
แนวปฎบิัติการจัดท าเอกสาร และเบิกจ่าย 

1.กรณีซื้อ/จ้าง ครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ต  ากว่าเกณฑ ์(PO,PS) 
 

        กรณีจัดซือ้/จา้ง    ครุภัณฑ์  และครุภัณฑ์ต  ากว่าเกณฑ์  ให้จัดท าเอกสารซือ้/จ้าง 

เป็นเงินเชื่อ (มีเอกสารดังนี)้  

 1. ใบเสนอซือ้จ้าง/ขอซือ้ขอจ้าง  

      (พรอ้มรายละเอยีด ครุภัณฑ์ หรอื เอกสารรายละเอียดของงานจา้ง  

 2. ใบเสนอราคา (วันท่ีในใบเสนอราคาสามารถลงวันเดยีวกันกับใบเสนอซื้อ

จ้าง/ขอซื้อขอจ้าง  หรือหลังวันที่ในใบเสนอซือ้จ้าง/ขอซือ้ขอจ้าง) 

 3. ใบสั่งซือ้/จา้ง  

 4. ใบสง่ของ  พร้อมรูปถ่าย  ยี่ห้อ  รุน่  หมายเลยเครื่อง  สถานที่เก็บ และ

ระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 

 5. ใบตรวจรับ 

 6. ใบขอเบกิเงิน จากระบบ ERP (ใบสฟี้า) 

 7. ให้น าเอกสารให้งานพัสดุ  เพื่อออกหมายเลขครุภัณฑ ์

 หมายเหตุ      1. กรณีเงินรับฝากเมื่อการเงินกองคลังตรวจสอบเอกสาร

และออกใบแจ้งหนีแ้ล้ว  ให้น าใบแจ้งหนี้  และบันทกึขอ้ความ  เรื่อง  บริจาคครุภัณฑ์  

ให้แก่มหาวิทยาลัย  และน าไปให้งานพัสดุเพื่อออกหมายเลขครุภัณฑ์  

    2. กรณีจัดซือ้/จ้าง    ครภุัณฑ์  และครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์

นอกแผนงบประมาณประจ าปีให้โอนหมวดเงินที่ไดร้ับงบประมาณไปยังกองทุนสินทรัพย์

ถาวร หมวดครุภัณฑ์ตามรายการจ าแนกประเภทครุภัณฑ์ (หากไม่สามารถจ าแนกประเภท

ครุภัณฑ์ไดช้ัดเจนให้ด าเนนิการสอบถามที่  งานพัสดุ  กองคลัง  ก่อนด าเนนิการจัดซือ้/

จ้าง)  
 

2.กรณีซื้อ/จ้าง วัสด ุ(PO,PS) 
 

        กรณีจัดซือ้/จา้ง  วัสดุ  ให้จัดท าเอกสารซื้อ/จ้าง เป็นเงินเชื่อ (มีเอกสารดังนี้)  

 1. ใบเสนอซือ้จ้าง/ขอซือ้ขอจ้าง  

      (พร้อมรายละเอยีด หรือ เอกสารรายละเอียดของงานจา้ง)  

 2. ใบเสนอราคา (วันท่ีในใบเสนอราคาสามารถลงวันเดยีวกันกับใบเสนอซื้อ

จ้าง/ขอซื้อขอจ้าง  หรือหลังวันที่ในใบเสนอซือ้จ้าง/ขอซือ้ขอจ้าง) 

 3. ใบสั่งซือ้/จา้ง  

 4. ใบสง่ของ 



 5. ใบตรวจรับ 

 6. ใบขอเบกิเงิน จากระบบ ERP (ใบสฟี้า) 

  

3.กรณีซื้อวัสดุ (กรณีเร่งด่วน) โดยส ารองเงินสด (มีเอกสารดังนี้) 

 1.  ใบเสนอซือ้จ้าง/ขอซื้อขอจ้าง 

      (พร้อมรายละเอยีดวัสดุ (ถา้มี)  

 2.  ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษ ี,บลิเงินสด,ใบส าคัญรับเงิน พร้อมแนบ

ส าเนาบัตรประชาชน 

 3.  ใบตรวจรับ  

 4.  ใบขอเบิกเงิน จากระบบ ERP (ใบสฟี้า PO) 

 

ขั้นตอนการซื้อวัสดุ (กรณีเร่งด่วน) ในระบบ ERP 

1. ท ารายละเอียดใบส่ังซือ้ และเลอืกรายการสนิค้าคงคลัง (IM) ตาม

รายการสนิค้าท่ีซื้อ  โดยไม่ต้องพิมพ์ใบสั่งซือ้ 

2. พิมพ์ใบตรวจรับพร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 

3. พิมพ์ใบขอเบกิเงิน เป็นชื่อผู้ส ารองจ่าย 

หมายเหตุ  1.หลังจากงานการเงินตรวจสอบเอกสาร  และต้ังหนีใ้น

ระบบ ERP  เรียบรอ้ยแลว้  (โดยเช็คสถานะไดจ้ากระบบ ERP)    

  2.ด าเนินการเบกิจ่าย รายการสนิค้าคงคลัง (IM) ตาม

รายการ ในระบบ ERP   

4. กรณซีื้อวัสดุการศึกษา 
 

 กรณีซื้อวัสดุการศึกษา เช่น ผัก กุ้ง หอย ปู ปลา กบ เขียด เน้ือหมู เน้ือวัว   

ปุย๋  ไม่เกิน 2,000.-บาท/ครัง้/ใบส าคัญรับเงิน หรือบลิเงินสด ไม่ต้องแนบส าเนาบัตร

ประชาชน  

 *กรณีจัดซือ้ ชุดน้ ายาแอนดี้เซลั่ม จากสภากาชาดไทย ให้ด าเนินการจัดซื้อ

ในค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (PE) เท่านั้น 

หมายเหตุ  จัดซื้อในค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (PE) เท่านั้น(มีเอกสารดังนี)้  

 1.  ใบเสนอซือ้จ้าง/ขอซื้อขอจ้าง 

      (พร้อมรายละเอยีดวัสดุ (ถา้มี)  

 2.  ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษ ี,บลิเงินสด,ใบส าคัญรับเงิน พร้อมแนบ

ส าเนาบัตรประชาชน 



 3.  ใบตรวจรับ *ตรวจรับหลังใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษ ีหรือ บลิเงินสด 

4. ใบขอเบิกเงิน จากระบบ ERP (ใบสฟี้า) 

 

 

 

5.กรณีซื้อ/จ้างในโครงการ 
 

        1.กรณีจัดซือ้/จา้ง วัสดุ ในโครงการ (กรณียืมเงินทดรองจ่าย)  (มีเอกสารดังนี้) 

 1.1  ใบเสนอซือ้จ้าง/ขอซือ้ขอจ้าง 

      (พร้อมรายละเอยีดวัสดุ ถา้มี  หรอื เอกสารรายละเอยีดของงานจา้ง)  

 1.2  ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษ ี หรือ บลิเงินสด ในนามมหาวิทยาลัย

พะเยา 

 1.3  ใบตรวจรับ *ตรวจรับหลังใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษ ีหรือ บลิเงินสด 

 1.4  ใบขอเบกิเงิน จากระบบ ERP (ใบสฟี้า) 

 

*หมายเหตุ  1.จัดซื้อ/จ้าง  ในโครงการให้ด าเนินการในระบบ ERP  เป็นค่าใช้จ่าย

ด าเนนิงาน 

               2.กรณีจัดซือ้/จ้าง วัสดุที ใช้ในส านกังานทั วไป  ไม่ได้ใช้ในกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ งไม่สามารถด าเนินการในระบบ ERP เป็นค่าใช้จ่ายด าเนนิงานได้ ให้

จัดซื้อ/จ้างในระบบ ตามข้อ 2. กรณีซื้อ/จ้าง วสัดุ (PO,PS)  เท่านัน้   
 

      2.กรณีจัดซือ้/จา้ง  ครุภัณฑ ์ และครุภัณฑต์  ากว่าเกณฑ์ ในโครงการ ไม่สามารถ 

จัดซือ้/จา้ง โดยส ารองเงินสดได้ 

จะต้องด าเนินการ ซื้อ/จ้าง โดยเงินเชื่อเท่าน้ัน มีเอกสารดังนี้ 

 2.1  บันทกึขอ้ความโอนหมวดเงิน จากกองทุนที่ไดร้ับจัดสรรงบประมาณไป

กองทุนสินทรัพย์ถาวร 

 2.2  ใบเสนอซือ้จ้าง/ขอซือ้ขอจ้าง 

                   (พร้อมรายละเอยีด ครุภัณฑ์) 

 2.3  ใบเสนอราคา 

 2.4  ใบสั่งซือ้/จา้ง 

 2.5  ใบสง่ของ พร้อมรูปถ่าย  ยี่ห้อ  รุน่  หมายเลยเครื่อง  สถานที่เก็บ และ

ระบุผู้รับผดิชอบให้ชัดเจน 



 2.6  ใบตรวจรับ 

 2.7  ใบขอเบิกเงิน จากระบบ ERP (ใบสฟี้าตอ้งผ่านงานพัสดุเพื่อออก

หมายเลขครุภัณฑ์) 

 

 

จัดท า   ณ  วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2559 

ครัง้ที ่8  เวลา 15.51 น. 


