
กระบวนการ
การจดัซ้ือจัดจ้างในโครงการ 



การซ้ือ การจ้าง การเช่า
การ

เบิกวัสดุ



ท ำบันทกึขออนุมตัหิลกักำร

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล งำนถ่ำยทอดฯ กลุ่มงำนวจิัยฯ ฝ่ำยแผนฯ

ผอ. พจิำรณำอนุมตัิ

ฝ่ำยพสัดุฯ ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน

หนา้ท่ี .......

ฝ่ำยกำรเงนิและบัญชี



จัดซ้ือ จัดจ้ำง

เช่ำ  เบิกวัสดุ
บันทึกขออนุมัติหลักการ



บันทกึข้อควำม
ส่วนรำชกำร ช่ือหน่วยงาน  รหสัหน่วยงาน โทรศพัท ์(เบอร์ส านกังาน) .
ที่ /2560                                    วนัท่ี (วนั เดือน ปี)                                    .         
เร่ือง ขออนุมติัหลกัการจดัซ้ือ/จดัจา้ง/เช่า ในโครงการ (ระบุช่ือโครงการ) .
เรียน ผูอ้ านวยการ 

ตามท่ี (อา้งถึง)       ไดอ้นุมตัิใหก้ลุ่มงาน......................ดท าโครงการ...................................
ในแผนเงินนอกงบประมาณ/เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 วงเงิน........................บาท
(.............................) ดงัเอกสารท่ีแนบมาพร้อมบนัทึก นั้น

ในการน้ี ผูด้ าเนินการโครงการ มีความประสงคท่ี์จะขออนุมติัหลกัการซ้ือ/จา้ง/เช่า ดงัน้ี
1. ซ้ือ/จา้งเหมา/เช่า..............................จ านวน........................ เป็นเงิน…………………. บาท
2. ซ้ือ/จา้งเหมา/เช่า..............................จ านวน........................ เป็นเงิน…………………. บาท

รวมทั้งส้ินเป็นเงิน........................................    ..บาท (................................)ก  าหนดแลว้เสร็จภายใน....วนั  
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง ดงัน้ี

1....................................................ต าแหน่ง........................................................
และขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ดงัน้ี

1......................................................ต าแหน่ง.......................................................

ลงช่ือ.......................................
ผูรั้บผิดชอบโครงการ

ลงช่ือ.......................................
หวัหนา้กลุ่มงาน/ฝ่าย

ระบุช่ือโครงการ

แบบฟอร์ม บันทกึขออนุมตัิหลกัการจดัซ้ือ/จดัจ้าง/เช่า (หน้า 100)

ต้องตรงตามที่ขอ
“งบประมาณ”

- วงเงินไม่ถึง 10,000.- บำท   
กรรมกำร 1 ท่ำน

- วงเงินตั้งแต่ 10,000.- บำท
คณะกรรมกำร 3 ท่ำน



บันทกึข้อควำม
ส่วนรำชกำร ช่ือหน่วยงาน  รหสัหน่วยงาน โทรศพัท ์(เบอร์ส านกังาน) .
ที่ /2560                                    วนัท่ี (วนั เดือน ปี)                                    .         
เร่ือง ขออนุมตัิเบิก (ระบุช่ือท่ีขอเบิกใหต้รงตามท่ีของบประมาณ) ในโครงการ (ระบุช่ือโครงการ)
เรียน ผูอ้ านวยการ 

ตามท่ี (อา้งถึง)       ไดอ้นุมตัิใหก้ลุ่มงาน......................ดท าโครงการ...................................
ในแผนเงินนอกงบประมาณ/เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 วงเงิน........................บาท
(.............................) ดงัเอกสารท่ีแนบมาพร้อมบนัทึก นั้น

ในการน้ี ผูด้ าเนินการโครงการขออนุมติัเบิก(ระบุช่ือท่ีขอเบิกใหต้รงตามท่ีของบประมาณ)
เพื่อใชใ้นโครงการฯ ดงัน้ี

1.......................................จ านวน..............
2.......................................จ านวน..............
3.......................................จ านวน..............
4.......................................จ านวน..............

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิและด าเนินการต่อไปดว้ย จะเป็นพระคุณ

ลงช่ือ.......................................
ผูรั้บผิดชอบโครงการ

ลงช่ือ.......................................
หวัหนา้กลุ่มงาน/ฝ่าย

ระบุช่ือโครงการ

แบบฟอร์ม บันทกึขออนุมตัิหลกัการเบิกวสัดุ-อปุกรณ์ (หน้า 101)



บันทึกขออนุมัติหลักกำร จ้ำง เช่ำ ซ้ือ เบิก

1.ใบเสนอราคา
2.ส าเนาบตัรประชาชนผูเ้สนอราคา 
3. ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทั

และส าเนาบตัรประชาชนผูมี้อ  านาจ
4. หลกัฐานของผูเ้สนอราคา
5. คุณสมบตัิผูรั้บจา้งและขอบเขตการจา้ง
6. ส าเนาเอกสารโครงการ 

เอกสารท่ีต้องแนบกบับันทึกขออนุมัติหลกัการ



ล ำ
ดบั

รำยกำร จ ำนวน หน่วย รำคำ/
หน่วย
(บำท)

รำคำรวม 
(บำท)

1 จ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำร รำยละเอยีดดังนี้
- รูปเล่ม : ขนำด A4
- ปก : กระดำษอำร์ตมนั 120 แกรม   

พิมพ์ 4 สี 2 หน้ำ
- เนือ้ใน : กระดำษปอนด์ พิมพ์  1 สี

100 หน้ำ  (50 แผ่น)
- เข้ำเล่ม : ไสกำว

100 เล่ม 150 15,000.-

แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา (หน้า 102)



คุณสมบัตผู้ิรับจ้ำง
- ตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีจา้ง  โดยแนบส าเนาหนังสือรับรอง

ขอบเขตกำรจ้ำง
จ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำร จ ำนวน 100 เล่ม รำยละเอยีดดังนี้
- รูปเล่ม : ขนำด A4
- ปก : กระดำษอำร์ตมนั 120 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้ำ
- เนือ้ใน : กระดำษปอนด์ พิมพ์  1 สี  100 หน้ำ  (50 แผ่น)
- เข้ำเล่ม : ไสกำว

เงื่อนไขอืน่ ๆ 

ก าหนดแลว้เสร็จภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนังสือสั่งจา้ง

แบบฟอร์ม คุณสมบัติผู้รับจ้างและขอบเขตการจ้าง(หน้า 103)



ขอควำมร่วมมอืทุกท่ำน ส่งบันทกึอนุมตัิหลกักำร
จดัซ้ือ จดัจ้ำง เช่ำ และเบิกวสัดุ (ทีผู้่อ ำนวยกำรอนุมตัิแล้ว) 

ส่งถงึพสัดุฯ ก่อนวนัทีต้่องกำรใช้พสัดุ 
อย่ำงน้อย 15 วันท ำกำร



รับบันทึกขออนุมัติ
หลักการซ้ือ/จ้าง/เช่า ตรวจสอบเอกสาร

จัดท ารายงาน
ขอซื้อ/ขอจ้าง

พิจารณาผล

อนุมตัผิล/ออก
ใบส่ัง-สัญญา

ส่งของ
ตรวจรับพัสดุ

(3วนั)
ส่งเบิก-จ่าย



ค่าหนงัสือส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
ค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชแ้ละการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม
ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม

ค่าวสัดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์
ค่าประกาศนียบตัร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเ์อกสาร และส่ิงพิมพ์

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมทีเ่บิกจ่ำยได้ 

1
2
3

5
4

6
7

8



ค่ายานพาหนะ

ค่ากระเป๋า หรือส่ิงท่ีใชบ้รรจุเอกสาร ส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร

ค่าเช่าท่ีพกั

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เบิกจ่ายได้ 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม9
10

11
12
13

14
15



ฝ่ายพสัดุและบ ารุงรักษาา

Tel       : 02-354-8108 # 2695     พชัรี, พมิพไิล
E-mail : ratchawong_p@hotmail.com พชัรี
Line     : ID 0873340075 พชัรี

: ID 2534pimmy                          พมิพไิล

http://www.rajavithi.go.th/rj/stock/?page_id=25


