
   
ใบรายงานความต้องการใช้พัสดุ (ซื้อ) 

  

                                                                                                   วันท่ี ............. เดือน .......................... พ.ศ. .................... 
1. รายละเอียดของพัสดุที่ต้องการ ประจ ำภำคเรียนท่ี ............ ปีกำรศึกษำ ..................... สำขำ/งำน ........................................................................... 

  ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนวิชำ ....................................................................................................... ห้อง .................. จ ำนวนนักศึกษำ ........................ คน 
  เหตุผลในกำรสั่งซื้อ                     ฝึกนักศึกษำ              ซ่อมแซม                      ใช้ในส ำนักงำน            อื่น ๆ (ระบุ)....................................... 
  ควำมจ ำเป็นในกำรสั่งซื้อ               ไม่มี                       มีไม่เพียงพอ                  ช ำรุด                       อื่น ๆ (ระบุ)....................................... 
  ดังนี ้
 

ล าดับ
ที ่

รายการสิ่งของ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวมราคา 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 รำยกำร............................................................................. 
    พัสดผุลิตภำยในประเทศ 
    พัสดุน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 

      

 รำยกำร............................................................................. 
    พัสดผุลิตภำยในประเทศ 
    พัสดุน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 
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    พัสดผุลิตภำยในประเทศ 
    พัสดุน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 

      

  รำคำสินค้ำ     
  ภำษีมูลคำ่เพิ่ม 7%    
  รวมเป็นจ ำนวนเงินท้ังสิ้น    

 
รวมทั้งหมด ............................................. รำยกำร 

 
จ ำนวนเงินตัวอักษร (...........................................................................................)  

2. ที่มาของราคากลาง     สืบรำคำจำก หจก./บริษัท/ร้ำน..................................................................... 
3. ราคากลาง      เป็นจ ำนวนเงิน........................................................................................บำท 
4. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ................................เกณฑร์ำคำ...................................................................... 
5. ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสด ุภำยใน...........วันท ำกำร นับถัดจำกวันลงนำมในใบสั่งซื้อ 
6. เง่ือนไขเฉพาะ ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอยี่ห้อ และประเทศผูผ้ลติของผลิตภัณฑ์ทีเ่สนอให้ครบถ้วนทุกรำยกำร 
7. ขออนุมัติงบประมาณในการจัดซ้ือ เป็นจ ำนวนเงิน.............................................................................บำท 

 
    ลงช่ือ..................................................... ผู้ขออนุมัติซื้อ,                          ลงช่ือ...........................................................หัวหน้ำสำขำ/งำน 
          (......................................................) ผู้ก ำหนดรำยละเอียด,                      (.........................................................)                
                                                     ผู้ก ำหนดรำคำกลำง 
  
 

    ลงช่ือ....................................................หัวหน้ำงำน..........................            ลงช่ือ...........................................................รองคณบดีฝำ่ย.............................   
          (...................................................)                     (.........................................................) 
 

                                                    อนมุัติ และมอบ........................................................... 
                                                            ไม่อนุมัติ เนื่องจำก...................................................... 

 
                                                             ลงช่ือ.........................................................คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
                    (นำยจิระศักดิ์  ธำระจักร์) 
                                                                    ............../......................./................. 
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