
 

 

 

 

 

แบบจัดซื้อ 2563 
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 



                       
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 27/2563  วันที่  2  มกราคม  2563 
เร่ือง รายงานขอซื้อวัสดุและอุปกรณ์เสริมสวย 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

ด้วยฝ่ายวิชาการ มีความประสงค์จะขอซื้อวัสดุและอุปกรณ์เสริมสวย ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจาก
แผนงานบริหารทั่วไป โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ จ านวน 11,009 บาท รายละเอียดดังแนบ  

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อตามเสนอ  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ ง (๒) (ข)  และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๒๒  ข้อ ๗๙  ข้อ ๒๕ 
(๕)  และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะ  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ข้อ ๑  และข้อ 
๕   จึงขอรายงานขอซื้อ  ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ  เพ่ือใช้ในงานทักษะอาชีพของนักเรียน 
 ๒. รายละเอียดของที่จะซื้อคือ วัสดุและอุปกรณ ์   จ านวน   29   รายการ 
 ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อเป็นเงิน     11,009   บาท 
 ๔. วงเงินที่จะขอซื้อครั้งนี้    11,009   บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าบาทถ้วน) 
 ๕. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน   5   วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 ๖. ซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป 
     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  โดยใช้เกณฑ์ราคา 
 ๘. ข้อเสนออ่ืน ๆ  เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุตามเสนอ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
 2. อนุมัติแต่งตั้ง นางอังสนา  ถุงวิชา  ต าแหน่ง ครู คศ.3  เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 
  
ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่         ลงชือ่…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ)                               (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
           2 / มกราคม / 2563            2 / มกราคม / 2563  
      เห็นชอบ 
         อนุมัติ 
 
 ลงชื่อ………………………………. 
      (นายกรกช  วรรณไชย) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
        2 / มกราคม / 2563 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่  27/2563  ลงวนัที่  2  มกราคม  2563 
งานจัดซ้ือพัสดุ จ านวน 29 รายการ 

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

  
จ านวน
หน่วย 

[  ] ราคามาตรฐาน จ านวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ [  ] ราคาที่ได้มาจากการสืบ

จากท้องตลาด(หน่วยละ) 
หน่วยละ จ านวนเงิน 

1 เตียงสระผมสีกรม 1 1,980 - 1,980 - 1,980 - 
2 อ่างสระ + สระดือ 1 360 - 360 - 360 - 
3 ขาอ่างอลูมิเนียม 1 600 - 600 - 600 - 
4 ท่อน้ า 1 84 - 84 - 84 - 
5 โครงสามชั้น 1 432 - 432 - 432 - 
6 ถาดหลุมสีกรม 1 105 - 105 - 105 - 
7 เก้าอ้ี BS-152 1 2,650 - 2,650 - 2,650 - 
8 ถาดกลมสีกรม 2 105 - 105 - 210 - 
9 เครื่องยืด SU186 1 830 - 830 - 830 - 

10 กรรไกรตัดผม 6 นิ้ว 1 155 - 155 - 155 - 
11 กรรไกรซอย wing 6 นิ้ว 1 180 - 180 - 180 - 
12 กรรไกรเอ็ดการ์ด 6 นิ้ว 1 185 - 185 - 185 - 
13 แชมพูนีโอแดร์ ใหญ่ 1 99 - 99 - 99 - 
14 ครีมนวดนีโอแดร์ ใหญ่ 1 130 - 130 - 130 - 
15 กรรไกรซอยเฮ็ดการ์ด 6 นิ้ว 1 185 - 185 - 185 - 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

ผ้าขนหนู rs 
ผ้ารองสระ 2 หน้า 
ผ้าคลุมซอยสีขาว 
ผ้าคลุมซอยสีด า 
แปรงเปียก 
กิ๊บตุ่มด า 
แปรงกลม 
หวีหางแมกกาไน 
หวีซอยคลิปเปอร์ 
กระบอกฉีดน้ า 
ฝักบัว 
ไดร์ lotus-3900 
กิ๊บปากเป็ด 
แบตตาเลื่อน 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

290 
85 
59 
59 
72 
67 
55 
37 
17 
40 

150 
1,190 

33 
670 

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

290 
85 
59 
59 
72 
67 
55 
37 
17 
40 

150 
1,190 

33 
670 

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

290 
85 
59 
59 
72 
67 
55 
37 
17 
40 

150 
1,190 

33 
670 

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเก้าบาทถ้วน) 11,009 - 
 
  ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที่ 
         (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ) 
             2 / มกราคม / 2563 

  ลงชื่อ…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
              2 / มกราคม / 2563 



 
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที ่ 12/2563 

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อวัสดุและอุปกรณ์เสริมสวย 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 ด้วย โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท มีความประสงค์จะซื้อวัสดุและอุปกรณ์เสริมสวย โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์เสริมสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                   1. นางอังสนา  ถุงวิชา   ผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 

 อ านาจหน้าที่   ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

  สั่ง  ณ  วันที่  2  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายกรกช  วรรณไชย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 28/2563  วันที่  2 มกราคม 2563 
เร่ือง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือ 
 

เรียน นางประทุมวัน  นาคนาคา  (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
 

 ตามที่   ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท เห็นชอบรายงานขอซื้อ วัสดุและ
อุปกรณ์เสริมสวย จ านวน  29  รายการ จ านวนเงิน 11,009 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าบาทถ้วน) ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๔ 
รายละเอียดดังแนบ 

 ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ ร้านบิวเทียส  ซึ่งมีอาชีพขายแล้ว  ปรากฏว่าเสนอราคาเป็น
เงิน 11,009 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าบาทถ้วน) ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ จึงเห็นควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 1. อนุมัติให้สั่งซื้อจาก ร้านบิวเทียส เป็นผู้ขาย ในวงเงิน 11,009 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าบาทถ้วน)  
ก าหนดเวลาการส่งมอบ  5  วัน 
  ๒. ลงนามในใบสั่งซื้อดังแนบ  
 
 
  
    ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที่           
               (นางสาวเสาวคนธ์  โทบุราณ) 
                  2 / มกราคม / 2563  
 
          
  อนุมัติ 
  ลงนามแล้ว 
   
 ลงชื่อ…………………….………………………….  
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
       หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
    2 / มกราคม / 2563 



  ลงชื่อ.........................................................ผู้สั่งซ้ือ 
(นายกรกช  วรรณไชย) 

  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
2 /  มกราคม /  2563 

 

  ลงชื่อ.........................................................ผู้ขาย 
(นางสาวศิรประภา  ทาบุราณ) 

2 /  มกราคม /  2563 
 

 

ใบสั่งซื้อ 
 

ผู้ขาย  ร้านบิวเทียส  
ที่อยู่  75/11-12 ถนนรื่นรมย์ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

 

โทรศัพท์  043 228227  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  0405553000455  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร       -  
ชื่อบัญชี      -  
ธนาคาร      - 
 

 

 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี  04/2563 
วันที่  2  มกราคม  2563 
โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่อยู่  ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 40320 
โทรศัพท์  043-455047 
 

                      ตามท่ี บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จ ากัด ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่....-....ลงวันที่.........-........    
ไว้ต่อโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 วัสดุและอุปกรณ์เสริมสวย 

จ านวน  29  รายการ 
(ตามรายละเอียดแนบท้าย) 

- - - 11,009.00 

(สามพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงิน 11,009.00 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,009.00 
 

 

การสั่งซ้ือ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1.   ก าหนดส่งมอบภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
2.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  6  มกราคม  2563  
3.   สถานที่ส่งมอบ  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
4.   ระยะเวลารับประกัน    - 
5.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ........-........บาท (..........-.............) 

      นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยก าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
6.   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง                         

 



 
ใบตรวจรับพัสดุ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 
 

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

       วันที่  3  มกราคม  ๒๕๖3 
 

ตามที ่โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ได้จัดซื้อวัสดุส านักงานจาก ร้านบิวเทียส ตามใบสั่งซื้อ
เลขที่ 04/2563  ลงวันที่ 2  มกราคม  ๒๕๖3 ครบก าหนดส่งมอบวันที่ 6  มกราคม  ๒๕๖3 

บัดนี้ผู้ขายได้จัดส่งวัสดุและอุปกรณ์เสริมสวย  จ านวน  29  รายการ  ตามใบเสร็จรับเงิน/บิลเงิน
สด/ใบส่งของของผู้ขาย  เลขท่ี  -  ลงวันที่ 3  มกราคม  ๒๕๖3 

การซื้อรายนี้ได้สั่งแก้ไข  เปลี่ยนแปลงคือ            - 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่  3  มกราคม  ๒๕๖3 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อทุกประการ  เมื่อวันที่ 3 มกราคม ๒๕๖3   โดยส่งมอบเกินก าหนด  จ านวน 
-  วัน คิดค่าปรับในอัตรา  -  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  -  บาท   จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้  วันที่   3  มกราคม  
๒๕๖3  ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,1009 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าบาทถ้วน)  ตามใบสั่งซื้อ 

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท เพ่ือโปรดทราบ ตามนัย
ข้อ ๑๗๕ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

  ลงชื่อ…………………………………..กรรมการตรวจรับ 
                                                              (นางอังสนา  ถุงวิชา) 
  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 67/2563  วันที่  18  มกราคม  2563 
เร่ือง รายงานขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

ด้วยฝ่ายวิชาการ มีความประสงค์จะขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับอนุมัติ
เงินจากแผนงานบริหารทั่วไป งาน/โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ  จ านวน 9,700 บาท รายละเอียดดังแนบ  

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ข้อ 56  วรรคหนึ่ ง (2 ) (ข) และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) 
และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5  
จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้  

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง เพ่ือใช้ในงานฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 
2. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 
3.  ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน  9,700 บาท   
4. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้  9,700 บาท  (เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 5. ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้ างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 
8. ข้อเสนออ่ืน ๆ  เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
2. อนุมัติแต่งตั้ง นายสิริชัย  สมบัติโพธิ์  ต าแหน่ง คร ูคศ.1  เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 

  
ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่         ลงชือ่…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ)                               (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
          18 / มกราคม / 2563          18 / มกราคม / 2563        
      เห็นชอบ 
         อนุมัติ 
 
 ลงชื่อ……………………………….  
 (นายกรกช  วรรณไชย) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
         18 / มกราคม / 2563       
 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่  67/2563  ลงวนัที่  18  มกราคม  2563 
งานจัดซ้ือพัสดุ จ านวน 3 รายการ  

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

   [  ] ราคามาตรฐาน จ านวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้ 
ล าดับที่ รายละเอยีดของพัสดุที่จะซ้ือ จ านวน

หน่วย 
[  ] ราคาที่ได้มาจากการสืบ

จากท้องตลาด(หน่วยละ ) 
หน่วยละ จ านวนเงิน 

1 
2 
 
3 
 

PUS Syndome เครื่องส ำรองไฟ 
KEYBOARD AND MOUSE  SET  
USB   
ปลั๊กไฟ Chic  4 ช่อง 1 สวิตซ์   
10 หลำ 
 

4 
4 
 
2 
 

2000 
250 

 
350 

 

- 
- 
 
- 
 

2000 
250 

 
350 

 
 

- 
- 
 
- 
 
 

8000 
1000 

 
700 

- 
- 
 
- 
 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      (เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 9,700 - 
 
  ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่
         (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ) 
           18 / มกราคม / 2563       
 
  ลงชื่อ…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
            18 / มกราคม / 2563       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที ่ 20/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 ด้วย โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท มีความประสงค์จะซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับ
การซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                  1. นายสิริชัย  สมบัติโพธิ์     ผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 

 อ านาจหน้าที่   ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

  สั่ง  ณ  วันที่  18  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายกรกช  วรรณไชย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 68/2563  วันที่  18  มกราคม  2563 
เร่ือง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือ 
 

เรียน นางประทุมวัน  นาคนาคา  (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
 

 ตามที่ ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท เห็นชอบรายงานขอซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ จ านวนเงิน 9,700 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 
รายละเอียดดังแนบ  ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ บริษัท ขอนแก่นไซเบอร์แคร์ จ ากัด  ซึ่งมี
อาชีพรับจ้างแล้ว ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน 9,700 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 จึงเห็น
ควร จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 

1. อนุมัติให้สั่งจ้างจาก บริษัท ขอนแก่นไซเบอร์แคร์ จ ากัด  เป็นผู้ขาย ในวงเงิน 9,700 บาท 
(เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ก าหนดเวลาการส่งมอบ 5 วัน 

2. ลงนามในสัญญาใบสั่งจ้าง ดังแนบ  
 
 
  
    ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที่           
               (นางสาวเสาวคนธ์  โทบุราณ) 
                 18 / มกราคม / 2563        
 
          
  อนุมัติ 
  ลงนามแล้ว 
   
 ลงชื่อ…………………….………………………….  
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
       หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
   18 / มกราคม / 2563       



ลงชื่อ.........................................................ผู้สั่งจ้าง 
(นายกรกช  วรรณไชย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
18 / มกราคม / 2563 

 

   ลงชื่อ.........................................................ผู้ขาย 
(นางสาวทัศนีย์  ภูสีน้ า) 
18 / มกราคม / 2563 

 

ใบสั่งจ้าง 
 

ผู้รับจ้าง  บริษัท ขอนแก่นไซเบอร์แคร์ จ ากัด    
ที่อยู่  288/7 ถ.รื่นรมย์  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40000 

 

โทรศัพท์  043-220638  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  0405543000070  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร       -  
ชื่อบัญชี         -  
ธนาคาร         - 
 

 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่  07/2563 
วันที่  18  มกราคม  2563 
โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่อยู่  ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 40320 
โทรศัพท์  043-455047 
 

                      ตามท่ี บริษัท ขอนแก่นไซเบอร์แคร์ จ ากัด  ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่....-...... ลงวันที่................-..
ไว้ต่อโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 
 
 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  
จ านวน 3 รายการ  
 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 

- - - 9,065.42 

(เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงิน 9,065.42 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม   634.58 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          9,700.00 
 

 

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1.   ก าหนดส่งมอบภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
2.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  22  มกราคม  2563 
3.   สถานที่ส่งมอบ  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
4.   ระยะเวลารับประกัน  - 
5.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ........-........บาท (..........-.............) 

      นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยก าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
6.   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง                         

 



 
 

ใบตรวจรับพัสดุ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 

 

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

       วันที่  19  มกราคม 2563 
 

ตามท่ี โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์จาก 
บริษัท ขอนแก่นไซเบอร์แคร์ จ ากัด  ตามใบสั่งจ้างเลขที ่07/2563  ลงวันที่  18 มกราคม  2563 ครบก าหนด
ส่งมอบวันที่  22 มกราคม 2563 

บัดนี้ผู้ขายไดจ้ัดส่ง วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  3  รายการ ตาม
ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบส่งของของผู้ขาย  เลขที่  -   ลงวันที่  19  มกราคม  2563 

การซ้ือรายนี้ได้สั่งแก้ไข เปลี่ยนแปลงคือ.…………………………………-………………………………..…...… 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่  19  มกราคม  2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ

เรียบร้อยถูกต้องตามใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ 19  มกราคม  2563  โดยส่งมอบเกินก าหนดจ านวน....-......
วัน  คิดค่าปรับในอัตรา……-….รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....-......บาท จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ 19  มกราคม  
2563  ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  9,700 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ตามใบสั่งซ้ือ 

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  เพ่ือโปรดทราบ ตามนัย
ข้อ 175 (4)  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
 

  ลงชื่อ…………………………………..กรรมการตรวจรับ 
                                                            (นายสิริชัย  สมบัติโพธิ)์ 
  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 96/2563  วันที่  25  กุมภาพันธ์  2563 
เร่ือง รายงานขอซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

ด้วยฝ่ายวิชาการ มีความประสงค์จะขอซ้ือวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจาก
แผนงานบริหารทั่วไป โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ จ านวน 7,700 บาท รายละเอียดดังแนบ  

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อตามเสนอ  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ ง (๒) (ข)  และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๒๒  ข้อ ๗๙  ข้อ ๒๕ 
(๕)  และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะ  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ข้อ ๑  และข้อ 
๕   จึงขอรายงานขอซื้อ  ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ  เพ่ือใช้ในโครงการยุวเกษตรอินทรีย์เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 
 ๒. รายละเอียดของที่จะซื้อคือ  วัสดุและอุปกรณ ์ จ านวน   10   รายการ 
 ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อเป็นเงิน  7,700  บาท 
 ๔. วงเงินที่จะขอซื้อครั้งนี้  7,700 บาท  (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 ๕. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน  3  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 ๖. ซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป 
     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  โดยใช้เกณฑ์ราคา 
 ๘. ข้อเสนออ่ืน ๆ  เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุตามเสนอ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
 2. อนุมัติแต่งตั้ง นางละเอียด  วงค์ชมภู  ต าแหน่ง ครู คศ.3  เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 
  
ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่         ลงชือ่…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ)                               (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
         25 / กุมภาพันธ์ / 2563          25 / กุมภาพันธ์ / 2563  
      เห็นชอบ 
         อนุมัติ 
 
 ลงชื่อ………………………………. 
      (นายกรกช  วรรณไชย) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
      25 / กุมภาพันธ์ / 2563 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่  96/2563  ลงวนัที่  25  กุมภาพันธ์  2563 
งานจัดซ้ือพัสดุ จ านวน 10 รายการ 

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

  
จ านวน
หน่วย 

[  ] ราคามาตรฐาน จ านวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ [  ] ราคาที่ได้มาจากการสืบ

จากท้องตลาด(หน่วยละ) 
หน่วยละ จ านวนเงิน 

1 ถังด า 3 950 - 950 - 2,850 - 
2 มีด 2 270 - 270 - 540 - 
3 ค้อนตีตะปู 2 280 - 280 - 560 - 
4 EM 4 120 - 120 - 480 - 
5 บัวรดน้ า 6 150 - 150 - 900 - 
6 พลั่ว 2 240 - 240 - 480 - 
7 คราด 2 200 - 200 - 400 - 
8 เลื่อย 1 320 - 320 - 320 - 
9 กากน้ าตาล 2 360 - 360 - 720 - 

10 เมล็ดพันธุ์ผัก 30     450 - 
         
         
         
         
         
         

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 7,700 - 
 
 
  ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่
         (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ) 
           25 / กุมภาพันธ์ / 2563 

  ลงชื่อ…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
            25 / กุมภาพันธ์ / 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที ่ 36/2563 

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 ด้วย โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท มีความประสงค์จะซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อวัสดุและอุปกรณ์
การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                   1. นางละเอียด  วงค์ชมภู  ผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 

 อ านาจหน้าที่   ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

  สั่ง  ณ  วันที่  25  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายกรกช  วรรณไชย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 97/2563  วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือ 
 

เรียน นางประทุมวัน  นาคนาคา  (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
 

 ตามที่  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท เห็นชอบรายงานขอซื้อวัสดุและอุปกรณ์
การเกษตร จ านวน  10  รายการ จ านวนเงิน 7,700 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๔ รายละเอียดดังแนบ 

 ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ ร้านพระบุการเกษตร  ซึ่งมีอาชีพขายแล้ว  ปรากฏว่าเสนอ
ราคาเป็นเงิน 7,700 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ จึงเห็นควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 1. อนุมัติให้สั่งซื้อจาก ร้านพระบุการเกษตร เป็นผู้ขาย ในวงเงิน 7,700 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน)  ก าหนดเวลาการส่งมอบ  3  วัน 
  ๒. ลงนามในใบสั่งซื้อดังแนบ  
 
 
  
    ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที่           
               (นางสาวเสาวคนธ์  โทบุราณ) 
                25 / กุมภาพันธ์ / 2563  
 
          
  อนุมัติ 
  ลงนามแล้ว 
   
 ลงชื่อ…………………….………………………….  
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
       หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
  25 / กุมภาพันธ์ / 2563 



  ลงชื่อ.........................................................ผู้สั่งซ้ือ 
(นายกรกช  วรรณไชย) 

  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
26 /  กุมภาพันธ์ /  2563 

 

  ลงชื่อ.........................................................ผู้ขาย 
(นางฐานิตา  เมืองแดง) 

26 /  กุมภาพันธ์ /  2563 
 

 

ใบสั่งซื้อ 
 

ผู้ขาย  ร้านพระบุการเกษตร  
ที่อยู่  204 หมู่ที่ 2 ต าบลพระบุ 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320 

 

โทรศัพท์  084 602 4810  
เลขประจ าตัวประชาชน  3 4003 00253 53 3  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร       -  
ชื่อบัญชี      -  
ธนาคาร      - 
 

 

 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี  11/2563 
วันที่  26  กุมภาพันธ์  2563 
โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่อยู่  ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 40320 
โทรศัพท์  043-455047 
 

                      ตามท่ี ร้านพระบุการเกษตร ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่....-....ลงวันที่..................-....................    
ไว้ต่อโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร 

(ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
10 รายการ - 7,700.00 

(เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงิน 7,700.00 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,700.00 
 

 

การสั่งซ้ือ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1.   ก าหนดส่งมอบภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
2.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  28  กุมภาพันธ์  2563  
3.   สถานที่ส่งมอบ  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
4.   ระยะเวลารับประกัน    - 
5.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ........-........บาท (..........-.............) 

      นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยก าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
6.   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง                         

 



 
ใบตรวจรับพัสดุ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 
 

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

       วันที่  28  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3 
 

ตามที่ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ได้จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร จากร้านพระบุ
การเกษตร ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2563  ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ครบก าหนดส่งมอบวันที่   28 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖3 

บัดนี้ผู้ขายได้จัดส่งวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร  จ านวน  10  รายการ  ตามใบเสร็จรับเงิน/บิลเงิน
สด/ใบส่งของของผู้ขาย  เลขท่ี  -  ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

การซื้อรายนี้ได้สั่งแก้ไข  เปลี่ยนแปลงคือ            - 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 แล้วปรากฏว่างาน
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อทุกประการ  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3  โดยส่งมอบเกินก าหนด  
จ านวน -  วัน คิดค่าปรับในอัตรา  -  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  -  บาท จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้  วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖3  ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 7,700 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามใบสั่งซื้อ 

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท เพ่ือโปรดทราบ ตามนัย
ข้อ ๑๗๕ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

  ลงชื่อ…………………………………..กรรมการตรวจรับ 
                                                            (นางละเอียด  วงค์ชมภู) 
  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 165/2563  วันที่  23  กรกฎาคม  2563 
เร่ือง รายงานขอซื้อวัสดุส านักงาน 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

ด้วยฝ่ายงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์จะขอซื้อวัสดุส านักงาน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน
งบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน 4,285 บาท รายละเอียดดังแนบ  

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อตามเสนอ  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ ง (๒) (ข)  และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๒๒  ข้อ ๗๙  ข้อ ๒๕ 
(๕)  และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะ  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ข้อ ๑  และข้อ 
๕   จึงขอรายงานขอซื้อ  ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ  เพ่ือใช้ในงานธุรการ 
 ๒. รายละเอียดของที่จะซื้อคือ วัสดุส านักงาน    จ านวน   12   รายการ 
 ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อเป็นเงิน     4,285   บาท 
 ๔. วงเงินที่จะขอซื้อครั้งนี้    3,755   บาท (สี่พันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
 ๕. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน   5   วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 ๖. ซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป 
     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  โดยใช้เกณฑ์ราคา 
 ๘. ข้อเสนออ่ืน ๆ  เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุตามเสนอ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
 2. อนุมัติแต่งตั้ง นางละเอียด  วงค์ชมภู  ต าแหน่ง ครู คศ.3  เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 
  
ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่         ลงชือ่…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ)                               (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
         23 / กรกฎาคม / 2563          23 / กรกฎาคม / 2563  
      เห็นชอบ 
         อนุมัติ 
 
 ลงชื่อ………………………………. 
      (นายกรกช  วรรณไชย) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
      23 / กรกฎาคม / 2563 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่  165/2563  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2563 
งานจัดซ้ือพัสดุ จ านวน 12 รายการ 

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

  
จ านวน
หน่วย 

[  ] ราคามาตรฐาน จ านวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ [  ] ราคาที่ได้มาจากการสืบ

จากท้องตลาด(หน่วยละ) 
หน่วยละ จ านวนเงิน 

1 ผ้าเทปติดสัน 1.5” สีส้ม 2 28 - 28 - 56 - 
2 ผ้าเทปติดสัน 1.5” สีเขียวอ่อน 1 28 - 28 - 28 - 
3 ผ้าเทปติดสัน 1.5” สีฟ้า 1 28 - 28 - 28 - 
4 ผ้าเทปติดสัน 1.5” สีชมพู 1 28 - 28 - 28 - 
5 ตรายางจ่ายเงินแล้ว 1 25 - 25 - 25 - 
6 กระดาษการ์ดขาว ฟลาวเวอร์ 1 55 - 55 - 55 - 
7 กระดาษท าปกการ์ดสีชมพู 1 60 - 60 - 60 - 
8 เครื่องชั่ง YASUMA รูปการ์ตูน 1 270 - 270 - 270 - 
9 น้ าหมึกรีชาร์จ คละสี 4 80 - 80 - 320 - 

10 น้ าหมึกรีชาร์จ สีด า 2 80 - 80 - 160 - 
11 กระดาษถ่ายเอก A4 5 545 - 545 - 2,725 - 
12 ตรายาง 3 530 - 530 - 530 - 

         
         
         
         

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      (สี่พันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 4,285 - 
 
  ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่
         (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ) 
           23 / กรกฎาคม / 2563 

  ลงชื่อ…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
            23 / กรกฎาคม / 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที ่ 58/2563 

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซ้ือวัสดุส านักงาน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ด้วย โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท มีความประสงค์จะซื้อวัสดุส านักงาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อวัสดุส านักงาน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                   1. นางละเอียด  วงค์ชมภู  ผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 

  อ านาจหน้าที่   ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

       สั่ง  ณ  วันที่  23  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายกรกช  วรรณไชย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 167/2563  วันที่  23 กรกฎาคม 2563 
เร่ือง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือ 
 

เรียน นางประทุมวัน  นาคนาคา  (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
 

 ตามที่   ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท เห็นชอบรายงานขอซื้อ วัสดุและ
อุปกรณ์เสริมสวย จ านวน  12  รายการ จ านวนเงิน 4,285 บาท (สี่พันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๔ 
รายละเอียดดังแนบ 

 ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จ ากัด และ ร้าน
ขอนแก่นบล็อคตรายาง ซึ่งมีอาชีพขายแล้ว  ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน 4,285 บาท (สี่พันสองร้อยแปดสิบ
ห้าบาทถ้วน) ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ จึงเห็นควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 1. อนุมัติให้สั่งซื้อจาก บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จ ากัด และ ร้านขอนแก่นบล็อคตรายาง  
เป็นผู้ขาย ในวงเงิน 4,285 บาท  (สี่พันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)  ก าหนดเวลาการส่งมอบ  5  วัน 
  ๒. ลงนามในใบสั่งซื้อดังแนบ  
 
 
  
    ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที่           
               (นางสาวเสาวคนธ์  โทบุราณ) 
                23 / กรกฎาคม / 2563  
 
          
  อนุมัติ 
  ลงนามแล้ว 
   
 ลงชื่อ…………………….………………………….  
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
       หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
  23 / กรกฎาคม / 2563 



  ลงชื่อ.........................................................ผู้สั่งซ้ือ 
(นายกรกช  วรรณไชย) 

  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
24 /  กรกฎาคม /  2563 

 

  ลงชื่อ.........................................................ผู้ขาย 
(นายศุภนุช  พฤกษเทเวค) 
24 /  กรกฎาคม /  2563 

 
 

 

ใบสั่งซื้อ 
 

ผู้ขาย  ขอนแก่น คลังนานาธรรม จ ากัด  
ที่อยู่  12/57 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

 

โทรศัพท์  043-466000  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  0405542000751  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร       -  
ชื่อบัญชี      -  
ธนาคาร      - 
 

 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่  14/2563 
วันที่  24  กรกฎาคม  2563 
โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่อยู่  ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 40320 
โทรศัพท์  043-455047 
 

                      ตามท่ี บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จ ากัด ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่....-....ลงวันที่.........-........    
ไว้ต่อโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 วัสดุส านักงาน 

จ านวน  11  รายการ 
(ตามรายละเอียดแนบท้าย) 

- - - 3,755.00 

(สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงิน 3,755.00 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,755.00 
 

 

การสั่งซ้ือ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1.   ก าหนดส่งมอบภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
2.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  28  กรกฎาคม  2563  
3.   สถานที่ส่งมอบ  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
4.   ระยะเวลารับประกัน    - 
5.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ........-........บาท (..........-.............) 

      นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยก าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
6.   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง                         

 



 

  ลงชื่อ.........................................................ผู้สั่ง ซ้ือ 
(นายกรกช  วรรณไชย) 

  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
24 /  กรกฎาคม /  2563 

 

  ลงชื่อ.........................................................ผู้ขาย 
(นางสาวทัตชม จันท) 

24 /  กรกฎาคม /  2563 
 

 

ใบสัง่ซื้อ 
 

ผู้ขาย  ร้านขอนแก่นบล็อคตรายาง  
ที่อยู่  433/2 ถนนหลังเมือง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

 

โทรศัพท์  043-220462  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  3409900428022  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร       -  
ชื่อบัญชี      -  
ธนาคาร      - 
 

 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่  15/2563 
วันที่  24  กรกฎาคม  2563 
โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่อยู่  ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 40320 
โทรศัพท์  043-455047 
 

                      ตามท่ี ร้านขอนแก่นบล็อคตรายาง ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขท่ี....-....ลงวันที่.........-........    
ไว้ต่อโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 ตรายาง 

จ านวน  1  รายการ 
(ตามรายละเอียดแนบท้าย) 

3 ดวง - 530.00 

(ห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงิน 530.00 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 530.00 
 

 

การสั่งซ้ือ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1.   ก าหนดส่งมอบภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
2.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  28  กรกฎาคม  2563  
3.   สถานทีส่่งมอบ  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
4.   ระยะเวลารับประกัน    - 
5.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ........-........บาท (..........-.............) 

      นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยก าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
6.   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง                         

 

 



 
ใบตรวจรับพัสดุ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 
 

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

       วันที่  24  กรกฎาคม  ๒๕๖3 
 

ตามที่ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ได้จัดซื้อวัสดุส านักงานจาก บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม 
จ ากัด ตามใบสั่งซ้ือเลขที ่14/2563  ลงวันที่ 24  กรกฎาคม  ๒๕๖3 ครบก าหนดส่งมอบวันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๖3 

บัดนี้ผู้ขายได้จัดส่งวัสดุส านักงาน  จ านวน  11 รายการ  ตามใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบส่งของของ
ผู้ขาย  เลขท่ี  -  ลงวันที่ 24  กรกฎาคม  ๒๕๖3 

การซื้อรายนี้ได้สั่งแก้ไข  เปลี่ยนแปลงคือ            - 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  ๒๕๖3 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อทุกประการ  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖3   โดยส่งมอบเกินก าหนด  จ านวน -  
วัน คิดค่าปรับในอัตรา  -  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  -  บาท  จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้  วันที่  24  กรกฎาคม  ๒๕๖3  
ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3,755 บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)  ตามใบสั่งซื้อ 

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท เพ่ือโปรดทราบ ตามนัยข้อ 
๑๗๕ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

  ลงชื่อ…………………………………..กรรมการตรวจรับ 
                                                            (นางละเอียด  วงค์ชมภู) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบตรวจรับพัสดุ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 

 

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

       วันที่  24  กรกฎาคม  ๒๕๖3 
 

ตามที ่โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ได้จัดซื้อตรายางจาก ร้านขอนแก่นบล็อคตรายาง ตามใบสั่ง
ซ้ือเลขที่ 15/2563  ลงวันที่ 24  กรกฎาคม  ๒๕๖3 ครบก าหนดส่งมอบวันที่ 28  กรกฎาคม  ๒๕๖3 

บัดนี้ผู้ขายได้จัดส่งตรายาง  จ านวน  1  รายการ  ตามใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบส่งของของผู้ขาย  
เลขที่  -  ลงวันที่ 24  กรกฎาคม  ๒๕๖3 

การซื้อรายนี้ได้สั่งแก้ไข  เปลี่ยนแปลงคือ            - 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  ๒๕๖3 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อทุกประการ  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖3   โดยส่งมอบเกินก าหนด  จ านวน -  
วัน คิดค่าปรับในอัตรา  -  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  -  บาท  จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้  วันที่  24  กรกฎาคม  ๒๕๖3  
ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 530 บาท (ห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)  ตามใบสั่งซื้อ 

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท เพ่ือโปรดทราบ ตามนัยข้อ 
๑๗๕ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

  ลงชื่อ…………………………………..กรรมการตรวจรับ 
                                                            (นางละเอียด  วงค์ชมภู) 

 
 



 

 

 

 

 

แบบจัดจ้าง 2563 
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 



                       
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 29/2563  วันที่  6  มกราคม  2563 
เร่ือง รายงานขอจ้างพัสดุ 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

ด้วยฝ่ายวิชาการ มีความประสงค์จะขอจ้างครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) เพ่ือฝึกทักษะอาชีพ
ให้กับนักเรียน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานบริหารทั่วไป โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ จ านวน 2,000 บาท 
รายละเอียดดังแนบ  

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ พ .ศ. 2560 ข้อ 56  วรรคหนึ่ ง (2 ) (ข) และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) 
และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5  
จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้  

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง เพ่ือฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยให้กับนักเรียน 
2. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ (ตามแนบท้ายบันทึกข้อความ) 
3.  ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 2,000 บาท  
4. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 

 5. ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 
8. ข้อเสนออ่ืน ๆ  เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
2. อนุมัติแต่งตั้ง นางอังสนา  ถุงวิชา ต าแหน่ง ครู คศ.3  เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 

  
ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่         ลงชือ่…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ)                               (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
           6 / มกราคม / 2563            6 / มกราคม / 2563  
      เห็นชอบ 
         อนุมัติ 
 

ลงชื่อ………………………………. 
(นายกรกช  วรรณไชย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
6 / มกราคม / 2563 

 
 



 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่  29/2563  ลงวนัที่  6 มกราคม 2563 
งานจัดจ้างพัสดุ จ านวน 1 รายการ จากฝ่ายวิชาการ 

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

   [  ] ราคามาตรฐาน จ านวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้ 
ล าดับที่ รายละเอียดทีจ่ะจ้าง จ านวน

หน่วย 
[  ] ราคาที่ได้มาจากการสืบ

จากท้องตลาด(หน่วยละ ) 
หน่วยละ จ านวนเงิน 

1 จ้างครูภูมิปัญญา 
(ช่างเสริมสวย) เพื่อฝึกทักษะ
อาชีพให้กับนักเรียน 

1 2,000 - 2,000 - 2,000 - 

         
         
         
         
         

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      (สองพันบาทถ้วน) 2,000 - 
 
 
  ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่
         (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ) 
             6 / มกราคม / 2563 
 
 
  ลงชื่อ…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
              6 / มกราคม / 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที ่ 13/2563 

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจ้างครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 ด้วย โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท มีความประสงค์จะจ้างครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) เพ่ือ
ฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจ
รับพัสดุ ส าหรับการจ้างครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                  1. นางอังสนา  ถุงวิชา   ผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 

 อ านาจหน้าที่   ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

  สั่ง  ณ  วันที่  6  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายกรกช  วรรณไชย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 30/2563  วันที่  8  มกราคม  2563 
เร่ือง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 
 

เรียน นางประทุมวัน  นาคนาคา  (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
 

 ตามที่ ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท เห็นชอบรายงานขอจ้างครูภูมิ
ปัญญา (ช่างเสริมสวย) เพ่ือฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน จ านวน 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ 
 ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ นางสาวอุไรเรือง  สัสดีไกรษร  ซึ่งมีอาชีพรับจ้างแล้ว 
ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน  2 ,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดั งนั้น เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 จึงเห็นควร จัดจ้าง
จากผู้เสนอราคารายดังกล่าว  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 

1. อนุมัติให้สั่งจ้างจาก นางสาวอุไรเรือง  สัสดีไกรษร ผู้รับจ้างเป็นครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) 
เพ่ือฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในวงเงิน 2 ,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)  ก าหนดเวลาการส่งมอบ         
17 มกราคม 2563 

2. ลงนามในสัญญาใบสั่งจ้าง ดังแนบ  
 
 
  
    ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที่           
               (นางสาวเสาวคนธ์  โทบุราณ) 
                 8 / มกราคม / 2563  
 
          
  อนุมัติ 
  ลงนามแล้ว 
   
 ลงชื่อ…………………….………………………….  
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
       หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
    8 / มกราคม / 2563 



ลงชื่อ.........................................................ผู้สั่งจ้าง 
(นายกรกช  วรรณไชย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
8 / มกราคม / 2563 

 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับจ้าง 
(นางสาวอุไรเรือง  สัสดีไกรษร) 

8 / มกราคม / 2563 

 

ใบสั่งจ้าง 
 

ผู้รับจ้าง  นางสาวอุไรเรือง  สัสดีไกรษร  
ที่อยู่  158 หมู่ที่ 2 ต าบลพระบุ 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320 

 

โทรศัพท์        -  
เลขประจ าตัวประชาชน  3 4003 00263 71 7  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร       -  
ชื่อบัญชี         -  
ธนาคาร         - 
 

 

 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี  12/2563 
วันที่  8  มกราคม  2563 
โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่อยู่  ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 40320 
โทรศัพท์  043-455047 
 

                      ตามท่ี นางสาวอุไรเรือง  สัสดีไกรษร  ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่....-.....ลงวันที่..............-................    
ไว้ต่อโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 
 
 

จ้างครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) เพื่อฝึก
ทักษะอาชีพให้กับนักเรียน 

1 รายกาย 2,000 2,000 

(สองพันบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงิน 2,000 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 
 

 

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1.   ก าหนดส่งมอบภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
2.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่ 17  มกราคม  2563 
3.   สถานที่ส่งมอบ  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
4.   ระยะเวลารับประกัน 1 ปี 
5.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ........-........บาท (..........-.............) 

      นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยก าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
6.   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง                         

 



 
ใบตรวจรับพัสดุ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 
 

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

       วันที่  17 มกราคม 2563 
 

ตามที่ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ได้จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟห้องสมุดของโรงเรียน 
จาก นางสาวอุไรเรือง  สัสดีไกรษร ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2563  ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 ครบก าหนดส่ง
มอบวันที่ 17 มกราคม 2563 

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ท างานจ้างเป็นครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) เพ่ือฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน ตาม
หนังสือส่งมอบงานผู้รับจ้าง เลขที.่....-.....ลงวันที่....................-..................... 

การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ.…………………………………-………………………………..…...… 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 โดยส่งมอบเกินก าหนดจ านวน....-......
วัน  คิดค่าปรับในอัตรา……-….รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....-......บาท จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ 17 มกราคม 
2563 ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาใบสั่งจ้าง 

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  เพ่ือโปรดทราบ ตามนัย
ข้อ 175 (4)  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
 

  ลงชื่อ…………………………………..กรรมการตรวจรับ 
                                                              (นางอังสนา  ถุงวิชา) 
  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง ส าหรับการจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟห้องสมุดของโรงเรียน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 ตามประกาศ  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  ได้มีหนังสือเชิญชวน เรื่อง จ้างครูภูมิปัญญา 
(ช่างเสริมสวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เลขที่ 01/2563 
ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 นั้น 

 ค่าจัดจ้างครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) เพ่ือฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน จ านวน 1  โครงการ ผู้เสนอ
ราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ นางสาวอุไรเรือง  สัสดีไกรษร  โดยเสนอราคาต่ าสุด เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ทั้งปวง   

 ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
 

 
     (นายกรกช  วรรณไชย) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) 

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

วัน………..…..........…ที…่..….....เดือน………………....……พ.ศ. ...................... 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) 
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

วัน………..…..........…ที…่..….....เดือน………………....……พ.ศ. ...................... 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) 
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

วัน………..…..........…ที…่..….....เดือน………………....……พ.ศ. ...................... 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) 
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

วัน………..…..........…ที…่..….....เดือน………………....……พ.ศ. ...................... 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) 
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

วัน………..…..........…ที…่..….....เดือน………………....……พ.ศ. ...................... 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) 
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

วัน………..…..........…ที…่..….....เดือน………………....……พ.ศ. ...................... 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) 
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

วัน………..…..........…ที…่..….....เดือน………………....……พ.ศ. ...................... 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) 
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

วัน………..…..........…ที…่..….....เดือน………………....……พ.ศ. ...................... 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) 
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

วัน………..…..........…ที…่..….....เดือน………………....……พ.ศ. ...................... 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) 
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

วัน………..…..........…ที…่..….....เดือน………………....……พ.ศ. ...................... 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 



                       
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 69/2563  วันที่  20  มกราคม  2563 
เร่ือง รายงานขอจ้างพัสดุ 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

ด้วยฝ่ายวิชาการ มีความประสงค์จะขอจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องส านักงาน ซึ่งได้รับ
อนุมัติเงินจากแผนงานบริหารทั่วไป งาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน 4,300 บาท 
รายละเอียดดังแนบ  

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ข้อ 56  วรรคหนึ่ ง (2 ) (ข) และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) 
และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5  
จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้  

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องส านักงานให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

2. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ (ตามแนบท้ายบันทึกข้อความ) 
3.  ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 4,300 บาท  
4. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ 4,300 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 

 5. ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง ห รือ

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 
8. ข้อเสนออ่ืน ๆ  เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
2. อนุมัติแต่งตั้ง นางละเอียด  วงค์ชมภู ต าแหน่ง ครู คศ.3  เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 

  
ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่         ลงชือ่…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ)                               (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
         20 / มกราคม / 2563          20 / มกราคม / 2563  
      เห็นชอบ 
         อนุมัติ 
 

ลงชื่อ………………………………. 
(นายกรกช  วรรณไชย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
20 / มกราคม / 2563 

 
 



 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่  69/2563  ลงวนัที่  20 มกราคม 2563 
งานจัดจ้างพัสดุ จ านวน 1 รายการ จากฝ่ายวิชาการ 

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

   [  ] ราคามาตรฐาน จ านวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้ 
ล าดับที่ รายละเอียดทีจ่ะจ้าง จ านวน

หน่วย 
[  ] ราคาที่ได้มาจากการสืบ

จากท้องตลาด(หน่วยละ ) 
หน่วยละ จ านวนเงิน 

1 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ประตหู้องส านักงาน 

1 4,300 - 4,300 - 4,300 - 

         
         
         
         
         

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 4,300 - 
 
 
  ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่
         (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ) 
            20 / มกราคม / 2563 
 
 
  ลงชื่อ…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
             20 / มกราคม / 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที ่ 21/2563 

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจ้างครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 ด้วย โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท มีความประสงค์จะจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้อง
ส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจ้าง
เหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                  1. นางละเอียด  วงค์ชมภู   ผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 

 อ านาจหน้าที่   ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

  สั่ง  ณ  วันที่  20  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายกรกช  วรรณไชย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 70/2563  วันที่  20  มกราคม  2563 
เร่ือง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 
 

เรียน นางประทุมวัน  นาคนาคา  (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
 

 ตามที่ ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท เห็นชอบรายงานขอจ้างเหมา
ปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องส านักงาน จ านวน  4 ,300 บาท (สี่ พันสามร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ 
 ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ นายกังวาน  เลิศภูเขียว  ซึ่งมีอาชีพรับจ้างแล้ว ปรากฏว่า
เสนอราคาเป็นเงิน 4,300 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 จึงเห็นควร จัดจ้างจากผู้เสนอราคาราย
ดังกล่าว  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 

1. อนุมัติให้สั่งจ้างจาก นายกังวาน  เลิศภูเขียว ผู้รับจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้อง
ส านักงาน ในวงเงิน 4,300 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)  ก าหนดเวลาการส่งมอบ 22 มกราคม 2563 

2. ลงนามในสัญญาใบสั่งจ้าง ดังแนบ  
 
 
  
    ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที่           
               (นางสาวเสาวคนธ์  โทบุราณ) 
                 20 / มกราคม / 2563  
 
          
  อนุมัติ 
  ลงนามแล้ว 
   
 ลงชื่อ…………………….………………………….  
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
       หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
   20 / มกราคม / 2563 



ลงชื่อ.........................................................ผู้สั่งจ้าง 
(นายกรกช  วรรณไชย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
20 / มกราคม / 2563 

 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับจ้าง 
(นายกังวาน  เลิศภูเขียว) 
20 / มกราคม / 2563 

 

ใบสั่งจ้าง 
 

ผู้รับจ้าง  นายกังวาน  เลิศภูเขียว  
ที่อยู่  158 หมู่ที่ 2 ต าบลพระบุ 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320 

 

โทรศัพท์        -  
เลขประจ าตัวประชาชน  3 4003 00263 71 7  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร       -  
ชื่อบัญชี         -  
ธนาคาร         - 
 

 

 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี  17/2563 
วันที่  20  มกราคม  2563 
โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่อยู่  ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 40320 
โทรศัพท์  043-455047 
 

                      ตามท่ี นายกังวาน  เลิศภูเขียว  ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่....-.....ลงวันที่..............-................    
ไว้ต่อโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 
 
 

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้อง
ส านักงาน 

1 รายกาย 4,300 4,300 

(สองพันบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงิน 4,300 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,300 
 

 

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1.   ก าหนดส่งมอบภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
2.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  22  มกราคม  2563 
3.   สถานที่ส่งมอบ  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
4.   ระยะเวลารับประกัน 1 ปี 
5.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ........-........บาท (..........-.............) 

      นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยก าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
6.   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง                         

 



 
ใบตรวจรับพัสดุ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 
 

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

       วันที่  21 มกราคม 2563 
 

ตามที่ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ได้จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องส านักงาน 
จาก นายกังวาน  เลิศภูเขียว ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2563  ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 ครบก าหนดส่งมอบ
วันที่ 22 มกราคม 2563 

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ท างานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องส านักงาน ตามหนังสือส่งมอบงานผู้
รับจ้าง เลขที.่....-.....ลงวันที่....................-..................... 

การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ.…………………………………-………………………………..…...… 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 โดยส่งมอบเกินก าหนดจ านวน....-......
วัน  คิดค่าปรับในอัตรา……-….รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....-......บาท จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ 22 มกราคม 
2563 ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  4,300 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาใบสั่งจ้าง 

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  เพ่ือโปรดทราบ ตามนัย
ข้อ 175 (4)  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
 

  ลงชื่อ…………………………………..กรรมการตรวจรับ 
                                                            (นางละเอียด  วงค์ชมภู) 
  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง ส าหรับการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องส านักงาน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 ตามประกาศ  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  ได้มีหนังสือเชิญชวน เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมประตูห้องส านักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
เลขที่ 01/2563 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 นั้น 

 ค่าจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องส านักงาน จ านวน 1  รายการ ผู้เสนอราคาท่ีชนะการเสนอ
ราคา ได้แก่ นายกังวาน  เลิศภูเขียว  โดยเสนอราคาต่ าสุด เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,300 บาท (สี่พันสามร้อย
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   

 ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
 

 
     (นายกรกช  วรรณไชย) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 92/2563  วันที่  29  มกราคม  2563 
เร่ือง รายงานขอจ้างพัสดุ 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

ด้วยฝ่ายวิชาการ มีความประสงค์จะขอจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าส่งนักเรียนเข้าสอบ O-Net ณ 
โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน
บริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน 1,200 บาท รายละเอียดดังแนบ  

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ข้อ 56  วรรคหนึ่ ง (2 ) (ข) และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) 
และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5  
จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้  

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องส านักงานให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

2. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ (ตามแนบท้ายบันทึกข้อความ) 
3.  ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 1,200 บาท  
4. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 5. ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 
8. ข้อเสนออ่ืน ๆ  เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
2. อนุมัติแต่งตั้ง นางอังสนา  ถุงวิชา ต าแหน่ง ครู คศ.3  เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 

  
ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่         ลงชือ่…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ)                               (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
          29 / มกราคม / 2563           29 / มกราคม / 2563 
      เห็นชอบ 
         อนุมัติ 
 

ลงชื่อ………………………………. 
(นายกรกช  วรรณไชย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
29 / มกราคม / 2563 

 
 



 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่  92/2563  ลงวนัที่  29 มกราคม 2563 
งานจัดจ้างพัสดุ จ านวน 1 รายการ จากฝ่ายวิชาการ 

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

   [  ] ราคามาตรฐาน จ านวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้ 
ล าดับที่ รายละเอียดทีจ่ะจ้าง จ านวน

หน่วย 
[  ] ราคาที่ได้มาจากการสืบ

จากท้องตลาด(หน่วยละ ) 
หน่วยละ จ านวนเงิน 

1 จ้างเหมารถยนต์สองแถว
น าส่งนักเรียนเข้าสอบ O-Net 
ณ โรงเรียนบ้านขามป้อมชาน
บึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลาก
กินแบ่งสงเคราะห์86)  2 วัน 

1 1,200 - 1,200 - 1,200 - 

         
         
         
         
         

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 1,200 - 
 
 
  ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่
         (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ) 
            29 / มกราคม / 2563 
 
 
  ลงชื่อ…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
             29 / มกราคม / 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที ่ 34/2563 

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าส่งนักเรียนเข้าสอบ O-Net 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 ด้วย โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท มีความประสงค์จะจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าส่งนักเรียน
เข้าสอบ O-Net ณ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจ้างเหมารถยนต์
สองแถวน าส่งนักเรียนเข้าสอบ O-Net โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                  1. นางอังสนา  ถุงวิชา   ผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 

 อ านาจหน้าที่   ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

  สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายกรกช  วรรณไชย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 93/2563  วันที่  30  มกราคม  2563 
เร่ือง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 
 

เรียน นางประทุมวัน  นาคนาคา  (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
 

 ตามที่ ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท เห็นชอบรายงานขอจ้างเหมา
รถยนต์สองแถวน าส่งนักเรียนเข้าสอบ O-Net ณ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์86) จ านวน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจา
ตกลงราคากับ  นายเสกสรร  ลีชา  ซึ่งมีอาชีพรับจ้างแล้ว  ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน  1,200  บาท (หนึ่ง
พันสองร้อยบาทถ้วน) ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 จึงเห็นควร จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 

1. อนุมัติให้สั่งจ้างจาก นายเสกสรร  ลีชา ผู้รับจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าส่งนักเรียนเข้าสอบ 
O-Net ณ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) ในวงเงิน 1,200 บาท 
(หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  ก าหนดเวลาการส่งมอบ 2 กุมภาพันธ์ 2563 

2. ลงนามในสัญญาใบสั่งจ้าง ดังแนบ  
 
 
  
    ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที่           
               (นางสาวเสาวคนธ์  โทบุราณ) 
                 30 / มกราคม / 2563  
 
          
  อนุมัติ 
  ลงนามแล้ว 
   
 ลงชื่อ…………………….………………………….  
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
       หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
   30 / มกราคม / 2563 



ลงชื่อ.........................................................ผู้สั่งจ้าง 
(นายกรกช  วรรณไชย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
31 / มกราคม / 2563 

 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับจ้าง 
(นายเสกสรร  ลีชา) 

31 / มกราคม / 2563 

 

ใบสั่งจ้าง 
 

ผู้รับจ้าง  นายเสกสรร  ลีชา  
ที่อยู่  301 หมู่ที ่1 ต าบลพระบุ 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320 

 

โทรศัพท์        -  
เลขประจ าตัวประชาชน  3 4003 00049 78 2  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร       -  
ชื่อบัญชี         -  
ธนาคาร         - 
 

 

 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี  18/2563 
วันที่  31  มกราคม  2563 
โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่อยู่  ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 40320 
โทรศัพท์  043-455047 
 

                      ตามท่ี นายเสกสรร  ลีชา  ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่....-.....ลงวันที่..............-................    
ไว้ต่อโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 
 
 

จ้างเหมารถยนต์สองแถวน าส่งนักเรียนเข้า
สอบ O-Net ณ โรงเรียนบ้านขามป้อมชาน
บึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่ง
สงเคราะห์86) 2 วัน 

1 รายกาย 1,200 1,200 

(หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงิน 1,200 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200 
 

 

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1.   ก าหนดส่งมอบภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
2.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  2  กุมภาพันธ์  2563 
3.   สถานที่ส่งมอบ  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
4.   ระยะเวลารับประกัน……………… 
5.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ........-........บาท (..........-.............) 

      นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยก าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
6.   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง                         

 



 
 

ใบตรวจรับพัสดุ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 

 

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

       วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ตามที่  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  ได้จ้างเหมารถยนต์สองแถวน าส่งนักเรียนเข้าสอบ 
O-Net ณ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) จาก นายเสกสรร  ลีชา 
ตามใบสั่งจ้างเลขท่ี 18/2563  ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 ครบก าหนดส่งมอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ท างานจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าส่งนักเรียนเข้าสอบ O-Net ตามหนังสือส่งมอบ
งานผู้รับจ้าง เลขที.่....-.....ลงวันที่....................-..................... 

การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ.…………………………………-………………………………..…...… 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยส่งมอบเกินก าหนดจ านวน....-.....วัน  
คิดค่าปรับในอัตรา……-….รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....-......บาท จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2563 ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาใบสั่งจ้าง 

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  เพ่ือโปรดทราบ ตามนัย
ข้อ 175 (4)  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
 

  ลงชื่อ…………………………………..กรรมการตรวจรับ 
                                                              (นางอังสนา  ถุงวิชา) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบตรวจรับพัสดุ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 

 

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

       วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ตามที่  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  ได้จ้างเหมารถยนต์สองแถวน าส่งนักเรียนเข้าสอบ 
O-Net ณ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) จาก นายเสกสรร  ลีชา 
ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2563  ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 ครบก าหนดส่งมอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ท างานจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าส่งนักเรียนเข้าสอบ O-Net ตามหนังสือส่งมอบ
งานผู้รับจ้าง เลขที่.....-.....ลงวันที่....................-..................... 

การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ.…………………………………-………………………………..…...… 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยส่งมอบเกินก าหนดจ านวน....-.....วัน  
คิดค่าปรับในอัตรา……-….รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....-......บาท จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2563 ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาใบสั่งจ้าง 

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  เพ่ือโปรดทราบ ตามนัย
ข้อ 175 (4)  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
 

  ลงชื่อ…………………………………..กรรมการตรวจรับ 
                                                              (นางอังสนา  ถุงวิชา) 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ส าหรับการจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าส่งนักเรียนเข้าสอบ O-Net 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 ตามประกาศ  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  ได้มีหนังสือเชิญชวน เรื่อง จ้างเหมารถยนต์สอง
แถวน าส่งนักเรียนเข้าสอบ O-Net ณ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์
86)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เลขที่ 01/2563 ลงวันที่ 
30 มกราคม 2563 นั้น 

 ค่าจัดจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าส่งนักเรียนเข้าสอบ O-Net จ านวน 1  รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะ
การเสนอราคา  ได้แก่  นายเสกสรร  ลีชา  โดยเสนอราคาต่ าสุด  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  1,200  บาท   (หนึ่ง
พันสองร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง
   

 ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
 

 
     (นายกรกช  วรรณไชย) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 69/2563  วันที่  3  กุมภาพันธ์  2563 
เร่ือง รายงานขอจ้างพัสดุ 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

ด้วยฝ่ายวิชาการ มีความประสงค์จะขอจ้างเหมารถยนต์สองแถวไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจาก
แผนงานบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน 1,000 บาท รายละเอียดดังแนบ  

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ข้อ 56  วรรคหนึ่ ง (2 ) (ข) และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) 
และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5  
จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้  

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องส านักงานให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

2. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ (ตามแนบท้ายบันทึกข้อความ) 
3.  ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 1,000 บาท  
4. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

 5. ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 
8. ข้อเสนออ่ืน ๆ  เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
2. อนุมัติแต่งตั้ง นางอังสนา  ถุงวิชา ต าแหน่ง ครู คศ.3  เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 

  
ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่         ลงชือ่…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ)                               (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
          3 / กุมภาพันธ์ / 2563           3 / กุมภาพันธ์ / 2563  
      เห็นชอบ 
         อนุมัติ 
 

ลงชื่อ………………………………. 
(นายกรกช  วรรณไชย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
3 / กุมภาพันธ์ / 2563 

 
 



 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่  69/2563  ลงวนัที่  3 กุมภาพันธ์ 2563 
งานจัดจ้างพัสดุ จ านวน 1 รายการ จากฝ่ายวิชาการ 

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

   [  ] ราคามาตรฐาน จ านวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้ 
ล าดับที่ รายละเอียดทีจ่ะจ้าง จ านวน

หน่วย 
[  ] ราคาที่ได้มาจากการสืบ

จากท้องตลาด(หน่วยละ ) 
หน่วยละ จ านวนเงิน 

1 จ้างเหมารถยนต์สองแถว 
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ณ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 

1 1,000 - 1,000 - 1,000 - 

         
         
         
         
         

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      (หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000 - 
 
 
  ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่
         (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ) 
            3 / กุมภาพันธ์ / 2563 
 
 
  ลงชื่อ…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
             3 / กุมภาพันธ์ / 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที ่ 21/2563 

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจ้างครูภูมิปัญญา (ช่างเสริมสวย) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 ด้วย โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท มีความประสงค์จะจ้างเหมารถยนต์สองแถวไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจ้างเหมา
รถยนต์สองแถวไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                  1. นางอังสนา  ถุงวิชา   ผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 

 อ านาจหน้าที่   ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

  สั่ง  ณ  วันที่  3  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายกรกช  วรรณไชย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 70/2563  วันที่  3  กุมภาพันธ์  2563 
เร่ือง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 
 

เรียน นางประทุมวัน  นาคนาคา  (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
 

 ตามที่ ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท เห็นชอบรายงานขอจ้างเหมา
รถยนต์สองแถวไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจา
ตกลงราคากับ  นายเสกสรร  ลีชา  ซึ่งมีอาชีพรับจ้างแล้ว  ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน  1,000  บาท      
(หนึ่งพันบาทถ้วน) ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 จึงเห็นควร จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 

1. อนุมัติให้สั่งจ้างจาก นายเสกสรร  ลีชา ผู้รับจ้างเหมารถยนต์สองแถวไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ น ในวงเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ก าหนดเวลาการส่งมอบ 5 กุมภาพันธ์ 2563 

2. ลงนามในสัญญาใบสั่งจ้าง ดังแนบ  
 
 
  
    ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที่           
               (นางสาวเสาวคนธ์  โทบุราณ) 
                 5 / กุมภาพันธ์ / 2563  
 
          
  อนุมัติ 
  ลงนามแล้ว 
   
 ลงชื่อ…………………….………………………….  
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
       หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
   5 / กุมภาพันธ์ / 2563 



ลงชื่อ.........................................................ผู้สั่งจ้าง 
(นายกรกช  วรรณไชย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
3 / กุมภาพันธ์ / 2563 

 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับจ้าง 
(นายเสกสรร  ลีชา) 

3 / กุมภาพันธ์ / 2563 

 

ใบสั่งจ้าง 
 

ผู้รับจ้าง  นายเสกสรร  ลีชา  
ที่อยู่  301 หมู่ที ่1 ต าบลพระบุ 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320 

 

โทรศัพท์        -  
เลขประจ าตัวประชาชน  3 4003 00049 78 2  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร       -  
ชื่อบัญชี         -  
ธนาคาร         - 
 

 

 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี  17/2563 
วันที่  3  กุมภาพันธ์  2563 
โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่อยู่  ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 40320 
โทรศัพท์  043-455047 
 

                      ตามท่ี นายเสกสรร  ลีชา  ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่....-.....ลงวันที่..............-................    
ไว้ต่อโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 
 
 

จ้างเหมารถยนต์สองแถวไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 

1 รายกาย 1,000 1,000 

(หนึ่งพันบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงิน 1,000 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 
 

 

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1.   ก าหนดส่งมอบภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
2.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  5  กุมภาพันธ์  2563 
3.   สถานที่ส่งมอบ  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
4.   ระยะเวลารับประกัน……………… 
5.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ........-........บาท (..........-.............) 

      นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยก าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
6.   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง                         

 



 
ใบตรวจรับพัสดุ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 
 

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

       วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ตามที่ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ได้จ้างเหมารถยนต์สองแถวไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จาก นายเสกสรร  ลีชา 
ตามใบสั่งจ้างเลขท่ี 17/2563  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ครบก าหนดส่งมอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 

บัดนี้ผู้รับจ้างไดท้ างานจ้างเหมารถยนต์สองแถวไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตามหนังสือส่งมอบ
งานผู้รับจ้าง เลขที.่....-.....ลงวันที่....................-..................... 

การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ.…………………………………-………………………………..…...… 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยส่งมอบเกินก าหนดจ านวน....-.....วัน  
คิดค่าปรับในอัตรา……-….รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....-......บาท จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2563 ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสัญญาใบสั่งจ้าง 

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  เพ่ือโปรดทราบ ตามนัย
ข้อ 175 (4)  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
 

  ลงชื่อ…………………………………..กรรมการตรวจรับ 
                                                              (นางอังสนา  ถุงวิชา) 
  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ส าหรับการจ้างเหมารถยนต์สองแถวไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 ตามประกาศ  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  ได้มีหนังสือเชิญชวน เรื่อง จ้างเหมารถยนต์สอง
แถวไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เลขที่ 01/2563 
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น 

 ค่าจัดจ้างเหมารถยนต์สองแถวไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จ านวน 1  รายการ ผู้เสนอราคาที่
ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  นายเสกสรร  ลีชา  โดยเสนอราคาต่ าสุด  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  1,000  บาท   
(หนึ่งพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  

 ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 

 
     (นายกรกช  วรรณไชย) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 94/2563  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2563 
เร่ือง รายงานขอจ้างพัสดุ 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

ด้วยฝ่ายวิชาการ มีความประสงค์จะขอจ้างเหมารถสองแถวน านักเรียนไปแข่งกีฬา ณ โรงเรียน
กีฬา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จ านวน 1,500 บาท รายละเอียดดังแนบ  

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ข้อ 56  วรรคหนึ่ ง (2 ) (ข) และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) 
และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5  
จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้  

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องส านักงานให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

2. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ (ตามแนบท้ายบันทึกข้อความ) 
3.  ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 1,500 บาท  
4. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 5. ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่ มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 
8. ข้อเสนออ่ืน ๆ  เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
2. อนุมัติแต่งตั้ง นางอังสนา  ถุงวิชา ต าแหน่ง ครู คศ.3  เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 

  
ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่         ลงชือ่…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ)                               (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
        24 / กุมภาพันธ์ / 2563         24 / กุมภาพันธ์ / 2563  
      เห็นชอบ 
         อนุมัติ 
 

ลงชื่อ………………………………. 
(นายกรกช  วรรณไชย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
24 / กุมภาพันธ์ / 2563 

 
 



 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่  94/2563  ลงวนัที่  24 กุมภาพันธ์ 2563 
งานจัดจ้างพัสดุ จ านวน 1 รายการ จากฝ่ายวิชาการ 

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

   [  ] ราคามาตรฐาน จ านวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้ 
ล าดับที่ รายละเอียดทีจ่ะจ้าง จ านวน

หน่วย 
[  ] ราคาที่ได้มาจากการสืบ

จากท้องตลาด(หน่วยละ ) 
หน่วยละ จ านวนเงิน 

1 จ้างเหมารถสองแถวน า
นักเรียนไปแข่งกีฬา ณ 
โรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแก่น 

1 1,500 - 1,500 - 1,500 - 

         
         
         
         
         

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 1,500 - 
 
 
  ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่
         (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ) 
            24 / กุมภาพันธ์ / 2563 
 
 
  ลงชื่อ…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
             24 / กุมภาพันธ์ / 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที ่ 35/2563 

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจ้างเหมารถสองแถวน านักเรียนไปแข่งกีฬา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 ด้วย โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท มีความประสงค์จะจ้างเหมารถสองแถวน านักเรียนไปแข่ง
กีฬา ณ โรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการ
ผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจ้างเหมารถสองแถวน านักเรียนไปแข่งกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                  1. นางอังสนา  ถุงวิชา   ผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 

 อ านาจหน้าที่   ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

  สั่ง  ณ  วันที่  24  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายกรกช  วรรณไชย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 95/2563  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2563 
เร่ือง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 
 

เรียน นางประทุมวัน  นาคนาคา  (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
 

 ตามที่ ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท เห็นชอบรายงานขอจ้างเหมารถ
สองแถวน านักเรียนไปแข่งกีฬา ณ โรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแก่น จ านวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 
รายละเอียดดังแนบ ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ  นายเสกสรร  ลีชา  ซึ่งมีอาชีพรับจ้างแล้ว  
ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน  1,500  บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 จึงเห็นควร จัดจ้าง
จากผู้เสนอราคารายดังกล่าว  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 

1. อนุมัติให้สั่งจ้างจาก นายเสกสรร  ลีชา ผู้รับจ้างเหมารถสองแถวน านักเรียนไปแข่งกีฬา ใน
วงเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ก าหนดเวลาการส่งมอบ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

2. ลงนามในสัญญาใบสั่งจ้าง ดังแนบ  
 
 
  
    ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที่           
               (นางสาวเสาวคนธ์  โทบุราณ) 
               24 / กุมภาพันธ์ / 2563  
 
          
  อนุมัติ 
  ลงนามแล้ว 
   
 ลงชื่อ…………………….………………………….  
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
       หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
  24 / กุมภาพันธ์ / 2563 



ลงชื่อ.........................................................ผู้สั่งจ้าง 
(นายกรกช  วรรณไชย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
24 / กุมภาพันธ์ / 2563 

 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับจ้าง 
(นายเสกสรร  ลีชา) 

24 / กุมภาพันธ์ / 2563 

 

ใบสั่งจ้าง 
 

ผู้รับจ้าง  นายเสกสรร  ลีชา  
ที่อยู่  301 หมู่ที ่1 ต าบลพระบุ 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320 

 

โทรศัพท์        -  
เลขประจ าตัวประชาชน  3 4003 00049 78 2  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร       -  
ชื่อบัญชี         -  
ธนาคาร         - 
 

 

 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี  23/2563 
วันที่  24  กุมภาพันธ์  2563 
โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่อยู่  ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 40320 
โทรศัพท์  043-455047 
 

                      ตามท่ี นายเสกสรร  ลีชา  ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่....-.....ลงวันที่..............-................    
ไว้ต่อโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 
 
 

จ้างเหมารถสองแถวน านักเรียนไปแข่งกีฬา 
ณ โรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแก่น 

1 รายกาย 1,500 1,500 

(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงิน 1,500 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 
 

 

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1.   ก าหนดส่งมอบภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
2.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  26  กุมภาพันธ์  2563 
3.   สถานที่ส่งมอบ  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
4.   ระยะเวลารับประกัน……………… 
5.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ........-........บาท (..........-.............) 

      นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยก าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
6.   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 

                         
 



 
ใบตรวจรับพัสดุ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 
 

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

       วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ตามที่ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ได้จ้างเหมารถสองแถวน านักเรียนไปแข่งกีฬา ณ 
โรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแก่น จาก นายเสกสรร  ลีชา ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 23/2563  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2563 ครบก าหนดส่งมอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ท างานจ้างเหมารถสองแถวน านักเรียนไปแข่งกีฬา ตามหนังสือส่งมอบงานผู้รับจ้าง 
เลขที่.....-.....ลงวันที่....................-..................... 

การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ.…………………………………-………………………………..…...… 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยส่งมอบเกินก าหนดจ านวน....-.....
วัน  คิดค่าปรับในอัตรา……-….รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....-......บาท จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2563 ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาใบสั่งจ้าง 

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  เพ่ือโปรดทราบ ตามนัย
ข้อ 175 (4)  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
 

  ลงชื่อ…………………………………..กรรมการตรวจรับ 
                                                              (นางอังสนา  ถุงวิชา) 
  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ส าหรับการจ้างเหมารถสองแถวน านักเรียนไปแข่งกีฬา  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 ตามประกาศ  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  ได้มีหนังสือเชิญชวน เรื่อง จ้างเหมารถสองแถว
น านักเรียนไปแข่งกีฬา ณ โรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เลขท่ี 01/2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น 

 ค่าจัดจ้างเหมารถสองแถวน านักเรียนไปแข่งกีฬา จ านวน 1  รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอ
ราคา  ได้แก่  นายเสกสรร  ลีชา  โดยเสนอราคาต่ าสุด  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  1,500  บาท (หนึ่งพันห้าร้อย
บาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   

 ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 

 
     (นายกรกช  วรรณไชย) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 211/2563  วันที่  24  สิงหาคม  2563 
เร่ือง รายงานขอจ้างพัสดุ 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

ด้วยฝ่ายวิชาการ มีความประสงค์จะขอจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียนเข้าอบรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด ณ คงายลูกเสือแกงนนคร จังหวัดขอนแกงน  ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานบริหารทั่วไป 
โครงการสงงเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน 1,500 บาท รายละเอียดดังแนบ  

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ข้อ 56  วรรคหนึ่ ง (2 ) (ข) และระเบียบ
กระทรวงการคลังวงาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) 
และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไมงท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแตงงตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5  
จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้  

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง เพ่ือน าสงงนักเรียนเข้ารงวมอบรมตามโครงการของ สพป.
ขอนแกงน เขต 1 

2. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ (ตามแนบท้ายบันทึกข้อความ) 
3.  ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 1,500 บาท  
4. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 5. ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหนงาย กงอสร้าง หรือ

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไมงเกิน 500,000 บาท ที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 
8. ข้อเสนออ่ืน ๆ  เห็นควรแตงงตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกลงาวข้างต้น 
2. อนุมัติแตงงตั้ง นายสิริชัย  สมบัติโพธิ์ ต าแหนงง ครู คศ.2  เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 

  
ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่         ลงชือ่…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ)                               (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
          24 / สิงหาคม / 2563           24 / สิงหาคม / 2563  
      เห็นชอบ 
         อนุมัติ 
 

ลงชื่อ………………………………. 
(นายกรกช  วรรณไชย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
24 / สิงหาคม / 2563 

 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่  211/2563  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2563 
งานจัดจ้างพัสดุ จ านวน 1 รายการ จากฝ่ายวิชาการ 

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

   [  ] ราคามาตรฐาน จ านวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้ 
ล าดับท่ี รายละเอียดทีจ่ะจ้าง จ านวน

หน่วย 
[  ] ราคาที่ได้มาจากการสืบ

จากท้องตลาด(หนงวยละ ) 
หนงวยละ จ านวนเงิน 

1 จ้างเหมารถยนต์สองแถว
น าสงงนักเรียนเข้าอบรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด ณ คงาย
ลูกเสือแกงนนคร จังหวัด
ขอนแกงน  3 วัน 

1 1,500 - 1,500 - 1,500 - 

         
         
         
         
         

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 1,500 - 
 
 
  ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่
         (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ) 
            24 / สิงหาคม / 2563 
 
 
  ลงชื่อ…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
             24 / สิงหาคม / 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที ่ 68/2563 

เรื่อง แตงงตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียนเข้าอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 ด้วย โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท มีความประสงค์จะจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียน
เข้าอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ คงายลูกเสือแกงนนคร จังหวัดขอนแกงน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวงาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  จึงขอ
แตงงตั้งรายชื่อตงอไปนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียนเข้า
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                  1. นายสิริชัย  สมบัติโพธิ์   ผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 

 อ านาจหน้าที่   ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

  สั่ง  ณ  วันที่  24  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 
 
 
 

(นายกรกช  วรรณไชย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 212/2563  วันที่  24  สิงหาคม  2563 
เร่ือง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 
 

เรียน นางประทุมวัน  นาคนาคา  (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
 

 ตามที่ ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท เห็นชอบรายงานขอจ้างเหมา
รถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียนเข้าอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ คงายลูกเสือแกงนนคร จังหวัดขอนแกงน 
จ านวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวงาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ  ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ  นาย
เสกสรร  ลีชา  ซึ่งมีอาชีพรับจ้างแล้ว  ปรากฏวงาเสนอราคาเป็นเงิน  1,500  บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวงาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 จึงเห็นควร จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกลงาว  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 

1. อนุมัติให้สั่งจ้างจาก นายเสกสรร  ลีชา ผู้รับจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียนเข้าอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ คงายลูกเสือแกงนนคร จังหวัดขอนแกงน ในวงเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
ก าหนดเวลาการสงงมอบ  26  สิงหาคม  2563 

2. ลงนามในสัญญาใบสั่งจ้าง ดังแนบ  
 
 
  
    ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที่           
               (นางสาวเสาวคนธ์  โทบุราณ) 
                 24 / สิงหาคม / 2563  
 
          
  อนุมัติ 
  ลงนามแล้ว 
   
 ลงชื่อ…………………….………………………….  
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
       หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
   24 / สิงหาคม / 2563 



ลงชื่อ.........................................................ผู้สั่งจ้าง 
(นายกรกช  วรรณไชย) 

ต าแหนงง ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
24 / สิงหาคม / 2563 

 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับจ้าง 
(นายเสกสรร  ลีชา) 

24 / สิงหาคม / 2563 

 

ใบสั่งจ้าง 
 

ผู้รับจ้าง  นายเสกสรร  ลีชา  
ที่อยูง  301 หมูงที ่1 ต าบลพระบุ 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแกงน 40320 

 

โทรศัพท์        -  
เลขประจ าตัวประชาชน  3 4003 00049 78 2  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร       -  
ชื่อบัญชี         -  
ธนาคาร         - 
 

 

 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี  30/2563 
วันที่  24  สิงหาคม  2563 
โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่อยูง  ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแกงน 40320 
โทรศัพท์  043-455047 
 

                      ตามท่ี นายเสกสรร  ลีชา  ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่....-.....ลงวันที่..............-................    
ไว้ตงอโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังตงอไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 
 
 

จ้างเหมารถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียนเข้า
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ คงาย
ลูกเสือแกงนนคร จังหวัดขอนแกงน  3 วัน 

1 รายกาย 1,500 1,500 

(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงิน 1,500 

ภาษีมูลคงาเพ่ิม - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 
 

 

การสั่งจ้าง อยูงภายใต้เงื่อนไขตงอไปนี้ 
1.   ก าหนดสงงมอบภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
2.   ครบก าหนดสงงมอบวันที่  26  สิงหาคม  2563 
3.   สถานที่สงงมอบ  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
4.   ระยะเวลารับประกัน……………… 
5.   สงวนสิทธิ์คงาปรับกรณีสงงมอบเกินก าหนด โดยคิดคงาปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ........-........บาท (..........-.............) 

      นับตั้งแตงวันที่ลงวงเลยก าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
6.   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไมงรับมอบถ้าปรากฏวงาสินค้านั้นมีลักษณะไมงตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง                         

 



 
 

ใบตรวจรับพัสดุ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 

 

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

       วันที่  26  สิงหาคม  2563 
 

ตามที่  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  ได้จ้างเหมารถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียนเข้าอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ คงายลูกเสือแกงนนคร จังหวัดขอนแกงน จาก นายเสกสรร  ลีชา ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 
30/2563  ลงวันที่ 24  สิงหาคม  2563 ครบก าหนดสงงมอบวันที่ 26  สิงหาคม  2563 

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ท างานจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียนเข้าอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตาม
หนังสือสงงมอบงานผู้รับจ้าง เลขที.่....-.....ลงวันที่....................-..................... 

การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ.…………………………………-………………………………..…...… 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 แล้วปรากฏวงางานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 โดยสงงมอบเกินก าหนดจ านวน....-.....วัน  
คิดคงาปรับในอัตรา……-….รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....-......บาท จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ 28 สิงหาคม 
2563 ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาใบสั่งจ้าง 

จึงขอเสนอรายงานตงอผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  เพ่ือโปรดทราบ ตามนัย
ข้อ 175 (4)  แหงงระเบียบกระทรวงการคลังวงาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
 

  ลงชื่อ…………………………………..กรรมการตรวจรับ 
                                                              (นายสิชัย  สมบัติโพธิ)์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ส าหรับการจ้างเหมารถยนต์สองแถว 
น าสงงนักเรียนเข้าอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 ตามประกาศ  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  ได้มีหนังสือเชิญชวน เรื่อง จ้างเหมารถยนต์สอง
แถวน าสงงนักเรียนเข้าอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ คงายลูกเสือแกงนนคร จังหวัดขอนแกงน  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เลขที่ 03/2563 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
2563 นั้น 

 คงาจัดจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียนเข้าอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ านวน 1  รายการ     
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แกง  นายเสกสรร  ลีชา  โดยเสนอราคาต่ าสุด  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  
1,500  บาท   (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลคงาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คงาขนสงง คงาจดทะเบียน และ
คงาใช้จงายอื่นๆ ทั้งปวง   

 ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 
 

 
     (นายกรกช  วรรณไชย) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 213/2563  วันที่  10  กันยายน  2563 
เร่ือง รายงานขอจ้างพัสดุ 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

ด้วยฝ่ายวิชาการ มีความประสงค์จะขอจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียนเข้าคงายวิชาการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือความเป็นเลิศ ณ โรงเรียนหนองแวงหนองจิกโนนตุงน ซึ่งได้รับอนุมัติ
เงินจากแผนงานบริหารทั่วไป  โครงการสงงเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ านวน  500 บาท  รายละเอียด
ดังแนบ  

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ข้อ 56  วรรคหนึ่ ง (2 ) (ข) และระเบียบ
กระทรวงการคลังวงาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) 
และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไมงท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแตงงตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5  
จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้  

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง เพ่ือน าสงงนักเรียนเข้าคงายตามโครงการของกลุงมเครือขงาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี ๑๐ 

2. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ (ตามแนบท้ายบันทึกข้อความ) 
3.  ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 500 บาท  
4. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

 5. ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหนงาย กงอสร้าง หรือ

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไมงเกิน 500,000 บาท ที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 
8. ข้อเสนออ่ืน ๆ  เห็นควรแตงงตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกลงาวข้างต้น 
2. อนุมัติแตงงตั้ง นางอังสนา  ถุงวิชา ต าแหนงง ครู คศ.3  เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 

  
ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่         ลงชือ่…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ)                               (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
          10 / กันยายน / 2563           10 / กันยายน / 2563  
      เห็นชอบ 
         อนุมัติ 
 

ลงชื่อ………………………………. 
(นายกรกช  วรรณไชย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
10 / กันยายน / 2563 

 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่  213/2563  ลงวันที่  10  กันยายน  2563 
งานจัดจ้างพัสดุ จ านวน 1 รายการ จากฝ่ายวิชาการ 

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

   [  ] ราคามาตรฐาน จ านวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้ 
ล าดับที่ รายละเอียดทีจ่ะจ้าง จ านวน

หน่วย 
[  ] ราคาที่ได้มาจากการสืบ

จากท้องตลาด(หนงวยละ ) 
หนงวยละ จ านวนเงิน 

1 จ้างเหมารถยนต์สองแถว
น าสงงนักเรียนเข้าคงายวิชาการ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเป็น
เลิศ ณ โรงเรียนหนองแวง
หนองจิกโนนตุงน 

1 500 - 500 - 500 - 

         
         
         
         
         

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      (ห้าร้อยบาทถ้วน) 500 - 
 
 
  ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที ่
         (นางสาวเสาวคนธ์  โทบรุาณ) 
            10 / กันยายน / 2563 
 
 
  ลงชื่อ…………………..................…….…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
             10 / กันยายน / 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที ่ 69/2563 

เรื่อง แตงงตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียนเข้าคงายวิชาการพัฒนาทักษะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือความเป็นเลิศ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------- 

 ด้วย โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท มีความประสงค์จะจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียน
เข้าคงายวิชาการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือความเป็นเลิศ ณ โรงเรียนหนองแวงหนองจิกโนนตุงน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวงาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  จึงขอแตงงตั้งรายชื่อตงอไปนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจ้างเหมา
รถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียนเข้าคงายวิชาการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือความเป็นเลิศ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

                  1. นางอังสนา  ถุงวิชา   ผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 

 อ านาจหน้าที่   ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

  สั่ง  ณ  วันที่  10  เดือน กันยายน พ.ศ.2563 
 
 
 

(นายกรกช  วรรณไชย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่ 214/2563  วันที่  10  สิงหาคม  2563 
เร่ือง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 
 

เรียน นางประทุมวัน  นาคนาคา  (หัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
 

 ตามที่ ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท เห็นชอบรายงานขอจ้างเหมา
รถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียนเข้าคงายวิชาการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือความเป็นเลิศ ณ 
โรงเรียนหนองแวงหนองจิกโนนตุงน จ านวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวงา
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ  ในการนี้เจ้าหน้าที่
ได้เจรจาตกลงราคากับ  นายเสกสรร  ลีชา  ซึ่งมีอาชีพรับจ้างแล้ว  ปรากฏวงาเสนอราคาเป็นเงิน  500  บาท 
(ห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวงาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 จึงเห็นควร จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกลงาว  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 

1. อนุมัติให้สั่งจ้างจาก นายเสกสรร  ลีชา ผู้รับจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียนเข้าคงาย
วิชาการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือความเป็นเลิศ  ณ โรงเรียนหนองแวงหนองจิกโนนตุงน ในวงเงิน      
500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ก าหนดเวลาการสงงมอบ  12  กันยายน  2563 

2. ลงนามในสัญญาใบสั่งจ้าง ดังแนบ  
 
 
  
    ลงชื่อ…………………..................…….…เจ้าหน้าที่           
               (นางสาวเสาวคนธ์  โทบุราณ) 
                 10 / กันยายน / 2563  
 
          
  อนุมัติ 
  ลงนามแล้ว 
   
 ลงชื่อ…………………….………………………….  
           (นางประทุมวัน  นาคนาคา) 
       หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
   10 / กันยายน / 2563 



ลงชื่อ.........................................................ผู้สั่งจ้าง 
(นายกรกช  วรรณไชย) 

ต าแหนงง ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
10 / กันยายน / 2563 

 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับจ้าง 
(นายเสกสรร  ลีชา) 

10 / กันยายน / 2563 

 

ใบสั่งจ้าง 
 

ผู้รับจ้าง  นายเสกสรร  ลีชา  
ที่อยูง  301 หมูงที ่1 ต าบลพระบุ 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแกงน 40320 

 

โทรศัพท์        -  
เลขประจ าตัวประชาชน  3 4003 00049 78 2  
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร       -  
ชื่อบัญชี         -  
ธนาคาร         - 
 

 

 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี  31/2563 
วันที่  10  กันยายน  2563 
โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
ที่อยูง  ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแกงน 40320 
โทรศัพท์  043-455047 
 

                      ตามท่ี นายเสกสรร  ลีชา  ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่....-.....ลงวันที่..............-................    
ไว้ตงอโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังตงอไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 
 
 

จ้างเหมารถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียนเข้า
คงายวิชาการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเป็นเลิศ ณ โรงเรียน
หนองแวงหนองจิกโนนตุงน 

1 รายกาย 500 500 

(ห้าร้อยบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงิน 500 

ภาษีมูลคงาเพ่ิม - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500 
 

 

การสั่งจ้าง อยูงภายใต้เงื่อนไขตงอไปนี้ 
1.   ก าหนดสงงมอบภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
2.   ครบก าหนดสงงมอบวันที่  12  กันยายน  2563 
3.   สถานที่สงงมอบ  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
4.   ระยะเวลารับประกัน……………… 
5.   สงวนสิทธิ์คงาปรับกรณีสงงมอบเกินก าหนด โดยคิดคงาปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ........-........บาท (..........-.............) 

      นับตั้งแตงวันที่ลงวงเลยก าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
6.   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไมงรับมอบถ้าปรากฏวงาสินค้านั้นมีลักษณะไมงตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง                         

 



 
 

ใบตรวจรับพัสดุ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 

 

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 

       วันที่  12  กันยายน  2563 
 

ตามที่  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  ได้จ้างเหมารถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียนเข้าคงาย
วิชาการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือความเป็นเลิศ  ณ โรงเรียนหนองแวงหนองจิกโนนตุงน  จาก     
นายเสกสรร  ลีชา  ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 31/2563  ลงวันที่ 10  กันยายน  2563   ครบก าหนดสงงมอบวันที่ 
12  กันยายน  2563 

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ท างานจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียนเข้าคงายวิชาการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือความเป็นเลิศ ตามหนังสือสงงมอบงานผู้รับจ้าง เลขที.่....-.....ลงวันที่.................-.................. 

การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ.…………………………………-………………………………..…...… 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 แล้วปรากฏวงางานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 โดยสงงมอบเกินก าหนดจ านวน....-.....วัน  
คิดคงาปรับในอัตรา……-….รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....-......บาท จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ 12 กันยายน 
2563 ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาใบสั่งจ้าง 

จึงขอเสนอรายงานตงอผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  เพ่ือโปรดทราบ ตามนัย
ข้อ 175 (4)  แหงงระเบียบกระทรวงการคลังวงาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
 

  ลงชื่อ…………………………………..กรรมการตรวจรับ 
                                                              (นางอังสนา  ถุงวิชา) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ส าหรับการจ้างเหมารถยนต์สองแถว 
น าสงงนักเรียนเข้าคงายวิชาการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือความเป็นเลิศ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 ตามประกาศ  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  ได้มีหนังสือเชิญชวน เรื่อง จ้างเหมารถยนต์สอง
แถวน าสงงนักเรียนเข้าคงายวิชาการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือความเป็นเลิศ ณ โรงเรียนหนอง
แวงหนองจิกโนนตุงน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เลขที่ 
04/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 นั้น 

 คงาจัดจ้างเหมารถยนต์สองแถวน าสงงนักเรียนเข้าคงายวิชาการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเป็นเลิศ จ านวน 1  รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แกง  นายเสกสรร  ลีชา  โดยเสนอ
ราคาต่ าสุด  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  500  บาท   (ห้าร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลคงาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คงาขนสงง 
คงาจดทะเบียน และคงาใช้จงายอื่นๆ ทั้งปวง   

 ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน กันยายน พ.ศ.2563 
 

 
     (นายกรกช  วรรณไชย) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


