
บันทกึขอความ 

สวนงาน   

ที่  ศธ         วันที่     

เรื่อง  รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจางโดยวธิเีฉพาะเจาะจง 

เรยีน   คณบดคีณะพยาบาลศาสตร  

  ดวย 

มคีวามประสงคที่จะจัดซื้อจาง 

  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนนิการเปนไปตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ ง  (2)(ข) , มาตรา 100 วรรคสาม, ระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 21, ขอ 22 ขอ 

79 วรรคหนึ่ง และกฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการ

จัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลงเปนหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ.

2560 ขอ 1 และขอ 4 จงึขอรายงานดังตอไปนี้ 

1. เหตุผลความจําเปนที่ตองซื้อหรอืจาง 

 

2. รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จัดจาง 

(ตามเอกสารแนบ 1) 

3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรอืจาง 

(กรณไีมเกนิ 100,000.- บาท ไมตองจัดทําราคากลาง) 

4. วงเงินที่จะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุ

วงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรอืจางในครัง้นัน้ 

 

5. กําหนดเวลาตองการใชพัสด ุ

 

6. วธิทีี่จะซื้อหรอืจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรอืจาง 

วธิเีฉพาะเจาะจง เนื่องจากเปนไปตามเงื่อนไขในมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ข) แหง

พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และขอ 79 วรรคหนึ่งแหง

ระเบยีบการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 

-ระบุเหตุผลความจําเปนในการจัดซื้อจัดจาง- 

-ระบุวงเงนิโดยประมาณและแหลงเงนิท่ีจะซื้อจะจางในคร้ังน้ี- 

-ระบุวันเดอืนปท่ีตองการใชพัสดุ- 



๒ 

 

7. หลักเกณฑการพจิารณา 

เกณฑราคา 

8. การขอแตงตัง้คณะกรรมการ 

8.1 ขอแตงตั้ง     เปนผูกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จัดจางหรอืขอบเขตงาน (TOR) 

8.2 ขอแตงตั้ง     เปนผูตรวจรับพัสดุ 
 

หากเห็นชอบตามขอ 1-8 ขอโปรดพิจารณาอนุมัติใหจัดซื้อ/จัดจางพัสดุตามเอกสาร

แนบ 2 มาพรอมนี้ 
 

                                              

(                                              ) 

เจาหนาที่ 

1. ความเห็นเจาหนาท่ีพัสดุ 

เรยีน คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

 เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ เห็นสมควรเบกิจายจากงบประมาณโครงการที่

ไดรับอนุมัตติอไป 

                                              

(                                              ) 

เจาหนาที่พัสดุ 

2. ความเห็นหัวหนาเจาหนาที่ 

เรยีน คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

 ไดตรวจสอบแลว เห็นสมควรพจิารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ 
 

                                               

(                                              ) 

หัวหนาเจาหนาที่ 

3. คําสั่ง 

 (  )  เห็นชอบดําเนนิการตามเสนอ 

 (  )  ไมเห็นชอบ เหตุผล                                   

 
(ศาสตราจารย ดร.วิภาดา  คุณาวกิตกิุล) 

คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

-ผูเสนอ- 

-หัวหนาเจาหนาท่ี- 

 

-เจาหนาท่ีพัสดุ- 

 



(เอกสารแนบ 1) 

เอกสารแนบรายงานขอซื้อขอจาง 

รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ/จัดจาง 

ลําดับ รายการ รายละเอยีดคุณลักษณะ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

ขอรับรองวา คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจางในครั้งนี้เปนไปตาม มาตรา 9 แหง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งกําหนดไววา การ

กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจาง ใหหนวยงานของรัฐคํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค 

และวัตถุประสงคของการจัดซื้อจัดจางพัสดุนั้น และหามมิใหกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให

ใกลเคยีงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรอืของผูขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เวนแตพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจาง 

ตามวัตถุประสงคนัน้มยีี่หอเดยีวหรอืจะตองใชอะไหลของยี่หอใด ก็ใหระบุยี่หอนัน้ 

 

(                                              )  

ผูกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 

-ผูกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ- 



(เอกสารแนบ 2) 

รายการพัสดุท่ีจะจัดซื้อ/จัดจาง 

ลําดับ รายการท่ีขอซื้อขอจาง ผูขาย / ผูรับจาง ราคาที่เสนอ 
ราคาที่ตกลง

ซื้อหรอืจาง 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

บันทกึขอความ 

สวนงาน   

ที่  ศธ         วันที่     

เรื่อง  ขออนุมัตเิบกิจายเงินคา... 

เรยีน   คณบดคีณะพยาบาลศาสตร  
 

ตามที่                                                    ไดขออนุมัต ิ                                                   

ตามบันทกึขอความที่                                   ลงวันที่                     เปนจํานวนเงนิ                     

(                                        ) นัน้ 
 

ในการน้ี                                  ใครขออนุมัติเบกิจายคา                                       ดังกลาว 

เปนจํานวนเงนิ                        บาท (                                        ) จากงบประมาณ             

ประจําป                
              

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติดวย  จักเปนพระคุณยิ่ง 

 

 

(                                              ) 

เจาหนาที่ 

 

อนุมัติตามเสนอ 

 
(ศาสตราจารย ดร.วภิาดา  คุณาวกิตกิุล) 

คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

 

 



กฎระเบยีบที่เกี่ยวของ  กับการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ 

- พระราชบัญญัต ิการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบรกิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

- กฎกระทรวง  7 ฉบับ 

การจัดซื้อ จัดจาง ตาม พรบ. 2560 ม ี3  วธิี 

1.  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดใหเขายื่นขอเสนอ 

2. วธิคีัดเลอืก ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มคีุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

ที่หนวยงานของรัฐกําหนดซึ่ งตองไมนอยกวาสามรายใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานนั้นมี

ผูประกอบการที่มคีุณสมบัตติรงตามที่กําหนดนอยกวาสามราย 

3. วธิเีฉพาะเจาะจง  ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบตัติรงตามเงื่อนไข

ที่หนวยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอ หรอืใหเขามาเจรจาตอรองราคารวมทั้งการ

จัดซื้อจัดจางพัสดุกับผูประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม

ความในมาตาร 96 วรรคสอง   (ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง จะกําหนดวงเงินเล็กนอยให

แตกตางกันตามขนาดหรอืประเภทของหนวยงานของรัฐก็ได) 

วธิเีฉพาะเจาะจง 

กรณ ีจัดซื้อจัดจาง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ. 2560 

มาตรา 56  วรรค 1 (2) วิธีเฉพาะเจาะจง   (ข)   การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีการผลิต จําหนาย 

กอสราง หรือใหบริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง  (500,000.00) 

กฎกระทรวง  กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวธิีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทํา

ขอตกลงเปนหนังสอื และวงเงนิการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560   

(ขอ 1) การจัดซื้อจัดจางสินคา งานบริการ หรืองานกอสราง ที่มีการผลิต จําหนาย กอสราง 

หรือใหบริการทั่วไป และวงเงินในการจัดซื้อจัดจาง ครั้งหนึ่งไม เกิน 500,000.00 ใหใชวิธี

เฉพาะเจาะจง 

(ขอ 4) ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจางมีวงเงินเล็กนอยไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไมทําขอตกลง

เปนหนังสอืไวตอกันก็ได แตตองมหีลักฐานในการจัดซื้อจัดจางนัน้ 

(ขอ 5) ในกรณทีี่การจัดซื้อจัดจางมวีงเงินเล็กนอยไมเกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแตงตัง้บุคคลหนึ่ง

บุคคลใดเปนผูตรวจรับพัสดุก็ได 



ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ขอ 

79  กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ใหเจาหนาที่เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการที่มีอาชีพ

ขายหรือรับจางนั้นโดยตรง แลวใหหัวหนาเจาที่ซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจาก  

หัวหนาหนวยงานของรัฐ (มช. อธิการฯ หัวหนางานของรัฐ  และ อธิการฯ ไดมอบหมายใหหัวหนาสวน

งาน  คณะพยาบาลศาสตร มช. คือ  คณบดี  วงเงิน  100,000,000.00 บาท (วิธีประกาศเชิญชวน

ทั่วไป), วงเงนิ 50,000,000.00 บาท (วธิคีัดเลอืก) และวงเงิน  25,000,000.00 บาท (วธิเีฉพาะเจาะจง)   

คณบดี มอบหมายให ผูชวยคณบดฝีายบรหิารและกจิการพเิศษ วงเงนิ 1,000,000.00  บาท ) 

การซื้อหรือจางตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไว

กอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน ใหเจาหนาที่หรือผูที่ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น 

ดําเนินการไปกอนแลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เมื่อหัวหนาหนวยงาน

ของรัฐใหความเห็นชอบแลว ใหถอืวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาใชจายในโครงการตางๆ ของคณะที่จัดซื้อ  วัสดุตาง ๆ ใหใชวธิ ีเฉพาะเจาะจง  

กรณวีงเงินไมเกนิ 100,000.- บาท ใหจัดซื้อจัดจางจากผูขายหรอืผูใหบริการรายใดรายหนึ่ง 

กรณวีงเงนิเกนิ 100,000.- บาท ตองดําเนนิการแตงตัง้คณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ประกาศ

ราคากลางในเว็บไซตหนวยงานและกรมบัญชีกลาง จงึคอยดําเนนิการตามขัน้ตอนตอไป 
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