ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
กรณีปกติ
ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือขออนุมตั ิโครงกำร

งำนแผนตรวจสอบวัตถุประสงค์
ค่ำเป้ำหมำย และตัวชี ้วัด

งำนกำรเงิน กลัน่ กรอง ตรวจสอบ
ไม่ผำ่ น
งบประมำณค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร

ระยะเวลำ 1-2 วัน

ผ่ำน
หัวหน้ ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร ตรวจสอบ
และเสนอต่อผู้อำนวยกำร พิจำรณำอนุมตั ิ
โครงกำร

ไม่ผำ่ น

ผ่ำน
ผู้อำนวยกำร สวพ. พิจำรณำอนุมตั ิ
โครงกำรตำมทีเ่ สนอ
ส่งเอกสำรให้ ผ้ รู ับผิดชอบดำเนินกำร

งำนกำรเงินตรวจสอบเอกสำรที่ชดใช้ เงินยืม
ที่ผ้ รู ับผิดชอบส่งมำ
หัวหน้ ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร ตรวจสอบ
และเสนอผู้อำนวยกำรลงนำมหนังสือชดใช้
เงินยืมทดรองจ่ำย
ผู้อำนวยกำร ลงนำมหนังสือชดใช้ เงินยืม
ทดรองจ่ำย

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้จะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ครบถ้วน เช่น ประมาณการจัดซื้อ/
จัดจ้าง ตามที่รายการที่มีในงบประมาณโครงการนั้นๆ

ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ขั้นตอนการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในโครงการ
เป็นกรณีพิเศษ
ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือขออนุมตั ิโครงกำร

งำนแผนตรวจสอบวัตถุประสงค์
ค่ำเป้ำหมำย และตัวชี ้วัด
งำนกำรเงิน กลัน่ กรอง ตรวจสอบ
ไม่ผำ่ น
งบประมำณค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร

ระยะเวลำ 1-2 วัน

ผ่ำน
หัวหน้ ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร ตรวจสอบ
ไม่ผำ่ น
และเสนอต่อผู้อำนวยกำร พิจำรณำอนุมตั ิ
โครงกำร
ผ่ำน
ผู้อำนวยกำร สวพ. พิจำรณำอนุมตั ิ
โครงกำรตำมทีเ่ สนอ
ส่งเอกสำรให้ ผ้ รู ับผิดชอบดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร จัดทำหนังสือขอ
อนุมตั ิคำ่ ตอบแทนเป็ นกรณีพิเศษ
ไปยังมหำวิทยำลัย
อธิกำรบดี อนุมตั ิ

ส่งเอกสำร กลับมำยัง สวพ.

ระยะเวลำ 1-2 วัน

ระยะเวลำ 2-3 อำทิตย์

ระยะเวลำ 1-2 วัน

ผู้รับผิดชอบ เก็บต้ นฉบับ ไว้ แนบกับเอกสำร
อนุมตั ิโครงกำร เพื่อใช้ ในกำรเบิก
หมายเหตุ : ขั้ น ตอนนี้ จ ะต้ อ งแนบเอกสารประกอบการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ค รบถ้ ว น เช่ น ส าเนาอนุ มั ติ โ ครงการ
ประวัติวิทยากร แนบเพื่อพิจารณาขออนุมัติกรณีพิเศษในเรื่องนั้นๆ

ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างที่ใช้ในโครงการ
ราคาไม่เกิน 100,000 บาท
ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือขออนุมตั ิจดั ซื ้อ/
จัดจ้ ำง 7 ข้ อ ตำระเบียบจัดซื ้อ/จัดจ้ ำง
หัวหน้ ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร ตรวจสอบ
และเสนอผู้อำนวยกำร สวพ.

ไม่ผำ่ น

ผ่ำน
ผู้อำนวยกำร สวพ. อนุมตั ิ

งำนพัสดุ ออกใบสัง่ ซื ้อ/สัง่ จ้ ำง

ระยะเวลำ 1-2 วัน

ต้ นฉบับ พร้ อมใบสัง่ ซื ้อ/สัง่ จ้ ำง คืนให้
ผู้รับผิดชอบโครงกำร

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ติดต่อบริ ษัทเพื่อนัดวันส่งของ

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้จะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ครบถ้วน เช่น ประมาณการจัดซื้อ/
จัดจ้าง และใบเสนอราคา ถ้าเป็นกรณีเป็นบริษัทที่ไม่เคยรับงานภายในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่ นหนังสือหลัก
ผู้ขายพร้อมเอกสารประกอบ 7 ข้อ (ดังเอกสารแนบ) จานวน 2 ชุด ให้งานการเงินนาส่งกองคลังดาเนินการ
ส่งข้อมูลไปยั งกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ระยะเวลาในการอนุมัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง กับบริษัทนั้นๆ ประมาณ
1-2 สัปดาห์ จึงสามารถนามาประกอบการดาเนินโครงการได้

ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างที่ใช้ในโครงการ
ราคาเกิน 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บ.
ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือขออนุมตั ิจดั ซื ้อ/
จัดจ้ ำง 7 ข้ อ ตำมระเบียบจัดซื ้อ/จัดจ้ ำง
พร้ อมรำคำเปรี ยบรำคำกลำงอย่ำงน้ อย 2
บริ ษัทขึ ้นไป แนบมำกับตัวเรื่ องขออนุมตั ิ
ผู้รับผิดชอบโครงกำรพิจำรณำ คัดเลือก
บริ ษัทที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตำมวัตถุประสงค์
ของโครงกำรมำกที่สดุ ด้ วยวิธีตกลงรำคำ
หัวหน้ ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร ตรวจสอบ
และเสนอผู้อำนวยกำร สวพ.

ไม่ผำ่ น

ผ่ำน
ผู้อำนวยกำร สวพ. อนุมตั ิ
งำนพัสดุ ออกใบสัง่ ซื ้อ/สัง่ จ้ ำง

ระยะเวลำ 1-2 วัน

งำนพัสดุ นำประกำศลงเว็บไซต์หน่วยงำน
ก่อนกำรจัดโครงกำร 30 วัน
ต้ นฉบับ พร้ อมใบสัง่ ซื ้อ/สัง่ จ้ ำง คืนให้
ผู้รับผิดชอบโครงกำร

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ติดต่อบริ ษัทเพื่อนัดวันส่งของ

หมายเหตุ: การจัดซื้อ/จัดจ้าง เกิน 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ควรจัดทาส่งขออนุมัติ จัดซื้อ/
จัดจ้าง ให้เผื่อระยะเวลาการลงประกาศบนเว็บไซต์อย่างน้อย 30 วัน และจะต้องแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณาอนุมัติให้ครบถ้วน เช่น ประมาณการจัดซื้อ/จัดจ้าง และใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 บริษัท ถ้าเป็น
กรณีบริษัทที่ไม่เคยรับงานภายในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่ นหนังสือหลักผู้ขายพร้อมเอกสารประกอบ 7 ข้อ
(ดั ง เอกสารแนบ) จ านวน 2 ชุ ด ให้ ง านการเงิ น น าส่ ง เอกสารให้ ก องคลั ง ด าเนิ น การส่ ง ข้ อ มู ล ไปยั ง

ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง
กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ระยะเวลาในการอนุ มัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง กับบริษัทนั้นๆ ประมาณ 1-2 สัปดาห์
จึงสามารถนามาประกอบการดาเนินโครงการได้

ขั้นตอนการออกเลข ERP (การจองเงินเพื่อใช้จ่าย)
เงินกองทุน / เงินงบกลางมหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบจัดส่งมติกำรใช้ จ่ำยเงินหรื อ
เอกสำรที่อธิกำรลงนำมอนุมตั ิให้ ใช้ เงิน
ส่งไปยัง กนผ. เพื่อจองเงินไว้ ใช้ จำ่ ย (ERP)
ผู้รับผิดชอบทำเรื่ องขอเบิกเงิน ให้ ผอ.ลงนำม
งำนกำรเงิน ตรวจสอบเอกสำรทีแ่ นบ
เบิกจ่ำยให้ ครบถ้ วนสำมำรถเบิกจ่ำยก่อน
เสนอหัวหน้ ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

หัวหน้ ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร ตรวจสอบ
และเสนอผู้อำนวยกำร สวพ.
ผู้อำนวยกำร สวพ. อนุมตั ิ
งำนกำรเงิน บันทึกข้ อมูลเพื่อออกเลข ERP

ระยะเวลำ 1 วัน

ต้ นฉบับ พร้ อมเลข ERP ส่งคืนให้
ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรเบิกจ่ำย
ผู้รับผิดชอบ ส่งเอกสำรไปยังกองคลัง 1 ชุด
ส่งสำเนำเอกสำรให้ งำนกำรเงิน 1 ชุด เพื่อ
บันทึกกำรเบิกจ่ำย และเก็บไว้ ที่ตนเอง 1 ชุด

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้จะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวกับการขอใช้จ่ายเงินดังกล่าว ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ให้ครบถ้วนทุกครั้ง

ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ขั้นตอนการออกเลข ERP(การจองเงินเพื่อใช้จ่าย)
งบดาเนินงานของ สวพ.
ผู้รับผิดชอบทำเรื่ องขออนุมตั เิ บิกเงินเป็ น
ค่ำใช้ จำ่ ยภำยใน สวพ. เช่น ค่ำอำหำรในกำร
ประชุม
งำนกำรเงิน ตรวจสอบ งบประมำณ และ
เสนอหัวหน้ ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
พิจำรณำ
หัวหน้ ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร ตรวจสอบ
และเสนอผู้อำนวยกำร สวพ.

ไม่ผำ่ น

ผ่ำน
ผู้อำนวยกำร สวพ. อนุมตั ิ
งำนกำรเงิน บันทึกข้ อมูลเพื่อออกเลข ERP

ระยะเวลำ 1 วัน

ต้ นฉบับ พร้ อมเลข ERP ส่งคืนให้
ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรยืมเงินทดรองจ่ำย
ผู้รับผิดชอบ ดำเนินกำรเบิกจ่ำย และชดใช้
เงินยืมทดรองจ่ำย

ผู้รับผิดชอบ ส่งเอกสำรไปยังกองคลัง 1 ชุด
ส่งสำเนำเอกสำรให้ งำนกำรเงิน 1 ชุด เพื่อ
บันทึกกำรเบิกจ่ำย และเก็บไว้ ที่ตนเอง 1 ชุด

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้จะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวกับการขอใช้จ่ายเงินดังกล่าว ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
ให้ครบถ้วนทุกครั้ง

ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ขั้นตอนการขออนุมัติตัวบุคคลเข้าร่วมโครงการ
กรณีผู้อานวยการ มีอานาจในการอนุมัติ
ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือขออนุมตั ิตวั บุคคล
หลังจำกโครงกำรได้ รับกำรอนุมตั แิ ล้ ว เสนอ
ต่อผู้อำนวยกำร
หัวหน้ ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร ตรวจสอบ
และเสนอต่อผู้อำนวยกำร พิจำรณำอนุมตั ิ
ตัวบุคคล

ผู้อำนวยกำร สวพ. พิจำรณำอนุมตั ิ
ตำมทีเ่ สนอ

ส่งเอกสำรให้ ผ้ รู ับผิดชอบดำเนินกำร

หมายเหตุ: กรณีนี้จะเป็นบุคลากรของ สวพ. หรือคณะ/วิทยาลัย ที่ผู้อานวยการสามารถอนุมัติตัวบุคคลได้
(ยกเว้นผู้บริหารระดับที่เทียบเท่ากับผู้อานวยการ ไม่สามารถอนุมัติตัวบุคคลได้) โดยจะต้องแนบเอกสาร
อนุมัติโครงการประกอบด้วยทุกครั้ง

ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ขั้นตอนการขออนุมัติตัวบุคคลเข้าร่วมโครงการ
กรณีผู้อานวยการ ไม่มีอานาจในการอนุมัติ
ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือขออนุมตั ิตวั บุคคล
เสนอต่อ กองบริ หำรงำนบุคคล
กองบริ หำรงำนบุคคลดำเนินกำร

อธิกำรบดี อนุมตั ิ

ต้ นฉบับส่งคืน หน่วยงำน สวพ.

ระยะเวลำ 2-3 วัน

ระยะเวลำโดยประมำณ 1-2 สัปดำห์

ระยะเวลำ 1 วัน

ส่งเอกสำรให้ ผ้ รู ับผิดชอบดำเนินกำร

หมายเหตุ: กรณีนี้จะเป็นบุคลากรที่เทียบเท่าระดับผู้อานวยการ ซึ่งผู้อานวยการไม่สามารถอนุมัติตัวบุคคลได้
เช่น คณบดี รองคณบดี เป็นต้น โดยจะต้องแนบเอกสารอนุมัติโครงการประกอบทุกครั้ง

ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลการขอเอกสารหลักผู้ขาย
1.
2.
3.
4.

สาเนาหน้าBook Bank
สาเนาหนังสือรับรอง(Affidavid)
สาเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
สาเนาบัตรประชาชนผู้มีอานาจลงนาม
5. หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับการลงในใบสั่งจ้างเท่านั้น)
6. สาเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอานาจ
7. อากรแสตมป์ จานวน 10 บ. ติดที่หนังสือมอบอานาจ พร้อมประทับตรา และจัดเตรียม
อากรแสตมป์สาหรับติดในใบสั่งจ้างจานวน..................บาท

หมายเหตุ: เอกสารทีอ่ อกจากบริษัทจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง (โดยผู้มีอานาจลงนาม) และ
ประทับตราบริษัท ทุกแผ่น

