
ขอพงึระวังเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง (โดยวิธตีกลงราคา)

จากการปฎิบัติงานการเบิกจายเงิน ซึ่งสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไดอนุมัติจัดสรร
งบประมาณและมีการกระจายอํานาจเพื่อใหสามารถดําเนินการตามระเบียบพัสดุในการจัดซื้อจัด
จางโดยเฉพาะวธิตีกลงราคา (วงเงนิการจัดซื้อครัง้ละไมเกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)นัน้

(๑) ขอพงึระวัง
ผลจากการจัดสรรงบประมาณและกระจายอํานาจเพื่อใหเกิดความสะดวกมีสภาพคลองตัว

ในการดําเนินการตามระเบียบพัสดุในการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา วิธีปฏิบัติของเจาหนาที่
พัสดุ,หัวหนาพัสดุ ดําเนินการโดยทยอยจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และทยอยสงชุดหลักฐานมายัง
งานคลัง ซึ่งมไิดสังเกตเรื่องวันที,่โครงการ,งบประมาณ,รานคาที่ตนไดจัดซื้อจัดหาอาจมีผลทําใหเมื่อ
ระยะเวลาผานไปวงเงินที่จัดซื้อจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ เพิ่มขึ้นมีผลถึงวิธีการดําเนินการตาม
ระเบยีบพัสดุฯ

(๒) ตัวอยาง จากขอมูลสมมุต ิคณะ ก ประจําเดอืน มนีาคม ๒๕๕๗ ไดรับจัดสรรงบตาม
โครงการบรหิารสํานักงาน งบ บก.ศ. จัดซื้อวัสดุสํานักงานจากราน A ดังนี้

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗
(ชุดที่ ๑ วงเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท)

รวม ๒ ชุดเปนเงนิ ๙๕,๐๐๐ อยูในวงเงนิไมเกนิ
๑๐๐,๐๐๐ บาท สามารถจัดซื้อจัดจางโดยวิธี
ตกลงราคา

วันที่ ๓ มนีาคม ๒๕๕๗
ชุดที่ ๒ วงเงนิ ๕๐,๐๐๐ บาท

รวม ๔ ชุด เปนเงนิจัดซื้อ ๑๓๐,๐๐๐ บาทตาม
ระเบยีบพัสดุ ตองดําเนนิการโดยวิธสีอบราคา

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ชุดที่ ๓ วงเงนิ ๒๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๗
ชุดที่ ๔ วงเงนิ ๑๕,๐๐๐ บาท

(๓) ดังนั้นหากมองในภาพรวม แสดงวาเจตนาแบงซื้อแบงจาง และทําใหสวนราชการจัดซื้อ
จัดจางในราคาแพง เปนผลเสียตอทางราชการ ทั้งนี้เจาหนาที่ผูรับผิดชอบยังตองรับผิดชอบตาม
หลักเกณฑการปฏบิัตเิกี่ยวกับความรับผิดทางละเมดิของเจาหนาที่ดวย
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