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ขั้นตอนการขอซื้อ/จ้างพสัดุ 
เพื่อน ามาใช้ในหน่วยงาน 

ส านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  การขอซื้อซื้อ ขอจ้าง ในแต่ละครั้งจะมีหน่วยงานภายในต่างๆ           
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจดัจ้างดังกล่าว ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีความต้องการใช้
พัสด ุสิ่งของและได้จดัท าเรื่องขอซื้อ ขอจ้าง เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการท าการอนุมัติ
ให้จัดซื้อ จดัจ้างได้กอ่นจะมีการอนุมตัิ จ าเปน็ต้องมตี้นเรื่องในการขอในรูปแบบ 
บันทึกข้อความ ซึ่งในรูปแบบนั้น ต้องมีสาระความส าคัญในบันทึกอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ก่อนด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ทุกวิธี ดังนี้ 
  ๑. เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องซื้อหรอืจ้าง 
  ๒. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรอืงานที่จะจ้าง 
  ๓. ราคามาตรฐาน หรอืราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซือ้
หรือจ้างครั้งหลังสดุภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ 
  ๔. วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตาม
โครงการ ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งน้ัน 
  ๕. ก าหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ 
  ๖. ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เอกสาร
ในที่ใช้ 
 
ในการประกอบการท าบันทึกข้อความขอด าเนินการขอซื้อหรือจ้าง 
  - ใบเสนอราคา 
  - รายะเอียด คุณลักษณะ หรือรูปถ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งาน...........................  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  โทร. ๐ ๔๒๕๐ ๒๕๕๘                 
ที่ อว ๐๖๐๙.๒๑/                            วันท่ี     
เรื่อง    ขออนุมัติจัดด าเนินการจัดซื้อหรือจ้าง.................................................. 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
 

  ด้วยงาน…………………………………………………………………………………………มีความประสงค์จะ
จัดซื้อ……………………………………………………………….เพ่ือ……………………………………………………………………………. 
.............................................................................................................................................................................. 
รายละเอียดดังนี้ 
 

  ทั้งนี้ ขอแต่งตั้งผู้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจะจ้าง ดังมี
รายนามต่อไปนี้ 

๑. ............................................... ผู้ก าหนดคุณลักษณะ  
และขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

๑.................................................ผู้ตรวจรับพัสดุ (กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท          
มีผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน ๑ ราย หากวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป คณะกรรมการจ านวน ๓ คนข้ึนไป) 
  พร้อมนี้ ได้จัดท าและลงนามรับรองขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
                              
 

ลงชื่อ    เจ้าของเรื่อง 
           (ชื่อ – สกุล) 
            (ต าแหน่ง) 

 
 

 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : บันทึกข้อความนี้ใช้ในกรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ตัวอย่าง บันทึกขอ้ความขอด าเนินการขอซื้อหรือจ้าง 
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ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ขออนุมัติจัดด าเนินการจัดซื้อหรือจ้าง………………………………… 

 

ล าดับ รายการ 
คุณลักษณะ

เฉพาะ 
จ านวน หน่วยนับ 

ราคา/
หน่วย 

รวม 
เป็นเงิน 

วันที่ต้องการ
ใช้พัสดุ 

        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  บาท 
ตัวอักษร =................................................................................ =    

  
โดยใช้หลักเกณฑ์                       ราคา                             ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

 
 
 

         ลงชื่อ                                       ผู้ก าหนดคุณลักษณะ 
        (ชื่อ – สกุล) 
         (ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1. ก่อนด าเนินการขอซื้อหรือจ้าง หน่วยงานจัดท าบันทึกขออนุมัติจัดด าเนินการจัดซื้อหรือจ้าง 
 1.1 กรณีเป็นเรื่องจ้าง ต้องแนบรายละเอียดขอบเขตการจ้าง 
 1.2 กรณีเป็นเรื่องซื้อ หากเป็นการซื้อปกติไม่ต้องแนบรายละเอียดก็ได้ 
 1.3 กรณีเป็นเรื่องซื้อที่มีรายละเอียดเฉพาะ ต้องแนบรายละเอียดด้วย 
 1.4 การซื้อหรือการจ้างทุกคร้ังต้องสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของโครงการ ความ
ต้องการใช้งานจริง และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
 1.5 กรณีซื้อ/จ้าง วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 
จ านวน 1 คน 
 1.6 กรณีซื้อ/จ้าง วงเงินเกิน 100,000.- บาท เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 
จ านวน 3 คน 
**การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ เสนอแต่งตั้งจากพนักงานมหาวทิยาลัย 
ลูกจ้างประจ า และท าการแจ้งเจ้าตัวให้ทราบทุกครั้งพร้อมได้รับความยินยอมก่อนท าการเสนอ
ชื่อ  หากเป็นจ้างเหมาบริการ หรือลูกจ้างตามสัญญาหรือโครงการไม่สามมารถเสนอแต่งตั้งได ้ 
2. ส่งเร่ืองงานนโยบายและแผน เพ่ือตรวจสอบยอดเงิน/ตัดแผน 
3. เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเสนอหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้มีอ านาจ พิจารณา 
4. เมื่อได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อ/จ้าง เสนอต่อหัวหน้า 
5. เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผลการอนุมัติต่อเจ้าของโครงการ/เจ้าของเรื่องผู้ขอด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง 
6. ส่งเร่ืองงานนโยบายและแผน เพ่ือตรวจสอบและคุมยอดผูกพันงบประมาณ 
7. เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผลการอนุมัติต่อเจ้าของโครงการ/เจ้าของเรื่องผู้ขอด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง 
8. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าใบสั่งซื้อ/จ้าง (กรณีจ้างต้องติดอากรแสตมป์ โดยคิดค านวณจาก
จ านวนเงินพันละ 1 บาท โดยส่วนเกินทีไ่ม่ถงึพันให้คิดเป็น 1 บาท) 
 7.1 เอกสารแนบประกอบการจัดท าใบสั่งซื้อ  
  7.1.1 ใบเสนอราคา  
  7.1.2 กรณีเป็นงานจ้างแนบรายละเอียดขอบเขตของงานจ้าง 
  7.1.3 กรณีเป็นการซื้อที่มรีายละเอียดเฉพาะให้แนบรายละเอียด 
  7.1.4 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
8. การตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบเจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าใบตรวจรับเพ่ือให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุลงนาม  
9. การส่งเอกสารเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการเบิกจ่าย โดยเอกสารประกอบ 
 9.1 บันทึกขออนุมัติเบิกจา่ยงบประมาณ   
 9.2 หนงัสือขออนุมัติเบิกจ่าย 
 9.3 ใบตรวจรับ (เอกสารในระบบ e-GP กรณีวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป)   

ขั้นตอนการด าเนนิการเกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้าง 



 9.4 หลักฐานการจ่ายเงิน 
  9.4.1 กรณีส ารองจ่ายเป็นเงินสด  
   - ใบเสร็จรับเงินพร้อมรับรองการจ่ายเงิน/บิลเงินสด/ใบส าคัญรับเงิน
พร้อมแนบเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) 

   - หลักฐานการช าระเงินค่าภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  9.4.2 กรณีการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้โดยตรง 

   - ใบส่งของ/ใบก ากับภาษี 
 9.5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง (เอกสารในระบบ e-GP) 
 9.6 รายงานพิจารณาผลสั่งซื้อ/จ้าง (เอกสารในระบบ e-GP) 
 9.7 ใบสั่งซื้อ/จ้าง หรือ สัญญาซื้อ/จ้าง  (ถ้ามี) 
 9.8 บันทกึรายงานขอซื้อ/จ้าง 
 9.9 บันทกึอนุมัติขอซื้อ/จ้าง 
 9.10 แบบแจ้งความต้องการใช้พัสดุ (ถ้ามี) 
 9.11 บันทึกขออนุมัติจัดโครงการ /โครงการ (ถ้ามี) 
 9.12 ส าเนาสัญญายืมเงิน (กรณียืมเงินทดรองจ่ายราชการ) 
 9.13 ใบอนุมัติใช้งบประมาณ (เอกสารในระบบ 3 มิติ) 
 9.14 ใบขอซื้อ / ใบขอจ้าง / ใบขอเช่า (เอกสารในระบบ 3 มิติ) 
 9.15 ใบตรวจรับ (เอกสารในระบบ 3 มิติ) 
 9.16 ใบเบิกวัสดุ (เอกสารในระบบ 3 มิติ) 
 9.17 ใบเบิกครุภัณฑ์ (เอกสารในระบบ 3 มิติ) 
 9.18 เลขที ่PO ในระบบ GFMIS (กรณีผ่าน GFMIS)   
10. เสนอหัวหน้าพัสดุลงนาม และออกเลขหนังสือเบิกจ่าย 
11. ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารและคุมยอดเบิกจ่าย 
12. เจ้าหน้าที่การเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีอ านาจลงนามพิจารณา 
13. เมื่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ จะท าการส าเนาเอกสาร เป็น 2 ฉบับ 
 13.1 ฉบับที่ 1 (ตัวจริง) วางฎีกาเบิกจ่ายส่งต่องานการเงินส านักอธิการบดี 
 13.2 ฉบับที่ 2 (ส าเนา) เก็บที่งานการเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 




