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ขั้นตอน 
การด าเนินการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายในโครงการ

ต่าง ๆ ตาม  

พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 
(มีผลบังคับใช้ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป) 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ไปท ำควำมเข้ำใจกันเลยครับ 
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ค าน า 
 

 เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และ

เพื่อให้ผูจ้ัดโครงการต่างๆ เกิดความเข้าใจตรงกัน ลดปัญหาความผิดพลาด 

ตลอดจนความเสี่ยง ให้การปฏิบัติ ล าดับ ขั้นตอน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

และถูกต้องพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 (มีผลบังคับใช้ 24 สิงหาคม 2560) งานพัสดุจึงได้จัดท าคู่มือขั้นตอน

การส่งเอกสารเบิกจ่ายในโครงการขึ้น เพื่อให้ผู้จัดโครงการได้ด าเนินการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายต่อไป 

 

 

    (นายมงคลชัย  ล้อมวงษ์) 

    นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 
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 วิธีการจัดซื้อที่เปลี่ยนใหม่จากเดิม 

 . วิธีประกาศเชิญชวน 

 2. วิธีคัดเลือก 

 3. วิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท  

ก่อนการด าเนินการจัดโครงการ 

 1. เสนอโครงการขอให้ผ่านงานพัสดุเพ่ือด าเนินการตรวจสอบหมวด

ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ 

 2. เมื่อได้รับอนุมัติโครงการ ก่อนด าเนินการจัดหา/จัดจ้าง ให้เสนอ

ขอซื้อขอจ้าง ที่งานพัสดุ (ตามรายละเอียดแบบ แนวทางการจัดซื้อ

จัดจ้างตาม พรบ.2560) (เจ้าของโครงการควรมีการวางแผนการใช้

จ่ายงบประมาณด้วยนะครับ) 

การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนัน้จะมีหมวดรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุอยู่ 2 

หมวดใหญ่ ๆ คือ หมวดค่าวัสดุ  และหมวดค่าใช้สอย 

1.  หมวดค่าวัสดุ   

 - วัสดุส านักงาน  - วัสดุคอมพิวเตอร์ 

 - วัสดุงานบา้นงานครัว - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

 - วัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ - วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ

 - วัสดุก่อสร้าง  - วัสดุการเกษตร 

 - วัสดุเครื่องแต่งกาย - วัสดุน้ ามันและเชื้อเพลิง 

 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
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การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละคร้ังต้องด าเนินการจัดซื้อโดยผา่นงานพสัดุทุกคร้ัง และ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ : สามารถดาวนโ์หลดเอกสารการจ าแนกประเภทหมวดวัสดุไดท้ี่ 

www.la.ubu.ac.th 

 

2. หมวดค่าใช้สอย 

 - ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น 

1. จ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 

2. จ้างเหมาจัดการแสดง 

3. จ้างเหมาเช่าสถานที่ 

4. จ้างเหมาจัดกิจกรรม 

- ต้องมีการเขียนรายละเอียดงานจ้างเสมอ (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 

 

 แหล่งเงินเพื่อน ามาจัดโครงการ ได้แก่ เงินงบประมาณ  เงินรายได้ 

ฯ  เงินกองทุน ฯ  เงินรับจากหน่วยงานภายนอก 

 

แนวทางการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างส าหรบัโครงการบริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม     รายวิชา หลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

 

http://www.la.ubu.ac.th/
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1. รายการซื้อ/จ้าง วงเงินต  ากว่า 5,000.- บาท 

ที  ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสาร 
1.1 ตรวจสอบงบประมาณ

รายจ่ายในโครงการ 
หัวหน้าโครงการ  

1.2 จัดท าใบขอซ้ือจ้าง  หัวหน้าโครงการ แบบฟอร์มขอซ้ือ/จ้าง 
ส่งงานพัสดุก่อนจัดซ้ือ
อย่างน้อย2 สัปดาห์ จัด
จ้างก่อนด าเนินการจ้าง 
(ตามสัญญา) 

1.3 ขออนุมัติหลักการต่อผู้มี
อ านาจ (อธิการบดีหรือผู้รับ
มอบอ านาจ) แต่งตั้งผู้ตรวจรับ
(พัสดุ) 1 คน ควรเปน็        
ผู้เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่(พสัดุ)
คณะ หน่วยงาน 

ใบขออนุมัติซื้อจ้าง 

1.4   เจ้าหน้าที่(พสัดุ) หรือผู้ได้รับ
มอบหมายท าหนา้ที่เปน็
เจ้าหน้าที่ ตาม พรบ. 60  
เจรจาตกลงซื้อ/จ้างกบัผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง 

เจ้าหน้าที่(พสัดุ)
คณะ หน่วยงาน 

 

1.5 หัวหน้าเจ้าหน้าที่เห็นชอบ
สั่งซื้อสั่งจ้าง 

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่  

1.6 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 
ตาม พรบ. ม. 8 ระเบียบฯ 
ข้อ 81 

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่ ก่อนการตรวจรับ 

1.7 เผยแพร่เว็ปไซต์
มหาวิทยาลัยและปิด

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่  
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ประกาศ ณ ส่วนราชการ
คณะ/ส านัก/วิทยาลัย 

1.8 ด าเนินการซื้อ/จา้ง  หัวหน้าโครงการ 
/ เจ้าหน้าที่
(พัสดุ) 

 

1.9 ส่งหลักฐาน ใบส่งของ/ใบสง่
งาน 

หัวหน้าโครงการ 
/ เจ้าหน้าที่
(พัสดุ) 

ใบตรวจรับ/ใบสง่
ของ/ใบก ากับ/
ใบเสร็จรับเงิน/บลิ
เงินสด 

1.10 ตรวจรับและเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่(พสัดุ) ใบตรวจรับ/ใบสง่
ของ/ใบก ากับ/
ใบเสร็จรับเงิน/บลิ
เงินสด/ใบรายงาน
การเบิกจ่าย 

1.11 ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้
เจ้าหน้าที่การเงิน 

เจ้าหน้าที่การเงิน  

1.12 เอกสารเบิกจ่ายได้รับอนุมัติ
ส่งคืนหัวหน้าโครงการ 

หัวหน้า ใบตรวจรับ/ใบสง่
ของ/ใบก ากับ/
ใบเสร็จรับเงิน/บลิ
เงินสด/ใบรายงาน
การเบิกจ่าย 

 

หมายเหตุ: กรณีเร่งด่วน ตามระเบยีบฯ 79 วรรค 2 จ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้คาดหมายไว้
ก่อน ไม่สามารถด าเนินการตามปกติได้ทัน ซึ่งได้ด าเนินการจดัซื้อ/จดัจ้าง เรียบร้อยแล้ว 
เช่น เดินทางไปราชการ รถยนตเ์สยีกลางทาง  สามารถซ่อมแซมได้ทนัที  

ขั้นตอน ให้เจ้าตัวจัดท ารายงานขออนุมัติและเบิกจ่ายรายการซื้อ/จา้งดังกล่าว เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติ โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นประกอบ  
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2. วงเงิน 5,001 - 100,000 บาท ด าเนินการซื้อ/จ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
e-gp 
 

ที  ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสาร 
2.1 ตรวจสอบงบประมาณรายจา่ย

ในโครงการ 
หัวหน้าโครงการ  

2.2 จัดท าใบขอซ้ือจ้าง หัวหน้าโครงการ แบบฟอร์มขอซ้ือ/จ้าง 
ส่งงานพัสดุก่อน
จัดซ้ืออย่างน้อย2 
สัปดาห์ จัดจ้างก่อน
ด าเนินการจ้าง (ตาม
สัญญา) 

2.3 ขออนุมัติหลักการต่อผู้มี
อ านาจ (อธิการบดีหรือผู้รับ
มอบอ านาจ) แต่งตั้งผู้ตรวจรับ
(พัสดุ) 1 คน ควรเปน็
ผู้เกี่ยวข้อง(หัวหน้าโครงการ) 
ด าเนินการซื้อ/จ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e-gp 

เจ้าหน้าที่(พสัดุ)
คณะ หน่วยงาน 

ใบขออนุมัติซื้อจ้าง 

2.4 เจ้าหน้าที่(พสัดุ) หรือผู้ได้รับ
มอบหมายท าหนา้ที่เปน็
เจ้าหน้าที่ ตาม พรบ. 60  
เจรจาตกลงซื้อ/จ้างกบัผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง 

เจ้าหน้าที่(พสัดุ)
คณะ หน่วยงาน 

 

2.5 หัวหน้าเจ้าหน้าที่เห็นชอบ
สั่งซื้อสั่งจ้าง 

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่  



 
 

~ 8 ~ 
 

2.6 ประกาศผูไ้ด้รับการคัดเลือก 
ตาม พรบ. ม. 8 ระเบียบฯ ข้อ 
81 

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่  

2.7 เผยแพร่เว็ปไซต์มหาวิทยาลัย
และปิดประกาศ ณ สว่น
ราชการคณะ/ส านัก/วิทยาลัย 

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่  

2.8 ด าเนินการซื้อ/จา้ง  หัวหน้าโครงการ 
/ เจ้าหน้าที่
(พัสดุ) 

 

2.9 ส่งหลักฐาน ใบส่งของ/ใบส่ง
งาน 

หัวหน้าโครงการ 
/ เจ้าหน้าที่
(พัสดุ) 

ใบตรวจรับ/ใบสง่
ของ/ใบก ากับ/
ใบเสร็จรับเงิน/บลิ
เงินสด 

2.10 ตรวจรับและเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่(พสัดุ) ใบตรวจรับ/ใบสง่
ของ/ใบก ากับ/
ใบเสร็จรับเงิน/บลิ
เงินสด/ใบรายงาน
การเบิกจ่าย 

2.11 ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้
เจ้าหน้าที่การเงิน 

เจ้าหน้าที่การเงิน  

2.12 เอกสารเบิกจ่ายได้รับอนุมัติ
ส่งคืนหัวหน้าโครงการ 

หัวหน้า ใบตรวจรับ/ใบสง่
ของ/ใบก ากับ/
ใบเสร็จรับเงิน/บลิ
เงินสด/ใบรายงาน
การเบิกจ่าย 
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กรณีเร่งด่วน ตามระเบียบฯ 79 วรรค 2 จ าเป็นเร่งด่วน ไมไ่ดค้าดหมายไว้ก่อน ไม่
สามารถด าเนินการตามปกตไิด้ทัน ซึ่งได้ด าเนินการจดัซื้อ/จดัจ้าง เรยีบร้อยแล้ว 

ขั้นตอน ให้เจ้าตัวจัดท ารายงานขออนุมัติและเบิกจ่ายรายการซื้อ/จา้งดังกล่าว เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัต ิ

3. วงเงิน 100,001 - 500,000 ด าเนินการซื้อ/จ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-
gp 

ที  ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสาร 
3.1 ตรวจสอบงบประมาณรายจา่ยใน

โครงการ 
หัวหน้า
โครงการ 

 

3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าขอบเขตการ
จ้าง/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(พัสดุ) และแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ก าหนดของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการ 

หัวหน้า
โครงการ 

รายงานขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

3.3 รายงานผลการจัดท าขอบเขตการจ้าง
และก าหนดราคากลาง 

คณะกรรมการ
ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

1. รายงานผลการจัดท า
ขอบเขตการจ้าง/
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ(พัสดุ) 
และรายงานการก าหนด
ราคากลาง  
2. ตารางแสดงวงเงิน  

3.4 จัดท าใบขอซ้ือจ้าง หัวหน้า
โครงการ 

แบบฟอร์มขอซื้อ/จ้าง 

3.5 เผยแพร่ราคากลางผ่านเว็ปไซต์
หน่วยงานและเว็ปไซต์กรมบัญชกีลาง 

เจ้าหน้าที่
(พัสดุ)และ

1. ตารางแสดงวงเงิน 
2. ขอบเบขตการจ้าง 
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หัวหน้า
เจ้าหน้าที่
(พัสดุ) 

3.6 ขออนุมัติหลักการต่อผู้มีอ านาจ 
(อธิการบดีหรือผู้รับมอบอ านาจ) แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ(พัสด)ุ 3 คน  
ควรเป็นผู้เกี่ยวข้อง(หัวหน้าโครงการ) 
ด าเนินการซื้อ/จา้งผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e-gp 

เจ้าหน้าที่
(พัสดุ)คณะ 
หน่วยงาน 

ใบขออนุมัติซื้อจ้าง 

3.7 เจ้าหน้าที่(พสัดุ) หรือผู้ได้รับมอบหมาย
ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ. 60  
เจรจาตกลงซื้อ/จ้างกบัผู้ขาย/ผูร้ับจ้าง 

เจ้าหน้าที่
(พัสดุ)คณะ 
หน่วยงาน 

 

3.8 หัวหน้าเจ้าหน้าที่เห็นชอบสั่งซื้อสั่งจ้าง หัวหน้า
เจ้าหน้าที ่

 

3.9 จัดท าประกาศผูไ้ด้รับการคัดเลอืก ตาม 
พรบ. ม. 8 ระเบียบฯ ข้อ 81 

หัวหน้า
เจ้าหน้าที ่

 

3.10 เผยแพร่ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ในเว็ปไซต์มหาวทิยาลัย เว็ปไซต์
กรมบัญชีกลางและปิดประกาศ ณ ส่วน
ราชการคณะ/ส านัก/วิทยาลัย 

หัวหน้า
เจ้าหน้าที ่

 

3.11 จัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง เจ้าหน้าที่
(พัสดุ)/
หัวหน้า
เจ้าหน้าที  

ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง 

3.12 ด าเนินการซื้อ/จา้ง  เจ้าหน้าที่
(พัสดุ) / 
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หัวหน้า
โครงการ 

3.13   ส่งหลักฐาน ใบส่งของ/ใบส่งงาน เจ้าหน้าที่
(พัสดุ) / 
หัวหน้า
โครงการ  

ใบตรวจรับ/ใบสง่ของ/
ใบก ากับ/
ใบเสร็จรับเงิน/บลิเงิน
สด 

3.14 ตรวจรับและเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่
(พัสดุ) 

ใบตรวจรับ/ใบสง่ของ/
ใบก ากับ/
ใบเสร็จรับเงิน/บลิเงิน
สด/ใบรายงานการ
เบิกจ่าย 

3.15 ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าทีก่ารเงิน เจ้าหน้าที่
การเงิน 

 

3.16 เอกสารเบิกจ่ายได้รับอนุมัตสิ่งคนืหัวหน้า
โครงการ 

หัวหน้า ใบตรวจรับ/ใบสง่ของ/
ใบก ากับ/
ใบเสร็จรับเงิน/บลิเงิน
สด/ใบรายงานการ
เบิกจ่าย 
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4. วงเงินซื้อ/จ้างเกิน 500,000 บาทขึ้นไป หมวดรายจ่ายงบลงทุน ติดต่อ
เจ้าหน้าที่(พัสดุ)หน่วยงานนั้นๆ    

ที  ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสาร 
4.1 ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายใน

โครงการ 
หัวหน้าโครงการ  

4.2 ประกาศแผนการและปรับปรุงแผน
จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
e-gp  

(พัสดุ)กลาง
ด าเนินการ 

 

4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าขอบเขตการ
จ้าง/รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ
(พัสดุ) และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง ตามหลักเกณฑ์
ก าหนดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อ
ด าเนินการ 

หัวหน้าโครงการ รายงานขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
 

4.4 รายงานผลการจดัท าขอบเขตการจ้าง
และก าหนดราคากลาง 

คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้ง 

1. รายงานผลการจัดท า
ขอบเขตการจ้าง/
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ(พัสดุ) 
และรายงานการก าหนด
ราคากลาง  
2. ตารางแสดงวงเงิน  

4.5 จัดท าใบขอซื้อจ้าง หัวหน้าโครงการ แบบฟอร์มขอซื้อ/จ้าง 
4.6 เผยแพรร่าคากลางผ่านเว็ปไซต์

หน่วยงานและเว็ปไซต์กรมบญัชีกลาง 
เจ้าหน้าท่ี(พัสดุ)
และหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี(พัสดุ) 

1. ตารางแสดงวงเงิน 
2. ขอบเบขตการจ้าง 

4.7 ขออนุมัติหลักการต่อผูม้ีอ านาจ 
(อธิการบดีหรือผู้รับมอบอ านาจ) แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ (พัสดุ)       3 

เจ้าหน้าท่ี((พัสดุ)
คณะ หน่วยงาน 

ใบขออนุมัติซื้อจ้าง 
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คน  ควรเป็นผู้เกีย่วข้อง(หัวหน้า
โครงการ) ด าเนินการซื้อ/จ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e-gp 

4.8 คณะกรรมการพิจารณาผล ด าเนนิการ
ตามระเบียบที่เกีย่วข้อง    

เจ้าหน้าท่ี (พัสดุ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และคณะ 
กรรมการ 

 

4.9 คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการ
พิจารณา 

เจ้าหน้าท่ี (พัสดุ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
และคณะ 
กรรมการ 

1.รายงานผลการ
พิจารณา 
2. ประกาศผูไ้ดร้ับการ
คัดเลือก 

4.10 จัดท าประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 
ตาม พรบ. ม. 8 ระเบียบฯ ข้อ 42 

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่  

4.11 หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้รับมอบ
อ านาจ อนุมัติและลงนามประกาศผู้
ได้รับการคัดเลือก 

หัวหน้าส่วน
ราชการ 

 

4.12 เผยแพร่ประกาศผูไ้ด้รับการคดัเลอืก
ในเว็ปไซต์มหาวิทยาลยั เว็ปไซต์
กรมบัญชีกลางและปดิประกาศ  ณ ส่วน
ราชการคณะ/ส านัก/วิทยาลัย 

หัวหน้าเจ้าหน้าที ่  

4.13 จัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือ สัญญาซื้อ
ขาย/สญัญาจ้าง 

เจ้าหน้าท่ี(พัสดุ)/  ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือ 
สัญญาซื้อขาย/สัญญา
จ้าง 

4.14 ด าเนินการซื้อ/จ้าง  เจ้าหน้าท่ี(พัสดุ)   
4.15 ตรวจรับและเบิกจ่าย เจ้าหน้าท่ี(พัสดุ) ใบตรวจรับ/ใบส่งของ/

ใบก ากับ/
ใบเสร็จรับเงิน/บลิเงิน
สด/ใบรายงานการ
เบิกจ่าย 
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4.16 ส่งเอกสารเบิกจ่ายใหเ้จ้าหน้าท่ีการเงิน เจ้าหน้าท่ีการเงิน  
4.17 เอกสารเบิกจ่ายได้รบัอนุมัตสิ่งคืน

หัวหน้าโครงการ 
หัวหน้า ใบตรวจรับ/ใบส่งของ/

ใบก ากับ/
ใบเสร็จรับเงิน/บลิเงิน
สด/ใบรายงานการ
เบิกจ่าย 
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เอกสารในที่ใช้ในการประกอบการเบิกจ่าย 

 

- ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษ ี

- บิลเงินสด 

- ใบส าคัญรับเงิน ประกอบคู่ด้วย ส าเนาบัตรประชาชน 

- ห้ามปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อผู้รับจ้างหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้

ในการเบิกจ่าย โดยเด็ดขาด 

 

ใบเสร็จรับเงิน /บิลเงินสด ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

- ชื่อที่อยู่ร้าน/บริษัท  

- เลขที่ผู้เสียภาษี  13 หลัก 

- เล่มที่ / เลขที่ 

- วัน เดือน ปี  เอกสาร 

- ชื่อที่อยู่ผู้ชื้อ 

- รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 

- จ านวนเงินตัวเลขและตัวอักษร 

- ลายมือชื่อผู้รับเงิน 

กรณีงานจ้างท่ีมีวงเงินตั้งแต่ 30,000. บาทข้ึนไป ให้ท าการโอนเงินเข้า

บัญชีพร้อมแนบหลักฐานในการโอนเพื่อประกอบการเบิกจ่าย 
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ตัวอย่าง บิลเงินสด 
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ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน 
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  ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น 

- จ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 

- จ้างเหมาจัดการแสดง 

- จ้างเหมาบริการใช้สถานที ่(เช่าห้องประชุม) 

- จ้างเหมาจัดกิจกรรม 

- จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (พร้อมแนบตัวอย่าง) 

- ฯลฯ 

 

*กรณีเป็นเรื่องจ้างต้องแนบขอบเขตงาน/รายละเอียดของจ้างทุก

ครั้ง พร้อมแนบหลักฐานของงานจ้างนะครับ อัตราการจ้างต้องมีความ

เหมาะสมกับงานจ้าง นั้น ๆ อาจมีการเปรียบเทียบราคา เป็นต้น 
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ตัวอย่างเอกสารใบส าคัญรับเงิน พร้อมแจงรายละเอียดของงานจ้าง  

                                    
                                     ใบส าคัญรับเงิน                    เล่มที่...... 

 
ข้าพเจ้า  นายสะอาด    ใจดี   อยู่บ้านเลขท่ี   100    ต าบล    ในเมือง 
อ าเภอ  เมือง   จังหวัด  อุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์   34000 
ได้รับเงินจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวง ทบวงมหาวทิยาลัยของรัฐ 

รายการ จ านวนเงิน 
จ้างเหมาจัดกิจกรรม 5,000 0 

ขอบเขตงานจ้าง:-   

- จัดหาเครื่องแต่งกาย/แต่งหน้า 10 คน   
- จัดหาชุดการแสดง 10 ชุด   

- จัดหาบุคคลในการแสดง    

- ก ากับดูแลนักแสดงจรเสร็จสิ้นงาน 
 

  

ชื่อโครงการ...........................................   
รวม (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 0 

 

                                      ลงชื่อ..........สะอาด..........ผูร้ับเงิน 

*พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน 
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ตัวอย่างเอกสารใบส าคัญรับเงิน พร้อมแจงรายละเอียดของงานจ้าง 

                                     
                                  ใบส าคัญรับเงิน                    เล่มที่...... 

 
ข้าพเจ้า  นายสะอาด    ใจดี   อยู่บ้านเลขท่ี   100    ต าบล    ในเมือง 
อ าเภอ  เมือง   จังหวัด  อุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์   34000 
ได้รับเงินจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวง ทบวงมหาวทิยาลัยของรัฐ 

รายการ จ านวนเงิน 
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 10,000 0 

จากอุบล-กรุงเทพฯ จ านวน 1 คัน   

ระหว่างวันที่  1-2 มกราคม 2562   
จ านวน 2 วัน   

ระยะทางไป-กลับ 1,600 กม.   

   
ชื่อโครงการ...........................................   

รวม (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 0 

 

                                      ลงชื่อ..........สะอาด.........ผูร้ับเงิน 

* พร้อมแนบ ส าเนาใบขับขี่ ส าเนาบัตรประชาชน  และส าเนาคู่มือ

ทะเบียนรถ 
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ตัวอย่าง บิลเงินสด 



 
 

~ 22 ~ 
 

ปัญหาและค าถามที่พบบ่อย 

 

1.  จัดซื้อวัสดุบางรายการแล้วเบิกจ่ายไม่ได้ 

 - เนื่องจากอาจไม่มีการก าหนดรายการหมวดวัสดุนั้นไว้ในโครงการ  

หรือวัสดุที่ซื้อไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  หรือท าการซื้อเกิน

วงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

2. หากวัสดุทีจ่ะซื้อไม่มีในหมวดที่ตั้งไว้ควรท าอย่างไร 

 - เห็นควรปรับหมวดรายจ่ายใหม่ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการและเกิดข้ึนจริง 

3. บิล ใบเสร็จ ไม่สามารถใช้เบิกจ่ายได้ 

 - เนื่องจากอาจเป็น บิล ใบเสร็จไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ

กระทรวงการคลังก าหนด  เช่น ไม่มีเลขผู้เสียภาษี  ไม่มีรายการ  ไม่ลง

วันที่ ไม่มีเลขก ากับเอกสาร ผู้รับเงินไม่ลงชื่อ  เป็นต้น 

4. การจ้างเหมาเช่ารถต่าง ๆ ต้องใช้อะไรประกอบการเบิกจ่ายบ้าง 

 - หากเป็นนิติบุคล ให้ใช้ บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน ที่ทางห้างร้าน/

บริษัทออกให้ พร้อมแนบส าเนาคู่มือการจดทะเบียนรถ 

 - หากเป็นบุคคลธรรมดา ใช้ใบส าคัญรับเงิน พร้อมแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรือส าเนาใบขับขี่ และส าเนาคู่มือการจดทะเบียนรถ 

5. การติดอากรแสตมป์ กรณีงานจ้าง ใครเป็นคนจ่าย 

 - อากรแสตมป์ ต้องเรียกเก็บจากผู้รับจ้างเสมอ  
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 การจ้างเหมาพิมพ์งานที่ต้องใช้โรงพิมพ์ (การพิมพ์เอกสาร วารสาร 

หนังสือ) 

 ตามพ.ร.บ. กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๙ (๘) (ก)(ข)(ค) โดย

กฎกระทรวง ส่งเสริมให้ส่วนราชการ จัดพิมพ์เอกสารและเอกสาร

ทางวิชาการจากโรงพิมพ์ที่เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในการ

ควบคุมของหน่วยงานของรัฐ ให้พิจารณาเป็นล าดับแรก หากเกินขีด

ความสามารถหรือมากเกินไป ให้จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือประกาศ

เชิญชวน แสดงว่าเจตนารมณ์แห่งกฎหมายให้ผลิตเอกสารทาง

วิชาการ /เอกสารอ่ืน ด้วยโรงพิมพ์ ม.อุบลล าดับแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีออกใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด ออกในนาม 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

85 ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ 

จ.อุบลราชธานี  34190  เลขที ผู้เสียภาษี  0994000336501 



 
 

~ 24 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอบคุณครับ 

 

 

หำมีข้อสงสัยท่ำนสำมำรถปรึกษำได้ที่งำนพัสดุ 

ยินดีให้บริกำรทุกค ำปรึกษำ 

ติดตอ่มงคลชัย ได้ที่ 086-8670094 หรอืภำยใน 3708 

อย่ำลืม!!!! เลขผู้เสียภำษีประจ ำตัว 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

0994000336501 
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ภาคผนวก/อ้างอิงเอกสาร 

 

 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 “หลักฐานการจ่าย” 

 3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์เอกสารต่าง ๆ ที่ www.la.ubu.ac.th 

  

 

 


