
งานพัสดุ 

               

                    
UBUFMIS

                  (     )      

           (     )           /     
         /          /              

            
            

                   (     )  
                /    

                  (     )                 
                          

             /      /        

                  (     ) 
                               

   . .8             81

           (     ) 
                                  

                      

              /         
           (     ) /            /

              

           (     )            /
              /          

                 /            

           (     )              RE/
                 /           (     ) 

     /                   RE

                  (     )      

               

                    UBUFMIS

            
            

               

Flowchart                      UBUFMIS
              /            

       PR        UBUFMIS

           (     )                     /
                                       

       

             /                   

1

2

                               

          

   

 

หมายเหตุ  กรณีท่ี 1 ยืมเงินทดรองจ่าย 

              กรณีท่ี 2 ไม่ยืมเงินทดรองจ่าย 

 



  8 มค.2561 ประชุมหวหนาภาควิชาฯ

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อโครงการ ปญหาพิเศษ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

- แนบรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาปญหาพิเศษ 2-3  หนวย

- ทําโครงการปญหาพิเศษเปนภาพรวมของสาขา

- ตองขออนุมัติกอนการจัดซื้อจัดจางตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- เสนอขออนุมัต(ิคณบด)ี พิจารณา

- ขออนุมัติยืมเงิน

- งบประมาณ 2000 บาท/ตอหัวนักศึกษา

- งบประมาณที่เบิกจายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการฯ

- ผูประสานงานรายวิชา : ทยอยสงใบเสร็จเคลียเงินยืมจนกวาสิ้นสุดโครงการฯ(เพ่ือตัดชําระหนี้เงนิยืม)

นศ.1/2560 ส.ค.-ธ.ค.60

นศ.2/2560 ม.ค.-พ.ค.61

2000 20 40,000.00  จายคืน แลป(คาวัสด)ุ 30,000.00  

เหลือวัสดุอ่ืน 10,000.00  

 - งานบานงานครัว 3,000.00   

 - วัสดุเกษตร 500.00      

 -วัสดุวิทยาศาสตร 3,500.00   

40,000.00  

สงเอกสารเบิกจายภายใน 30 กันยายน 2561



จํานวนวันการดําเนินงาน Code

ท้ัง 2 ระบบ

1
ภาควิชา/โครงการ/หนวยงาน  

จัดทําแผนการจัดซื้อ/จาง
จัดทําแผนความตองการในการซื้อ/จาง

หัวหนาโครงการ/

ผูใชบริการ

2

ภาควิชา/โครงการ/หนวยงาน จัดทํา

รายละเอียดใบขอซื้อวัสดุพรอมใบ

เสนอราคา(ถามี), ชื่อบริษัท/ผูขายที่

จะจัดซื้อ /ใบขอจาง(จางเหมา) แนบ

 TOR การจางทุกครั้ง

สงรายละเอียดใบขอซื้อ/ขอจาง(ตามแบบฟอรมขอซื้อ/

จาง) พรอมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ

ดําเนินการตามพรบ.60  ผานหัวนาภาคาวิชา/หัวหนา

หนวยงาน/หัวหนาโครงการฯ

หัวหนาโครงการ/

ผูใชบริการ

แบบฟอรมขอซื้อ/

จาง พรอมลงนาม

3 กระบวนการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง

ตรวจสอบงบประมาณรายจายในโครงการ

ตรวจสอบเอกสารกอนนําเสนอหัวหนาเจาหนาที่(พัสดุ)
เจาหนาที(่พัสดุ)

แบบฟอรมขอซื้อ/

จาง

หัวหนาเจาหนาที่ตรวจสอบพรอมลงนาม
หัวเหนาเจาหนาท่ี

(พัสดุ)

แบบฟอรมขอซื้อ/

จาง

ขออนุมัติหลักการตอผูมีอํานาจ (อธิการบดีหรือผูรับ

มอบอํานาจ/คณบดี) 

แตงต้ังผูตรวจรับ(พัสด)ุ  1 คน ควรเปนผูเก่ียวของกับ

โครงการ

เจาหนาที(่พัสดุ)

ใบขออนุมัติซื้อจาง

3.2 1 เจาหนาที่ธุรการออกเลข เจาหนาที่ธุรการ ใบขออนุมัติซื้อจาง

3.3 1 งานการเงินคุมยอด เจาหนาที่การเงิน ใบขออนุมัติซื้อจาง

3.4 1 หัวหนาเจาหนาที่(พัสดุ) ลงนาม
หัวหนาเจาหนาที่

(พัสดุ) ใบขออนุมัตซิื้อจาง

3.5 1 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ ลงนาม
หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ ใบขออนุมัติซื้อจาง

3.6 1 คณบดีหรือผูรับมอบอํานาจลงนาม
คณบดีหรือผูรับ

มอบอํานาจ ใบขออนุมัติซื้อจาง

3.7 1
กรณียืมเงินทดรองจาย/เจาหนาที่(พัสดุ)ทําสัญญายืม

เงนิสําหรับผูใชบริการลงนาม
แบบฟอรมสัญญา

ยืมเงิน

3.8 1
ผูใชบริการลงนามในสัญญาการยืมเงนิกอนนําสงงาน

การเงนิ ผูใชบริการ

แบบฟอรมสัญญา

ยืมเงิน

3.9 5

เจาหนาที่(พัสดุ)หรือผูที่ไดมอบหมายทําหนาที่เปน

เจาหนาที่ ตาม พรบ.60  เจรจาตกลงซื้อ/จาง กับ

ผูขาย/ผูรับจาง ประกาศผูไดรับการคัดเลือก ตาม 

พรบ.ม.8 ระเบียบฯ ขอ 81 เผยแพรเว็ปไซต

มหาวิทยาลัยและปดประกาศ ณ  สวนราชการ

คณะ/สํานัก/วิทยาลัย

เจาหนาที่พัสดุ

ประกาศผูไดรับ

การคดัเลือกใน

กรณีจางเหมา และ

ประกาศผูชนะการ

เสนอราคา กรณี

จัดซื้อ ประกาศใน

ระบบ UBUFMIS 

ของมหาวิทยาลัยฯ

3.10 2 ดําเนินการซื้อ/จาง
หัวหนาโครงการ/

เจาหนาที่พัสดุ

แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560  เงนิงบประมาณและเงนิรายได 

7

1.รายการซื้อ/จาง วงเงินต่ํากวา  5,000.00  บาท      (ผูใชบริการควรสงใบขอซื้อขอจางลวงหนา 20 วัน)

ที่ ข้ันตอนการดําเนินงานรายละเอียด ผูรับผิดชอบ เอกสาร

จัดซื้อจัดจางตามพรบ.60  และการปฏิบัตงิานในระบบ  UBUFMIS และระบบ Manul

3.1

ตํากวา่ 5,000 2



จํานวนวันการดําเนินงาน Code

ท้ัง 2 ระบบ

แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560  เงนิงบประมาณและเงนิรายได 

1.รายการซื้อ/จาง วงเงินต่ํากวา  5,000.00  บาท      (ผูใชบริการควรสงใบขอซื้อขอจางลวงหนา 20 วัน)

ที่ ข้ันตอนการดําเนินงานรายละเอียด ผูรับผิดชอบ เอกสาร

จัดซื้อจัดจางตามพรบ.60  และการปฏิบัตงิานในระบบ  UBUFMIS และระบบ Manul

3.11

2 สงหลักฐาน ใบสงของ/ใบสงงาน/ใบเสร็จรับเงนิ
หัวหนาโครงการ/

เจาหนาที่พัสดุ

ใบตรวจรับ/ใบสง

ของ/ใบกํากับ/

ใบเสร็จรับเงิน/บิล

เงินสด/ใบลง

รายการเบิกจาย

3.12 2 ตรวจรับและเบิกจาย
เจาหนาที(่พัสดุ)/

กรรมการตรวจรับ

ใบตรวจรับ/ใบสง

ของ/ใบกํากับ/

ใบเสร็จรับเงิน/บิล

เงินสด/ใบลง

รายการเบิกจาย

จัดทําเอกสารเสนอหัวหนาเจาหนาที(่พัสด)ุ ลงนาม เจาหนาที่พัสดุ ใบปะหนาเบิกจาย

หัวหนาเจาหนาที่(พัสดุ) ลงนาม
หัวหนาเจาหนาที่

(พัสดุ) ใบปะหนาเบิกจาย

3.14 1 เจาหนาที่ธุรการออกเลข เจาหนาที่ธุรการ ใบปะหนาเบิกจาย

3.15 1 สงเอกสารเบิกจายใหเจาหนาที่การเงนิคุมยอด เจาหนาที่การเงิน ใบปะหนาเบิกจาย

3.16 1 คณบดีหรือผูรับมอบอํานาจลงนาม
คณบดีหรือผูรับ

มอบ ใบปะหนาเบิกจาย

3.17 1 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ ลงนาม
หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ ใบปะหนาเบิกจาย

3.18 2 เจาหนาที่ธุรการออกเลข เจาหนาที่ธุรการ ใบปะหนาเบิกจาย

3.19 2

ดําเนินการสงกองคลังและสําเนาสงการเงินคณะ (เร่ือง

เก่ียวกับการเรียนและงานภายในคณะ) 

เอกสารเบิกจายไดรับอนุมัติสงคนืหัวหนาโครงการ  

(งานวิจัย/งานบริการ/ทํานุฯ)

สําเนาเก็บที่งานพัสดุ 1 ชุด

เจาหนาที่พัสดุ

ใบตรวจรับ/ใบสง

ของ/ใบกํากับ/

ใบเสร็จรับเงิน/บิล

เงินสด/ใบลง

รายการเบิกจาย

จํานวนวันรวมจนเสรจ็งานทั้งสิ้น 35

หมายเหตุ  กรณีเรงดวน ตามระเบียบฯ 79 วรรค 2 จําเปนเรงดวนไมไดคาดหมายไวกอนใมสามารถดําเนินการตามปกติไดทัน

ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง เรียบรอยแลว เชื่นเดินทางไปราชการ รถยนตเสียหายกลางทาง สามารถซอมแซมไดทันที

ข้ันตอน ใหเจาตัว(หัวหนาโครงการ)จัดทํารายงานขออนุมัติและเบิกจายรายการซื้อ/จาง ดังกลาวเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐอนุมัติ

โดยชี้แจงเหตุผลความจําเปน

ประกอบ

หมายเหตุ    กรณไีดรับงบประมาณ โครงการบริการวิชาการแกชุมชน/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/วิจัย

และงบประมาณอุดหนุนจากแหลงทุนภายนอก เอกสารในการจัดซื้อจัดจางจะใชเปนแบบManual

     **  .ใบเสนอราคา(ถาม)ี

3.13 2

ตํากวา่ 5,000 3



จํานวนวันการดําเนินงาน

ท้ัง 2 ระบบ

1 ภาควิชา/โครงการ/หนวยงาน  

จัดทําแผนการจัดซื้อ/จาง

จัดทําแผนความตองการในการซื้อ/จาง หัวหนาโครงการ/

ผูใชบริการ

2 ภาควิชา/โครงการ/หนวยงาน จัดทํา

รายละเอียดใบขอซื้อวัสดุพรอมใบ

เสนอราคา(ถามี), ชื่อบริษัท/ผูขายที่

จะจัดซื้อ /ใบขอจาง(จางเหมา) แนบ

 TOR การจางทุกครั้ง

สงรายละเอียดใบขอซื้อ/ขอจาง (ตามแบบฟอรมขอ

ซื้อ/จาง) พรอมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ

ดําเนินการตามพรบ.จัดซื้อจัดจางฯ 2560  ผาน

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาหนวยงาน/หัวหนาโครงการฯ

หัวหนาโครงการ/

ผูใชบริการ

แบบฟอรมขอซื้อ/จาง พรอมลงนาม

3 กระบวนการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง

ตรวจสอบงบประมาณรายจายในโครงการ

ตรวจสอบเอกสารกอนนําเสนอหัวหนาเจาหนาที่(พัสดุ)

เจาหนาที(่พัสดุ) แบบฟอรมขอซื้อ/จาง

หัวหนาเจาหนาที่ตรวจสอบพรอมลงนาม หัวเหนาเจาหนาท่ี

(พัสดุ)

แบบฟอรมขอซื้อ/จาง

ขออนุมัติหลักการตอผูมีอํานาจ (อธิการบดีหรือผูรับ

มอบอํานาจ/คณบดี) แตงตั้งผูตรวจรบั(พัสด)ุ  1 คน 

ควรเปนผูเก่ียวของกับโครงการ

เจาหนาที(่พัสดุ) ใบขออนุมัติซื้อจาง

3.2 1 เจาหนาที่ธุรการออกเลข เจาหนาที่ธุรการ ใบขออนุมัติซื้อจาง

3.3 1 งานการเงินคุมยอด เจาหนาที่การเงิน ใบขออนุมัติซื้อจาง

3.4 1 หัวหนาเจาหนาที่(พัสดุ) ลงนาม หัวหนาเจาหนาที่

(พัสดุ)

ใบขออนุมัติซื้อจาง

3.5 1 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ ลงนาม หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ

ใบขออนุมัติซื้อจาง

3.6 1 คณบดีหรือผูรับมอบอํานาจลงนาม คณบดีหรือผูรับ

มอบอํานาจ

ใบขออนุมัติซื้อจาง

3.7 1 กรณียืมเงินทดรองจาย/เจาหนาที(่พัสดุ)ทําสัญญายืม

เงนิสําหรับผูใชบริการลงนาม

หัวหนาเจาหนาที่

(พัสดุ)

แบบฟอรมสัญญายืมเงิน

3.8 1 ผูใชบรกิารลงนามในสัญญาการยืมเงินกอนนําสงงาน

การเงนิ

ผูใชบริการ แบบฟอรมสัญญายืมเงิน

3.9 5 เจาหนาที(่พัสดุ)หรือผูที่ไดมอบหมายทําหนาที่เปน

เจาหนาที่ ตาม พรบ.60  เจรจาตกลงซื้อ/จาง กับ

ผูขาย/ผูรับจาง ดําเนินการซื้อ/จาง ผานระบบ

อิเล็กทรอนกิสe-GP / ประกาศผูไดรับการคัดเลือก 

ตาม พรบ.ม.8 ระเบียบฯ ขอ 81 เผยแพรเว็ปไซต

มหาวิทยาลัยและปดประกาศ ณ  สวนราชการ

คณะ/สํานัก/วิทยาลัย

เจาหนาที่พัสดุ ประกาศมหาวิทยาลยัฯ และใน

ระบบ e-GP

3.1 10

จัดซื้อจัดจางตามพรบ.60  และการปฏิบัตงิานในระบบ UBUFMIS ,ระบบ e-GP และระบบ Manul  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2.รายการซื้อ/จาง วงเงิน 5,001.00 - 100,000.00 บาท      (ผูใชบริการควรสงใบขอซื้อขอจางลวงหนา 20 วัน)

ที่ รายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เอกสาร

แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560  เงนิงบประมาณและเงนิรายได 
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จํานวนวันการดําเนินงาน

ท้ัง 2 ระบบ

จัดซื้อจัดจางตามพรบ.60  และการปฏิบัตงิานในระบบ UBUFMIS ,ระบบ e-GP และระบบ Manul  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2.รายการซื้อ/จาง วงเงิน 5,001.00 - 100,000.00 บาท      (ผูใชบริการควรสงใบขอซื้อขอจางลวงหนา 20 วัน)

ที่ รายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ เอกสาร

แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560  เงนิงบประมาณและเงนิรายได 

3.11 2 สงหลักฐาน ใบสงของ/ใบสงงาน/ใบเสร็จรับเงิน หัวหนาโครงการ/

เจาหนาที่พัสดุ

ใบตรวจรับ/ใบสงของ/ใบกํากับ/

ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบลง

รายการเบิกจาย

3.12 3 ตรวจรบัและเบิกจาย เจาหนาที(่พัสดุ)/

กรรมการตรวจรับ

ใบตรวจรับ/ใบสงของ/ใบกํากับ/

ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบลง

รายการเบิกจาย

จัดทําเอกสารเสนอหัวหนาเจาหนาที(่พัสดุ) ลงนาม เจาหนาที่พัสดุ ใบปะหนาเบิกจาย

หัวหนาเจาหนาที่(พัสดุ) ลงนาม หัวหนาเจาหนาที่

(พัสดุ)

ใบปะหนาเบิกจาย

3.14 1 เจาหนาที่ธุรการออกเลข เจาหนาที่ธุรการ ใบปะหนาเบิกจาย

3.15 1 สงเอกสารเบิกจายใหเจาหนาที่การเงนิคุมยอด เจาหนาที่การเงิน ใบปะหนาเบิกจาย

3.16 1 คณบดีหรือผูรับมอบอํานาจลงนาม คณบดีหรือผูรับ

มอบ

ใบปะหนาเบิกจาย

3.17 1 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ ลงนาม หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ

ใบปะหนาเบิกจาย

3.18 2 เจาหนาที่ธุรการออกเลข เจาหนาที่ธุรการ ใบปะหนาเบิกจาย

3.19 2 ดําเนินการสงกองคลังและสําเนาสงการเงินคณะ(เรื่อง

เก่ียวกับการเรียนและงานภายในคณะ) เอกสาร

เบิกจายไดรับอนุมัติสงคนืหัวหนาโครงการ  (งานวิจัย/

งานบริการ/ทํานุฯ)สําเนาเก็บที่งานพัสดุ 1 ชุด

เจาหนาที่พัสดุ ใบตรวจรับ/ใบสงของ/ใบกํากับ/

ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบลง

รายการเบิกจาย

จํานวนวันรวมจนเสรจ็งานทั้งสิ้น 37

หมายเหตุ  กรณีเรงดวน ตามระเบียบฯ 79 วรรค 2 จําเปนเรงดวนไมไดคาดหมายไวกอนใมสามารถดําเนินการตามปกติไดทัน

ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง เรียบรอยแลว เชื่นเดินทางไปราชการ รถยนตเสียหายกลางทาง สามารถซอมแซมไดทันที

ข้ันตอน ใหเจาตัว(หัวหนาโครงการ)จัดทํารายงานขออนุมัติและเบิกจายรายการซื้อ/จาง ดังกลาวเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐอนุมัติ

โดยชี้แจงเหตุผลความจําเปน

ประกอบ

หมายเหตุ    กรณไีดรับงบประมาณ โครงการบริการวิชาการแกชุมชน/ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม/วิจัย

และงบประมาณอุดหนุนจากแหลงทุนภายนอก เอกสารในการจัดซื้อจัดจางจะใชเปนแบบManual

     **  .ใบเสนอราคา(ถาม)ี

3.13

ขั้นตอนการปฏบิัติงานในระบบ e-GP ไมสามารถกําหนดวัน/เวลาที่ แนนอนได เนื่องจากตองปฏบิตังิานผานเครือขายของกรมบัญชีกลาง

2
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