
 

การด าเนินการสั่งซื้อสั่งจ้าง 

แบบฟอร์มใหม ่ที่มกีารเริ่มใช้ ตั้งแตว่ันที่ 1 ม.ิย.63 เป็นต้นไป  

กรณซีื้อเชื่อ 

       เป็นการจัดซื้อจัดจา้งของส านักงานคณะทั้งหมด และโครงการตามแผนปฏิบัติการที่มกีารจัดซื้อ

จัดจา้งทีต่้องด าเนินการสั่งซือ้สั่งจา้งผา่นระบบ AX  

 

ขัน้ตอนในการด าเนิน 

 
 



 

แบบฟอร์มที่ต้องใช้  

1.แบบ มพ.กค.01 + ใบแนบ มพ.กค.01-1  

2.แบบ มพ.กค.02 + ใบแนบ มพ.กค.02-1  

  - ค าสั่งกรรมการตรวจรับพัสดุ (หมายเหตุ#ออกเลขหนังสอืโดยหน่วยกฎหมาย ของมหาวิทยาลัย

พะเยา) 

     วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 1 - 49,999 บาท  แต่งตั้งกรรมการ 1 ท่าน 

     วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป แต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน 

3.แบบ มพ.กค.03 รายงานผลการพิจารณาและการขออนุมัตสิั่งซื้อสั่งจา้ง 

4. สามารถดาวน์โหลด์ไฟล์แบบฟอร์มได้ที่ เวปกองคลัง- งานพัสดุ หรอืเวปคณะ-งานพัสดุ 

    ไฟล์แบบฟอร์มที่ใช ้ 

   1. มพ.กค.01 กรณี 1-100,000 บาท    อัพเดต  03/04/2563 

   2. แนบท้าย มพ.กค.01 กรณี 1-100,000 บาท อัพเดต 03/04/2563 

   3. มพ.กค.02  อัพเดต 02/04/2563 

   4. แนบท้าย มพ.กค.02 กรณี 1-100,000 บาท  อัพเดต  03/04/2563  

   5 มพ.กค.03 รายงานผลการพิจารณาฯ อัพเดต 03/04/2563 

6.ตัวอย่างฟอร์มเอกสารแนบต่อท้ายนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



มพ.กค.01 

(ส าหรับผู้ขอเสนอซือ้/จ้าง) 

บันทึกข้อความ 
หน่วยงาน.................................................โทร...............................................................  

ที่  อว……………………………………………….........วันที.่........................................................... 

เรื่อง ขออนุมัติจัดซือ้/จ้าง………………………………………………………………………………...................... 

เรียน   อธิการบดี 

 ตามที่ ..................(ส่วนงาน/หน่วยงาน)...........ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ….....แผนงาน..................กองทุน.............................หมวด............................

มีความประสงค์ขอซื้อ/จ้าง.............…………….....จ านวน................รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้........บาท(.........ตัวอักษร.............) วัตถุประสงค์เพื่อ............................................. 

 ในการนี้(นาย/นางสาว/นาง)..............................................ต าแหน่ง.......................... 

จงึขออนุมัติซือ้/จา้ง..........................จ านวน.....................รายการ และเพื่อให้การด าเนินการจัดซือ้/จา้ง

ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงกฎกระทรวง

และประกาศคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุดังนี ้  

  1..................................................ประธานกรรมการ 

  2..................................................กรรมการ 

  3..................................................กรรมการ 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

ลงช่ือ .............................................ผู้ขอเสนอซือ้/จ้าง ลงช่ือ ........................................ผูต้รวจสอบ 

      (...................................................)        (.............รองคณบดี...............)  

  วันที่ ............../................./...............     วันที่ ............./................./............... 

       การอนุมัติ 

 เห็นชอบ และอนุมัต ิ   

 ไม่อนุมัต ิเนื่องจาก................................. 

ลงช่ือ........................................................... 

            (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ) 
     คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปฏิบัติการแทน 

                               อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

   วันที่ ............./................./...............   

การตรวจสอบและคุมงบประมาณ                                                                         

งปม.ที่ได้รับอนุมัติ           …………………………………… บาท                                                   

งปม.ที่เหลอือยู่              ................................... บาท 

วงเงินเสนอซือ้/จ้าง ครัง้นี ้ .................................... บาท 

งปม.คงเหลอื                 ................................... บาท 

ลงชื่อ ...................................................  

      (..................................................) 

    วันท่ี .........../.................../.............. 



 

จ ำนวน หน่วยนบั รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน
รำยละเอียดของพัสดทุีจ่ะจดัซือ้/จ้ำง

มพ.กค.01-1

หมำยเหต ุ *จ ำนวนและวงเงินทีข่อซือ้/จ้ำงครัง้นีเ้ป็นรำคำประมำณกำร

                       รำยละเอียดแนบท้ำยบนัทกึข้อควำมที ่....................................ลงวนัที่................................

           กำรจดัซือ้/จ้ำงพัสด ุจ ำนวน......................รำยกำร 

ล ำดบัที่
จ ำนวนและวงเงินทีข่อซือ้/จ้ำงครัง้นี*้

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ............................................(ตวัอกัษร)................................................

 
 



 

มพ.กค.02 

(ส าหรับเจา้หนา้ที่พัสดุ) 

บันทึกข้อความ 
           

หน่วยงาน...................................................โทร....................................................................... 

ที่ อว.....................................................................วันที.่...................................................................  

เรื่อง รายงานขอซือ้/จ้าง.................................................................................................................... 

เรียน อธิการบดี 

 ตามบันทึกข้อความที่ อว.......................(นาย/นางสาว/นาง)....................(ผูข้อซือ้/จา้ง)

ได้รับอนุมัตใิห้จัดซือ้/จ้าง........................จ านวน...................รายการ/งาน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.........จากแผนงาน.............กองทุน...............หมวด............................

จ านวนเงิน...................บาท................(ตัวอักษร)................(ตามรายละเอียดแนบท้าย)  

 งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วการจัดซื้อ/จ้างตามเสนอ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 25 (5) 

ข้อ 79 และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ 

จัดจ้างไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 

ข้อ 1 และ ข้อ 5 ซึ่งมรีายละอียดดังนี้ 

 1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซือ้/จา้ง...................................................................... 

 2. รายละเอียดของที่จะซือ้/จา้ง...............(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)...................... 

 3. ราคากลางของพัสดุที่จะซือ้/จา้ง เป็นจ านวนเงิน.........บาท..(...................................) 

 4. มวีงเงนิที่จะขอซื้อ/จ้างครั้งนีจ้ านวนเงิน................(วงเงนิงบประมาณหรอืที่ประมาณ

การว่าจะซือ้/จ้าง).....................บาท (...........................................................) 

 5. มีก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ นับถัดจากวันที่ลงนาม 

ในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจา้ง 

 6. เป็นการซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต 

จ าหน่าย ก่อสร้าง หรอืให้บริการทั่วไปและมีวงเงนิในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

 7. หลักเกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 

 8. เสนอขออนุมัตแิตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูต้รวจรับพัสดุ 

 



จงึเรียน…. 

-2- 

 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด 

 1. อนุมัตใิห้ด าเนินการจัดซื้อ/จา้ง ตามรายละเอียดในรายงานขอซือ้/จ้างดังกล่าวข้างตน้ 

 2. ลงนามในค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูต้รวจรับพัสดุ 

  

 

ลงช่ือ ............................................เจ้าหน้าที่     ลงช่ือ .........................................หัวหนา้เจา้หน้าที่ 

       (นายณัฏฐชาติ์  เธียรธนาวร)                         (ดร.สาธิต  เชื้ออยูนาน)  

  วันที่ ............../..................../..............        วันที่ ............../................./............... 

     

 

เห็นชอบและอนุมัติ 
 

    ลงช่ือ ..................................................ผูอ้นุมัติ 
                                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดพีนิจิ) 
                                                 คณบดีคณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์ ปฏบัิตกิารแทน 

                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

                             วันที่ ............../................./............... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จ ำนวน หน่วยนบั รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน

ทีม่ำของรำคำ

กลำงตำม

พ.ร.บ.จดัซือ้จดั

จ้ำงฯ พ.ศ.2560

จ ำนวนและวงเงินทีข่อซือ้/จ้ำงครัง้นี ้

                   รำยละเอียดแนบท้ำยบนัทกึข้อควำมที ่....................................ลงวนัที่................................

มพ.กค.02-1

รวมเป็นเงินทัง้สิน้......................................(ตวัอกัษร)............................................

รำยละเอียดของพัสดทุีจ่ะจดัซือ้/จ้ำง

          งำนจดัซือ้/จ้ำงพัสด ุจ ำนวน......................รำยกำร 

ล ำดบัที่

 
 



มพ.กค.03 

บันทึกข้อความ 
           

หน่วยงาน..................................................โทร.........................................................................  

ที่  อว..................................................................วันที.่.....................................................................   

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัตสิั่งซื้อ/สั่งจา้ง 

เรียน อธิการบดี 

 ตามบันทึกข้อความที่............................................................ได้รับอนุมัติใหด้ าเนินการ

จัดซือ้/จา้ง..................จ านวนเงิน.........(ตามเอกสาร มพ.กค.02)...........บาท(............ตัวอักษร.......)นั้น  

 ในการนึ้(ส่วนงาน/หนว่ยงาน).............................................จึงได้ด าเนินการเจรจาตกลง

ราคาซือ้/จา้งกับ.........(ร้าน/หา้งหุน้ส่วนจ ากัด/บริษัท).......เป็นเงิน..........(ตามใบเสนอราคา)............บาท 

(......ตัวอักษร..........) ตามเอกสารใบเสนอราคาที่แนบมาพร้อมนี ้ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี

อื่นๆ  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงเรียบร้อยแลว้  

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติให้สั่งซื้อ/จ้างดังกล่าวข้างตน้ จะขอบคุณยิ่ง 

  

ลงชื่อ .............................................เจ้าหน้าที่       ลงชื่อ........................................หัวหนา้เจา้หน้าที่ 

       (นายณัฏฐชาติ์  เธียรธนาวร)        (ดร.สาธิต  เชื้ออยู่นาน)  

  วันที่ ............../................./...............   วันที่ ............/.............../............. 

 

 

           ทราบ / อนุมัติ       ทราบ / ไม่อนุมัติ 

 

    ลงช่ือ ................................................ 

                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประกอบศริิ ภักดีพินิจ) 

                                    คณบดีคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปฏิบัติการแทน 

                                 อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา 

                        วันที่ ............../................./............... 

 

      

 

 



 

กรณบีิลเงนิสด   

       ใช้ในกรณีการซื้อเป็นเงนิสดในส่วนของส านักงานคณะ เช่นการจัดหาพวงหรีด กระเช้าดอกไม้ 

เลี้ยงรับรอง และโครงการที่มียมืเงนิออกมาเพื่อซือ้วัสดุอุปกรณ์ที่มีจ านวนเงนิไม่สูง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 



 

แบบฟอร์มที่ต้องใช้  

1.แบบ มพ.กค.01 + ใบแนบ มพ.กค.01-1  

2.แบบ มพ.กค.04 + ใบแนบ มพ.กค.04-1  

  - ผูต้รวจรับพัสดุ 

     วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 1 - 49,999 บาท  แต่งตั้งกรรมการ 1 ท่าน 

     วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป แต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน 

3. สามารถดาวน์โหลด์ไฟล์แบบฟอร์มได้ที่ เวปกองคลังงานพัสดุ หรือเวปคณะงานพัสดุ 

   ไฟล์แบบฟอร์มที่ใช้  

    1. มพ.กค.01 กรณี 1-100,000 บาท    อัพเดต  02/04/2563 

    2.แนบท้าย มพ.กค.01 กรณี 1-100,000 บาท อัพเดต 03/04/2563 

    3 .มพ.กค.04  กรณีบิลเงนิสด   อัพเดต 03/04/2563 

    4. แนบท้าย มพ.กค.04 กรณีบิลเงนิสด อัพเดต 03/04/2563 

5.ตัวอย่างฟอร์มเอกสารแนบต่อท้ายนี้ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มพ.กค.01 

(ส าหรับผู้ขอเสนอซือ้/จ้าง) 

บันทึกข้อความ 
หน่วยงาน.................................................โทร...............................................................  

ที่  อว……………………………………………….........วันที.่........................................................... 

เรื่อง ขออนุมัติจัดซือ้/จ้าง………………………………………………………………………………...................... 

เรียน   อธิการบดี 

 ตามที่ ..................(ส่วนงาน/หน่วยงาน)...........ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ….....แผนงาน..................กองทุน.............................หมวด............................

มีความประสงค์ขอซื้อ/จ้าง.............…………….....จ านวน................รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้........บาท(.........ตัวอักษร.............) วัตถุประสงค์เพื่อ............................................. 

 ในการนี้(นาย/นางสาว/นาง)..............................................ต าแหน่ง.......................... 

จงึขออนุมัติซือ้/จา้ง..........................จ านวน.....................รายการ และเพื่อให้การด าเนินการจัดซือ้/จา้ง

ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงกฎกระทรวง

และประกาศคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500 ,000 บาท  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุดังนี ้  

  1..................................................ประธานกรรมการ 

  2..................................................กรรมการ 

  3..................................................กรรมการ 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

ลงช่ือ .............................................ผู้ขอเสนอซือ้/จ้าง ลงช่ือ ........................................ผูต้รวจสอบ 

      (...................................................)        (.............รองคณบดี...............)  

  วันที่ ............../................./...............     วันที่ ............./................./............... 

       การอนุมัติ 

 เห็นชอบ และอนุมัต ิ   

 ไม่อนุมัต ิเนื่องจาก................................. 

ลงช่ือ........................................................... 

             (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ) 
     คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปฏิบัติการแทน 

                               อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

   วันที่ ............./................./...............   

การตรวจสอบและคุมงบประมาณ                                                                         

งปม.ที่ได้รับอนุมัติ           …………………………………… บาท                                                   

งปม.ที่เหลอือยู่              ................................... บาท 

วงเงินเสนอซือ้/จ้าง ครัง้นี ้ .................................... บาท 

งปม.คงเหลอื                 ................................... บาท 

ลงชื่อ ...................................................  

      (..................................................) 

    วันท่ี .........../.................../.............. 



 

จ ำนวน หน่วยนบั รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน
รำยละเอียดของพัสดทุีจ่ะจดัซือ้/จ้ำง

มพ.กค.01-1

หมำยเหต ุ *จ ำนวนและวงเงินทีข่อซือ้/จ้ำงครัง้นีเ้ป็นรำคำประมำณกำร

                       รำยละเอียดแนบท้ำยบนัทกึข้อควำมที ่....................................ลงวนัที่................................

           กำรจดัซือ้/จ้ำงพัสด ุจ ำนวน......................รำยกำร 

ล ำดบัที่
จ ำนวนและวงเงินทีข่อซือ้/จ้ำงครัง้นี*้

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ............................................(ตวัอกัษร)................................................

 
มพ.กค.04 



                           

บันทึกข้อความ 
           

หน่วยงาน............................................. โทร..................................................................... 

ที่  อว..................................................................วันที.่............................................................    

เรื่อง  รายงานขอซือ้/จ้าง.............................................................................พร้อมขอเบิกเงิน 
 

เรียน อธิการบดี 

 ด้วย (นาย/นาง/นางสาว)........................................(ผู้ชอซื้อ/จ้าง)ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/

จา้ง.........................................จ านวน.................รายการ/งาน โดยเบิกจา่ยจากเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..............จากแผนงาน................................กองทุน....................................

หมวด.............................จ านวนเงิน..........................................บาท (.................ตัวอักษร.................) 

 1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง ที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน/ไม่อาจด าเนินการ

ตามปกติได้ทัน เนื่องจาก................................................................................... 

 2. รายละเอียดของพัสดุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 3. วงเงินที่จะขอซือ้/จา้ง เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ...............จ านวน

...........................บาท(........ตัวอักษร...........) โดยใช้งบประมาณ.................................................. 

 4. วิธีที่จะซือ้/จ้าง และเหตุผลตอ้งซือ้/จา้ง  

    ด าเนินการซือ้/จา้งดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากจัดซือ้จัดจา้งมีวงเงินเล็กน้อย

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ตอ่กันก็ได้ และมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่

เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ

การจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (2) (ข) มาตรา 96 วรรสอง และ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ้ 79 วรรค

สอง  

 5. หลักเกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้

เกณฑร์าคา 

 6. การขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 

     การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ กฎกระทรวง ก าหนดวงเงนิการจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสอื และวงเงนิการจัดซื้อจัด

จา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ขอ้ 4 และข้อ 5 คอื 

  6.1............................................................ 

  6.2........................................................... 

  6.3........................................................... 

 

(กรณีซื้อ/จ้างบิลเงนิสด) 



-2- 

 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

  1. อนุมัตกิารขอซื้อ/จ้าง..................................................... 

  2. อนุมัตเิบิกเงินในการด าเนินการจัดซื้อ/จา้ง ดังกล่าวข้างตน้ 

  3. แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ตาม ขอ้ 6 

  

 

ลงชื่อ ...........................................เจา้หนา้ที่           ลงช่ือ ........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

       (นายณัฏฐชาติ์  เธียรธนาวร)                   (ดร.สาธิต  เชือ้อยู่นาน)  

วันที่ ............../................./...............   วันที่ ............../................./............... 

     

 

เห็นชอบและอนุมัติ 
 

   ลงช่ือ ........................................... 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินจิ) 

                                           คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปฏิบัตกิารแทน 

                                                                   อธิการบดีมหาวทิยาลัยพะเยา  

                                         วันที่ ............../................./............... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดของพสัดุท่ีจะจดัซื้อ/จา้ง
จ านวน

หนว่ย

มพ.กค.04-1

รวมเปน็เงนิท้ังสิ้น............................................บาท(....................................................)

หนว่ยละ จ านวนเงนิ

                   รายละเอียดแนบท้ายบนัทึกขอ้ความ ท่ี ....................................ลงวันท่ี................................

งานจดัซื้อ/จา้งพสัดุ จ านวน......................รายการ หนว่ยงาน..............................

จ านวนและวงเงนิท่ีขอซื้อ/จา้งครั้งนี้

ล าดับท่ี

ท่ีมาของราคากลาง

ตามพ.ร.บ.จดัซื้อ

จดัจา้งฯ พ.ศ.2560

 
 

 


