
 

 

แนวทางส าหรับการจัดซือ้จัดจ้างจากSMEs 

งานจ้างก่อสร้าง 

กรณวีงเงินเกิน 10,000 บาทไม่เกิน 100,000 บาท 

 
ขั้นตอน เอกสารที่ต้องจัดท า ระบบ ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 

กรณีงานจ้างก่อสร้าง  
วงเงินเกิน 10,000 บาทไม่เกิน 
100,000 บาท 

    

1. มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้าง/
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 

 manual  ผู้ต้องการใช้พัสด ุ 1 วัน 

๒. จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โดย 
    ๒.๑ ให้ก าหนดรายละเอียดในแบบ
รูปรายการงานก่อสรา้ง ให้ใช้พัสดุ
ประเภทวัสดุหรือครภุัณฑ์ที่จะใช้ใน
งานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ ของมูลคา่พัสดุที่จะใช้ในงานจ้าง
นั้น กรณีต้องใช้เหล็กในงานก่อสรา้ง
นั้น ให้ก าหนดการใช้เหล็กท่ีผลติ
ภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๙๐ ของปริมาณเหล็กท้ังหมด 
*(แนวทางตรวจสอบว่ามีการผลติ
ภายในประเทศหรือไม่    
  (๑) เว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมไทย  
https://mit.fti.or.th/Product/

Search 
หรือ (๒) ฉลากของผลิตภัณฑ ์
หรือ (๓) ช่องทางอื่นๆ) 
**(กรณีทีจ่ะไม่ใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ หรือจะใช้พัสดุท่ีผลิต
ภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ ให้
รายงานขออนุมัติต่อสภา
มหาวิทยาลัยก่อนก าหนดแบบรูป
รายการ) 

-แบบรูปรายการงานก่อสรา้งและ
รายละเอียดปริมาณงานและราคา 
ดังตัวอย่าง ๑ 
 

manual  ผู้จัดท าแบบรปูรายการ  

๓. ก าหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคา

manual คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 1 วัน 

https://mit.fti.or.th/Product/Search
https://mit.fti.or.th/Product/Search


 

 

ขั้นตอน เอกสารที่ต้องจัดท า ระบบ ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
อ้างอิง)ในการจ้างก่อสร้าง 
(ตัวอย่างท่ี 2) 

 ๔. จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างพร้อม
แต่งตั้งผู้จัดท าแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง,คณะกรรมการก าหนดราคา
กลางงานก่อสร้าง และ ผู้ตรวจรับพัสดุ     

-รายงานขอซื้อขอจ้าง 
 (ตัวอย่าง3) 
-เอกสารตามข้อ ๒ และ ๓ 
 

 manual เจ้าหน้าท่ีของกองฯ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ
ผู้อ านวยการกองฯ 

1 วัน 

๕. น าเสนอผู้อ านวยการส านักงาน
มหาวิทยาลยั ผ่านกองคลัง 

-รายงานขอซื้อขอจ้าง 
  ตามตัวอย่าง3 
-เอกสารตามข้อ ๒ และ ๓ 
 

Manual -เจ้าหน้าท่ีของกอง 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของกอง 
-ผู้อ านวยการกอง 

1 วัน 

๖. ตรวจสอบความถูกต้องและ
น าเสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานมหาวิทยาลัย 

-รายงานขอซื้อขอจ้าง 
  ตามตัวอย่าง3 
-เอกสารตามข้อ ๒ และ ๓ 
 

Manual 1.เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุกองคลัง 
2.หัวหน้าเจ้าหน้าที่กองคลัง 

1 วัน 

๗. ให้ความเห็นชอบตามรายงานขอ
ซื้อขอจ้าง   

  
 

manual ผู้อ านวยการส านักงาน
มหาวิทยาลยั 

1 วัน 

๘. เจ้าหน้าท่ีน ารายการพัสดุที่ต้อง
จัดซื้อจัดจ้างไปตรวจสอบกับบญัชี
รายการพสัดุและบญัชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการSMEs ทาง  
www.thaismegp.com  
 

    

๙. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเจรจาตกลง
ราคากับผู้ประกอบการSMEs ที่รบัจ้าง
งาน ตรงตามรายละเอียดและตาม
รายการทีไ่ดร้ับความเห็นชอบในข้อ ๗ 
(การเจรจาตกลง ให้จัดส่งรายละเอียด
ของงานพร้อมตัวอย่างแผนการใช้พัสดุ
ที่ผลิตภายในประเทศ(ภาคผนวก ๒) 
และแผนการใช้เหล็กท่ีผลติ
ภายในประเทศ(ภาคผนวก ๓)  ให้กับ
ผู้ประกอบการ) 
 

 manual   

๑๐. เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง     
 

-รายงานขออนุมัติ ตามตัวอย่าง ๖ 
-ใบเสนอราคา ตัวอย่าง ๔ 

manual 1.เจ้าหน้าท่ีของกอง 
2.หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของกอง 

1 วัน 

http://www.thaismegp.com/


 

 

ขั้นตอน เอกสารที่ต้องจัดท า ระบบ ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
 - ส าเนาหนังสือรับรองการเป็น
ผู้ประกอบการSMEs ซึ่งออกโดย 
สสว. ตัวอย่าง ๕ 

๑๑. อนุมตัิให้จัดซื้อจดัจ้าง    
 

manual ผู้อ านวยการส านักงาน
มหาวิทยาลยั 

1 วัน 

1๒. ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างท่ีไดร้บั
อนุมัติตามรายการในข้อ ๑๐  

 manual หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี  1 วัน 

1๓.การส่งมอบแผนการใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ 
     ๑๓.๑ ผูร้ับจ้างส่งมอบแผนการใช้
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และ
แผนการใช้เหล็กท่ีผลติภายในประเทศ  
      (กรณีก าหนดส่งมอบไม่เกิน ๓๐ 
วันให้ส่งมอบแผนการใช้พัสดุฯพรอ้ม
การส่งมอบงานจ้าง) 
 
 
 
    1๓.๒ ผูร้ับจ้างส่งมอบพัสดภุายใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วันนับถดัจากลง
นามในสัญญาหรือข้อตกลง 
      (กรณีก าหนดส่งมอบเกิน ๓๐ 
วัน) 
 

     
 
     -ใบส่งมอบพัสดุ 
     -ตารางการจัดท าแผนการใช้
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
(ภาคผนวก ๒) และตารางการ
จัดท าแผนการใช้เหล็กที่ผลิต
ภายในประเทศ (ภาคผนวก ๓)
ตามตัวอย่าง ๗ 
 
 
-ตารางการจดัท าแผนการใช้พัสดุ
ที่ผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 
๒) และตารางการจัดท าแผนการ
ใช้เหล็กที่ผลติภายในประเทศ 
(ภาคผนวก ๓)ตามตัวอย่าง ๗ 
 

manual ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
คณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสด ุ

ไม่เกิน 3๐ วัน
นับถัดจากลง
นามในสัญญา
หรือข้อตกลง 

1๔.  ตรวจรับพัสดุพร้อมจัดท าตาราง
รายงานผลการใช้พัสดุทีผ่ลติ
ภายในประเทศ(ภาคผนวก ๔) 
*การตรวจรับพัสดุ ใหต้รวจสอบพัสดุที่
ส่งมอบว่าเป็นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
ไว้ในสัญญาหรือไม ่
**การตรวจสอบพสัดุทีผ่ลิต
ภายในประเทศ สามารถด าเนินการ
ดังนี้  
(๑) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศท่ีไดร้ับการรับรองจาก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้

-ใบตรวจรับพัสดุตามตัวอย่าง ๘
(จัดท าเป็น 2 ชุด ส าหรับ
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน 1 ชุด
และส าหรับผู้ขาย/ผูร้ับจ้าง  1 
ชุด) 
-ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่
ผลิตภายในประเทศ(ภาคผนวก ๔)
ตัวอย่าง ๙ 

manual 
    

ผู้ตรวจรับพัสดุหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

ไม่เกิน 3 วัน
ท าการ 



 

 

ขั้นตอน เอกสารที่ต้องจัดท า ระบบ ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
ตรวจสอบรายการพัสดุทีไ่ดร้ับการ
รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่
ผลิตในประเทศ(Made in Thailand) 
จากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการ
พัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูล
ที่ปรากฎบนฉลากของสินค้าท่ีติดบน
บรรจภุัณฑ์ของสินค้า) 
๑๕. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ
พร้อมรายงานผลการใช้พสัดุที่ผลิต
ภายในประเทศ ตามแบบตาราง
รายงานผลการใช้พัสดุท่ีผลิต
ภายในประเทศ(ภาคผนวก ๔) ต่อผู้มี
อ านาจ  

-ใบตรวจรับพัสดุซึ่งได้ท าการตรวจ
รับแล้ว 
-ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่
ผลิตภายในประเทศ(ภาคผนวก ๔)
ตัวอย่าง ๙ 

manual 
    

ผู้ตรวจรับพัสดุหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

 

๑๖. บันทึกผลการจัดซื้อจดัจ้างตาม
หลักเกณฑ์ของกรมบญัชีกลาง ตาม
หนังสือท่ี ๐๔๐๕.๒/ว.๖๒ ลงวันท่ี ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

แบบฟอร์มตามตัวอย่าง ๑๐ (ให้
บันทึกเป็นไฟล์ excel) 

manual 
    

เจ้าหน้าท่ี ๑ วัน 

๑๗. บันทึกข้อมลูการจดัซื้อจัดจา้งกับ
SMEs  โดยอย่างน้อยต้องมี รายการ
พัสดุ , มูลคา่พัสดุที่จดัซื้อจัดจ้าง  

    

๑๘. รวบรวมรายการตามข้อ ๑๗ และ 
จัดท าตารางรายงานการจัดซื้อจดัจ้าง
กับผู้ประกอบการSMEs (ภาคผนวก 
๑) และรายงานไปยังผู้อ านวยการ
ส านักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 
๑๕ ตุลาคม ของทุกป ี

ตารางรายงานการจดัซื้อจัดจ้างกับ
ผู้ประกอบการSMEs (ภาคผนวก 
๑) ตัวอย่าง ๑๑ 

manual 
 

เจ้าหน้าท่ี  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง๑ 
 

https://drive.google.com/file/d/1yJnZJP7k8EXCQVZWoGhSApH61-CjXIzo/view?usp=sharing 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1yJnZJP7k8EXCQVZWoGhSApH61-CjXIzo/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง๒ 

แบบ บก.0๑ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 

1. ช่ือโครงการ ………………………………………………………………………………………………………….….............…………..... 

    2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ....เช่น กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่....  
              (ต้องมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกครั้ง)  

            3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร................ระบุวงเงินงบประมาณ............................... บาท 

     4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)......................................................... 

            5. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ........................ เป็นเงิน .................................บาท            

๖. บัญชีประมาณการรากลาง 

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

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

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

๖.๔ ................................................................................................................. 

๗. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง .......................................................................................................... 

 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง3  

บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน                

ที ่        วันที่             

เรื่อง  รายงานขอความเห็นชอบการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง           
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 

 

  ด้วย .......................................................... มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อ/จ้าง............(ระบุรายการที่จะซื้อหรือจ้าง
และจ านวน)...................เพ่ือใช้ในหน่วยงาน 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มาตรา๕๖วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ,มาตรา 100 วรรคสาม ,  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ21 , ข้อ ๒๒  ข้อ๗๙ วรรคหนึ่ง และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพ.ศ. ๒๕๖๐ข้อ๑ และข้อ
๕  จึงขอรายงานดังต่อไปนี้ 

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
.................ระบเุหตุผลความจ าเปน็ในการจัดซ้ือ/จัดจา้ง............................................. 

2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้วแต่กรณี 

       ให้ระบุรายละเอียดของงานที่ได้ก าหนดไว้ 

  3.  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  

.................ระบุราคากลางที่จัดท า............................................. 

4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ 

    วงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 

     ...............(ระบุวงเงินโดยประมาณและแหล่งเงินที่จะจ้างในครั้งนี้)........................... 

5.  ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 



 

 

       ........(ระบุเวลาที่ต้องการใช้งาน).......... 

6.  วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 

      วิธีเฉพาะเจาะจง  เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขในมาตรา 56วรรคหนึ่ง (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อ 79 วรรคหนึ่งแห่งระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

 

 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

    (ใช้เกณฑ์ราคา) 

8. ขอแต่งตั้ง   
8.1 ...............ระบุชื่อผู้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ......................เปน็ผูก้ าหนดรายละเอียดของงานที่จะจ้าง 
8.2 ...............ระบุชื่อผู้ก าหนดราคากลาง......................เปน็ผู้ก าหนดราคากลาง 
8.3 .............ระบุชื่อผู้ตรวจรับพัสดุ..............เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ (ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ... วันนับ

จากรับมอบพัสดุ) 
๙. ผู้ก าหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ด าเนินการตามหนังสือด่วนที่สุดที่กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๘๙ 

ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓   การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศส าหรับงานจ้างก่อสร้าง  ซึ่งก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และก าหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์
ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด
ตามสัญญาโดยให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องก าหนดรายละเอียดในแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตาม
สัญญา  และหน่วยงานประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการSMEs  

  ดังนั้น จึงได้โปรดให้ความเห็นชอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน และราคากลาง ตามที่ผู้
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน และผู้ก าหนดราคากลางเสนอ 

   (ชื่อผู้เสนอ)      

        (......................เจ้าหน้าที่...........................)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง๔  

ใบเสนอราคา 

         วันที่....................................................  

เรียน...............................................................   

ข้าพเจ้า  ................................................................................................................ ......................................................... 

อยู่บ้านเลขท่ี/ส านักงานเลขที่................................... ต าบล......................................อ าเภอ............................................จังหวัด

......................................โทรศัพท์...........................................   

ข้าพเจ้าขอเสนอราคา..................................................................... .............................ดังต่อไปนี้  
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ เป็นเงิน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ภาษีมูลค่าเพ่ิม   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   

 

หมายเหตุ : ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดทั้งหมดแล้ว 



 

 

เงื่อนไข :  

ก าหนดยืนราคา........................วัน  

ก าาหนดส่งมอบพัสดุ..................วัน  

รับประกันคุณภาพ....................ป.ี..............เดือน...........วัน  
 

       ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอราคา  

               ....................................................... 

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

ตัวอย่าง๕ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง๖ 

บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน                

ที ่           วันที ่            

เรื่อง   ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง              
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 

  ตามหนังสือที่ ..........(ระบเุลขท่ีและวันท่ีของหนังสือขอความเหน็ชอบ)........... ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย
ได้ให้ความเห็นชอบ การจัดซื้อ/จัดจ้าง .......ระบุรายการ/จ านวน...... ในวงเงิน ..... ระบุวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ.......... น้ัน 

 ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างแล้ว ดังรายการต่อไปนี้ 

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ/จัดจ้างตามรายการดังกล่าวข้างต้น โดยเบิกจ่ายจาก......(ระบุแหล่ง
งบประมาณ)...... 

  

 

       ..................................... 

ล าดับ รายการ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ราคาต่อหน่วย ราคารวม ก าหนดส่งมอบ 
      
      
      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   



 

 

              (เจ้าหน้าที่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง ๗ 

ภาคผนวก ๒ 

ตารางการจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

โครงการ .................... 

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ 

แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

ล าดับ รายการ หน่วย ปริมาณ ราคาต่อ
หน่วย(บาท) 

เป็นเงิน(รวม) พัสด ุ

ในประเทศ 

พัสด ุ

ต่างประเทศ 

        
        
        
        

รวม        

อัตรา 

(ร้อยละ) 

    ๑๐๐ ๗๐ ๓๐ 

 

           ลงช่ือ ..........................................(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง) 

                                         (                                ) 
 

 

ภาคผนวก ๓ 

ตารางการจัดท าแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 

โครงการ .................... 

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ 

แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 



 

 

ปริมาณเหล็กท้ังโครงการ xxx (ตัน) 

ล าดับ รายการ หน่วย ปริมาณ เหล็ก 

ในประเทศ 

เหล็ก 

ต่างประเทศ 

๑ เหล็กเส้น ตัน    

๒ เหล็กข้องอ ตัน    

๓ เหล็กเส้นกลม ตัน    

      

รวม   xxx xxx xxx 

อัตรา 

(ร้อยละ) 

  ๑๐๐ ๙๐ ๑๐ 

 

           ลงช่ือ ..........................................(คูส่ัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง) 
                             

ตัวอย่าง๘ 

 

  ใบรับรองผลการปฏบิัติงาน 

เขียนที่  .................... 

วันที่ ................... 

  ตามที่  . . . . . . . . . . . . .ระบุชื่อส่วนงาน.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ได้ตกลงท าสัญญาจ้าง  
.........ระบุชื่อผู้รับจ้าง........... ด าเนินการ ........ระบุชื่องาน............ ตามสัญญา/ใบสั่งจ้างเลขที่ ................... ลงวันที่ ......................  
ก าหนดส่งมอบงาน ............ งวด ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ภายในวันที่ .......................  

  ผู้รับจ้างได้มีหนังสือเลขที่ ................. ลงวันที่ ................ เพ่ือขอส่งมอบงานงวดที่ ......... และขอเบิกจ่ายเงิน
จ านวน ............... บาท 

  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้ด าเนินการตรวจสอบตามรายงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่ง
ได้รายงานว่า งานจ้าง ........ระบชุื่องาน............ ผู้รับจ้างได้ด าเนินการตามรายละเอียดของงาน                   ในงวดที่ ..... แล้วเสรจ็ 
ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ ประกอบกับการไปออกตรวจงานจ้าง และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขแห่ง
สัญญาแล้ว เห็นว่า  

๑. งานที่ผู้รับจ้างส่งมอบนั้น แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 
๒. มีค่าปรับจ านวน ............. วัน เป็นเงิน ............. บาท 
๓.  สมควรจ่ายเงินจ านวน ...................... ให้แก่ผู้รับจ้างได ้



 

 

    จึงเสนอรายงานต่อ  .......หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ.....  เพ่ือโปรดทราบตามนัย ข้อ ๑๗๕ (๔) แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ลงชื่อ                            ประธานกรรมการ 
                                                      (...............................................) 

ลงชื่อ           กรรมการ 
                                                         (.....................................) 

ลงชื่อ           กรรมการ 
                                                      (............................................)      
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 
       
        -เพื่อโปรดทราบตามรายงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังกล่าวข้างต้น 
        -เห็นสมควรอนุมัติให้เบิกจา่ยเงินจ านวน.................. บาท ต่อไป 
 
 
                                    เจา้หน้าที่ 

ค าสั่ง 
 
               -ทราบ 
               -อนุมัต ิ
                               . 
                       ....................... 
           ผูอ้ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 

ตัวอย่าง๙ 

ภาคผนวก ๔ 

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

การใช้พัสดุทั้งโครงการ   

รายการพัสดทุั้งโครงการ   xxx  รายการ 

แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ   xxx  บาท 

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

รายการ หน่วย(บาท) จ านวนเงิน อัตรา(ร้อยละ) 
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ    

มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ    

 

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ 

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx บาท 

รายการ หน่วย  จ านวน  อัตรา(ร้อยละ) 
ปริมาณการใช้เหล็ก ตัน ตัน  

 สรุป 

     เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ๑. ร้อยละ ๖๐ พัสดุทั่วไป(มูลค่า) 

  ๒. ร้อยละ ๙๐ เหล็ก(ปริมาณ) 

  ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

 

    เหตุผล/ความจ าเป็นท่ีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถด าเนินการได้ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                           (ลงช่ือ)...................................(ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) 

                   (                         )    



 

 

ตัวอย่าง ๑๐(ให้บันทึกเป็นไฟล์ excel) 
รายละเอียดแนบท้ายการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจ าไตรมาสที่............(เดือน....................... พ.ศ................... ถึงเดือน ................................พ.ศ........................) 
...................ชื่อหน่วยงาน.......................... 

 

ล าดับ
ที ่
(๑) 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี 

เลขประจ าตัวประชาชน 

(๒) 

ช่ือผู้ประกอบการ 

(๓) 
รายการพสัดุที่จดัซื้อจัดจ้าง 

(๔) 

จ านวนเงินรวมที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

(๕) 

เอกสารอ้างอิง 

(๖) 
เหตุผล

สนับสนุน 

(๗) วันท่ี เลขท่ี 

        
        
        

 
หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกขอ้มูล 
(1) ระบุล าดับที่เรียงตามล าดับวันที่มีการจัดซื้อจดัจ้าง 
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 
(3) ระบุช่ือผู้ประกอบการ 
(4) ระบุรายการพสัดุที่จดัซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดสุ านักงาน จ้างพิมพ์หนังสือ จ้างซ่อมรถราชการ เป็นต้น 
(5) ระบุจ านวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินท่ีจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ 
(6) ระบุวันที่/เลขท่ี ของสัญญาหรอืข้อตกลง หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น เสร็จรับเงิน 
(7) ระบุหตุผลสนับสนุนในการจดัซื้อจัดจ้างนั้น โดยใหร้ะบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้ 
1 หมายถึง การจัดซื้อจดัจ้างตามหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที 24 สิงหาคม 2560 
2 หมายถึง การจัดซื้อจดัจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง 
3 หมายถึง การจัดซื้อจดัจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและกาบริหารพัสดุภาครัฐ 
ด่วนท่ีสุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 
๔หมายถึง การจัดซื้อจดัจ้างกรณอีื่นๆนอกเหนือจาก ๑-๓ 

 



 

 

ตัวอย่าง ๑๑ 

 

ภาคผนวก ๑ 

ตารางรายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs 

ชื่อหน่วยงาน ...................................................  

รายการพัสดุที่ตรงกับรายชื่อสินค้าหรือบริการ และรายชื่อผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 
ล าดับ รายการพัสดุ มูลค่าที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง 

   
   
   
   

รวม  
 

- งบประมาณทั้งหมดท่ีหน่วยงานของรัฐต้องจัดซื้อจัดจ้าง ......................... บาท 

- คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดซื้อจัดจ้าง ................. บาท 

สรุป 

 เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างจากพัสดุที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในบัญชีรายการพัสดุ
และบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs 

 ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง 

 ปัญหาอุปสรรคท่ีหน่วยงานของรัฐ ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อให้ครบร้อยละ ๓๐ 

 ............................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 ............................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


