
ขั้นตอนการซ้ือ-จา้ง ในระบบ 3DGF 

1. ใหท้ าแบบ รายละเอียดของพสัดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  

http://202.29.80.117/Downloads/รายการน าเขา้Excel60.xlsx 

หรือ http://3dgf.rru.ac.th/Downloads/รายการน าเขา้Excel60.xlsx 
 

2. กรณี ซ้ือ-จา้ง ไม่ถึง 5,000 บาท  

2.1 ใหไ้ปบนัทึกรายการซ้ือ-จา้ง ในระบบ 3dgf จะไดร้ายงานขอซ้ือขอจา้ง (เสนอลงนาม) 

2.2 ท าใบตรวจรับ (เสนอลงนาม) 

2.3 ท าใบเบิก (กรณีตอ้งการเบิกทั้งหมด) (ลงนาม) 

2.4 ท า กง.1 (เสนอลงนาม) 

2.5 ท างบหนา้ใบส าคญัเบิกเงิน (เสนอลงนาม) 

2.6 ท าใบน าส่ง ฎีกา เพื่อ น าส่งเอกสารชุดเบิก 

3. กรณี ซ้ือ-จา้ง  5,000 บาท  ข้ึนไป 

3.1 ท ารายงานขอซ้ือขอจา้ง พร้อม ค าสั่งกรรมการตรวจรับ ในระบบ e-GP  (เสนอลงนาม) 

3.2 รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ในระบบ e-GP  (เสนอลงนาม) 

3.3 ท าใบสั่งซ้ือสังจา้ง ในระบบ e-GP  (เสนอลงนาม) 

3.4 ท าการบนัทึกรายการซ้ือ-จา้ง ในระบบ 3dgf  ท าใบสั่งซ้ือ/จา้ง จะใดเ้ลขท่ีอา้งอิงใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง   

3.5 ใบตรวจรับการจดัซ้ือจดัจา้ง ในระบบ e-GP  (เสนอลงนาม) 

3.6 ท าใบตรวจรับ ในระบบ 3dgf (ถา้ตอ้งการ) 

3.7 ท าใบเบิก (กรณีตอ้งการเบิกทั้งหมด) (ลงนาม) 

3.8 ท า กง.1 (เสนอลงนาม) 

3.9 ท างบหนา้ใบส าคญัเบิกเงิน (เสนอลงนาม) 

3.10 ท าใบน าส่ง ฎีกา เพื่อ น าส่งเอกสารชุดเบิก 

 

 

 

 

 

 

 

http://202.29.80.117/Downloads/รายการนำเข้าExcel60.xlsx
http://3dgf.rru.ac.th/Downloads/รายการนำเข้าExcel60.xlsx


เอกสารทีต้่องใช้ (พมิพ์ออกจากระบบ) กรณ ีซ้ือ-จ้าง ไม่ถึง 5,000 บาท  
  1. รายงานขอซ้ือขอจา้ง  ในระบบ 3dgf  (เสนอลงนาม) 

  2. ใบตรวจรับ ในระบบ 3dgf (เสนอลงนาม) 

  3. ใบเบิก ในระบบ 3dgf (ลงนาม) 

  4. ใบ กง.1  ในระบบ 3dgf (เสนอลงนาม) 

  5. งบหนา้ใบส าคญัเบิกเงิน  ในระบบ 3dgf (เสนอลงนาม) 

  6. ใบน าส่ง ฎีกา เพื่อ น าส่งเอกสารชุดเบิก  ในระบบ 3dgf 

 

*** แนบ (รายละเอียดของพสัดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

และรายละเอียดแนบบนัทึกขอ้ความรายงานขอซ้ือขอจา้ง) 

 

เอกสารทีต้่องใช้ (พมิพ์ออกจากระบบ) กรณ ีซ้ือ-จ้าง 5,000 บาท  ขึน้ไป 
1. รายงานขอซ้ือขอจา้ง พร้อม ค าสั่งกรรมการตรวจรับ ในระบบ e-GP  (เสนอลงนาม) 

2. รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ในระบบ e-GP  (เสนอลงนาม) 

3. ใบสั่งซ้ือสังจา้ง ในระบบ e-GP  (เสนอลงนาม) 

4. ใบตรวจรับการจดัซ้ือจดัจา้ง ในระบบ e-GP  (เสนอลงนาม) 

5. ใบตรวจรับ ในระบบ 3dgf (ไม่ใชก้็ได)้ 

6. ใบเบิก ในระบบ 3dgf (ลงนาม) 

7. ใบ กง.1  ในระบบ 3dgf (เสนอลงนาม) 

8. งบหนา้ใบส าคญัเบิกเงิน  ในระบบ 3dgf (เสนอลงนาม) 

9. ใบน าส่ง ฎีกา เพื่อ น าส่งเอกสารชุดเบิก  ในระบบ 3dgf 

 

*** แนบ (รายละเอียดของพสัดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

และรายละเอียดแนบบนัทึกขอ้ความรายงานขอซ้ือขอจา้ง) 

 

 

 

 

 

 



เอกสารทีต้่องใช้ (พมิพ์ออกจากระบบ) กรณ ี 

เบิกเงิน เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ทุนวจิัย (ทีไ่ม่เกีย่วกบัเร่ือง ไปราชการ) 
  1. ใบ กง.2  ในระบบ 3dgf (เสนอลงนาม) 

  2. งบหนา้ใบส าคญัเบิกเงิน  ในระบบ 3dgf (เสนอลงนาม) 

  3. ใบน าส่ง ฎีกา เพื่อ น าส่งเอกสารชุดเบิก  ในระบบ 3dgf 

 

  * แนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตามระเบียบ ปกติ 

 

 

เอกสารทีต้่องใช้ (พมิพ์ออกจากระบบ) กรณ ี 

เบิกเงิน ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 

  1. ใบ กง.3  ในระบบ 3dgf (เสนอลงนาม) 

  2. งบหนา้ใบส าคญัเบิกเงิน  ในระบบ 3dgf (เสนอลงนาม) 

  3. ใบน าส่ง ฎีกา เพื่อ น าส่งเอกสารชุดเบิก  ในระบบ 3dgf 

 

  * แนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตามระเบียบ ปกติ 

 

----------------------------- 


