใช้พัสดุจาก
งานสารบรรณคณะ ที่ได้ลงทะเบียน
รับแล้ว 

นักพัสดุปฏิบัติการ 1-2 วัน

3 ตรวจสอบเรื่อง รับเอกสาร งานพัสดุตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนเสนอหัวหน้างาน
พัสดุ 

นักพัสดุปฏิบัติการ 1-2 วัน

4 หั ว ห น้ า ง า น ใ ห้
ความเห็นชอบ 

หัวหน้างานให้ความเห็นชอบ/ไม่
เห็นชอบ/อนุมัติ หากไม่เกินวงเงินที่
ได้รับมอบอ านาจ/เกินอ านาจอนุมัติ
หัวหน้าส่วนงานอนุมัติ 

หัวหน้างาน 1-2 วัน

5 หัวหน้าส่วนงานให้
ความเห็นชอบ 

หัวหน้าส่วนงานให้ความเห็นชอบ
ตามที่หัวหน้างานเสนอให้ความ
เห็นชอบแล้ว 

หัวหน้างาน 1-2 วัน
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนและโครงการ 
ต่าง ๆ 

ล าดับ กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
6 งานพัสดุ

ด าเนินงาน 
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้งาน
พัสดุจัดหาพัสดุตามความต้องการ
ของผู้ต้องการใช้พัสดุตามระเบียบ
การจัดซื้อพัสดุ 

งานพัสดุ 30 วัน 

7 ตรวจรับพัสดุ เมื่องานพัสดุจัดหาพัสดุได้แล้วให้
ด าเนินการตรวจรับภายใน 3 วัน 
โดยกรรมการตรวจรับพัสดุ  

งานพัสดุ 3 วัน 

8 ตรวจสอบ/ตั้งเบิก งานพัสดุด าเนินการจัดท าเอกสาร
เบิกจ่ ายส่ ง งานพัสดุส่ วนกลาง
ตรวจสอบ 

งานพัสดุคณะ/งาน
พัสดุส่วนกลาง 

1-2 วัน

9 ตั้งเบิก/ตั้งหนี ้ เมื่องานพัสดุส่วนกลางตรวจสอบ
เสร็จแล้วส่งงานการเงินตั้งนี้ เบิก
จ่ายเงิน 

งานการเงิน 1-2 วัน

2. เทคนิคการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนและโครงการในคู่มือเล่มนี้ จะอธิบายถึง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 กรณี คือ การจัดซื้อที่มียอดเงินเกิน 10,000 บาท และ ยอดเงินไม่เกิน 10,000 
บาท 

2.1 เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างแบบต้องออกใบสั่งซ้ือ มียอดเงินเกิน 10,000 บาท 
เมื่องานพัสดุได้รับบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อวัสดุพร้อมรายละเอียดวัสดุ จากงานสารบรรณ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากนั้นงานพัสดุตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นก่อนเสนอหัวหน้า
งานให้พิจารณา เมื่อหัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วนอนุมัติแล้ว ส่งบันทึกข้อความดังกล่าวให้งานงบประมาณ
ประจ าคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือควบคุมงบประมาณในการใช้จ่าย  (ภาพที่ 4) หาก
หัวหน้างานและหัวหน้าส่วนงานพิจารณาแล้วไม่อนุมัติให้จัดส่งบันทึกข้อความดังกล่าว กลับคืนผู้เสนอขอ
อนุมัติ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดตามที่หัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วนงานได้ชี้แจ้งเหตุผลของการไม่อนุมัติ 
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(1) งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อวัสดุตามที่เสนอขออนุมัติโดยด าเนินการสืบราคาจากร้านหรือบริษัท
ที่เคยจัดซื้อจัดหาที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระบบ SU-ERP ของมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจาก
โครงการวิจัยหรือโครงการต่าง ๆ ไม่จ าเป็นต้องใช้ร้านที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลระบบ SU-ERP เพ่ือความ
สะดวกในการด าเนินโครงการ  

(2) งานพัสดุด าเนินการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 (1) – (8) (ภาพท่ี 6) 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติรายงานการขอจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้ด าเนินการจัดท าเอกสารใบสั่งซื้อในระบบ
SU-ERP เพ่ือออกใบสั่งซื้อให้กับบริษัท ห้าง ร้าน เพ่ือให้บริษัทลงนามยืนยันการสั่งซื้อ (ภาพที่ 10) 

(4) บริษัท ห้าง ร้าน ลงนามใบสั่งซื้อเพ่ือยืนยันการสั่งซื้อวัสดุตามรายการที่เสนอราคาต่อคณะ

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ภาพที่ 9) 

(5) เมื่อบริษัท ห้าง ร้าน จัดส่งพัสดุให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับพัสดุ
โดยเร็ว คือ ตรวจรับทันที่หรืออาจด าเนินการตรวจรับในวันถัดไปแต่ไม่เกิน 3 วันท าการ และงานพัสดุต้อง
ท าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ในรับประกัน และรายละเอียดให้ครบถ้วนและ
ด าเนินการจัดท าใบตรวจรับให้คณะกรรมการลงนาม ตรวจรับพัสดุนั้น ๆ (ภาพที่ 11 และภาพท่ี 12 ) 

(6) เมื่อด าเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการลงนามตรวจรับพัสดุในเอกสาร
ตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้งานพัสดุลงบันทึกในคลังพัสดุเพ่ือควบคุมการใช้พัสดุที่ได้จัดซื้อมา 
และให้ผู้ต้องการใช้พัสดุด าเนินการขออนุมัติเบิกพัสดุนั้นออกไปใช้ 

(7) เมื่อด าเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วให้งานพัสดุด าเนินการจัดพิมพ์ใบขอให้ตั้งหนี้ส่งงาน
การเงินเพื่อเบิกจ่ายให้กับบริษัท ห้าง ร้านต่อไป (ภาพท่ี 13) 
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ภาพที่ 4  ตัวอย่างเอกสารต้นเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

งานงบประมาณคุม

งบประมาณ 
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างใบเสนอราคาใบสืบราคาประกอบขออนุมัติ 
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างเอกสารรายงานขอซื้อขอจ้าง 
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างเอกสารรายงานขอซื้อขอจ้าง 
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างเอกสารใบขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ ในระบบ SU-ERP 
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างเอกสารใบขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ ในระบบ SU-ERP (ต่อ) 
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างเอกสารใบสั่งซื้อวัสดุ ในระบบ SU-ERP 
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างเอกสารใบส่งสินค้า 
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างเอกสารใบตรวจรับสินค้า ในระบบ SU-ERP 
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างเอกสารใบขอให้ตั้งหนี้ ในระบบ SU-ERP 



39 

ภาพที่ 14 ตัวอย่างเอกสารใบขอให้ตั้งหนี้ ในระบบ SU-ERP (ต่อ) 
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2.2 เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างแบบไม่ต้องออกใบสั่งซ้ือ มียอดเงินไม่เกิน 10,000 บาท 
ในกรณีการจัดซื้อวัสดุที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กฎกระทรวงก าหนดที่ไม่ออกใบสั่งซื้อให้กับบริษัท

ห้างร้านให้งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อได้เลยโดยมีวิธีการคล้าย ๆ กับการจัดซื้อในข้อ 2.1 เพียงแต่ลด
ขั้นตอนการออกใบสั่งซื้อ แต่ยังคงต้องท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารการตรวจรับพัสดุและเอกสารตั้งหนี้
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

เมื่องานพัสดุได้รับบันทึกข้อความข้ออนุมัติจัดซื้อพร้อมรายละเอียดวัสดุ จากงานสารบรรณคณะ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแล้ว งานพัสดุตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นก่อนเสนอหัวหน้างาน
พิจารณา เมื่อหัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วนอนุมัติแล้ว ส่งเอกสารดังกล่าวให้งานงบประมาณประจ าคณะ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือควบคุมงบประมาณในการใช้จ่าย  หากหัวหน้างานและหัวหน้า
ส่วนงานพิจารณาแล้วไม่อนุมัติให้จัดส่งบันทึกข้อความดังกล่าว กลับคืนผู้กลับคืนผู้เสนอขออนุมัติ พร้อม
ทั้งชี้แจงรายละเอียดตามที่หัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วนงานได้ชีแจ้งเหตุผลของการไม่อนุมัติ  (ภาพที่ 15 
และ ภาพที่ 16 )  

(1) งานพัสดุด าเนินการจัดรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รายงานขอซื้อขอจ้าง ข้อ 22 (1) - (8) เมื่อ
หัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วนงานอนุมัติแล้วจึงสามารถด าเนินการจัดซื้อได้ (ภาพท่ี 17 ) 

(2) งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อพัสดุตามที่ได้รับอนุมัติโดยสามารถจัดซื้อได้เลยโดยไม่ต้องออกใบสั่ง
ซื้อสั่งจ้างก็ได้ โดยใช้งบประมาณของโครงการ งบประมาณเงินรายได้ หรืองบประมาณอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
อนุมัติ 

(3) เมื่อพัสดุด าเนินการจัดซื้อและได้รับวัสดุมาเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการท าการตรวจรับพัสดุ
ทันท ีหรือหลังจากวันที่ได้รับพัสดุไม่เกิน 3 วัน (ภาพท่ี 18 และภาพท่ี 19 ) 

(4) พัสดุด าเนินการจัดท าเอกสารขออนุมัติจัดซื้อและเบิกจ่ายค่าวัสดุ  เพ่ือเป็นการขออนุมัติ
เบิกจ่ายค่าวัสดุที่ได้ด าเนินการจัดซื้อ โดยลงรายละเอียดให้ชัดเจนทุกรายการทีไ่ด้จัดซื้อตามใบเสร็จรับเงิน 
ใบส่งของ ตามรายการ ตามจ านวนเงิน จ านวนวัสดุ และหากมีส่วนลดหรือภาษีมูลค่าเพ่ิมต้องลง
รายละเอียดด้วย (ภาพที่ 20 ) 

(5) งานพัสดุด าเนินการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัท ห้าง ร้าน หรือ เบิกจ่ายคืนเงินทด
รองราชการเงินสดย่อยหรืองบประมาณในโครงการ งานพัสดุต้องลงรายละเอียดงบประมาณให้ครบถ้วน
เพ่ือง่ายต่อการเบิกจ่าย หากเป็นงบประมาณของโครงการต้องระบุโครงการและแหล่งของงบประมาณด้วย 
(ภาพท่ี 21) 
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(6) กรณีเป็นโครงการบริการวิชาการหรือโครงการวิจัยให้ด าเนินการจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
และเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ให้ครบถ้วน โดยระบุแหล่งงบประมาณ ระบุชื่อโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก จึงใช้วิธีระบุชื่อโครงการแทนการระบุเลขงบประมาณ เนื่องจากโครงการเหล่านี้
เป็นโครงการที่ให้แก่ผู้วิจัยโดยตรง 

(7) การจัดซื้อวัสดุตามร้านค้าขนาดเล็ก หรือตามตลาดนัดที่ไม่สามารถออกใบเสร็จให้ได้หรือ
ใบเสร็จที่ไม่สมบูรณ์ ผู้ปฏิบัติงานต้องออกใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ภาพที่ 24 ) และใบส าคัญรับเงิน 
(ภาพที่ 25) และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปลงนามรับรองต่อท้ายด้วย 
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ภาพที่ 15 ตัวอย่างเอกสารต้นเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
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ภาพที่ 16 ตัวอย่างเอกสารรายละเอียดแนบท้ายขออนุมัติจัดซื้อ 
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ภาพที่ 17 ตัวอย่างเอกสารรายงานขอซื้อขอจ้าง  
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ภาพที่ 18 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน 
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ภาพที่ 19 ตัวอย่างเอกสารใบตรวจรับ 
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ภาพที่ 20 ตัวอย่างเอกสารใบขออนุมัติจัดซื้อและเบิกจ่าย 
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ภาพที่ 21 ตัวอย่างเอกสารใบขอเบิกจ่ายงบประมาณ 
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2.3 เทคนิคการด าเนินงานด้านการจัดการเอกสารในโครงการต่าง ๆ 
โดยทั่วไปการด าเนินโครงการวิจัยหรือโครงการต่าง ๆ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยังขาดความ

เข้าใจในกระบวนการจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังนั้นเพื่อให้ด าเนินโครงการวิจัยและโครงการต่าง ๆ 
หลังจากได้รับอนุมัติโครงการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ ให้งานพัสดุด าเนินการ ดังนี้ โดยผู้เขียนขออธิบาย
เทคนิคการปฏิบัติดังนี้ 

(1) หลังจากได้รับใบเสร็จจากผู้ปฏิบัติงานโครงการ งานพัสดุเร่งจัดท าเอกสารรายงานขอซื้อ
ขอจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
รายงานขอซื้อขอจ้าง ข้อ 22 (1) - (8) เสนอหัวหน้าส่วนงานเพื่อขออนุมัติ 

(2) จัดท าเอกสารขออนุมัติจัดซื้อและเบิกจ่ายพร้อมกับรายละเอียดรายการวัสดุ 
(3) จัดท าเอกสารตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ตามใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งให้ผู้ตรวจรับพัสดุใน

โครงการลงนามตรวจรับพัสดุ 
(4) จัดท าเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
3. การตรวจรับ 

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด ดังนั้นในการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนและ
โครงการต่าง ๆ ส่วนมากแล้วจะจัดซื้อไม่เกิน 100,000 บาท ให้แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 1 คน  

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้  

(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 

การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐก่อน  

(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลอง หรือ

ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มา

ให้ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ 

ก็ได้  

ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ  
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(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น โดยเร็ว

ที่สุด  

(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ 

ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจ

รับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ  

เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ  

ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  ให้

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือทราบและสั่งการ   

(5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน แต่

ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวน ที่ถูกต้อง 

โดยถือปฏิบัติตาม (4) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขาย

หรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ หน่ วยงานของรัฐที่จะ

ปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น  

(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ไป

แล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติ ให้

รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับถัดจาก

วันที่ตรวจพบ  

(7) หากกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงด าเนินการ 

ตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี   
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4. ลักษณะใบส าคัญรับเงิน/บิลเงินสดที่ถูกต้อง  
(1) มีชื่อร้านค้าเลขที่ตั้ง เบอร์โทรที่สามารถตรวจสอบได้  
(2) มีเล่มที่ เลขที่ ที่ออกใบเสร็จ และลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ให้เรียบร้อย  
(3) รายละเอียดของใบเสร็จ เช่น ค่าวัสดุอะไรบ้าง  
(4) จะต้องมีนามผู้ซื้อ  
(5) กรณีเป็นโครงการวิจัยหรือโครงการต่าง ๆ ระบุชื่อโครงการวิจัยหรือโครงการต่าง ๆ   
(6) ใบเสร็จทุกใบจะต้องไม่มีรอยลบหรือแก้ใด ๆ ถ้ามีต้องมีลายเซ็นเจ้าของร้านก ากับพร้อม

ประทับตรา  
(7) จะตอ้งมีลายเซ็นผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินให้เรียบร้อย  
(8) จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(9) กรณีใบเสร็จรับเงินอ้างใบส่งของ ให้แนบใบส่งของพร้อมใบเสร็จรับเงิน 

 
5. ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
 ใบเสร็จรับเงิน คือ หลักฐานการจ่ายเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพ่ือยืนยันการจ่ายเงินและการส่ง
มอบสินค้า ในการออกใบเสร็จแต่ละครั้งส่วนมากร้านค้าจะลงรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ลงวันที่ ไม่
ลงนามผู้ซื้อ ไม่มีชื่อร้าน ไม่ลงนามรับเงิน ขีดฆ่าข้อความ และไม่เขียนข้อความจ านวนเงิน เป็นต้น จึงต้อง
ตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนออกจากร้าน หรือบางร้านไม่ยอมเขียนใบเสร็จที่ถูกต้องเนื่องจากมีลูกค้ามาก 
หากผู้ซื้อไม่สามารถเรียกใบเสร็จที่ถูกต้องได้ให้ด าเนินการจัดท าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินรับรองไว้ด้วย 
โดยมีตัวอย่าง ดังภาพที่ 24 และ 25 
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ภาพที่ 22 ตัวอย่างเอกสารใบเสร็จถูกต้อง 
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ภาพที่ 23  ตัวอย่างใบเสร็จไม่ถูกต้อง 
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ภาพที่ 24 เอกสารตัวอย่างใบ รับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) 
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ภาพที่ 25 เอกสารตัวอย่างใบส าคัญรับเงิน 
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ภาพที่ 25 ตัวอย่างใบเสร็จออกเป็นชุด 

ตวัอย่าง 

ตวัอย่าง 
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ภาพที่ 26 ตัวอย่างใบเสร็จไม่ถูกต้อง 

เอกสารตัวอย่างไม่ถูกต้อง ไม่มผีู้รบัเงิน 

ตัวอย่าง 
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6. การติดตามประเมินผล
ประเมินผลประสิทธิภาพการจัดซื้อวัสดุในการสนับสนุนการเรียนการสอนและวัสดุโครงการ 

ต่าง ๆ ตามที่ผู้ต้องการใช้วัสดุ หลังจากได้รับพัสดุในการด าเนินงานอย่างตรงเป้ าหมาย และวัสดุใน
โครงการตรงตามต้องการเมื่อปฏิบัติตามคู่มือเล่มนี้  

การติดตามผลการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ผู้เขียนจะติดตามสอบถามความพึง
พอใจของวัสดุที่ผู้ต้องการได้รับจากการจัดซื้อและเก็บข้อมูลวัสดุนั้น ๆ ด้วยหากวัสดุนั้นยังไม่ตรงตาม
ความต้องการ 100 เปอร์เซ็นต์แต่สามารถใช้แทนได้หรือเทียบเคียงได้ ครั้งต่อไปจะได้มีข้อมูลในการจัดซื้อ
เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้วัสดุ โดยการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูล 

7. จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงานของ

รัฐ ซึ่งหมายถึงผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การ
จ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืนๆ 
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ มีความส านึกในการปฏิบัติงานและพัฒนา
งานด้านพัสดุในหน่วยงานของรัฐ และเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กร
ไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 77 จึงเห็นสมควรก าหนดให้มีจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัตินอกจากการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งได้
ก าหนดไว้แล้วด้วย ดังนี้ 

(1) วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึก และด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบ

ได้ทุกเวลา 
(3) มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนา โดยเรียนรู้ถึงเทคนิควิทยาการใหม่ๆ

เพ่ิมเติมอยู่เสมอ และน ามาใช้ปฏิบัติงานให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
(4) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกฏหมาย กฏ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด
(5) ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัดคุ้มค่า และให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 
(6) ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและประโยชน์ส่วนรวมของราชการเป็นหลัก โดย

ค านึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรมและความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 



59 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ โดยให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือในเรื่องการให้ความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แก้ไขปัญหาร่วมกันและการพัฒนางาน 

(8) ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจาก
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ เพ่ือตนเอง
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

(9) ปฏิบัติต่อผู้ขายผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการ
เกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรมเอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ แต่ทั้งนี้ 
การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

(10) ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ ให้สามารถพัฒนางานจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นวิชาชีพเฉพาะสาขา
หนึ่ง 

(11) ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และในการส่งเสริม สนับสนุน
การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล 

(12) ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และก าชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัดในกรณีที่พบว่ามีประพฤติปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณนี้ ให้
ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการด าเนินการให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณนี้ต่อไป 



บทที่ 5 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

จัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนและโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีปัญหา
และอุปสรรรคในการปฏิบัติงานหลายอย่าง ส าหรับการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนและ
โครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  จะมีปัญหาเรื่องของแหล่ง
การจัดซื้อ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ พ้ืนที่ของที่ตั้งอยู่หากจากแหล่งชุมชนเมือง การขอ
เครดิตเงินเชื่อจากร้านค้า โดยผู้เขียนได้รวบรวมปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและได้รวบรวมปัญหาและ
อุปสรรค จากประสบการณ์ท างานจริง จากการอบรมและการศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ  โดยสรุปไว้ดังนี้ 

1. ปัญหาอุปสรรค
(1) ในการปฏิบัติงานพัสดุส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอนและการด าเนินโครงการนั้นอาจหา

วัสดุที่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้พัสดุ เนื่องจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน รายละเอียดที่แนบท้าย
บันทึกข้อความแสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วน วัสดุชนิดเดียวกันแต่อาจมีหลายยี่ห้อ คุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุไม่เหมือนกัน 

(2) การจัดส่งสินค้าจากบริษัทอาจไม่ทันเวลาตามสัญญา
(3) การหาพัสดุในเขตพ้ืนที่ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหรือพ้ืนที่จัดโครงการอาจหาพัสดุได้ไม่ตรงตาม

ความต้องการ 
(4) บริษัทรายใหม่หรือร้านค้าขนาดเล็ก ไม่รับเครดิตเงินเชื่อ
(5) ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าไม่ถูกต้องตามระเบียบ

2. แนวทางแก้ไขและพัฒนา
(1) ให้ผู้ต้องการพัสดุระบุรุ่น ยี่ห้อ ขนาดและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุนั้น ๆ อย่างละเอียด

หรือ อาจใช้ภาพตัวอย่างประกอบบันทึกข้อความในการขออนุมัติจัดซื้อในแต่ละครั้งด้วยก็ได้ 
(2) การจัดส่งสินค้าของบริษัทที่เป็นการสั่งสินค้าจากต่างประเทศอาจใช้ระยะเวลานาน

ผู้ปฏิบัติงานควรก าหนดเวลาการส่งสินค้าให้ครอบคลุม เช่น 150 วัน และในระยะเวลาของสัญญาให้
ผู้ปฏิบัติงานโทรถามบริษัทเป็นระยะเพ่ือเป็นการบริหารสัญญาไม่ให้เกินระยะเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 
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(3) ในเขตพ้ืนที่ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่นอกเมืองและต่างจังหวัดการจัดซื้อพัสดุอาจเป็น
การยากในการจัดซื้อและได้พัสดุตามต้องการ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องวางแผนและสอบถามความต้องการ
ใช้พัสดุเพื่อจะได้จัดหาจากต่างจังหวัดได้ทันเวลา 

(4) บริษัทร้านใหม่และร้านค้าเล็กที่ไม่รับเครดิตเงินเชื่อ รับเฉพาะเงินสดให้ผู้ปฏิบัติงานขอใบ
เสนอราคาและให้บริษัท/ร้านระบุในใบเสนอว่ารับเฉพาะเงินสด แต่ถ้าหากเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามากให้หา
จากบริษัทอ่ืน ๆ  

(5) ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง ส่วนมากจะเจอกับร้านค้าในตลาดสด หรือร้านขนาดเล็ก ที่ไม่ออก
ใบเสร็จ ผู้ปฏิบัติงานเมื่อจัดซื้อมาเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการจัดท าเอกสารใบรับรองใบเสร็จ (บก .111) 
เพ่ือรับรองใบเสร็จที่ไม่สมบูรณ์ 

3. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานแยกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
(1) วัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน

- ต้องมีการวางแผนการจัดซื้อวัสดุส าหรับใช้ในแต่ละรายวิชาเป็นประจ าของทุกภาค
การศึกษา

- เสนอแผนการจัดซื้อวัสดุของแต่ละรายวิชา ให้คณะวิชาได้พิจารณาและวางแผนการ
จัดซื้อ

- แบ่งแผนการจัดซื้อออกเป็น 4 แผน ตามภาคการศึกษา เพ่ือความสะดวกในการจัดซื้อใน
แต่ละภาคการศึกษา

- ผู้ต้องการใช้พัสดุต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ รุ่น ยี่ห้อ ที่ต้องการใช้อย่าง
ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการจัดหาหรือแนบภาพประกอบ

- ผู้ปฏิบัติงานต้องหาข้อมูลพัสดุจากหลายที่ เก็บเป็นฐานข้อมูลเพ่ือความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

(2) วัสดุโครงการวิจัยและบริการวิชาการ
- วางแผนการจัดซื้อวัสดุที่จะใช้ในโครงการโดยเร็วหลังได้รับการอนุมัติโครงการ
- แบ่งการจัดซื้อวัสดุตามกลุ่มย่อยของโครงการ โดยมีผู้รับผิดชอบตามกลุ่มเพ่ือด าเนินการ

จัดซื้อในแต่ละกลุ่ม
- ผู้ปฏิบัติงานพัสดุต้องจัดท าเอกสารการจัดซื้อและเบิกจ่าย หลังมีการจัดซื้อทันที่เพ่ือ

ป้องกันเอกสารใบเสร็จสูญหาย
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บรรณานุกรม 
กฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี

คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 เล่ม 134 ตอนที่ 86 ก ราชกิจจานุเบกษา , 23 สิงหาคม 
2560. 

กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจั ดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 เล่ม 134 
ตอนที่ 86 ก ราชกิจจานุเบกษา, 23 สิงหาคม 2560. 

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เล่ม 134 ตอนที่ 24 ก 
ราชกิจจานุเบกษา, 24 กุมภาพันธ์ 2560. 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เล่ม 134 ตอน
พิเศษ 210 ง ราชกิจจานุเบกษา, 23 สิงหาคม 2560. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่นไขและวิธีการในการเบิกจ่ายเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562, 30 ตุลาคม 2562. 
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ประวัติผู้เขียน 

ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นายชัยวัช   ช้างเผือก    ต าแหน่ง  นักพัสดุ 
สังกัด  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อายุ  37  ปี   เกิด  13 ตุลาคม พ.ศ. 2526 

ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. 2550    ระดับปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

ประวัติการท างาน 
ปี พ.ศ 2554 - 2557 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานพัสดุ (ลูกจ้างชั่วคราว) 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปี พ.ศ. 2557 - 2563 นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติงานพัสดุ  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน นักพัสดุปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประสบการณ์การฝึกอบรม 
- หลักสูตร การปฏิบัติงานพัสดุ รุ่นที่ 9
- หลักสูตร แนวทางในการบริหารจัดการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
- การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
- การบริหารงบประมาณและการเงินส าหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย ด้านการเงินการคลังและพัสดุ  
- การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการวิจัย
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP):e-market และ e-bidding
- ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัย (SU-ERP)
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