
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 205/64  วันที่  24 พฤษภาคม   2564 
เรื่อง     รายงาน ( /  )ขอซื้อ    (  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนมีความประสงค์จะขอ  (/  ) ซื้อพัสดุ (  ) จ้างพัสดุ  ซื้ออุปกรณ์การ
เรียนของโรงเรียนจำนวน  7  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนชุมชน
บ้านพระยืนได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้าน
พระยืน รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 
ที ่       รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

     

จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 

กระดาษวาดเขียนชนิดหยาบ 

กระดาษA4 

มาสเตอร์ดินสอสีแท่งยาว 

ตะแกรงเหลี่ยม 

กระปุกปากากแดงน้ำเงิน 

ดินสอไม้ 

แก้วน้ำ 

2 

1  

1 

1 

1 

1 

  145   

510 

420 

100 

155 

115 

   290 

510 

420 

100 

155 

115 



165 

 
3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 31,040.70 บาท 

 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.....5........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 

 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ       ตำแหน่ง ครู     ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา          ตำแหน่งครู                    กรรมการ 
(3)                                                      ตำแหน่ง ครู     กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                      (นายพรชัย  บุญยืน) 
                                                                         ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
         

 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  

1.ข้าพเจ้า                                    โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพโต้เจนนิค(สำนักงานใหญ่) 
  1034/29ซอยสะพานคู่ ถนนพระราม4แขวนทุ่มมะหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพโทรศัพท์065-945-6682 
 เลขประจำตัวผู้เสีย 0103535034727 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

 

 

จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

 

 

2 

3 

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็กแบบแขวน 

-ขนาด 120×240ซม. 

-ขนาด120×120ซม 

กรอบอลูมิเนยีมอบขาวตดิหูแขวนบนและล่าง 

ค่าขนส่งและบรรจภุัณฑ ์

ภาษีมูลคา่เพิ่ม 

 

3 

6 

 

3,890 

2,090 

    

11,670 

12,540 

4,800 

2,030.70 

 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) 31,040.7

0 

 
 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ...5..... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
2. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน..5...วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/จ้าง  

 

เสนอมา    ณ    วันที่  17  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา          (ลงชื่อ     โพโต้เจนนิค  ผู้เสนอราคา 
         ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                                
          เจ้าหน้าที่                                                                            ประทับตรา(ถ้ามี)                           



                         

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน                                           
ที ่ 64 /64  วันที่  18  กุมภาพันธ์  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/ 
รายการ/งานพัสดุ  ซื้อกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็กแบบแขวนของโรงเรียนจำนวน  1  รายการ/งาน  เพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระของโรงเรียนจำนวน  1 รายการ/จำนวนเงิน  
31,040.70 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคาซื้อผ้าต่วน
กับห้างสุพจน์ค้าผ้า ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคา31,040.70 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบ
บาทเจ็ดสิบสตางค์)  ดังนั้น   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็กใช้ในการเรียนการสอนของ

โรงเรียนจำนวน  1 รายการ 

เป็นผู้ขาย/ผู้รับ จำนวน 1  รายการในวงเงินจำนวน 31,040.70  บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาท                                           
เจ็ดสิบสตางค์)   กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 5 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 

2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
            ( นางสาวประภา  นามภเูขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่....................................................................................................... ....................... 
                                                          ลงชื่อ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)    
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงชื่อ)…………………………….. 
              (      นายพรชัย  บุญยนื    )                                                  
                                                                ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 



ใบสั่งซื้อ 
                       ใบสั่งจ้าง เลขที ่ 32  /2564 
ชื่อผู้รับ) ห้างหุ้นส่วนจำกัดโพโต้เจนนิค (สำนักงานใหญ่)                        วันที่  18  กุมภาพันธ์  2564 
  1034/29ซอยสะพานคู่  ถนนพระราม4   แขวนทุ่งมหาเมฆเขตสาทร    โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
กรุงเทพ                                                                              ที่อยู่ หมู่ที1่ บ้านพระยืน  
                                                                                        ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน                                 
                                                                                        จังหวัดขอนแก่น 40320 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010353503472                                                    
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.................................                    
ชื่อบัญชี............................................................... 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามท่ี  ห้างหุ้นส่วนจำกัดโพโต้เจนนิค (สาขาใหญ่)ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันที่  17  กุมภาพันธ์  2564 ไว้ต่อโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

 

 

จำนวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

 

 

2 

3 

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็กแบบแขวน 

-ขนาด 120×240ซม. 

-ขนาด120×120ซม 

กรอบอลูมิเนียมอบขาวติดหูแขวนบนและล่าง 

ค่าขนส่งและบรรจุภัณฑ์ 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

3 

6 

 

3,890 

2,090 

    

11,670 

12,540 

4,800 

2,030.70 

 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) 31,040.

70 
 
 



การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5...... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่  23  กุมภาพันธ์  2564  
               3.  สถานที่ส่งมอบโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้ว
เสร็จบริบูรณ์ 
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่
ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้สั่งซ้ือ         ลงชื่อ  ห้างหุ้นส่วนจำกัดโพโต้เจนนิค        ผู้รับจ้าง 
                (นายพรชัย  บุญยืน)                               (                                    )                            
    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 

 

       เขียนที่ โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื  
                                                  วันท่ี  23  เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ  2564 
 ด้วย  ห้างหุ้นส่วนจำกัดโพโตเ้จนนคิ (สำนักงานใหญ่)ไดส้่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   1 รายการ  ตาม สัญญา/
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 32 /64    ลงวันท่ี  18   เดือน  กุมภาพันธ ์พ.ศ 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    (/ ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

1. ครบกำหนด วันท่ี  23  เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ  2564 
2. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 23  เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ  2564 ได้ตรวจรับพสัดุ/บริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    

เลขท่ี   RC-02022  ลงวันท่ี 23  เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ 2564  ณโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
ให้ถือว่าพัสดุ/บริการ ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ  2564 ได้มอบพัสดุ/บริการ ไว้
ต่อ เจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรบั ตามนัย
ข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 

    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
            ( นางอุทุมพร  อุ่นใจ ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                       ( นาสาวหทัยภัทร  ดาวงษา )                                                 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                            (                                                      ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  /) ผู้ขาย   (  ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  31,040.70 บาท   หักภาษ ี
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง  31,040.70 บาท 
   

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                           -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
              (นายพรชัย  บุญยืน)                                              
                           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 



 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 237/64   วันที่  1 กรกฎาคม   2564 
เรื่อง     รายงาน ( /  )ขอซื้อ    (  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนมีความประสงค์จะขอ  (/  ) ซื้อพัสดุ (  ) จ้างพัสดุ  ชั้นวาง
อเนกประสงค์สีขาว จำนวน 1 รายการ/งาน  เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนซึ่ง
ได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสาร รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่
จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 
ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวน

เงิน 

(บาท) 

1 ชั้นวางเอนกประสงค์สีขาว 1 1,099 1,099 

 ค่าขนส่ง       205 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        (หนึ่งพันสามร้อยสี่บาทถ้วน) 1,304 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 1,304 บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.....5........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)    นางอุทุ่มพร  อุ่นใจ                            ตำแหน่ง ครู     ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษ์สา                   ตำแหน่งครู                         กรรมการ 

 (ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                       ( นายพรชัย  บญุยืน)                                             
         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  

1.ข้าพเจ้า                           โดย ดูดีอินเตอร์เนชั่น 
ที่อยู่…….ต ….. อ……. จ……… โทรศัพท์ ………………………ประจำตัวผู้เสียภาษี……………….  

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวน

เงิน 

(บาท) 

1 ชั้นวางเอนกประสงค์สีขาว 1 1,099 1,099 

 ค่าขนส่ง       205 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        (หนึ่งพันสามร้อยสี่บาทถ้วน) 1,304 

 
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ...5..... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
3. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน..5...วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/จ้าง  

 

เสนอมา    ณ    วันที่  1   เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 (ลงชื่อ)  ................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา    (ลงชื่อ)   ดูดีอินเตอร์เนชั่น    ผู้เสนอ
ราคา                  
                          ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                                
                      เจ้าหน้าที่                                                                             
ประทับตรา(ถ้ามี)                           
                         
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน                                           
ที่  238/64  วันที่  2  กรกฎาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/
ขอจ้าง รายการ/งาน พัสดุ  ชั้นวางเอนกประสงค์สีขาว จำนวน 1 รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร 
ของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนจำนวนเงิน 1,304 บาท ( หนึ่งพันสามร้อยสี่บาทถ้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ 
เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ บริษัทดูดีอินเตอร์เนชั่น ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอเงิน 1,304 
บาท ( หนึ่งพันสามร้อยสี่บาทถ้วน) ดังนั้น   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

  1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างร้นพอใจเป็นผู้ขาย/ผู้รับ ชั้นวางอเนกประสงค์สีขาว จำนน 1 
รายการในวงเงิน 1,304 บาท ( หนึ่งพันสามร้อยสี่บาทถ้วน)  กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 5 วัน นับถัดจาก
วันลงนามสัญญา 
  2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
            ( นางสาวประภา  นามภเูขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่....................................................................................................... ....................... 
                                                          ลงชื่อ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)    
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงชื่อ)…………………………….. 
                  ( นายพรชัย   บุญยนื)        
 
                                                                       ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 



      ใบสั่งซื้อ 
                   ใบสั่งซื้อ เลขท่ี   119/2564                                            
ช่ือผู้รับบริษัทดดูีอินเตอรเ์นช่ัน                                               วันท่ี  2  กรกฎาคม   2564 
ที่อยู่ …… ม………………………………..                                     โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 
อำเภอ ………..  จังหวัด  ……………                                ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านพระยืน 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ……………..                                                ตำบล พระยืน อำเภอ พระยืน 
เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร.................................                                  จังหวัด ขอนแก่น 40320 
ช่ือบัญชี............................................................... 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามที่ บริษัทดูดีอินเตอรเ์นช่ัน   ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม  2564 ไว้ต่อโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รบัราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวน

เงิน 

(บาท) 

1 ชั้นวางเอนกประสงค์สีขาว 1 1,099 1,099 

 ค่าขนส่ง       205 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        (หนึ่งพันสามร้อยสี่บาทถ้วน) 1,304 

 
การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5...... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่  7  กรกฎาคม  2564  
               3.  สถานท่ีส่งมอบโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันท่ีล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินคา้หรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ะบุไว้ในใบสั่ง
จ้าง 

 
ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งจ้าง           ลงช่ือ      ดูดีอินเตอร์เนชั่น    ผู้รับจ้าง                                        

                 (นายพรชัย  บุญยืน)                                                   (                                        )                                                  
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   
 

 

ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 



       เขียนที่ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  
                                             วันที่  7  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ  2564 
 ด้วย      ดูดีอินเตอร์เนชั่น    ได้ส่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   1  รายการ /ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  
119/64   ลงวันที่  2   เดือน  กรกฎาคม พ.ศ 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพ่ือให้  (  )  
ผู้ตรวจรับ    (/ ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

3. ครบกำหนด วันที่  7  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ  2564    
4. ส่งมอบ  เมื่อ วันที่  7  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ  2564 ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามใบส่งของ/ใบ

แจ้งหนี้    เลขท่ี …….ลงวันที่ วันที่  7  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ  2564  ณ   โรงเรียนชุมชนบ้าน
พระยืน ให้ถือว่าพัสดุ/บริการ ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ วันที่  7  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ  2564
ได้มอบพัสดุ/บริการ ไว้ต่อ เจ้าหน้าที่  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพ่ือโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนัยข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
    (ลงชื่อ)………………………… ประธานกรรมการ / ผู้ตรวจรับ 
                  ( นางอุทุ่มพร  อุ่นใจ  ) 
    (ลงชื่อ)………………………… กรรมการ 
                                                               (   นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษ์สา)                                                 
                                                                       
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผู้ตรวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอียดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  /) ผู้ขาย   (  ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน   2,737  บาท   หักภาษ ี
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักค่าปรับ ……………. บาท   คงเหลือจ่ายจริง      บาท 
  จึงเรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                     ( นายพรชัย  บุญยืน)                                            
                                                        ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระ
ยืน 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่193/64   วันที่  24  พฤษภาคม   2564 
เรื่อง     รายงาน (  )ขอซื้อ    (/  ) ขอจ้างพัสดุ 
 



เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  มีความประสงค์จะขอ  (  ) ซื้อพัสดุ ( / ) จ้างพัสดุ  พรกนก ดีไซน์
ทำป้ายไวนิลของโรงเรียนจำนวน   4  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการในการเรียนการสอนของโรงเรียน โรงเรียน
ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้างพัสดุ  ทำป้ายไวนิล ของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนเพ่ือ
เผยแพร่ภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 2. รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
2 
3 
4 
 

ป้ายไวนิลปากเป็นเอกเลขเป็นโท 
(120×110) 
 ป้ายอาเซียน(120×110) 
ป้ายสูตรคูณ(110×87) 
ป้ายเศรษฐกิจพอเพียง(91×110) 
 

1 
1 
1 
1 

130 
 
130 
90 
100 

130 
130 
90 
100 

 

                                     รวมเป็นเงินทั้งสิน(สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 450 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 450 บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.......5......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ  ตำแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 
(3)                                      ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                       (นายพรชัย  บุญยืน) 
                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  
 

1.ข้าพเจ้า พรกนก  ดีไซน์ 
อยู่เลขท่ี 138 ม. 12  ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ. บ้านทุ่ม  จ. ขอนแก่น 40000                โทรศัพท์ 082-
9286264 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  3400300205733   

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
2 
3 
4 
 

ป้ายไวนิลปากเป็นเอกเลขเป็นโท 
(120×110) 
 ป้ายอาเซียน(120×110) 
ป้ายสูตรคูณ(110×87) 
ป้ายเศรษฐกิจพอเพียง(91×110) 
 

1 
 
1 
1 
1 

130 
 
130 
90 
100 

130 
130 
90 
100 

 

                                     รวมเป็นเงินทั้งสิน(สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 450 
 
 

 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
       4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ....5.... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 

5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน.......วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/
จ้าง  

เสนอมา    ณ    วันที่  24  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา      (ลงชื่อ            พรกนก              ผู้เสนอราคา 

              ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                           (          พรกนก               ) 
                        เจ้าหน้าที่                                                       
                                                                                                                ประทับตรา(ถ้า
มี)                                                   
  



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่  194/64  วันที่  25  พฤษภาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/
ขอจ้างพัสดุ / พรกนก ดีไซน์ทำป้ายไวนิลของโรงเรียนจำนวน   4  รายการ/งาน  เพ่ือใช้ในการในการติดป้าย
ไวนิลตารางเรียนป้ายคำกลอนการเรียนการสอนของโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ 
เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคา พรกนกดีไซน์ทำป้ายไวนิลซึ่งมอีาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคาเป็น
เงิน 450 บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนั้น   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

  1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างพรกนกดีไซน์ ทำป้ายจดหมายไวนิลของโรงเรียนจำนวน  4 รายการ 
ในวงเงิน จำนวนเงิน 450 บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน5วัน นับถัดจากวันลง
นามสัญญา 
  2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
                   ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่............................................................................... ............................................... 
                                                          ลงชื่อ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)   
   
                                อนุมัติ 
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)……………………………………………. 

                       (   นายพรชัย   บุญยืน )  
                                            ตำแหน่ง อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระ
ยืน 
 



ใบสั่งจ้าง 
       ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  97/64 
ช่ือผู้รับ จ้างพรกนกดีไซน์                                                วันท่ี  25  พฤษภาคม  2564 
ที่อยู่ 138 ม.17 ถ มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม                               โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 
อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น                             ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านพระยืน 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 34003002057                               ตำบลพระยืน  อำเภอพระยืน 
เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร................................                จังหวัดขอนแก่น 40320 
ช่ือบัญชี............................................................... 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามที่  จ้าง พรกนกดีไซน์ทำปา้ยไวนิลไดเ้สนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันท่ี  24  พฤษภาคม 2564  ไว้ต่อโรงเรยีน ชุมชนบ้านพระยืนซึง่ได้รับราคาและตกลงจ้าง 
ตามรายการดังต่อไปนี ้

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
2 
3 
4 
 

ป้ายไวนิลปากเป็นเอกเลขเป็นโท 
(120×110) 
 ป้ายอาเซียน(120×110) 
ป้ายสูตรคูณ(110×87) 
ป้ายเศรษฐกิจพอเพียง(91×110) 
 

1 
1 
1 
1 

130 
 
130 
90 
100 

130 
130 
90 
100 

 

                                     รวมเป็นเงินทั้งสิน(สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 450 
 
การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5..... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่    27  พฤษภาคม  2564                                                                                                   
 3.  สถานท่ีส่งมอบ..โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน. 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินคา้หรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ะบุไว้ในใบสั่ง
จ้าง 

ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งจ้าง        ลงชื่อ       พรกนก            ผู้รับจ้าง                                                   

                (  นายพรชัย  บุญยืน )                                                          (    พรกนก         ) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน                 



 

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที ่โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื 
        วันท่ี 27  เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2564 
 ด้วย  พรกนกดีไซน์ทำปา้ยไวนลิจดหมายข่าวประสาสมัพันธ์ไดส้่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   2  รายการ ตาม 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 96/64    ลงวันท่ี 25  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระ
ยืน   เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    ( / ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

5. ครบกำหนด วันท่ี  27  เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ   2564 
6. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 27   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ   2564. 
7. ได้ตรวจรับพัสด/ุบริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี 1313                                                                         

ลงวันท่ี   27   เดือน  พฤษภาคม พ.ศ  2564   ณ   โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ให้ถือว่าพัสด/ุบริการ ถูกต้อง
ครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  27    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ 2564 

8. ได้มอบพสัดุ/บริการ ไว้ต่อ เจ้าหนา้ที่  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางสาวอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา) 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  ) ผู้ขาย   ( / ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  450  บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง 450  บาท 

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน) 
                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 



 
/ 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที…่227/64…   วันที่  25  พฤษภาคม   2564 
เรื่อง     รายงาน (  )ขอซื้อ    (/  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  มีความประสงค์จะขอ  (  ) ซื้อพัสดุ ( / ) จ้างพัสดุ  พรกนก ดีไซน์
ทำป้ายสมเด็จพระนางจ้าพระบรมราชินีของโรงเรียนจำนวน   1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการในการติด
ประกาศตามงานกิจกรรมต่างๆของกิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับอนุมัติเงินจาก
แผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

1.  งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนไดต้รวจสอบแล้วเห็นควรดำเนนิการจัดซื้อ/จัดจา้งตามเสนอ และ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  วรรคหนึ่ง  
(2) (ข)  และระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ข้อ 22  
ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจดัจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    วงเงิน1  เดือน   
มิถุนายน  พ.ศ   2564 

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.
2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้างพัสดุ  ทำป้ายจดหมายข่าวประสาสัมพันธ์ ของโรงเรียน
ชุมชนบ้านพระยืนเพ่ือเผยแพร่ภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 2. รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
 

ป้าย  สมเด็จพระนางจ้าพระบรมราชินี         
(150×290) 
  

1ชุด 
 

 630 

 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หกร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

630 

 



 
3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 630 บาท 

 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.......5......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 

 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ  ตำแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 
(3)                                      ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                       (นายพรชัย  บุญยืน) 
                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  
 

1.ข้าพเจ้า พรกนก  ดีไซน์ 
อยู่เลขท่ี 138 ม. 12  ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ. บ้านทุ่ม  จ. ขอนแก่น 40000                โทรศัพท์ 082-
9286264 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  3400300205733   

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
 

ป้าย  สมเด็จพระนางจ้าพระบรมราชินี         
(150×290) 
  

1ชุด 
 

 630 

 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หกร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

630 

 

 
 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
       4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ....5.... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 

5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน.......วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/
จ้าง  

เสนอมา    ณ    วันที่  25  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา      (ลงชื่อ            พรกนก              ผู้เสนอราคา 

              ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                   (                          ) 
                        เจ้าหน้าที่                                                       
                                                                                          ประทับตรา(ถ้ามี)   
 
 



                                                
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่  228/64  วันที่  26  พฤษภาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/
ขอจ้างพัสดุ / พรกนก ดีไซน์ทำป้ายสมเด็จพระนางจ้าพระบรมราชินีของโรงเรียนจำนวน   1  รายการ/งาน  
เพ่ือใช้ในการในการติดป้ายประสาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามงานกิจกรรมของโรงเรียน 
ชุมชนบ้านพระยืน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคา พรกนกดีไซน์ทำป้ายไวนิลซึ่งมีอาชีพขาย/
รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน 630  บาท (หกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดังนั้น   เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็น
ควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

  1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างพรกนกดีไซน์ ทำป้ายสมเด็จพระนางจ้าพระบรมราชินีของโรงเรียน
จำนวน  1 รายการ ในวงเงิน เงิน 630  บาท (หกร้อยสามสิบบาทถ้วน) จำนวนเงิน กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ
ภายใน5วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
  2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
                   ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่................................................................... ........................................................... 
                                                       ลงชื่อ.......................................... หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)   
   
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)……………………………………………. 

                       (   นายพรชัย   บุญยืน )  
                                            ตำแหน่ง อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระ
ยืน 



ใบสั่งจ้าง 
       ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  114/64 
ช่ือผู้รับ จ้างพรกนกดีไซน์                                                วันท่ี  26  พฤษภาคม  2564 
ที่อยู่ 138 ม.17 ถ มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม                               โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 
อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น                             ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านพระยืน 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 34003002057                               ตำบลพระยืน  อำเภอพระยืน 
เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร................................                จังหวัดขอนแก่น 40320 
ช่ือบัญชี............................................................... 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามที่  จ้าง พรกนกดีไซน์ทำปา้ยไวนิลไดเ้สนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันท่ี 25  พฤษภาคม 2564  ไว้ต่อโรงเรยีน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง 
ตามรายการดังต่อไปนี ้

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
 

ป้าย  สมเด็จพระนางจ้าพระบรมราชินี         
(150×290) 
  

1ชุด 
 

 630 

 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หกร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

630 

 

 
การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5..... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่    1  มิถุนายน  2564                                                                                                   
 3.  สถานท่ีส่งมอบ..โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน. 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินคา้หรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ะบุไว้ในใบสั่ง
จ้าง 

ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งจ้าง        ลงชื่อ       พรกนก            ผู้รับจ้าง                                                   

                (  นายพรชัย  บุญยืน )                                                          (    พรกนก         ) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน                 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 

 

       เขียนที ่โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื 
        วันท่ี 1  เดือน มิถุนายน พ.ศ 2564 
 ด้วย  พรกนกดีไซน์ทำปา้ยไวนลิได้ส่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   1  รายการ ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
114/64    ลงวันท่ี 26  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    ( / 
) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

2. ครบกำหนด วันท่ี  1  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ   2564 
3. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่  1  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ   2564. 
4. ได้ตรวจรับพัสด/ุบริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี 1589                                                                         

ลงวันท่ี  1    เดือน  มิถุนายน  พ.ศ  2564   ณ   โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ให้ถือว่าพัสด/ุบริการ ถูกต้อง
ครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  1    เดือน  มิถุนายน  พ.ศ 2564 

5. ได้มอบพสัดุ/บริการ ไว้ต่อ เจ้าหนา้ที่  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางสาวอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา) 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  ) ผู้ขาย   ( / ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  630  บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง   630  บาท 

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน) 
                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 



 
/ 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที…่75/64…   วันที่  22  กุมภาพันธ์   2564 
เรื่อง     รายงาน (  )ขอซื้อ    (/  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  มีความประสงค์จะขอ  (  ) ซื้อพัสดุ ( / ) จ้างพัสดุ  พรกนก ดีไซน์
ทำป้ายจดหมายข่าวประสาสัมพันธ์ของโรงเรียนจำนวน   1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการในการติดประกาศ
ตามงานกิจกรรมต่างๆของกิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  
วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้างพัสดุ  ทำป้ายจดหมายข่าวประสาสัมพันธ์ ของโรงเรียน
ชุมชนบ้านพระยืนเพ่ือเผยแพร่ภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 2. รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
  

 
 

ป้ายจดหมายข่าวประสาสัมพันธ์ขนาด 
 

 
 

     10 ชุด 
 

 
 

 

 

 
                                                                                

1,400 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 1,400 



 
3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 5,900 บาท 

 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.......5......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 

 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ  ตำแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 
(3)                                      ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                       (นายพรชัย  บุญยืน) 
                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  
 

1.ข้าพเจ้า พรกนก  ดีไซน์ 
อยู่เลขท่ี 138 ม. 12  ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ. บ้านทุ่ม  จ. ขอนแก่น 40000                โทรศัพท์ 082-
9286264 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  3400300205733   

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

ป้ายจดหมายข่าวประสาสัมพันธ์ขนาด                 
(170×80) 
  
 

10ชุด 
 

 1,400 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 1,400 
 

 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
       4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ....5.... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 

5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน.......วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/
จ้าง  

เสนอมา    ณ    วันที่  22  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา      (ลงชื่อ            พรกนก              ผู้เสนอราคา 

              ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                           (          พรกนก               ) 
                        เจ้าหน้าที่                                                       
                                                                                                                ประทับตรา(ถ้า
มี)                                                   
  



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่  76/64  วันที่  23  กุมภาพันธ์  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/
ขอจ้างพัสดุ / พรกนก ดีไซน์ทำป้ายจดหมายข่าวประสาสัมพันธ์ของโรงเรียนจำนวน   1  รายการ/งาน  เพ่ือใช้
ในการในการติดป้ายประสาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามงานกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนบ้าน
พระยืน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  
แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคา พรกนกดีไซน์ทำป้ายไวนิลซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่า
เสนอราคาเป็นเงิน 1,400 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอ
ราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

  1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างพรกนกดีไซน์ ทำป้ายจดหมายข่าวประสาสัมพันธ์ของโรงเรียน
จำนวน  1 รายการ ในวงเงิน จำนวนเงิน 1,400 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน
5วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
  2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
                   ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่.............................................................................................................................. 
                                                          ลงชื่อ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)   
   
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)……………………………………………. 

                       (   นายพรชัย   บุญยืน )  
                                            ตำแหน่ง อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระ
ยืน 



 

ใบสั่งจ้าง 
       ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  38/64 
ช่ือผู้รับ จ้างพรกนกดีไซน์                                                วันท่ี  23  มกราคม  2564 
ที่อยู่ 138 ม.17 ถ มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม                               โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 
อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น                             ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านพระยืน 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 34003002057                               ตำบลพระยืน  อำเภอพระยืน 
เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร................................                จังหวัดขอนแก่น 40320 
ช่ือบัญชี............................................................... 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามที่  จ้าง พรกนกดีไซน์ทำป้ายไวนิลไดเ้สนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันท่ี 22  กุมภาพันธ์ 2564  ไว้ต่อโรงเรยีน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง 
ตามรายการดังต่อไปนี ้

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

ป้ายจดหมายข่าวประสาสัมพันธ์ขนาด                 
(170×80) 
  
 

10ชุด 
 

 1,400 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 1,400 
 

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 
 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5..... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่    26  กุมภาพันธ ์ 2564                                                                                                   
 3.  สถานท่ีส่งมอบ..โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน. 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินคา้หรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ะบุไว้ในใบสั่ง
จ้าง 

ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งจ้าง        ลงชื่อ       พรกนก            ผู้รับจ้าง                                                   

                (  นายพรชัย  บุญยืน )                                                          (    พรกนก         ) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที ่โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื 
        วันท่ี 26  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 
 ด้วย  พรกนกดีไซน์ทำปา้ยไวนลิจดหมายข่าวประสาสมัพันธ์ไดส้่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   1  รายการ ตาม 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 38/64    ลงวันท่ี 23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระ
ยืน   เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    ( / ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

1. ครบกำหนด วันท่ี  26  เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ   2564 
2. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 26   เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ   2564. 
3. ได้ตรวจรับพัสด/ุบริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี 2029                                                                          

ลงวันท่ี   26    เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ  2564   ณ   โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ให้ถือว่าพัสด/ุบริการ ถูกต้อง
ครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  26    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ 2564 

4. ได้มอบพสัดุ/บริการ ไว้ต่อ เจ้าหนา้ที่  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางสาวอุทมุพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา) 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  ) ผู้ขาย   ( / ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  1,400 บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง 1,400  บาท 

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน) 
                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 



 
/ 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที 207 /64…   วันที่  24  พฤษภาคม   2564 
เรื่อง     รายงาน (  )ขอซื้อ    (/  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  มีความประสงค์จะขอ  (  ) ซื้อพัสดุ ( / ) จ้างพัสดุ  พระยืนจักรสาร
ชื้อไม้กวาด ไม้ถูกพื้นของโรงเรียนจำนวน   3  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการในการทำความสะอาดตาม
ห้องเรียนของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ
.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้างพัสดุ  ชื้อไม้กวาดไม้ถูกพ้ืนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
เพ่ือเผยแพร่ภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 2. รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
2 
3 
 
 

ไม้กวาดหญ้า 
ไม้กวาดปลายตัด 
ไม้ถูกพ้ืน 

30 
20 
20 
 
 

30 
30 
20 
 

900 
600 
400 

 

 
 

 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

     1,400 

 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 1,400  บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.......5......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ  ตำแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 
(3)                                      ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                       (นายพรชัย  บุญยืน) 
                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  
 

1.ข้าพเจ้า พระยืนจักรสาร 
อยู่เลขท่ี 28 ม. 14  ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.พระยืน อ. พระยืน  จ. ขอนแก่น                โทรศัพท์ 083-
1507145 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  14   

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
2 
3 
 
 

ไม้กวาดหญ้า 
ไม้กวาดปลายตัด 
ไม้ถูกพ้ืน 

30 
20 
20 
 
 

30 
30 
20 
 

900 
600 
400 

 

 
 

 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

     1,400 

 
 
 

 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
       4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ....5.... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 

5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน.......วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/
จ้าง  

เสนอมา    ณ    วันที่  24  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา      (ลงชื่อ            พรกนก              ผู้เสนอราคา 

              ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                (                                ) 
                        เจ้าหน้าที่                                                       
                                                                                            ประทับตรา(ถ้ามี)                                                   
  



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่  208/64  วันที่  25  พฤษภาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/
ขอจ้างพัสดุ / ไม้กวาด ไม้ถูกพื้นของโรงเรียนจำนวน   3  รายการ/งาน  เพ่ือใช้ในการในการทำความสะอาด
ห้องเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามงานกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ 
เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคา พรกนกดีไซน์ทำป้ายไวนิลซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคาเป็น
เงิน 1,400 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคาราย
ดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

  1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างไม้กวาดไม้ถูกพ้ืนของโรงเรียนจำนวน  3  รายการ ในวงเงิน จำนวน
เงิน 1,400  บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน5วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
  2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
                   ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่....................................................................................................... ....................... 
                                                          ลงชื่อ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)   
   
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)……………………………………………. 

                       (   นายพรชัย   บุญยืน )  
                                            ตำแหน่ง อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระ
ยืน 
 



ใบสั่งจ้าง 
       ใบสั่งจ้าง เลขที่  104 / 64 
ชื่อผู้รับ จ้างพระยืนจักรสาร                                              วันที่  25  พฤษภาคม  2564 
ที่อยู่ 28 ม.14 ถ บ้านทุ่มต.พระยืน                                         โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 
อำเภอ พระยืน จังหวัดขอนแก่น                                           ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านพระยืน 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1416670054                                     ตำบลพระยืน  อำเภอพระยืน 
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร................................                    จังหวัดขอนแก่น 40320 
ชื่อบัญชี............................................................... 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามท่ี  จ้าง พระยืนจักรสารได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันที่ 24  พฤษภาคม 2564  ไว้ต่อโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง 
ตามรายการดังต่อไปนี้ 

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5..... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่    28  พฤษภาคม  2564                                                                                                   
 3.  สถานที่ส่งมอบ..โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน. 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้ว
เสร็จบริบูรณ์ 
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่
ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 

ลงชื่อ.............................................ผู้สั่งจ้าง        ลงชื่อ       พระยืนจักรสาร        ผู้รับจ้าง                                                   
                (  นายพรชัย  บุญยนื )                                      (    พระยืนจักรสาร        ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน                 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที ่โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื 
        วันท่ี 28  เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2564 
 ด้วย  พระยืนจักรสารได้ส่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   3  รายการ ตาม สญัญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 104/64    
ลงวันท่ี 25  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    ( / ) 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

1. ครบกำหนด วันท่ี  28  เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ   2564 
2. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 28  เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ   2564. 
3. ได้ตรวจรับพัสด/ุบริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี 29                                                                          

ลงวันท่ี   28    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ  2564   ณ   โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ให้ถือว่าพัสด/ุบริการ ถูกต้อง
ครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  28    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ 2564 

4. ได้มอบพสัดุ/บริการ ไว้ต่อ เจ้าหนา้ที่  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางสาวอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา) 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  ) ผู้ขาย   ( / ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  1,400 บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง 1,400  บาท 

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน) 
                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 



 
/ 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที…่79/64…   วันที่  23  กุมภาพันธ์   2564 
เรื่อง     รายงาน (  )ขอซื้อ    (/  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  มีความประสงค์จะขอ  (  ) ซื้อพัสดุ ( / ) จ้างพัสดุ  อนันต์แอร์เชอร์
วิส ติดตั้งกล้องวงจรปิดของโรงเรียนจำนวน   1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการในการติดในสถานที่ต่างๆในเพ่ือ
ความปลอดภัยในสถานที่ราชการของ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  
งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้างพัสดุ  ทำป้ายจดหมายข่าวประสาสัมพันธ์ ของโรงเรียน
ชุมชนบ้านพระยืนเพ่ือเผยแพร่ภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 2. รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดHIKVISIONพร้อมสาย 
600 เมตร 
  
 

8 ตัว 
 

40,000 40,000 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 40,000 



 
3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 5,900 บาท 

 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.......5......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 

 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ  ตำแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 
(3)                                      ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                       (นายพรชัย  บุญยืน) 
                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



ใบเสนอราคา 
 

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  
 

1.ข้าพเจ้า ร้าน อนันต์แอร์เชอร์วิส 
อยู่เลขท่ี 35 ม.3    ต.ภุ่ทอง อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160       โทรศัพท์ 0943138283 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดHIKVISIONพร้อมสาย 
600 เมตร 
  
 

8 ตัว 
 

40,000 40,000 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 40,000 
 

 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
       4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ....5.... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 

5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน.......วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/
จ้าง  

เสนอมา    ณ    วันที่  23  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา      (ลงชื่อ    ร้านอนันต์แอร์เซอร์วิส     ผู้เสนอราคา 
              ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                      (    ร้านอนันต์แอร์เซอร์วิส               ) 
                        เจ้าหน้าที่                                                       
                                                                                  ประทับตรา(ถ้ามี)      
                                              
  



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่  80/64  วันที่  24 กุมภาพันธ์  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/
ขอจ้างพัสดุ /ร้านอนันต์แอร์เซอร์วิส    ติดตั้งกล้องวงจรปิดของโรงเรียนจำนวน   1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ใน
การในการติดในสถานทีต่ามจุดต่างๆในโรงเรียนจำนวน   1  รายการ/งาน  ของโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว 
นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคาร้านอนันต์แอร์เซอร์วิส         ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่า
เสนอราคาเป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอ
ราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

  1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างบริษัท ร้านอนันต์แอร์เซอร์วิส    ตดิตั้งกล้องวงจรปิด ของโรงเรียน
จำนวน  1 รายการ ในวงเงิน จำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน5วัน 
นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
  2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
                   ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่..............................................................................................................................  
                                                          ลงชื่อ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)   
   
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)……………………………………………. 

                       (   นายพรชัย   บุญยืน )  
                                        ตำแหน่ง อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 



ใบสั่งจ้าง 
       ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  40/64 
 ช่ือผู้รับ จ้าง ร้านอนันต์แอร์เซอรว์ิส                                      วันท่ี  24 กุมภาพันธ ์ 2564 
  ที่อยู่35ม3 ต.ภู่ทอง อ.ชียงยืน                                                โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 
  จังหวัดมหาสารคาม                                                   ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านพระยืน 
 เลขประจำตัวผู้เสยีภาษี                                                           ตำบลพระยืน  อำเภอพระยืน 
 เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร................................                     จังหวัดขอนแก่น 40320 
 ช่ือบัญชี............................................................... 
 ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามที่  จ้าง ร้านอนันต์แอร์เซอร์วสิ         ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันท่ี 23  กุมภาพันธ์ 2564  ไว้ต่อโรงเรยีน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง 
ตามรายการดังต่อไปนี ้

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดHIKVISIONพร้อมสาย 
600 เมตร 
  
 

8 ตัว 
 

40,000 40,000 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 40,000 
 

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 
 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5..... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่    1  มีนาคม  2564                                                                                                   
 3.  สถานท่ีส่งมอบ..โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน. 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินคา้หรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ะบุไว้ในใบสั่ง
จ้าง 

ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งจ้าง        ลงชื่อ   ร้านอนันต์แอร์เซอร์วิส             ผู้รับ
จ้าง                                                   

                (  นายพรชัย  บุญยืน )                                        (  รา้นอนันต์แอร์เซอร์วิส         ) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที ่โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื 
        วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ 2564 
 ด้วย ร้านอนันต์แอรเ์ซอร์วสิ      ติดตั้งกล้องวงจรปดิ ไดส้่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   1  รายการ ตาม สัญญา/
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 40/64    ลงวันท่ี 24  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   
เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    ( / ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

1. ครบกำหนด วันท่ี  1  เดือน   มีนาคม   พ.ศ   2564 
2. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 1  เดือน   มีนาคม  พ.ศ   2564. 
3. ได้ตรวจรับพัสด/ุบริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี……                                                                         

วันท่ี   1   เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2564   ณ   โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ให้ถือว่าพัสด/ุบริการ ถูกตอ้ง
ครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  26    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ 2564 

4. ได้มอบพสัดุ/บริการ ไว้ต่อ เจ้าหนา้ที่  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางสาวอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา) 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  ) ผู้ขาย   ( / ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  40,000  บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง 40,000  บาท 

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน) 
                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 81/64  วันที่  1  มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน ( /  )ขอซื้อ    (  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนมคีวามประสงค์จะขอ  (/  ) ซื้อพัสดุ (  ) จ้างพัสดุ  ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรยีน
กระดาษถ่ายเอกสารของโรงเรยีนจำนวน  1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการจัดการเรยีนการสอนในช้ันเรยีนของโรงเรียนชุมชน
บ้านพระยืนได้รับอนมุัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนไดต้รวจสอบแล้วเห็นควรดำเนนิการจัดซื้อ/จัดจา้งตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวง
กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    วงเงินการจัดซื้อจดัจ้างท่ีไม่ทำข้อตกลงเปน็หนังสือ  และวงเงิน
การจัดซื้อจดัจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี ้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซือ้/จ้าง เพื่อใช้ในการกำหนดจุดหรอืตำแหน่งขอบเขตความรับผดิชอบของนักเรียน
เป็นกลุ่มสีภายในโรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน รายละเอียดพสัดุและวงเงินท่ีจะขอซื้อ/ขอจ้าง 

ที ่

  

รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

กระดาษถ่ายเอกสารA4 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม 

 

15 รีม 78 1,170 

    81.90 
 

รวมเป็นเงินท้ังสิน(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเอด็บาทเก้าสิบสตางค์) 1251.90 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน  1,251.90       บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.....5........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 

ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ       ตำแหน่ง ครู     ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา          ตำแหน่งครู                    กรรมการ 
(3)                                                      ตำแหน่ง ครู     กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                      (นายพรชัย  บุญยืน) 
                                                                       ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
         
 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  

1.ข้าพเจ้า                                    โดย บริษัท คลังกระดาษขอนแก่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
  59/22หมู่ที่4 ถ ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์043-274082 
 เลขประจำตัวผู้เสีย 045560005564 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่

  

รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

กระดาษถ่ายเอกสารA4 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม 

 

15 รีม 78 1,170 

    81.90 
 

รวมเป็นเงินท้ังสิน(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเอด็บาทเก้าสิบสตางค์) 1251.90 

 
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ...5..... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
4. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน..5...วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/จ้าง  

 

เสนอมา    ณ    วันที่  17  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา          (ลงชื่อ     โพโต้เจนนิค  ผู้เสนอราคา 
         ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                                
          เจ้าหน้าที่                                                      ประทับตรา(ถ้ามี)                           
                         
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน                                           
ที่  82 /64  วันที่  2  มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/ รายการ/งาน
พัสดุ  ซื้ออุปกรณ์การเรียนกระดาษถ่ายเอกสารของโรงเรียนจำนวน  1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียนของโรงเรยีนชุมชนบ้านพระของโรงเรียนจำนวน  1 รายการ/จำนวนเงนิ  1,251.90บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด
บาทเก้าสิบสตางค์) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  
แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าท่ีได้เจรจาตกลงราคาซื้อกระดาษเอสี่ต่วนกับบริษัทคลังกระดาษขอนแก่นจำกัด ซึ่งมีอาชีพขาย/
รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคา1,251.90บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเกา้สิบสตางค์)  ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้าง
จากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

3. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างกระดาษถ่ายเอกสารใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน         เป็น
ผู้ขาย/ผู้รับ จำนวน 1  รายการในวงเงินจำนวน 1251.90  บา(หน่ึงพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด
บาทเก้าสิบสตางค์)   กำหนดเวลาส่งมอบพัสดภุายใน 5 วัน นับถัดจากวันลงนามสญัญา 

4. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
      ลงช่ือ.......................................... เจ้าหน้าท่ี 
            ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 

ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่....................................................................................................... ....................... 
                                                          ลงช่ือ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี 
                   ( นายมนัส  วิศวรักษ์)    
                                อนุมัติ 
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)…………………………….. 
              (      นายพรชัย  บุญยืน    )                                                  
                                                                          ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยีนชุมชนบ้านพระยืน 
 

 
 
      



ใบสั่งซื้อ 
                     ใบสั่งจ้าง เลขที่  41  /2564 
ชื่อผู้รับ) บริษัทคลังกระดาษขอนแก่นจำกัด(สำนักงานใหญ่)  วันที่  2  มีนาคม  2564 
  59/2ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000                    โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี0405560005564                               หมู่ที1่ บ้านพระยืน ตำบลพระยืน อำเภอ
พระยืน                                                                                              
เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร………………….              จังหวัดขอนแก่น                                                                              
ชื่อบัญชี……………………..                                                   
ธนาคาร………………………………สาขา……….. 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามท่ี  บริษัทคลังกระดาษขอนแก่นจำกัด(สาขาใหญ่)ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันที่  1 มีนาคม 2564 ไว้ต่อโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ที ่

  

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

กระดาษถ่ายเอกสารA4 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

15 รีม 78 1,170 

    81.90 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิน(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) 1251.90 

 
 
การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5...... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่  5  มีนาคม  2564  
               3.  สถานที่ส่งมอบโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้ว
เสร็จบริบูรณ์ 



 6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่
ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้สั่งซื้อ          ลงชื่อ  บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น   ผู้รับจ้าง 
                (นายพรชัย  บุญยืน)                                            (                                              
)                            
    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบส่งของ / ใบ 
 

กำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 

  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  /) ผู้ขาย   (  ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  1,251.90 บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง  1,251.90 บาท 
   

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน)                                              
                           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที…่79/64…   วันที่  1  มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน (  )ขอซื้อ    (/  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  มีความประสงค์จะขอ  (  ) ซื้อพัสดุ ( / ) จ้างพัสดุ ทำป้ายไวนิล
ของโรงเรียนจำนวน   1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการในการติดในสถานที่ต่างๆในสถานที่ราชการของ โรงเรียน
ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้างพัสดุ  ทำป้ายไวนิล ของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนเพื่อ
เผยแพร่ภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 2. รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

ป้ายไวนิล 
  
 

1 150 150 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 150 



 
3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 150 บาท 

 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.......5......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 

 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ  ตำแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 
(3)                                      ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                       (นายพรชัย  บุญยืน) 
                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



ใบเสนอราคา 
 

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  
 

1.ข้าพเจ้า  ร้านป้ายDเด่น 
อยู่เลขท่ี …..ม…..    ตำบล……. อำเภอ. …….. จังหวัด……… โทรศัพท์ 0930656480 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

ป้ายไวนิล 
  
 

1 150 150 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 150 
 

 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
       4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ....5.... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 

5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน.......วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/
จ้าง  

เสนอมา    ณ    วันที่  1 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา      (ลงชื่อ    ร้านป้ายDเด่น ผู้เสนอราคา 
              ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                              (    ร้านป้ายDเด่น  ) 
                        เจ้าหน้าที่                                                       
                                                                                                   ประทับตรา(ถ้ามี)       
                                             
  



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่  80/64  วันที่  24 กุมภาพันธ์  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/
ขอจ้างพัสดุ /ร้านป้ายDเด่นทำป้ายไวนิลของโรงเรียนจำนวน   1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการในการติดใน
สถานที่ต่างๆในสถานที่ราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคาร้านร้าน
ป้ายDเด่นทำป้าย ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
ดังนั้น   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

  1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างบริษัท ร้านร้านป้ายDเด่นทำป้ายไวนิล ของโรงเรียนจำนวน  1 
รายการ ในวงเงิน จำนวนเงิน 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน5วัน นับถัด
จากวันลงนามสัญญา 
  2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
                   ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่....................................................................................................... ....................... 
                                                          ลงชื่อ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)   
   
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)……………………………………………. 

                       (   นายพรชัย   บุญยืน )  
                                       ตำแหน่ง อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

 



ใบสั่งจ้าง 
       ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  40/64 
 ช่ือผู้รับ จ้าง ร้านร้านป้ายDเด่นทำป้าย                                            วันท่ี  2 มีนาคม  2564 
  ที่อยู่…..ม…. ต………. อ……….                                                โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 
  จังหวัดมหาสารคาม                                                           ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านพระยืน 
 เลขประจำตัวผู้เสยีภาษี                                                                   ตำบลพระยืน  อำเภอพระยืน 
 เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร................................                             จังหวัดขอนแก่น 40320 
 ช่ือบัญชี............................................................... 
 ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามที่  จ้าง ร้านป้ายDเด่นทำป้ายไวนิล         ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันท่ี 1  มีนาคม 2564  ไว้ต่อโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งไดร้บัราคาและตกลงจ้าง 
ตามรายการดังต่อไปนี ้

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

ป้ายไวนิล 
  
 

1 150 150 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 150 
 

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 
 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5..... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่    5  มีนาคม  2564                                                                                                   
 3.  สถานท่ีส่งมอบ..โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน. 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินคา้หรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ะบุไว้ในใบสั่ง
จ้าง 

ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งจ้าง        ลงชื่อ     ร้านป้ายDเด่น   ผู้รับจ้าง                                                   

                (  นายพรชัย  บุญยืน )                                             (    ร้านป้ายDเด่น   ) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน                 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 

 

       เขียนที ่โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื 
        วันท่ี 5  เดือน มีนาคม พ.ศ 2564 
 ด้วย ร้านร้านป้ายDเด่นทำป้ายไวนิล ไดส้่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   1  รายการ ตาม สญัญา/ใบสัง่ซื้อ/ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 40/64    ลงวันท่ี 5  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    ( 
/ ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

1. ครบกำหนด วันท่ี  5  เดือน   มีนาคม   พ.ศ   2564 
2. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 5  เดือน   มีนาคม  พ.ศ   2564. 
3. ได้ตรวจรับพัสด/ุบริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี……                                                                         

วันท่ี   5   เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2564   ณ   โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ให้ถือว่าพัสด/ุบริการ ถูกตอ้ง
ครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  5   เดือน  มีนาคม  พ.ศ 2564 

4. ได้มอบพสัดุ/บริการ ไว้ต่อ เจ้าหนา้ที่  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางสาวอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา) 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  ) ผู้ขาย   ( / ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  150   บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง 150    บาท 

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน) 
                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 



 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที…่81/64…   วันที่  1  มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน (  )ขอซื้อ    (/  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  มีความประสงค์จะขอ  (  ) ซื้อพัสดุ ( / ) จ้างพัสดุ ทำป้ายกิจกรรม
เปิดชั้นเรียนOPEN CLASS ของโรงเรียนจำนวน   1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการในการติดในสถานที่การจัด
งานต่างๆในสถานที่ราชการของ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/
โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้างพัสดุ  ทำป้ายกิจกรรมเปิดชั้นเรียนOPEN CLASS ไวนิล ของ
โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนเพื่อเผยแพร่ภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระ
ยืน 
 2. รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 ป้ายกิจกรรมเปดิชั้นเรียนOPEN CLASS 1 
 
 
 

270 270 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน (สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 270 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 270  บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.......5......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ  ตำแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 
(3)                                      ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                       (นายพรชัย  บุญยืน) 
                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  
 

1.ข้าพเจ้า  ร้านพรกนกดีไซน์ 
อยู่เลขท่ี 138.ม.12.ถ.มะลิวัลย์    ตำบลบ้านทุ่ม.อำเภอ. เมือง  จังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์ 0829286264 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3400300205733 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 ป้ายกิจกรรมเปดิชั้นเรียนOPEN CLASS 1 
 
 
 

270 270 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน (สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 270 

 
 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
       4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ....5.... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 

5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน.......วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/
จ้าง  

เสนอมา    ณ    วันที่  1 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา      (ลงชื่อ  ร้านพรกนกดีไซน์    ผู้เสนอราคา 
              ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                     (ร้านพรกนกดีไซน์  ) 
                        เจ้าหน้าที่                                                                                                                    
                                                                                  
                                                                                                                   ประทับตรา
(ถ้ามี)                                                   
  
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่  82/64  วันที่  2 มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/
ขอจ้างพัสดุ /ร้านพรกนกดีไซน์ พัสดุ ทำป้ายกิจกรรมเปิดชั้นเรียนOPEN CLASS   ของโรงเรียนจำนวน   1  
รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการในการติดในสถานที่ต่างๆในสถานที่ราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นใน
การนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคาร้าน ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน 270 บาท 
(สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดังนั้น   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

  1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างบริษัท ร้านพรกนกดีไซน์ทำป้ายกิจกรรมเปิดชั้นเรียนOPEN CLASS   
ของโรงเรียนจำนวน  1 รายการ ในวงเงิน จำนวนเงิน 270 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)กำหนดเวลาส่งมอบ
พัสดุภายใน5วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
  2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
                   ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่....................................................................................................... ....................... 
                                                          ลงชื่อ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)   
   
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)……………………………………………. 

                       (   นายพรชัย   บุญยืน )  
                                       ตำแหน่ง อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 



ใบสั่งจ้าง 
       ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  41/64 
 ช่ือผู้รับ จ้าง ร้านพรกนกดไีซน์                                                               วันท่ี  2 มีนาคม  2564 
  ที่อยู่ 138 ม.12. ถ.มะลิวัลย์ ต.บา้นทุ่ม. อ.เมือง                              โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 
  จ.ขอนแก่น                                                                          ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านพระยืน 
 เลขประจำตัวผู้เสยีภาษี 3400300205733                                        ตำบลพระยืน  อำเภอพระยืน 
 เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร................................                             จังหวัดขอนแก่น 40320 
 ช่ือบัญชี............................................................... 
 ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามที่  จ้าง ร้านพรกนกดีไซน์ทำป้ายกิจกรรมเปดิชั้นเรียนOPEN CLASS    ได้เสนอราคา ตามใบเสนอ
ราคาลงวันท่ี 1  มีนาคม 2564  ไว้ต่อโรงเรยีน ชุมชนบ้านพระยืนซึง่ได้รับราคาและตกลงจ้าง 
ตามรายการดังต่อไปนี ้

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 ป้ายกิจกรรมเปดิชั้นเรียนOPEN CLASS 1 
 
 
 

270 270 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน (สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 270 

 
การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5..... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่    5  มีนาคม  2564                                                                                                   
 3.  สถานท่ีส่งมอบ..โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน. 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินคา้หรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ะบุไว้ในใบสั่ง
จ้าง 

ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งจ้าง        ลงชื่อ    ร้านพรกนกดีไซน์   ผู้รับจ้าง                                                   

                (  นายพรชัย  บุญยืน )                                            (    ร้านพรกนกดีไซน์ ) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน                 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  ) ผู้ขาย   ( / ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  270   บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง 270    บาท 

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน) 
                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 

                                                                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที…่83/64…   วันที่  1  มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน (  )ขอซื้อ    (/  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  มีความประสงค์จะขอ  (  ) ซื้อพัสดุ ( / ) จ้างพัสดุร้านพิทักษ์ป้าย 
เขียนสีน้ำมันป้ายไม้ของโรงเรียนจำนวน   1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการในการติดในสถานที่การสำคัญต่างๆ
ในสถานที่ราชการของ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ
.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้างพัสดุ ร้านพิทักษ์ป้าย เขียนสีน้ำมันป้ายไม้เพ่ือบ่บอกตำแหน่ง
สถานที่ราชการ ของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนเพ่ือติดบ่งบอกสถานที่สำคัญของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 2. รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 



 หน่วย  (บาท) 
1 เขียนสีน้ำมันป้ายไม ้ 3 

 
 
 

300 900 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน (เก้าร้อยบาทถ้วน) 900 

3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 900 บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.......5......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ  ตำแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 
(3)                                      ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                       (นายพรชัย  บุญยืน) 
                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 

 

 



 
ใบเสนอราคา 

 

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  
 

1.ข้าพเจ้า  ร้านพิทักษ์ป้าย 
อยู่เลขท่ี 227/16ปากซอย50ชุมชนทุ่งเศรษฐี.ถ.ประชาสโมสร   อำเภอ. เมือง  จังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์ 
0816017526 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3401700498763 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 เขียนสีน้ำมันป้ายไม ้ 3 
 
 
 

300 900 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน (เก้าร้อยบาทถ้วน) 900 

 
 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
       4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ....5.... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 

5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน.......วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/
จ้าง  

เสนอมา    ณ    วันที่  1 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา      (ลงชื่อ  ร้านพิทักษ์ป้าย  ผู้เสนอราคา 
              ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                        ( ร้านพิทักษ์ป้าย   ) 
                        เจ้าหน้าที่                                                        ประทับตรา(ถ้ามี)      
 
                                              
  



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่  84/64  วันที่  2 มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/
ขอจ้างพัสดุ /ร้านพิทักษ์ป้ายเขียนสีน้ำมันป้ายไม้ ของโรงเรียนจำนวน   1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการในการ
ติดในสถานที่ต่างๆในสถานที่ราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคา
ร้าน ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน 270 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดังนั้น   
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

  1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างร้านพิทักษ์ป้ายเขียนสีน้ำมันป้ายไม้    ของโรงเรียนจำนวน  1 
รายการ ในวงเงิน จำนวนเงิน 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน)กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน5วัน นับถัดจากวัน
ลงนามสัญญา 
  2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
                   ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่.............................................................................. ................................................ 
                                                          ลงชื่อ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)   
   
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)……………………………………………. 

                       (   นายพรชัย   บุญยืน )  
                                     ตำแหน่ง อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 



ใบสั่งจ้าง 
       ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  42/64 
 ช่ือผู้รับ  ร้านพิทักษ์ป้ายเขียนสีนำ้มันป้ายไม้                                วันท่ี  2 มีนาคม  2564 
  ที่อยู่ 227/16ปากซอย ชุมชนทุ่งเศรษฐี ถ.ประชาสโมสร              โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 
   อ.เมือง  จ.ขอนแก่น                                                          ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านพระยืน 
 เลขประจำตัวผู้เสยีภาษี 3401700498763                                       ตำบลพระยืน  อำเภอพระยืน 
 เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร................................                             จังหวัดขอนแก่น 40320 
 ช่ือบัญชี............................................................... 
 ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามที่  จ้าง   ร้านพิทักษ์ป้ายเขียนสีน้ำมันป้ายไม้    ไดเ้สนอราคา ตามใบเสนอราคาลงวันท่ี 1  มีนาคม 
2564  ไว้ต่อโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง 
ตามรายการดังต่อไปนี ้

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 เขียนสีน้ำมันป้ายไม ้ 3 
 
 
 

300 900 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน (เก้าร้อยบาทถ้วน) 900 

 
การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5..... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่    5  มีนาคม  2564                                                                                                   
 3.  สถานท่ีส่งมอบ..โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน. 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินคา้หรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ะบุไว้ในใบสั่ง
จ้าง 

  ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งจ้าง        ลงชื่อ    ร้านพิทักษ์ป้าย      ผู้รับจ้าง                                                   

                (  นายพรชัย  บุญยืน )                                            (      ร้านพิทักษ์ป้าย   ) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน                 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  ) ผู้ขาย   ( / ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  900   บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง 900   บาท 

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน) 
                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 85/64  วันที่  8  มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน ( /  )ขอซื้อ    (  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนมคีวามประสงค์จะขอ  (/  ) ซื้อพัสดุ (  ) จ้างพัสดุ  ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรยีนของ
โรงเรียนจำนวน  8  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนได้รับอนุมตัิ
เงนิจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนไดต้รวจสอบแล้วเห็นควรดำเนนิการจัดซื้อ/จัดจา้งตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวง
กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    วงเงินการจัดซื้อจดัจ้างท่ีไม่ทำข้อตกลงเปน็หนังสือ  และวงเงิน
การจัดซื้อจดัจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี ้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซือ้/จ้าง เพื่อใช้ในเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน รายละเอียดพสัดุ
และวงเงินท่ีจะขอซื้อ/ขอจ้าง 

ที ่

  

รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

แผ่นรองเม้าท ์

หลอดเกลียวทอนาโด 

แปรงลบกระดานแมเ่หล็ก 

เทปโฟมอะคริลิค 

ปากกาไวท์บอร์ด 

ลวดเสียบ 

                    ปากกาไวน์บอร์ดสีน้ำเงิน 

คลิบสีหวาน 2 ขาขนาด25มม. 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม 

1 

 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

62 

145 

34 

104 

40 

5 

22 

53 

62 
432 
34 
104 
40 
5 
22 
53 
 
 
 

รวมเป็นเงินท้ังสิน(เจด็ร้อยห้าสิบหา้บาทถ้วน) 755 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 755  บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.....5........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 

ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ       ตำแหน่ง ครู     ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา          ตำแหน่งครู                    กรรมการ 
(3)                                                      ตำแหน่ง ครู     กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                      (นายพรชัย  บุญยืน) 
                                                                        ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
         
 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  

1.ข้าพเจ้า                                    โดย บริษัท คลังกระดาษขอนแก่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
  59/22หมู่ที่4 ถ ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์043-274082 
 เลขประจำตัวผู้เสีย 045560005564 
 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

จำนวนหน่วย  ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

แผ่นรองเม้าท ์

หลอดเกลียวทอนาโด 

แปรงลบกระดานแมเ่หล็ก 

เทปโฟมอะคริลิค 

ปากกาไวท์บอร์ด 

ลวดเสียบ 

                    ปากกาไวน์บอร์ดสีน้ำเงิน 

คลิบสีหวาน 2 ขาขนาด25มม. 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม 

1 

 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

62 

145 

34 

104 

40 

5 

22 

53 

62 
432 
34 
104 
40 
5 
22 
53 
 
 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ...5..... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
5. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน..5...วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/

จ้าง  
 

เสนอมา    ณ    วันที่  8  เดอืน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา       (ลงชื่อ คลังกระดาษขอนแก่น     ผู้เสนอราคา 
         ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                             
          เจ้าหน้าที่                                                          ประทับตรา(ถ้ามี)           
 
                 
 



 
   

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน                                           
ที่  86 /64  วันที่  9 มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/ รายการ/งาน
พัสดุ  ซื้อ คลังกระดาษขอนแก่น     อุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนจำนวน  8  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการจัดการเรยีนการ
สอนในช้ันเรียนของโรงเรยีนชุมชนบ้านพระของโรงเรียนจำนวน  1 รายการ/จำนวนเงิน  755 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ 
เจ้าหน้าท่ีได้เจรจาตกลงราคาซื้อกระดาษเอสี่ต่วนกับบริษัทคลังกระดาษขอนแก่นจำกัด ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจา้งแล้วปรากฏว่า
เสนอราคา  755  บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)  ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจดัซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

5. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างอุปกรณ์การเรียนใช้ในการเรยีนการสอนของโรงเรียน      เป็นผู้ขาย/
ผู้รับ จำนวน 1  รายการในวงเงินจำนวน 755 ( เจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)    กำหนดเวลา
ส่งมอบพัสดภุายใน 5 วัน นับถัดจากวันลงนามสญัญา 

6. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
      ลงช่ือ.......................................... เจ้าหน้าท่ี 
            ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 

ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่...................................................................................... ........................................ 
                                                          ลงช่ือ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี 
                   ( นายมนัส  วิศวรักษ์)    
                                อนุมัติ 
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)…………………………….. 
              (      นายพรชัย  บุญยืน    )                                                  
                                                                          ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยีนชุมชนบ้านพระยืน 
 

 

 
 



ใบสั่งซื้อ 
                     ใบสั่งจ้าง เลขที่  43  /2564 
ชื่อผู้รับ) บริษัทคลังกระดาษขอนแก่นจำกัด(สำนักงานใหญ่)  วันที่  9  มีนาคม  2564 
  59/2ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000                    โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี0405560005564                               หมู่ที1่ บ้านพระยืน ตำบลพระยืน อำเภอ
พระยืน                                                                                              
เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร………………….              จังหวัดขอนแก่น                                                                              
ชื่อบัญชี……………………..                                                   
ธนาคาร………………………………สาขา……….. 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามท่ี  บริษัทคลังกระดาษขอนแก่นจำกัด(สาขาใหญ่)ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันที่  8 มีนาคม 2564 ไว้ต่อโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 

 

 
การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5...... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่  12  มีนาคม  2564  
               3.  สถานที่ส่งมอบโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

จำนวนหน่วย  ราคาต่อ

หน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

แผ่นรองเม้าท์ 

หลอดเกลียวทอนาโด 

แปรงลบกระดานแม่เหล็ก 

เทปโฟมอะคริลิค 

ปากกาไวท์บอร์ด 

ลวดเสียบ 

                    ปากกาไวน์บอร์ดสีน้ำเงิน 

คลิบสีหวาน 2 ขาขนาด25มม. 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

1 

 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

62 

145 

34 

104 

40 

5 

22 

53 

62 
432 
34 
104 
40 
5 
22 
53 
 
 



 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้ว
เสร็จบริบูรณ์ 
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่
ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้สั่งซื้อ          ลงชื่อ  บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น   ผู้รับจ้าง 
                (นายพรชัย  บุญยืน)                                            (                                              
)                            
    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบส่งของ / ใบ 
 

กำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที่ โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื  
                                                  วันท่ี  11  เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2564 
 ด้วย  บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)ได้ส่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   8 รายการ  ตาม 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 43 /64    ลงวันท่ี  9  เดือน  มีนาคม พ.ศ 2564      ไว้ให้แก่โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยืน 
เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    (/ ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

11. ครบกำหนด วันท่ี  12  เดือน มีนาคม   พ.ศ  2564 
12. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 11  เดือน   มีนาคม พ.ศ  2564 ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี   

ลKT0164-12179 ที ่11  เดือน  มีนาคม พ.ศ 2564  ณโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
ให้ถือว่าพัสดุ/บริการ ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  11  เดือน  มีนาคม พ.ศ  2564 ได้มอบพัสดุ/บริการ ไว้ต่อ 
เจ้าหน้าท่ี  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
             ( นางอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                    ( นาสาวหทัยภัทร  ดาวงษา)                                                 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                           (                                                      ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  /) ผู้ขาย   (  ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  755 บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง  755  บาท 
   

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน)                                              
                           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 



                                                                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที…่87/64…   วันที่  8 มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน (  )ขอซื้อ    (/  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  มีความประสงค์จะขอ  (  ) ซื้อพัสดุ ( / ) จ้างพัสดุร้านป้ายDเด่น 
ตัดสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดและทำป้ายไวนิลของโรงเรียนจำนวน   2  รายการ/งาน  เพ่ือใช้ในการในการติด
กับฟิวเจอร์บอร์ดของ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ
.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้างพัสดุจ้างพัสดุร้านป้ายDเด่น ตัดสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด
และทำป้ายไวนิล ของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนเพ่ือติดฟิวเจอร์บอร์ดของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 2. รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
2 

สต็กเกอรต์ิดฟิวเจอร็บอร์ดขนาด110×120 
ป้ายไวนิล95×55 

2 
1 
 
 
 

600 
120 

1,200 
120 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 1,320 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 1,320  บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.......5......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ  ตำแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 
(3)                                      ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                       (นายพรชัย  บุญยืน) 
                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  
 

1.ข้าพเจ้า  ร้านป้ายDเด่น 
อยู่…… อำเภอ….. เมือง…….  จังหวัด…….โทรศัพท์ 0930656480 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี …………………………………… 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
2 

สต็กเกอรต์ิดฟิวเจอร็บอร์ดขนาด110×120 
ป้ายไวนิล95×55 

2 
1 
 
 
 

600 
120 

1,200 
120 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 1,320 

 
 

 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
       4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ....5.... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 

5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน.......วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/
จ้าง  

เสนอมา    ณ    วันที่  8  เดอืน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา      (ลงชื่อ   ร้านป้ายDเด่น  ผู้เสนอราคา 
              ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                       (      ป้ายDเด่น       ) 
                        เจ้าหน้าที่                                                                                                                                
                                                                                               ประทับตรา(ถ้ามี)         
                                           
  



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่  88/64  วันที่  9 มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/
ขอจ้างพัสดุ /ร้านป้ายDเด่น ตัดสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดและทำป้ายไวนิล ของโรงเรียนจำนวน   1 รายการ/
งาน  เพ่ือใช้ในการติดกับฟิวเจอร์บอร์ด โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลง
ราคาร้าน ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน 1,320 บาท (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
ดังนั้น   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

  1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างร้านป้ายDเด่น ของโรงเรียนจำนวน  2 รายการ ในวงเงิน จำนวน
เงิน 1,320 (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน5วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
  2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
                   ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่....................................................................................................... ....................... 
                                                          ลงชื่อ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)   
   
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)……………………………………………. 

                       (   นายพรชัย   บุญยืน )  
                                       ตำแหน่ง อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 



ใบสั่งจ้าง 
       ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  44/64 
 ช่ือผู้รับ   ร้านป้ายDเด่น                                                                  วันท่ี  9  มีนาคม  2564 
  ที่อยู่ ……..                                                                                     โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 
   อ…… จ…………….                                                           ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านพระยืน 
 เลขประจำตัวผู้เสยีภาษี …………………                                       ตำบลพระยืน  อำเภอพระยนื 
 เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร................................                              จังหวัดขอนแก่น 40320 
 ช่ือบัญชี............................................................... 
 ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามที่  จ้าง ร้านป้ายDเด่น     ไดเ้สนอราคา ตามใบเสนอราคาลงวนัท่ี  8  มีนาคม 2564  ไว้ต่อโรงเรียน 
ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้างตามรายการดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
2 

สต็กเกอรต์ิดฟิวเจอร็บอร์ดขนาด110×120 
ป้ายไวนิล95×55 

2 
1 
 
 
 

600 
120 

1,200 
120 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 1,320 

 
การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5..... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่    12  มีนาคม  2564                                                                                                   
 3.  สถานท่ีส่งมอบ..โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน. 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินคา้หรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ะบุไว้ในใบสั่ง
จ้าง 

  ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งจ้าง        ลงชื่อ    ร้านป้ายDเด่น     ผู้รับจ้าง                                                   

                (  นายพรชัย  บุญยืน )                                     (      ร้านป้ายDเด่น     ) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน                 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที ่โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื 
        วันท่ี 12  เดือน มีนาคม พ.ศ 2564 
 ด้วย ร้านจ้าง ช่ือ    รา้นป้ายDเดน่     เขียนสีน้ำมันไมไ้ดส้่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   2  รายการ ตาม สญัญา/
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 44/64    ลงวันท่ี 9  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   เพื่อให้  (  
)  ผู้ตรวจรับ    ( / ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

1. ครบกำหนด วันท่ี  12  เดือน   มีนาคม   พ.ศ   2564 
2. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 12  เดือน   มีนาคม  พ.ศ   2564. 
3. ได้ตรวจรับพัสด/ุบริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี 16                                                                        

วันท่ี   12   เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2564   ณ   โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ให้ถือว่าพัสด/ุบริการ ถูกต้อง
ครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  12   เดือน  มีนาคม  พ.ศ 2564 

4. ได้มอบพสัดุ/บริการ ไว้ต่อ เจ้าหนา้ที่  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางสาวอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา) 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  ) ผู้ขาย   ( / ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  1,320  บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง 1,320   บาท 

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน) 
                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 



 

                                                                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที…่89/64…   วันที่  9 มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน (  )ขอซื้อ    (/  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  มีความประสงค์จะขอ  (  ) ซื้อพัสดุ ( / ) จ้างพัสดุป้ายไวนิลป้าย
งานกฬีาและโล้โก้สติ๊กเกอร์เพ่ือนใช้ในกิจกรรมกีฬา ของโรงเรียนจำนวน   8 รายการของ โรงเรียนชุมชนบ้าน
พระยืนซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้างพัสดุและทำป้ายไวนิล ของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนเพ่ือ
ของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 2. รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 
จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 

ป้ายตัวกีฬา2×4ม. 
โลโก ้

สติ๊กเกอรร์ู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 
ภาพถ่าย 

ป้ายไวนิลรณรงค์เลือกตั้ง 
ป้ายอักษรกองทัพนักกีฬาสืบสารประเพณ ี

 โครงไมต้ั้งได้                  ป้าย
ถือพระยืนเกมส์โครงไม้ 90×45 
ไวนิลเบอร์,2,3 (40×137) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
50 

800 
1,380 
450 
250 
360 
400 

 
150 
50 

800 
1,380 
450 
250 
360 
400 

 
150 
50 

 รวมเป็นเงินท้ังสิน( สามพันแปดรอ้ยสี่สิบบาทถ้วน) 3.840 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 3,840  บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.......5......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ  ตำแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 
(3)                                      ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                       (นายพรชัย  บุญยืน) 
                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  
 

1.ข้าพเจ้า  นางพรกนก ดีไซน์ 
อยู่138 ม12ถ มะลิวัลย์…ต บ้านทุ่ม อำเภอ. เมือง  จังหวัดขอนแก่น……โทรศัพท์ 0829286264 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี …………………………………… 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 

ป้ายตัวกีฬา2×4ม. 
โลโก ้

สติ๊กเกอรร์ู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 
ภาพถ่าย 

ป้ายไวนิลรณรงค์เลือกตั้ง 
ป้ายอักษรกองทัพนักกีฬาสืบสารประเพณ ี

 โครงไมต้ั้งได้                  ป้าย
ถือพระยืนเกมส์โครงไม้ 90×45 
ไวนิลเบอร์,2,3 (40×137) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
50 

800 
1,380 
450 
250 
360 
400 

 
150 
50 

800 
1,380 
450 
250 
360 
400 

 
150 
50 

 รวมเป็นเงินท้ังสิน( สามพันแปดรอ้ยสี่สิบบาทถ้วน) 3.840 

 
 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
       4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ....5.... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 

5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน.......วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/
จ้าง  

เสนอมา    ณ    วันที่  9  เดอืน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา      (ลงชื่อ   นางพรกนก ดีไซน์ ผู้เสนอราคา 
              ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                  (  นางพรกนก ดีไซน์     ) 
                        เจ้าหน้าที ่                                                                                                                               
                                                                                                       ประทับตรา(ถ้ามี)                                                   
  



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่  90/64  วันที่  10 มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/
ขอจ้างพัสดุ /ร้าน ป้ายไวนิลป้ายงานกีฬาและโล้โก้สติ๊กเกอร์เพื่อนใช้ในกิจกรรมกีฬา ของโรงเรียนจำนวน   8
รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการจัดกีฬาของ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลง
ราคาร้าน ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน 3,840 บาท (สามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
ดังนั้น   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

  1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างนางพรกนก ดีไซน์ทำป้ายไวนิลต่างๆ ของโรงเรียนจำนวน  8
รายการ ในวงเงิน จำนวนเงิน3,840 บาท (สามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน5วัน 
นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
  2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
                   ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่....................................................................................................... ....................... 
                                                          ลงชื่อ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)   
   
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)……………………………………………. 

                       (   นายพรชัย   บุญยืน )  
                                     ตำแหน่ง อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

 



ใบสั่งจ้าง 
       ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  45/64 
 ช่ือผู้รับ  นางพรกนก ดีไซน์                                                                     วันท่ี  10  มีนาคม  2564 

  ที่อยู่ อยู่138 ม12ถ มะลิวัลย์ ต .บ้านทุ่ม                                    โรงเรียน ชุมนบ้านพระยนื     
   อำเภอ เมือง    จังหวัด.ขอนแก่น                                                    ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านพระยืน 
 เลขประจำตัวผู้เสยีภาษี …………………                                       ตำบลพระยืน  อำเภอพระยนื 
 เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร................................                              จังหวัดขอนแก่น 40320 
 ช่ือบัญชี............................................................... 
 ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามที ่ จ้าง นางพรกนก ดีไซน ์         ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาลงวันท่ี  9  มีนาคม 2564  ไว้ต่อ
โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รบัราคาและตกลงจ้างตามรายการดังต่อไปนี้ 
ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 
จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 

ป้ายตัวกีฬา2×4ม. 
โลโก ้

สติ๊กเกอรร์ู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 
ภาพถ่าย 

ป้ายไวนิลรณรงค์เลือกตั้ง 
ป้ายอักษรกองทัพนักกีฬาสืบสารประเพณ ี

 โครงไมต้ั้งได้                  ป้าย
ถือพระยืนเกมส์โครงไม้ 90×45 
ไวนิลเบอร์,2,3 (40×137) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
50 

800 
1,380 
450 
250 
360 
400 

 
150 
50 

800 
1,380 
450 
250 
360 
400 

 
150 
50 

 รวมเป็นเงินท้ังสิน( สามพันแปดรอ้ยสี่สิบบาทถ้วน) 3.840 

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 
 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5..... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่    15  มีนาคม  2564                                                                                                   
 3.  สถานท่ีส่งมอบ..โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน. 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบ ถา้ปรากฏวา่สินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 

  ลงชื่อ.............................................ผู้สั่งจ้าง        ลงช่ือ  นางพรกนก ดีไซน์          ผู้รับจา้ง                                                   

                (  นายพรชัย  บุญยืน )                                            (   นางพรกนก ดีไซน์       ) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน                 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที ่โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื 
        วันท่ี 15 เดือน มีนาคม พ.ศ 2564 
 ด้วย ร้านจ้าง ช่ือ   นางพรกนก ดไีซน์          ทำป้ายไวนิลไดส้่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   8  รายการ ตาม 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 45/64    ลงวันท่ี 10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   
เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    ( / ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

1. ครบกำหนด วันท่ี  15  เดือน   มีนาคม   พ.ศ   2564 
2. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 12  เดือน   มีนาคม  พ.ศ   2564. 
3. ได้ตรวจรับพัสด/ุบริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี 0230                                                                        

วันท่ี   15   เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2564   ณ   โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ให้ถือว่าพัสด/ุบริการ ถูกต้อง
ครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  12   เดือน  มีนาคม  พ.ศ 2564 

4. ได้มอบพสัดุ/บริการ ไว้ต่อ เจ้าหนา้ที่  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางสาวอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา) 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  ) ผู้ขาย   ( / ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  3,840  บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง 3,840   บาท 

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน) 
                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 91/64  วันที่  10  มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน ( /  )ขอซื้อ    (  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนมคีวามประสงค์จะขอ  (/  ) ซื้อพัสดุ (  ) จ้างพัสดุ  ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรยีน
กระดาษถ่ายเอกสารของโรงเรยีนจำนวน  1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการจัดการเรยีนการสอนในช้ันเรยีนของโรงเรียนชุมชน
บ้านพระยืนได้รับอนมุัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนไดต้รวจสอบแล้วเห็นควรดำเนนิการจัดซื้อ/จัดจา้งตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวง
กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    วงเงินการจัดซื้อจดัจ้างท่ีไม่ทำข้อตกลงเปน็หนังสือ  และวงเงิน
การจัดซื้อจดัจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี ้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซือ้/จ้าง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านพระยนื 
รายละเอียดพสัดุและวงเงินท่ีจะขอซื้อ/ขอจ้าง 

ที ่

  

รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

กระดาษถ่ายเอกสารA4 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม 

 

20 รีม 78 1,560 

    109.20 
 

รวมเป็นเงินท้ังสิน(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทยีส่ิบสตางค์) 1,669.20 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน  1,669.20บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.....5........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 

ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ       ตำแหน่ง ครู     ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา          ตำแหน่งครู                    กรรมการ 
(3)                                                      ตำแหน่ง ครู     กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                      (นายพรชัย  บุญยืน) 
                                                                       ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
         
 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  

1.ข้าพเจ้า                                    โดย บริษัท คลังกระดาษขอนแก่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
  59/22หมู่ที่4 ถ ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์043-274082 
 เลขประจำตัวผู้เสีย 045560005564 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่

  

รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

กระดาษถ่ายเอกสารA4 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม 

 

20 รีม 78 1,560 

    109.20 
 

รวมเป็นเงินท้ังสิน(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทยีส่ิบสตางค์) 1,669.20 

 
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ...5..... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
6. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน..5...วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/จ้าง  

 

เสนอมา    ณ    วันที่  10  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา          (ลงชื่อ  คลังกระดาษ ขอนแก่น  ผู้เสนอราคา 
         ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                                
          เจ้าหน้าที่                                                      ประทับตรา(ถ้ามี)                           
                         
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน                                           
ที ่ 92/64  วันที่  11  มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/ รายการ/งาน
พัสดุ  ซื้ออุปกรณ์การเรียนกระดาษถ่ายเอกสารของโรงเรียนจำนวน  1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียนของโรงเรยีนชุมชนบ้านพระของโรงเรียนจำนวน  1 รายการ/จำนวนเงิน  1669.20 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้า
บาทยี่สิบสตางค์) ตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว 
นั้นในการนี้ เจ้าหน้าท่ีได้เจรจาตกลงราคาซื้อกระดาษเอสี่ต่วนกับบรษิัทคลังกระดาษขอนแก่นจำกดั ซึง่มีอาชีพขาย/รับจ้าง
แล้วปรากฏวา่เสนอราคา 1669.20  (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์))  ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้
เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

7. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างกระดาษถ่ายเอกสารใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน         เป็น
ผู้ขาย/ผู้รับ จำนวน 1  รายการในวงเงินจำนวน 1669.20 บาท (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้า
บาทยี่สิบสตางค์)    กำหนดเวลาสง่มอบพัสดุภายใน 5 วัน นับถัดจากวันลงนามสญัญา 

8. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
      ลงช่ือ.......................................... เจ้าหน้าท่ี 
            ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 

ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่.............................................................................................................................. 
                                                          ลงช่ือ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี 
                   ( นายมนัส  วิศวรักษ์)    
                                อนุมัติ 
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)…………………………….. 
              (      นายพรชัย  บุญยืน    )                                                  
                                                                          ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยีนชุมชนบ้านพระยืน 
 

 
 
 



     ใบสั่งซื้อ 
                     ใบสั่งจ้าง เลขที่  46 /2564 
ชื่อผู้รับ) บริษัทคลังกระดาษขอนแก่นจำกัด(สำนักงานใหญ่)  วันที่  11  มีนาคม  2564 
  59/2ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000                    โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี0405560005564                               หมู่ที1่ บ้านพระยืน ตำบลพระยืน อำเภอ
พระยืน                                                                                              
เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร………………….              จังหวัดขอนแก่น                                                                              
ชื่อบัญชี……………………..                                                   
ธนาคาร………………………………สาขา……….. 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามท่ี  บริษัทคลังกระดาษขอนแก่นจำกัด(สาขาใหญ่)ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันที่  10  มีนาคม 2564 ไว้ต่อโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 

ที ่

  

รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

กระดาษถ่ายเอกสารA4 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม 

 

20 รีม 78 1,560 

    109.20 
 

รวมเป็นเงินท้ังสิน(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทยีส่ิบสตางค์) 1,669.20 

 
 
การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5...... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 16  มีนาคม  2564  
               3.  สถานที่ส่งมอบโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้ว
เสร็จบริบูรณ์ 



 6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่
ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้สั่งซื้อ          ลงชื่อ  บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น   ผู้รับจ้าง 
                (นายพรชัย  บุญยืน)                                            (                                              
)                            
    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบส่งของ / ใบ 
 

กำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที่ โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื  
                                                  วันท่ี  16  เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2564 
 ด้วย  บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)ได้ส่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   1 รายการ  ตาม 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 46 /64    ลงวันท่ี  11  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระ
ยืน เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    (/ ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

13. ครบกำหนด วันท่ี  16  เดือน มีนาคม   พ.ศ  2564 
14. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 15  เดือน   มีนาคม พ.ศ  2564 ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี   

KT164C-109 วันที ่16   เดือน  มีนาคม พ.ศ 2564  ณโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
ให้ถือว่าพัสดุ/บริการ ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  16  เดือน  มีนาคม พ.ศ  2564 ได้มอบพัสดุ/บริการ ไว้ต่อ 
เจ้าหน้าท่ี  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นาสาวหทัยภัทร  ดาวงษา)                                                 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                      ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  /) ผู้ขาย   (  ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  1669.20 บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง  1669.20 บาท 
   

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน)                                              
                           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 99/64  วันที่  24 มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน ( /  )ขอซื้อ    (  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนมคีวามประสงค์จะขอ  (/  ) ซื้อพัสดุ (  ) จ้างพัสดุ  ซื้อตลับหมึกใสเ่ครื่องถ่าย
เอกสารของโรงเรียนจำนวน  1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในงานการถ่ายเอกสารต่างๆของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนได้รับอนมุัติ
เงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนไดต้รวจสอบแล้วเห็นควรดำเนนิการจัดซื้อ/จัดจา้งตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวง
กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    วงเงินการจัดซื้อจดัจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเปน็หนังสือ  และวงเงิน
การจัดซื้อจดัจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี ้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซือ้/จ้าง เพื่อใช้ในการเปลี่ยนตลับหมึกในเครื่องถ่ายเอกสารของโรงเรยีนชุมชนบ้าน
พระยืน รายละเอียดพสัดุและวงเงินท่ีจะขอซื้อ/ขอจ้าง 

ที ่

  

รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

ตลับหมึก 811 1 850 850 

     
 

รวมเป็นเงินท้ังสิน(แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 850 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน  850  บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.....5........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงนิในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออื่น ๆ   เห็นควรแต่งตัง้ผู้ตรวจรับพัสด/ุคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสด/ุคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ       ตำแหน่ง ครู     ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา          ตำแหน่งครู                    กรรมการ 
(3)                                                      ตำแหน่ง ครู     กรรมการ 

ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                      (นายพรชัย  บุญยืน) 
                                                                               ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  

1.ข้าพเจ้า                                    โดย ไอที เซอร์วิส 
  เลขที่ 441ถ. บ้านทุ่ม- มัญจาคีรี ต.พระยืน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์  
 เลขประจำตัวผู้เสีย  

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่

  

รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

ตลับหมึก 811 1 850 850 

     
 

รวมเป็นเงินท้ังสิน(แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 850 

 
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ...5..... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
7. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน..5...วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/จ้าง  

 

เสนอมา    ณ    วันที่  24  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา          (ลงชื่อ     ร้านไอที เซอร์วิส ผู้เสนอราคา 
         ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                                
          เจ้าหน้าที่                                                                    ประทับตรา(ถ้ามี)                           
                         
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน                                           
ที่  100/64  วันที่  25  มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/ รายการ/งาน
พัสดุ  ซื้อพัสดุ  ซื้อซื้อตลับหมึกใสเ่ครื่องถ่ายเอกสารของโรงเรียนจำนวน  1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในเครื่องถ่ายเอกสารของ
โรงเรียนจำนวนเงิน 850 บาท (แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าท่ีได้เจรจาตกลงราคาเครื่องวัดอณุหภูมิร่างกายตรวจวดัไข้
กับหัวมุมเภสีช ซึ่งมีอาชีพขาย/รบัจ้างแล้วปรากฏวา่เสนอราค850 บาท (แปดร้อยห้าสบิบาทถ้วน) ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้าง
จากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

9. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างพัสดุ  ซื้อตลับหมึกของโรงเรียน เป็นผู้ขาย/ผูร้ับ จำนวน 1  รายการ
ในวงเงินจำนวน 850 บาท (แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  กำหนดเวลาส่งมอบพัสดภุายใน 5 
วัน นับถัดจากวันลงนามสญัญา 

10. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
      ลงช่ือ.......................................... เจ้าหน้าท่ี 
            ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 

ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่..............................................................................................................................  
                                                          ลงช่ือ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี 
                   ( นายมนัส  วิศวรักษ์)    
                                อนุมัติ 
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)…………………………….. 
              (      นายพรชัย  บุญยืน    )                                                  
                                                                                ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 

 
 
 



 

     ใบสั่งซื้อ 
                     ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  50 /2564 
ช่ือผู้รับ ไอที เซอร์วสิ                                                                                วันท่ี 25  มีนาคม  2564                                              
เลขท่ี 441ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาครีี ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น              โรงเรียนชุมชนบ้านพระยนื 
 เลขประจำตัวผู้เสยีภาษี………………..                                                   หมู่ที1่ บ้านพระยืน ตำบลพระยืน อำเภอพระ
ยืน                                                                                              
เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร………………….                                     จังหวัดขอนแก่น                                                                              
ช่ือบัญช…ี…………………..                                                   
ธนาคาร………………………………สาขา……….. 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามที่  ไอที เซอร์วิส ไดเ้สนอราคา ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี  24  มีนาคม 2564 ไว้ต่อโรงเรยีน ชุมชน
บ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี ้

 
ที ่

  

รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

ตลับหมึก 811 1 850 850 

     
 

รวมเป็นเงินท้ังสิน(แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 850 

 
การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5...... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30  มีนาคม  2564  
                3.  สถานท่ีส่งมอบโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินคา้หรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ะบุไว้ในใบสั่ง
จ้าง 
 

ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งซื้อ                              ลงช่ือ       ไอทีเซอร์วิส  ผู้รับจ้าง 

                (นายพรชัย  บุญยืน)                                             (                                        )                            
    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบส่งของ / ใบ 
 

กำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 

                                                                                                
 

 
 
 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที่ โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื  
                                                  วันท่ี  30  เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2564 
 ด้วย ร้านไอทีเซอร์วิส ไดส้่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   1 รายการ  ตาม สญัญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 50 /64    
ลงวันท่ี  25  เดือน  มีนาคม พ.ศ 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    (/ ) คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

15. ครบกำหนด วันท่ี  30 เดือน มีนาคม   พ.ศ  2564 
16. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 30  เดือน   มีนาคม พ.ศ  2564 ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหน้ี         

เลขท่ี   20  วันท่ี 30  เดือน  มีนาคม พ.ศ 2564  ณโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
ให้ถือว่าพัสดุ/บริการ ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  30  เดือน  มีนาคม พ.ศ  2564 ได้มอบพัสดุ/บริการ ไว้ต่อ 
เจ้าหน้าท่ี  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
               ( นางอทุุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                          ( นาสาวหทัยภัทร  ดาวงษา)                                                 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                         (                                                      ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  /) ผู้ขาย   (  ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  850  บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง  850  บาท 
   

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน)                                              
                           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 



 
 

                                                                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที…่97/64…   วันที่  16 มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน (  )ขอซื้อ    (/  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  มีความประสงค์จะขอ  (  ) ซื้อพัสดุ ( / ) จ้างเปลี่ยนเติมน้ำยา
เครื่องปรับอากาศของโรงเรียนจำนวน   3 รายการของ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับอนุมัติเงินจาก
แผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้างพัสดุ เปลี่ยนเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนชุมชน
บ้านพระยืนเพ่ือของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 2. รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 
จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
1 
2 
3 

เปก้อน AC FCU MOTOR 
เปก้อน CONTROL UNIT 
ค่าแรง 

1 
1 
1 

1,000 
800 
700 

1,000 
800 
700 

 รวมเป็นเงินท้ังสิน( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 2,500 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 2,500 บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.......5......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ  ตำแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 
(3)                                      ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                       (นายพรชัย  บุญยืน) 
                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  
 

1.ข้าพเจ้า  ร้านสมพงษ์แอร์ 
อยู่3/1 ม17 ต.พระยืน อำเภอ. พระยืน  จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0810593902 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี …………………………………… 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
2 
3 

เปก้อน AC FCU MOTOR 
เปก้อน CONTROL UNIT 
ค่าแรง 

1 
1 
1 

1,000 
800 
700 

1,000 
800 
700 

 รวมเป็นเงินท้ังสิน( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 2,500 

 
 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
       4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ....5.... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 

5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน.......วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/
จ้าง  

เสนอมา    ณ    วันที่  16  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา      (ลงชื่อ   ร้านสมพงษ์แอร์  ผู้เสนอราคา 
              ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                           (  ร้านสมพงษ์แอร์) 
                        เจ้าหน้าที่                                                                                                               
                                                                                           ประทับตรา(ถ้ามี)        
                                        
 
                                                                            
                                       
                                            



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่  98 /64  วันที่  17 มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/
ขอจ้างพัสดุ /ร้านสมพงษ์แอร์เปลี่ยนเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนจำนวน   3 รายการ/งาน  เพื่อ
ใช้ในเครื่องปรับอากาศของโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคาร้าน ซึ่งมี
อาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น   เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   
จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

  1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง ร้านสมพงษ์แอร์เปลี่ยนเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียน
จำนวน  3 รายการ ในวงเงินเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน5วัน 
นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
  2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
                   ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่....................................................................................................... ....................... 
                                                          ลงชื่อ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)   
   
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)……………………………………………. 

                       (   นายพรชัย   บุญยืน )  
                                       ตำแหน่ง อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

 



ใบสั่งจ้าง 
       ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  49/64 
 ช่ือผู้รับ  ร้านสมพงษ์แอร์                                                                       วันท่ี  17  มีนาคม  2564 
  ที่อยู่ 3/1 ม.17 ตำบล พระยืน                                                                                โรงเรยีน ชุมนบ้านพระยืน     
  อำเภอ พระยืน    จังหวัด.ขอนแก่น                                                         ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านพระยืน 
 เลขประจำตัวผู้เสยีภาษี …………………                                               ตำบลพระยืน  อำเภอพระยืน 
 เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร................................                                       จังหวัดขอนแก่น 40320 
 ช่ือบัญชี............................................................... 
 ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามทีจ่้างร้านสมพงษ์แอร์ ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาลงวันท่ี  16  มีนาคม 2564  ไว้ต่อโรงเรียน 
ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้างตามรายการดังต่อไปนี้ 
ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 
จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
1 
2 
3 

เปก้อน AC FCU MOTOR 
เปก้อน CONTROL UNIT 
ค่าแรง 

1 
1 
1 

1,000 
800 
700 

1,000 
800 
700 

 รวมเป็นเงินท้ังสิน( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 2,500 

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 
 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5..... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่    22  มีนาคม  2564                                                                                                   
 3.  สถานท่ีส่งมอบ..โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน. 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบ ถา้ปรากฏวา่สินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 
 

  ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งจ้าง        ลงช่ือ  ร้านสมพงษ์แอร์   ผู้รับจ้าง                                                   

                (  นายพรชัย  บุญยืน )                                                                (   ร้านสมพงษ์แอร์      ) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน                 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที ่โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื 
        วันท่ี 22  เดือน มีนาคม พ.ศ 2564 
 ด้วย ร้านจ้าง ร้านสมพงษ์แอร์ เปลี่ยนเตมิน้ำยาเครื่องปรับอากาศได้ส่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   3  รายการ ตาม 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 49 /64    ลงวันท่ี 17  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564   ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   
เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    ( / ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

1. ครบกำหนด วันท่ี  22 เดือน   มีนาคม   พ.ศ   2564 
2. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 22 เดือน   มีนาคม  พ.ศ   2564. 
3. ได้ตรวจรับพัสด/ุบริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี                                                                         

วันท่ี   22   เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2564   ณ   โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ให้ถือว่าพัสด/ุบริการ ถูกต้อง
ครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  22  เดือน  มีนาคม  พ.ศ 2564 

4. ได้มอบพสัดุ/บริการ ไว้ต่อ เจ้าหนา้ที่  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางสาวอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา) 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  ) ผู้ขาย   ( / ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  2,500  บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง 2,500   บาท 

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน) 
                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 



 

                                                                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 95/64   วันที่  1 มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน (  )ขอซื้อ    (/  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  มีความประสงค์จะขอ  (  ) ซื้อพัสดุ ( / ) จ้างบริษัทโฮสติง โลตัส
ติดต้ังInvoice ของโรงเรียนจำนวน   1 รายการของ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  
วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้างพัสดุบริษัทโฮสติง โลตัสติดตั้งInvoice ของโรงเรียนชุมชน
บ้านพระยืนเพ่ือของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 2. รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
 

ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่-
Prayuen.ac.th-1ป ี

1 3,531 3,531 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน( สามพันห้าร้อยสามเอ็ดบาทถ้วน) 3,531 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 3,531บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.......5......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ  ตำแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 
(3)                                      ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                       (นายพรชัย  บุญยืน) 
                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  
 

1.ข้าพเจ้า บริษัท โฮสติง โลตัส จำกัด 
ทีอ่ยู่ 453 ถ.ลาดปลาเค้า แขวนจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.โทรศัพท์ 021054322 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105561216251 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
 

ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่-
Prayuen.ac.th-1ป ี

1 3,531 3,531 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน( สามพันห้าร้อยสามเอ็ดบาทถ้วน) 3,531 

 
 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
       4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ....5.... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 

5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน.......วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/
จ้าง  

เสนอมา    ณ    วันที่  1  เดอืน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา      (ลงชื่อ บริษัท โฮสติง โลตัส จำกัด  ผู้เสนอราคา 

              ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                       (   บริษัท โฮสติง โลตัส จำกัด ) 
                        เจ้าหน้าที่                                                                                                                    
 
                                                                                                        ประทับตรา(ถ้ามี)        
                                        
 
                                                                            
                                       
                                            



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่  96 /64  วันที่  2  มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/
ขอจ้างพัสดุ /ร้านจ้างบริษัทโฮสติง โลตัสติดตั้งInvoice ของโรงเรียนจำนวน   1 รายการ/งาน  เพื่อใช้ในงาน
ของโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคาร้าน ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้ว
ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน 3,531 บาท (สามพันห้าร้อยสามสิบเอด็บาทถ้วน) ดังนั้น   เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็น
ควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

  1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง ร้านจ้างบริษัทโฮสติง โลตัสติดตั้งInvoice ของโรงเรียนจำนวน  1 
รายการ ในวงเงินเงิน 3,531บาท (สามพันห้าร้อยเอ็ดบาทถ้วน)  กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน5วัน นับถัด
จากวันลงนามสัญญา 
  2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
                   ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่........................................................................................... ................................... 
                                                          ลงชื่อ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)   
   
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)……………………………………………. 

                       (   นายพรชัย   บุญยืน )  
                                            ตำแหน่ง อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระ
ยืน 



ใบสั่งจ้าง 
ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  48/64                                                                                  วันท่ี  2  มีนาคม  2564 
ช่ือผู้รับ  บริษัทโฮสติง โลตสั                                                                    โรงเรียน ชุมนบ้านพระยืน                                      
ที่อยู่ 453ถ.ลาดปลาเค้า แขวนจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม .                      ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านพระยืน                                         
   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี …………………                                               ตำบลพระยืน  อำเภอพระ     
เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร.........................                                                จังหวัดขอนแก่น 40320                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                
                                                                                                              

  ตามที่จ้างร้าน บริษัทโฮสติง โลตัส จำกัด     ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาลงวันท่ี  1  มีนาคม 2564  
ไว้ต่อโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้างตามรายการดังต่อไปนี ้

 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
 

ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่-
Prayuen.ac.th-1ป ี

1 3,531 3,531 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน( สามพันห้าร้อยสามเอ็ดบาทถ้วน) 3,531 

 
การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5..... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่    6   มีนาคม  2564                                                                                                   
 3.  สถานท่ีส่งมอบ..โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน. 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบ ถา้ปรากฏวา่สินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 
 

  ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งจ้าง        ลงช่ือ  บริษัทโฮสติง โลตสั จำกัด       ผู้รับจ้าง                                                   

                (  นายพรชัย  บุญยืน )                                                  (   บริษัทโฮสติง โลตสั จำกดั     ) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน                 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที ่โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื 
        วันท่ี 6  เดือน มีนาคม พ.ศ 2564 
 ด้วย ร้านจ้าง ร้านจา้งบริษัทโฮสตงิ โลตัสติดตั้งInvoice ไดส้่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   1  รายการ ตาม สญัญา/
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 48 /64    ลงวันท่ี 2  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564   ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน   เพื่อให้  (  
)  ผู้ตรวจรับ    ( / ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

1. ครบกำหนด วันท่ี  6  เดือน   มีนาคม   พ.ศ   2564 
2. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 6  เดือน   มีนาคม  พ.ศ   2564. 
3. ได้ตรวจรับพัสด/ุบริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี                                                                         

วันท่ี   6   เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2564   ณ   โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ให้ถือว่าพัสด/ุบริการ ถูกตอ้ง
ครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  6   เดือน  มีนาคม  พ.ศ 2564 

4. ได้มอบพสัดุ/บริการ ไว้ต่อ เจ้าหนา้ที่  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางสาวอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา) 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  ) ผู้ขาย   ( / ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  3,531 บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง 3,531  บาท 

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน) 
                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน                                           
ที่  102/64  วันที่  30  มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/ รายการ/งาน
พัสดุ  ซื้อพัสดุ  ซื้อกรอบเกรียตบิตัรกระจกของโรงเรยีนจำนวน  1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในงานการมอบเกียรตติิบัตรนักเรียน
ที่จบการศึกษาปีทุ6ของโรงเรียนจำนวนเงิน  1,863  บาท (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าทีไ่ด้เจรจา
ตกลงราคากับโปรแอนท์ ไอที ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคา 1,863 บาท(หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามบาท
ถ้วน) ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  
79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกลา่ว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

11. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างพัสดุ  ซื้อตลับหมึกของโรงเรียน เป็นผู้ขาย/ผูร้ับ จำนวน 1  รายการ
ในวงเงินจำนวน 1,863  บาท (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)  กำหนดเวลาส่งมอบ
พัสดุภายใน 5 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 

12. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
      ลงช่ือ.......................................... เจ้าหน้าที ่
            ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 

ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่....................................................................................................... ....................... 
                                                          ลงช่ือ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี 
                   ( นายมนัส  วิศวรักษ์)    
                                อนุมัติ 
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)…………………………….. 
              (      นายพรชัย  บุญยืน    )                                                  
                                                                                ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 

 
 
 
 



     ใบสั่งซื้อ 
                     ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  51 /2564 
ช่ือผู้รับ  โปรแอนท์ ไอที                                                                         วันท่ี 30  มีนาคม  2564                                              
เลขท่ี 19/1หมู่ที2่ ต.ศรสีงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม                     โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 เลขประจำตัวผู้เสยีภาษี3489900213077                                                 หมู่ที1่ บ้านพระยืน ตำบลพระยืน อำเภอ
พระยืน                                                                                              
เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร………………….                                   จังหวัดขอนแก่น                                                                              
ช่ือบัญช…ี…………………..                                                   
ธนาคาร………………………………สาขา……….. 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามที่ โปรแอนท์ ไอที  ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี  29  มีนาคม 2564 ไว้ต่อโรงเรียน ชุมชน
บ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี ้

 
ที ่

  

รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

กรอบเกียรติบัตร 27 ช้ิน 69 1,863 

     
 

รวมเป็นเงินท้ังสิน(หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) 1,863 

 
การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5...... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 2  เมษายน  2564  
                3.  สถานท่ีส่งมอบโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินคา้หรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ะบุไว้ในใบสั่ง
จ้าง 
 

ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งซื้อ                              ลงช่ือ       โปรแอรท์ไอที  ผู้รับจ้าง 

                (นายพรชัย  บุญยืน)                                                   (                           )                            
    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบส่งของ / ใบ 
 

กำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที่ โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื  
                                                  วันท่ี    เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2564 
 ด้วย ร้านไอทีเซอร์วิส ไดส้่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   1 รายการ  ตาม สญัญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 51 /64    
ลงวันท่ี  30  เดือน  มีนาคม พ.ศ 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    (/ ) คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

17. ครบกำหนด วันท่ี  2 เดือน เมษายน   พ.ศ  2564 
18. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 2  เดือน  เมษายน พ.ศ  2564 ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้         

เลขท่ี   12  วันท่ี 2  เดือน เมษายน พ.ศ 2564  ณโรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ให้ถือว่าพัสดุ/บริการ ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  30  เดือน  มีนาคม พ.ศ  2564 ได้มอบพัสดุ/บริการ ไว้ต่อ 
เจ้าหน้าท่ี  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นาสาวหทัยภัทร  ดาวงษา)                                                 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                      ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  /) ผู้ขาย   (  ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  1,863 บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง  1,863  บาท 
   

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน)                                              



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 101/64  วันที่  29 มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน ( /  )ขอซื้อ    (  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนมีความประสงค์จะขอ  (/  ) ซื้อพัสดุ (  ) จ้างพัสดุ  ซื้อซื้อกรอบเกรี
ยติบัตรกระจกของโรงเรียนจำนวน  1  รายการ/งาน  เพื่อใช้การมอบเกียรติติบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาปีที่ 
6 ของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง เพ่ือใช้ในการมอบเกียรติติบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาปีที่ 
6 ของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

ที ่

  

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

กรอบเกียรติบัตร 27 ชิ้น 69 1,863 

     
 

รวมเป็นเงินทั้งสิน(หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) 1,863 

 
 

 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน  1,863  บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.....5........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ       ตำแหน่ง ครู     ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา          ตำแหน่งครู                    กรรมการ 
(3)                                                      ตำแหน่ง ครู     กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                      (นายพรชัย  บุญยืน) 
                                                                       ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
         
 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  

1.ข้าพเจ้า                                    โดยโปรแอนท์ ไอที เซอร์วิส 
  เลขที1่9/1 หมู่ที ่2 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150โทรศัพท์  
 เลขประจำตัวผู้เสีย3489900213077  

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่

  

รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

กรอบเกียรติบัตร 27 ช้ิน 69 1,863 

     
 

รวมเป็นเงินท้ังสิน(หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) 1,863 

 
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ...5..... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
8. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน..5...วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/จ้าง  

 

เสนอมา    ณ    วันที่  29  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา          (ลงชื่อ     โปรแอนท์ไอที ผู้เสนอราคา 
         ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                                
          เจ้าหน้าที ่                                                                ประทับตรา(ถ้ามี)                           
                         
 
 
 
 
 
 



 

                                                                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 103/64   วันที่  29 มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน (  )ขอซื้อ    (/  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  มีความประสงค์จะขอ  (  ) ซื้อพัสดุ ( / ) จ้างพรกนกดีไซน์ทำป้าย
ปัจฉิมนิเทศ ของโรงเรียนจำนวน   2  รายการของ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  
วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้างพัสดุพรกนกดีไซน์ทำป้ายในงานปัจฉิมนิเทศ ของโรงเรียน
ชุมชนบ้านพระยืนเพ่ือของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 2. รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
2 
 

ป้ายปัจฉิมนิเทศ 
ป้ายถือสติกเกอร์/ฟิวบอร์น 

1 
5 

700 
250 

700 
250 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน(เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 950 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 950 บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.......5......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ  ตำแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 
(3)                                      ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                       (นายพรชัย  บุญยืน) 
                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  
 

1.ข้าพเจ้า พรกนกดีไซน์ 
ที่อยู่ 138หมู่12 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ 0829286264 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 340030020573 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
2 
 

ป้ายปัจฉิมนิเทศ 
ป้ายถือสติกเกอร์/ฟิวบอร์น 

1 
5 

700 
250 

700 
250 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน(เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 950 

 
 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
       4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ....5.... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 

5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน.......วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/
จ้าง  

เสนอมา    ณ    วันที่  29  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา      (ลงชื่อ) พรกนกดีไซน์ ผู้เสนอราคา 
              ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                           (    พรกนกดีไซน ์  ) 
                        เจ้าหน้าที่                                                                                                                    
 
                                                                                                    ประทับตรา(ถ้ามี)        
                                        
 
                                                                            
                                       
                                            



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่  104 /64  วันที่  30  มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/
ขอจ้างพัสดุ /จ้างพรกนกดีไซน์ทำป้ายปัจฉิมนิเทศ ของโรงเรียนจำนวน   2 รายการ/งาน  เพื่อใช้ในงานปัจฉิม
ของโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับพรกนกดีไซน์ ซึ่งมีอาชีพขาย/
รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน 950 บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนั้น   เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็น
ควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

  1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง พรกนกดีไซน์ทำป้ายปัจฉิม ของโรงเรียนจำนวน  2 รายการ ใน
วงเงินเงิน 950 บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 5วัน นับถัดจากวันลงนาม
สัญญา 
  2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
                   ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่.............................................................................................................................. 
                                                          ลงชื่อ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)   
   
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)……………………………………………. 

                       (   นายพรชัย   บุญยืน )  
                                      ตำแหน่ง อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

 



ใบสั่งจ้าง 
ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  52/64                                                                                  วันท่ี  30  มีนาคม  2564 
ช่ือผู้รับ  พรกนกดีไซน์                                                                               โรงเรียน ชุมนบ้านพระยืน                                      
ที่อยู่ 138 หมู่ ที1่2ถ.มะลิวลัย์ ต.บา้นทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น.                      ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านพระยืน                                           
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3400300205733                                                    ตำบลพระยืน  อำเภอพระ     
เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร.........................                                                จังหวัดขอนแก่น 40320                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                        
ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 
จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
1 
2 
 

ป้ายปัจฉิมนิเทศ 
ป้ายถือสติกเกอร์/ฟิวบอร์น 

1 
5 

700 
250 

700 
250 

 รวมเป็นเงินท้ังสิน(เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 950 

                                                                                         
                                                                                                              

  ตามที่จ้างพรกนกดไีซน์ ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาลงวันท่ี  29   มีนาคม 2564  ไว้ต่อโรงเรียน 
ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้างตามรายการดังต่อไปนี้ 

 
การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5..... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่    2   เมษายน  2564                                                                                                   
 3.  สถานท่ีส่งมอบ..โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน. 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบ ถา้ปรากฏวา่สินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 
 

  ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งจ้าง        ลงช่ือ  พรกนกดีไซน์  ผู้รับจา้ง                                                   

                (  นายพรชัย  บุญยืน )                                                                (พรกนกดีไซน์  ) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน                 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที ่โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื 
              วันท่ี 2 เดือน เมษายน  พ.ศ 2564 
 ด้วย ร้านจ้าง ร้านจา้งพรกนกดีไซน์ ได้ส่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   2 รายการ ตาม สญัญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 52 /64    ลงวันท่ี 30  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564   ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    ( 
/ ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

1. ครบกำหนด วันท่ี  2  เดือน   เมษายน   พ.ศ   2564 
2. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 1 เดือน   เมษายน  พ.ศ   2564. 
3. ได้ตรวจรับพัสด/ุบริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี 81                                                                        

วันท่ี   2  เดือน  เมษายน  พ.ศ  2564   ณ   โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ให้ถือว่าพัสด/ุบริการ ถูกตอ้ง
ครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  1   เดือน  เมษายน  พ.ศ 2564 

4. ได้มอบพสัดุ/บริการ ไว้ต่อ เจ้าหนา้ที่  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางสาวอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา) 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  ) ผู้ขาย   ( / ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  950 บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง 950   บาท 

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน) 
                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 63/64  วันที่  17  กุมภาพันธ์  2564 
เรื่อง     รายงาน ( /  )ขอซื้อ    (  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนมคีวามประสงค์จะขอ  (/  ) ซื้อพัสดุ (  ) จ้างพัสดุ  ซื้อกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก
แบบแขวนของโรงเรียนจำนวน  1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการจัดการเรยีนการสอนในช้ันเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ได้รับอนมุัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนไดต้รวจสอบแล้วเห็นควรดำเนนิการจัดซื้อ/จัดจา้งตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวง
กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    วงเงินการจัดซื้อจดัจ้างท่ีไม่ทำข้อตกลงเปน็หนังสือ  และวงเงิน
การจัดซื้อจดัจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี ้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซือ้/จ้าง เพื่อใช้ในการกำหนดจุดหรอืตำแหน่งขอบเขตความรับผดิชอบของนักเรียน
เป็นกลุ่มสีภายในโรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน รายละเอียดพสัดุและวงเงินท่ีจะขอซื้อ/ขอจ้าง 

ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

 

 

จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

 

 

2 

3 

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็กแบบแขวน 

-ขนาด 120×240ซม. 

-ขนาด120×120ซม 

กรอบอลูมิเนยีมอบขาวตดิหูแขวนบนและล่าง 

ค่าขนส่งและบรรจภุัณฑ ์

ภาษีมูลคา่เพิ่ม 

 

3 

6 

       

3,890 

2,090 

    

11,670 

12,540 

4,800 

2,030.70 

 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) 31,040.7

0 



 
3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 31,040.70 บาท 

 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.....5........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 

 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 

ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ       ตำแหน่ง ครู     ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา          ตำแหน่งครู                    กรรมการ 
(3)                                                      ตำแหน่ง ครู     กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                      (นายพรชัย  บุญยืน) 
                                                                       ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
         
 

 

 

 

 

 

 
 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  

1.ข้าพเจ้า                                    โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพโต้เจนนิค(สำนักงานใหญ่) 
  1034/29ซอยสะพานคู่ ถนนพระราม4แขวนทุ่มมะหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพโทรศัพท์065-945-6682 
 เลขประจำตัวผู้เสีย 0103535034727 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

 

 

จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

 

 

2 

3 

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็กแบบแขวน 

-ขนาด 120×240ซม. 

-ขนาด120×120ซม 

กรอบอลูมิเนยีมอบขาวตดิหูแขวนบนและล่าง 

ค่าขนส่งและบรรจภุัณฑ ์

ภาษีมูลคา่เพิ่ม 

 

3 

6 

 

3,890 

2,090 

    

11,670 

12,540 

4,800 

2,030.70 

 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) 31,040.7

0 

 
 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ...5..... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
9. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน..5...วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/จ้าง  

 

เสนอมา    ณ    วันที่  17  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา          (ลงชื่อ     โพโต้เจนนิค  ผู้เสนอราคา 
         ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                                
          เจ้าหน้าที่                                                                   ประทับตรา(ถ้ามี)                           



                         
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน                                           
ที่  64 /64  วันที่  18  กุมภาพันธ์  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/ 
รายการ/งานพัสดุ  ซื้อกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็กแบบแขวนของโรงเรียนจำนวน  1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระของโรงเรียนจำนวน  1 รายการ/จำนวนเงิน  
31,040.70 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคาซื้อผ้าต่วน
กับห้างสุพจน์ค้าผ้า ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคา31,040.70 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบ
บาทเจ็ดสิบสตางค์)  ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
13. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็กใช้ในการเรียนการสอนของ

โรงเรียนจำนวน  1 รายการ 

เป็นผู้ขาย/ผู้รับ จำนวน 1  รายการในวงเงินจำนวน 31,040.70  บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาท                                           
เจ็ดสิบสตางค์)   กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 5 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 

14. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
            ( นางสาวประภา  นามภเูขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่..............................................................................................................................  
                                                       ลงชื่อ.......................................... หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)    
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงชื่อ)…………………………….. 
              (      นายพรชัย  บุญยนื    )                                                  
                                                                  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
      



ใบสั่งซื้อ 
                       ใบสั่งจ้าง เลขที่  32  /2564 
ชื่อผู้รับ) ห้างหุ้นส่วนจำกัดโพโต้เจนนิค (สำนักงานใหญ่)                        วันที่  18  กุมภาพันธ์  2564 
  1034/29ซอยสะพานคู่  ถนนพระราม4   แขวนทุ่งมหาเมฆเขตสาทร    โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
กรุงเทพ                                                                                                 ที่อยู่ หมู่ที่1 บ้าน
พระยืน ตำบลพระยืน  
                                                                                   อำเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น40320 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010353503472                                                    
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.................................                    
ชื่อบัญชี............................................................... 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามท่ี  ห้างหุ้นส่วนจำกัดโพโต้เจนนิค (สาขาใหญ่)ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันที่  17  กุมภาพันธ์  2564 ไว้ต่อโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

 

 

จำนวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

 

 

2 

3 

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็กแบบแขวน 

-ขนาด 120×240ซม. 

-ขนาด120×120ซม 

กรอบอลูมิเนียมอบขาวติดหูแขวนบนและล่าง 

ค่าขนส่งและบรรจุภัณฑ์ 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

3 

6 

 

3,890 

2,090 

    

11,670 

12,540 

4,800 

2,030.70 

 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) 31,040.

70 
 



 
การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5...... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่  23  กุมภาพันธ์  2564  
               3.  สถานที่ส่งมอบโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้ว
เสร็จบริบูรณ์ 
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่
ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้สั่งซื้อ          ลงชื่อ  ห้างหุ้นส่วนจำกัดโพโต้เจนนิค      ผู้รับจ้าง 
                (นายพรชัย  บุญยืน)                              (                                              )                           
    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบส่งของ / ใบ 
 

กำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบตรวจรบัพสัดใุนงานซือ้หรืองานจา้ง 

 

       เขียนที่ โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื  
                                                  วันท่ี  23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ  2564 
 ด้วย  ห้างหุ้นส่วนจำกัดโพโตเ้จนนคิ (สำนักงานใหญ่)ไดส้่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   1 รายการ  ตาม สัญญา/
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 32 /64    ลงวันท่ี  18   เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    (/ ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

19. ครบกำหนด วันท่ี  23  เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ  2564 
20. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ  2564 ได้ตรวจรับพสัดุ/บริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    

เลขท่ี   RC-02022  ลงวันท่ี 23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ 2564  ณโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
ให้ถือว่าพัสดุ/บริการ ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ  2564 ได้มอบพัสดุ/บริการ ไว้
ต่อ เจ้าหน้าที่  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นาสาวหทัยภัทร  ดาวงษา)                                                 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                      ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  /) ผู้ขาย   (  ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  31,040.70 บาท   หักภาษ ี
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง  31,040.70 บาท 
   

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน)                                              
                           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 



 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 105/64  วันที่  30  มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน ( /  )ขอซื้อ    (  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนมคีวามประสงค์จะขอ  (/  ) ซื้อพัสดุ (  ) จ้างพัสดุ  ซื้ออาหารและเครื่องดื่มของ
นักเรียนจำนวน  1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการจัดการไปทัศนะศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนได้รับอนมุัติเงินจาก
แผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนไดต้รวจสอบแล้วเห็นควรดำเนนิการจัดซื้อ/จัดจา้งตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวง
กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    วงเงินการจัดซื้อจดัจ้างท่ีไม่ทำข้อตกลงเปน็หนังสือ  และวงเงิน
การจัดซื้อจดัจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี ้  

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง เพื่อใช้ในการช้ืออาหารและเครื่องดื่มในการเดินทางทัศนะศึกษา 
2. ของนักเรียนเป็นกลุม่สภีายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน รายละเอียดพัสดุและวงเงินท่ีจะขอซื้อ/ขอจ้าง 

ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

 

 

จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

 

 

 

 

ค่าบริการอาหารกลางวัน และเครือ่งดื่ม 88 

 

      50 

 

   4,400 

 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 4,400 



 
3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 4,400 บาท 

 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.....5........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 

 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 

ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ       ตำแหน่ง ครู     ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา          ตำแหน่งครู                    กรรมการ 
(3)                                                      ตำแหน่ง ครู     กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                      (นายพรชัย  บุญยืน) 
                                                                        ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
         
 

 

 

 

 

 

 



 
ใบเสนอราคา 

 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  

1.ข้าพเจ้า                                    โดยบริษัทออร่า ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด 
108หมู1่ถนนมิตรภาพ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์087-716-9669 
 เลขประจำตัวผู้เสีย 0405560003685 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

 

 

จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

 

 

 

 

ค่าบริการอาหารกลางวัน และเครือ่งดื่ม 88 

 

      50 

 

   4,400 

 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 4,400 

 
 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ...5..... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
10. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน..5...วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/จ้าง  

 

เสนอมา    ณ    วันที่  30  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา          (ลงชื่อ     ออร่า ออร์แกนิคฟาร์ม ผู้เสนอราคา 
         ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                                
          เจ้าหน้าที่                                                              ประทับตรา(ถ้ามี)                           
                         
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน                                           
ที่  106 /64  วันที่  31 มีนาคม    2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/ 
รายการ/งานพัสดุ  ซื้ออาหารกลางวันและเครื่องดื่มของนักเรียนจำนวน  1 รายการ/จำนวนเงิน  4,400 บาท 
(สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคาซื้อผ้าต่วนกับออร่าออร์แกนิคฟาร์ม ซึ่งมีอาชีพ
ขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคา4,400บาท (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/
จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
15. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างอาหารกลางวันละเครื่องดื่มในกิจกรรมทัศนศึกษาของ

โรงเรียนจำนวน  1 รายกา 

                                   เป็นผู้ขาย/ผู้รับ จำนวน 1  รายการในวงเงินจำนวน 4,400 บาท (สี่พันสี่ร้อยบาท
ถ้วน)   กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 5 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 

16. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
            ( นางสาวประภา  นามภเูขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่....................................................................................... ....................................... 
                                                      ลงชื่อ.......................................... หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)    
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงชื่อ)…………………………….. 
              (      นายพรชัย  บุญยนื    )                                                  
                                                                      
                                                               ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
      



ใบสั่งซื้อ 
                          ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  53  /2564 
ชื่อผู้รับ) ออร่าออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด                                                วันที่  5  เมษายน 2564 
 108หมู1่ถนนมิตรภาพ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง                 โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
   จังหวัดขอนแก่น                                                                             ที่อยู่ หมู่ที1่ บ้านพระยืน 
ตำบลพระยืน  
                                                                                  อำเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น40320 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0405560003685                                                    
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.................................                    
ชื่อบัญชี............................................................... 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามท่ี  ออร่าออร์แกนนิคฟาร์มได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันที่  5   เมษายน  2564 ไว้ต่อโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

 

 

จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

 

 

 

 

ค่าบริการอาหารกลางวัน และเครือ่งดื่ม 88 

 

      50 

 

   4,400 

 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 4,400 

 
 
การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5...... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่  5  เมษายน  2564  
               3.  สถานที่ส่งมอบโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 



 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้ว
เสร็จบริบูรณ์ 
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่
ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้สั่งซื้อ              ลงชื่อ  ออร่าออร์แกนิคฟาร์ม ผู้รับจ้าง 
                (นายพรชัย  บุญยืน)                                  (                                              )                            
    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบส่งของ / ใบ 
 

กำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที่ โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื  
                                                  วันท่ี  5  เดือน  เมษายน พ.ศ  2564 
 ด้วย  ออร่าออร์แกนิคฟาร์ม จำกดัไดส้่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   1 รายการ  ตาม สญัญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 53 /64    ลงวันท่ี  5  เดือน  เมษายน พ.ศ 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพือ่ให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    (/ 
) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

21. ครบกำหนด วันท่ี  5   เดือน  เมษายน พ.ศ  2564 
22. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 5  เดือน เมษายน พ.ศ  2564 ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี   

83/2564  ลงวันท่ี 5  เดือน  เมษายน  พ.ศ 2564  ณโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
ให้ถือว่าพัสดุ/บริการ ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  5  เดือน  เมษายน พ.ศ  2564 ได้มอบพัสดุ/บริการ ไว้ต่อ 
เจ้าหน้าท่ี  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นาสาวหทัยภัทร  ดาวงษา)                                                 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                      ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  /) ผู้ขาย   (  ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  4,400  บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง  4,400  บาท 
   

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน)                                              
                           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 107/64  วันที่  30  มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน (    )ขอซื้อ    ( / ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนมคีวามประสงค์จะขอ  (   ) ซื้อพัสดุ (/  ) จ้างพัสดุ  ค่าเหมารถพานกัเรียนไปทัศนะ
ศึกษานักเรียนจำนวน  1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการจัดการไปทัศนะศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนได้รับอนมุัติเงิน
จากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนไดต้รวจสอบแล้วเห็นควรดำเนนิการจัดซื้อ/จัดจา้งตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวง
กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    วงเงินการจัดซื้อจดัจ้างท่ีไม่ทำข้อตกลงเปน็หนังสือ  และวงเงิน
การจัดซื้อจดัจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี ้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซือ้/จ้าง เพื่อใช้ในการกำหนดจุดหรอืตำแหน่งขอบเขตความรับผดิชอบของนักเรียน
เป็นกลุ่มสีภายในโรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน รายละเอียดพสัดุและวงเงินท่ีจะขอซื้อ/ขอจ้าง 

ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

 

 

จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

 

 

 

 

ค่ารถไปทัศนะศึกษา 1 

 

      1,5000 

 

   1,5000 

 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 15,000 



 
3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 15,000 บาท 

 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.....5........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 

 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 

ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ       ตำแหน่ง ครู     ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา          ตำแหน่งครู                    กรรมการ 
(3)                                                      ตำแหน่ง ครู     กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                      (นายพรชัย  บุญยืน) 
                                                                     ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
         
 

 

 

 

 

 

 



 
ใบเสนอราคา 

 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  

1.ข้าพเจ้า                                    โดยผู้ประกอบการขนส่งนายจำรูญ  วรรณภาส 
82หมู่1 ตำบลปังเนียม อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์ 
 เลขประจำตัวผู้เสีย  

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

 

 

จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

 

 

 

 

ค่ารถไปทัศนะศึกษา 1 

 

      1,5000 

 

   1,5000 

 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 15,000 

 
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ...5..... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
11. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน..5...วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/จ้าง  

 

เสนอมา    ณ    วันที่  30  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา          (ลงชื่อ     นายจำรูญ  วรรณภาส ผู้เสนอราคา 
         ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                                
          เจ้าหน้าที่                                                                            ประทับตรา(ถ้ามี)                           
                         
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน                                           
ที่  108 /64  วันที่  31 มีนาคม    2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอจ้าง/ 
รายการ/งานพัสดุ  รถบสัไปทัศนะศึกษาของนักเรียนจำนวน  1 รายการ/จำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคาซื้อผ้าต่วนกับนายจำรูญ วรรณภาส ซึ่งมีอาชีพขาย/
รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคา 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ดังนั้น   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/
จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
17. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างรถบัสไปทัศนะศึกษาในกิจกรรมทัศนะศึกษาของโรงเรียน

จำนวน  1 รายการ 

                                   เป็นผู้ขาย/ผู้รับ จำนวน 1 รายการในวงเงินจำนวน15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)   กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 5 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 

18. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
            ( นางสาวประภา  นามภเูขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่....................................................................................................... ....................... 
                                                       ลงชื่อ.......................................... หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)    
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงชื่อ)…………………………….. 
              (      นายพรชัย  บุญยนื    )                                                  
                                                                      
                                                                ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
      



 

ใบสั่งจ้าง 
                          ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  54  /2564 
ชื่อผู้รับนายจำรูญ  วรรณภาส                                                           วันที่  5  เมษายน 2564 
 82หมู1่ ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง                                                    โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
   จังหวัดขอนแก่น                                                                             ที่อยู่ หมู่ที่1 บ้านพระยืน 
ตำบลพระยืน  
                                                                                  อำเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น40320 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                                   
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.................................                    
ชื่อบัญชี............................................................... 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามท่ี  นายจำรูญ  วรรณภาส         ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันที่  5   เมษายน  2564 ไว้ต่อโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

 

 

จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

 

 

 

 

ค่ารถไปทัศนะศึกษา 1 

 

      1,5000 

 

   1,5000 

 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 15,000 

 
 
การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5...... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่  5  เมษายน  2564  



               3.  สถานที่ส่งมอบโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
  6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตาม
รายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้สั่งซื้อ              ลงชื่อ    Daisyshopz     ผู้รับจ้าง 
                (นายพรชัย  บุญยืน)                                     (                                              )                            
    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบส่งของ / ใบ 
 

กำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที่ โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื  
                                                  วันท่ี  5  เดือน  เมษายน พ.ศ  2564 

 ด้วย  นายจำรูญ  วรรณภาส ได้ส่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   1 รายการ  ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
54 /64    ลงวันท่ี  5  เดือน  เมษายน พ.ศ 2564      ไว้ให้แก่โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรบั    (/ ) 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

23. ครบกำหนด วันท่ี  5   เดือน  เมษายน พ.ศ  2564 
24. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 5  เดือน เมษายน พ.ศ  2564 ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี   

/2564  ลงวันท่ี 5  เดือน  เมษายน  พ.ศ 2564  ณโรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ให้ถือว่าพัสดุ/บริการ ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  5  เดือน  เมษายน พ.ศ  2564 ได้มอบพัสดุ/บริการ ไว้ต่อ 
เจ้าหน้าท่ี  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
              ( นางอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                        ( นาสาวหทัยภัทร  ดาวงษา)                                                 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                       (                                    ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  /) ผู้ขาย   (  ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  1,5000  บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง  1,5000  บาท 
   

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน)                                              
                           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 109/64  วันที่  30  มีนาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน (/   )ขอซื้อ    ( ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนมคีวามประสงค์จะขอ  (/  ) ซื้อพัสดุ (  ) จ้างพัสดุ  ซื้อบัตรเข้าชมศูนย์การเรียนรู้
ของออร่าออร์แกนนิคฟาร์มของนักเรียนจำนวน  3  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการจัดกานเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ในออร่าออร์แกน
นิคฟาร์มของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนได้รับอนมุัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนไดต้รวจสอบแล้วเห็นควรดำเนนิการจัดซื้อ/จัดจา้งตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวง
กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    วงเงินการจัดซื้อจดัจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเปน็หนังสือ  และวงเงิน
การจัดซื้อจดัจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี ้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซือ้/จ้าง เพื่อใช้ในการเข้าชมและเรยีนรู้ในการไปทัศนะศึกษาของนักเรียนของ
โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน รายละเอียดพสัดุและวงเงินท่ีจะขอซื้อ/ขอจ้าง 

ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

 

 

จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

 

 

 

 

ค่าบริการศูนย์การเรียนรู ้

ฐานการเกษตร 

ฐานโคนม 

ฐานแปรรูปนม 

88 

 

      180 

 

   15,840 

 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งหมื่อนห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 15,840 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 15,840  บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.....5........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 

ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ       ตำแหน่ง ครู     ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา          ตำแหน่งครู                    กรรมการ 
(3)                                                      ตำแหน่ง ครู     กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                      (นายพรชัย  บุญยืน) 
                                                                      ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
         
 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  

1.ข้าพเจ้า                                    โดยบริษัทออร่า ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด 
108หมู1่ถนนมิตรภาพ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์087-716-9669 
 เลขประจำตัวผู้เสีย 0405560003685 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

 

 

จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

 

 

 

 

ค่าบริการศูนย์การเรียนรู ้

ฐานการเกษตร 

ฐานโคนม 

ฐานแปรรูปนม 

88 

 

      180 

 

   15,840 

 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 15,840 

 
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ...5..... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน..5...วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/จ้าง  

 

เสนอมา    ณ    วันที่  30  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา          (ลงชื่อ     ออร่า ออร์แกนิคฟาร์ม ผู้เสนอราคา 
         ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                                
          เจ้าหน้าที่                                                                            ประทับตรา(ถ้ามี)                           
                         
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน                                           
ที่  110 /64  วันที่  31 มีนาคม    2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/ 
รายการ/งานพัสดุ  ซื้ออาหารกลางวันและเครื่องดื่มของนักเรียนจำนวน  3 รายการ/จำนวนเงิน 15,840 บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคาจ่ายค่าเข้าชมในฐานการ
เกรียนรู้กับออร่าออร์แกนิคฟาร์ม ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคา15,840บาท (หนึ่งหมื่นห้า
พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วนบาทถ้วน)  ดังนั้น   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

                             จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
1.อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างค่าบัตรเข้าชมเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ในกิจกรรมทัศนะ
ศึกษาของโรงเรียนจำนวน  3 รายการเป็นผู้ขาย/ผู้รับ จำนวน 3  รายการในวงเงิน
จำนวน 15,840 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดเวลาส่งมอบ
พัสดุภายใน 5 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
2.ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 

      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
            ( นางสาวประภา  นามภเูขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่....................................................................................................... ....................... 
                                                          ลงชื่อ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)    
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงชื่อ)…………………………….. 
              (      นายพรชัย  บุญยนื    )                                                  
                                                             ตำแหนง่ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
      



ใบสั่งซื้อ 
 
                          ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  55 /2564 
ชื่อผู้รับ) ออร่าออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด                                                วันที่  5  เมษายน 2564 
 108หมู1่ถนนมิตรภาพ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง                 โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
   จังหวัดขอนแก่น                                                                            ที่อยู่ หมู่ที่1 บ้านพระยืน 
ตำบลพระยืน  
                                                                                 อำเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น40320 
เลขประจำตวัผู้เสียภาษี 0405560003685                                                    
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.................................                    
ชื่อบัญชี............................................................... 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามท่ี  ออร่าออร์แกนิคฟาร์มได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันที่  5   เมษายน  2564 ไว้ต่อโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 

 

 

จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

 

 

 

 

ค่าบริการศูนย์การเรียนรู ้

ฐานการเกษตร 

ฐานโคนม 

ฐานแปรรูปนม 

88 

 

      180 

 

   15,840 

 

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 15,840 

 
 
การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5...... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่  5  เมษายน  2564  



               3.  สถานที่ส่งมอบโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้ว
เสร็จบริบูรณ์ 
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่
ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้สั่งซื้อ              ลงชื่อ  ออร่าออร์แกนิคฟาร์ม ผู้รับจ้าง 
                (นายพรชัย  บุญยืน)                                 (                                              )                            
    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบส่งของ / ใบ 
 

กำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที่ โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื  
                                                  วันท่ี  5  เดือน  เมษายน พ.ศ  2564 
 ด้วย  ออร่าออร์แกนิคฟาร์ม จำกดัไดส้่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   1 รายการ  ตาม สญัญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 55 /64    ลงวันท่ี  5  เดือน  เมษายน พ.ศ 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพือ่ให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    (/ 
) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

25. ครบกำหนด วันท่ี  5   เดือน  เมษายน พ.ศ  2564 
26. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 5  เดือน เมษายน พ.ศ  2564 ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี   

82/2564  ลงวันท่ี 5  เดือน  เมษายน  พ.ศ 2564  ณโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
ให้ถือว่าพัสดุ/บริการ ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  5  เดือน  เมษายน พ.ศ  2564 ได้มอบพัสดุ/บริการ ไว้ต่อ 
เจ้าหน้าท่ี  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นาสาวหทัยภัทร  ดาวงษา)                                                 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                      ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  /) ผู้ขาย   (  ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  15,840  บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง  15,840  บาท 
   

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน)                                              
                           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 111/64  วันที่  15 เมษายน  2564 
เรื่อง     รายงาน ( /  )ขอซื้อ    (  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนมีความประสงค์จะขอ  (/  ) ซื้อพัสดุ (  ) จ้างพัสดุ  ซื้อสีทาอาคาร
เรียนการเรียนของโรงเรียนจำนวน  6  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในทาสีอาคารเรียนชั้นเรียนของโรงเรียนชุมชน
บ้านพระยืนได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง เพ่ือใช้ในเรียนการทาสีอาคารเรียนปรับภุมิทัศน์อารเรียนให้
น่าอยู่นา่เรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

ที ่

  

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Essence Trugh Shield SG Bast B9L 

สีน้ำมัน กระทิง 

Essence Trugh Shield SG Bast B9L 

สีรองพ้ืน 

รายได้ค่าแม่สี 

หัวเสาธง 

1 
1 
1 
1 

600 
2 

1,190 

335 

1,190 

1,890 

1.00 

215 

1,190 

335 

1,190 

1,890 

600 

215 

รวมเป็นเงินทั้งสิน(ห้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 5,635 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 5,635  บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.....5........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 

ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ       ตำแหน่ง ครู     ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา          ตำแหน่งครู                    กรรมการ 
(3)                                                      ตำแหน่ง ครู     กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                      (นายพรชัย  บุญยืน) 
                                                                        ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
         
 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  

1.ข้าพเจ้า                                    โดยบริษัท โฮมฮับ จำกัด 
  111หมู1่2 ถนนมีตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น40000  โทรศัพท์043-47266 
 เลขประจำตัวผู้เสีย 0345542000140 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 

ที ่

  

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Essence Trugh Shield SG Bast B9L 

สีน้ำมัน กระทิง 

Essence Trugh Shield SG Bast B9L 

สีรองพ้ืน 

รายได้ค่าแม่สี 

หัวเสาธง 

1 
1 
1 
1 

600 
2 

1,190 

335 

1,190 

1,890 

1.00 

215 

1,190 

335 

1,190 

1,890 

600 

215 

รวมเป็นเงินทั้งสิน(ห้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 5,635 

 
  ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ...5..... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน..5...วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/จ้าง  

 

เสนอมา    ณ    วันที่  15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา          (ลงชื่อ     บริษัทโฮมฮับ จำกัด   ผู้เสนอราคา 
         ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                                
          เจ้าหน้าที่                                                                            ประทับตรา(ถ้ามี)                           
                         
 
 



 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน                                           
ที่  112 /64  วันที่  16 เมษายน  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/ รายการ/งาน
พัสดุ  สีทาอาคารเรยีนของโรงเรียนจำนวน  6  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการทาอาคารเรยีนช้ันเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระ

ยืนของโรงเรียนจำนวน  6  รายการ/จำนวนเงิน  5.635บาท (ห้าพันหกร้อยสามสิบหา้บาทถ้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าทีไ่ด้เจรจา
ตกลงราคาช้ือสีทาอาคารเรียนกับบริษัทโฮมฮับ ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจา้งแล้วปรากฏว่าเสนอราคา  5,635  บาท (ห้าพันหก
สามสิบห้าบาทถ้วน)  ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผูเ้สนอราคารายดงักล่าว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

1.อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างช้ือสีทาอาคารเรยีนการเรียนปรับภมุิทัศนข์องโรงเรียน      เป็นผู้ขาย/
ผู้รับ จำนวน 6  รายการในวงเงินจำนวนเงิน  5.635บาท (ห้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)  
กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 5 วัน นับถัดจากวันลงนามสญัญา 
2.ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 

      ลงช่ือ.......................................... เจ้าหน้าท่ี 
            ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 

ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่....................................................................................................... ....................... 
                                                          ลงช่ือ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี 
                   ( นายมนัส  วิศวรักษ์)    
                                อนุมัติ 
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)…………………………….. 
              (      นายพรชัย  บุญยืน    )                                                  
                                                                          ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยีนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 
 
 



ใบสั่งซื้อ 
                             ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  56  /2564 
ช่ือผู้รับ)บริษัทโฮมฮบั จำกัด                                                                           วันท่ี  17  เมษายน  2564 
111/2ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000        โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 เลขประจำตัวผู้เสยีภาษี0345542000140                                                        หมู่ที1่ บ้านพระยืน ตำบลพระยืน 
อำเภอพระยืน                                                                                              
เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร………………….                                          จังหวัดขอนแก่น                                                                              
ช่ือบัญช…ี…………………..                                                   
ธนาคาร………………………………สาขา……….. 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามที่  บริษัทโฮมฮับจำกัด ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันท่ี  15 เมษายน 2564 ไว้ต่อโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รบัราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ที ่

  

รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Essence Trugh Shield SG Bast B9L 

สีน้ำมัน กระทิง 

Essence Trugh Shield SG Bast B9L 

สีรองพื้น 

รายได้ค่าแมส่ ี

หัวเสาธง 

1 
1 
1 
1 

600 
2 

1,190 

335 

1,190 

1,890 

1.00 

215 

1,190 

335 

1,190 

1,890 

600 

215 

รวมเป็นเงินท้ังสิน(ห้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 5,635 

 
การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5...... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที ่22 เมษายน 2564   
               3.  สถานท่ีส่งมอบโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินคา้หรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ะบุไว้ในใบสั่ง
จ้าง 

ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งซื้อ                    ลงช่ือ       บริษัทโอมฮับ       ผู้รับจ้าง 
                (นายพรชัย  บุญยืน)                                                     (                                       )                            
    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที่ โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื  
                                                  วันท่ี  22  เดือน  เมษายน พ.ศ  2564 
 ด้วย  บริษัทโฮมฮับไดส้่งมอบพัสด/ุบริการ จำนวน   6  รายการ  ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 56 /64    
ลงวันท่ี  17  เดือน  เมษายน พ.ศ 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    (/ ) 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

1.ครบกำหนด วันท่ี  22  เดือน เมษายน   พ.ศ  2564 
               2.ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 22  เดือน   เมษายน พ.ศ  2564 ได้ตรวจรับพัสด/ุบริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี   
DT640008540 ที ่ 22  เดือน  เมษายน พ.ศ 2564  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

ให้ถือว่าพัสดุ/บริการ ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  22  เดือน  เมษายน พ.ศ  2564 ได้มอบพัสดุ/บริการ ไว้ต่อ 
เจ้าหน้าท่ี  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นาสาวหทัยภัทร  ดาวงษา)                                                 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                      ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  /) ผู้ขาย   (  ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน 5,635 บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง  5,635  บาท 
   

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน)                                              
                           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 115/64  วันที่  26  เมษายน  2564 
เรื่อง     รายงาน ( /  )ขอซื้อ    (  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนมีความประสงค์จะขอ  (/  ) ซื้อพัสดุ (  ) จ้างพัสดุ  ซื้อสีทาอาคาร
เรียนการเรียนของโรงเรียนจำนวน  2  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในทาสีอาคารเรียนชั้นเรียนของโรงเรียนชุมชน
บ้านพระยืนได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง เพ่ือใช้ในเรียนการทาสีอาคารเรียนปรับภุมิทัศน์อาคารเรียน
ให้น่าอยู่น่าเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

ที ่

  

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

สีเบส  (สีทาภายนอก) 

ค่าแม่สี 

1ถัง 
1316 

 

985 

1.00 

985 
1316 

รวมเป็นเงินทั้งสิน(สองพันสามร้อยหนึ่งบาทถ้วน) 2,301 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 2,301บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.....5........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 

ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ       ตำแหน่ง ครู     ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา          ตำแหน่งครู                    กรรมการ 
(3)                                                      ตำแหน่ง ครู     กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                      (นายพรชัย  บุญยืน) 
                                                                       ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
         
 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  

1.ข้าพเจ้า                                    โดยบริษัท โฮมฮับ จำกัด 
  111หมู1่2 ถนนมีตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น40000  โทรศัพท์043-47266 
 เลขประจำตัวผู้เสีย 0345542000140 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 

ที ่

  

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

สีเบส  (สีทาภายนอก) 

ค่าแม่สี 

1ถัง 
1316 

 

985 

1.00 

985 
1316 

รวมเป็นเงินทั้งสิน(สองพันสามร้อยหนึ่งบาทถ้วน) 2,301 

 
  ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ...5..... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน..5...วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/จ้าง  

 

เสนอมา    ณ    วันที่  26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา          (ลงชื่อ     บริษัทโฮมฮับ จำกัด   ผู้เสนอราคา 
         ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                                
          เจ้าหน้าที่                                                                            ประทับตรา(ถ้ามี)          
                  
                         
 
 

 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน                                           
ที่  116 /64  วันที่  27 เมษายน  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/ รายการ/งาน
พัสดุ  สีทาอาคารเรยีนของโรงเรียนจำนวน  2  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการทาอาคารเรยีนช้ันเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระ

ยืนของโรงเรียนจำนวน  2 รายการ/จำนวนเงิน  2,301บาท (สองพันสามร้อยหนึ่งบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคาช้ือสีทา
อาคารเรยีนกับบริษัทโฮมฮับ ซึ่งมอีาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคา  2,301 บาท (สองพันสามร้อยหนึ่งบาทถ้วน)  
ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   
จึงเห็นควรจัดซื้อ/จดัจ้างจากผูเ้สนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

1.อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างช้ือสีทาอาคารเรยีนการเรียนปรับภมูิทัศน์ของโรงเรียน      เป็นผู้ขาย/
ผู้รับ จำนวน 2  รายการในวงเงินจำนวนเงิน  2,301บาท (สองพันสามร้อยสามหนึ่งบาทถ้วน)  
กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 5 วัน นับถัดจากวันลงนามสญัญา 
2.ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 

      ลงช่ือ.......................................... เจ้าหน้าท่ี 
            ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 

ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่....................................................................................................... ....................... 
                                                       ลงช่ือ.......................................... หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
                   ( นายมนัส  วิศวรักษ์)    
                                อนุมัติ 
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)…………………………….. 
              (      นายพรชัย  บุญยืน    )                                                  
                                                                          ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยีนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 
 
 
 
 



ใบสั่งซื้อ 
                             ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  58 /2564 
ช่ือผู้รับ)บริษัทโฮมฮบั จำกัด                                                                           วันท่ี  27 เมษายน  2564 
111/2ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000        โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 เลขประจำตัวผู้เสยีภาษี0345542000140                                                        หมู่ที1่ บ้านพระยืน ตำบลพระยืน 
อำเภอพระยืน                                                                                              
เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร………………….                                          จังหวัดขอนแก่น                                                                              
ช่ือบัญช…ี…………………..                                                   
ธนาคาร………………………………สาขา……….. 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามที่  บริษัทโฮมฮับจำกัด ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันท่ี  26  เมษายน 2564 ไว้ต่อโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งไดร้ับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ที ่

  

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

สีเบส  (สีทาภายนอก) 

ค่าแม่สี 

1ถัง 
1316 

 

985 

1.00 

985 
1316 

รวมเป็นเงินทั้งสิน(สองพันสามร้อยหนึ่งบาทถ้วน) 2,301 

 
การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5...... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่  30  เมษายน 2564   
               3.  สถานท่ีส่งมอบโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินคา้หรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ะบุไว้ในใบสั่ง
จ้าง 

ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งซื้อ                    ลงช่ือ       บริษัทโอมฮับ       ผู้รับจ้าง 
                (นายพรชัย  บุญยืน)                                                (                                       )                            
    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที่ โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื  
                                                  วันท่ี  30  เดือน  เมษายน พ.ศ  2564 
 ด้วย  บริษัทโฮมฮับไดส้่งมอบพัสด/ุบริการ จำนวน   2  รายการ  ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 58/64    
ลงวันท่ี  27  เดือน  เมษายน พ.ศ 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    (/ ) 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

1.ครบกำหนด วันท่ี  30  เดือน เมษายน   พ.ศ  2564 
               2.ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 30  เดือน   เมษายน พ.ศ  2564 ได้ตรวจรับพัสด/ุบริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี   
DT640009073 ที ่ 30  เดือน  เมษายน พ.ศ 2564  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

ให้ถือว่าพัสดุ/บริการ ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  30  เดือน  เมษายน พ.ศ  2564 ได้มอบพัสดุ/บริการ ไว้ต่อ 
เจ้าหน้าท่ี  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นาสาวหทัยภัทร  ดาวงษา)                                                 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                      ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  /) ผู้ขาย   (  ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน 2,301 บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง  2,301  บาท 
   

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน)                                              
                           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 117/64  วันที่  6 พฤษภาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน ( /  )ขอซื้อ    (  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนมคีวามประสงค์จะขอ  (/  ) ซื้อพัสดุ (  ) จ้างพัสดุ  ซื้อตลับหมึกใสเ่ครื่องถ่าย
เอกสารของโรงเรียนจำนวน  2  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในงานการถ่ายเอกสารต่างๆของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนได้รับอนมุัติ
เงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนไดต้รวจสอบแล้วเห็นควรดำเนนิการจัดซื้อ/จัดจา้งตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวง
กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    วงเงินการจัดซื้อจดัจ้างท่ีไม่ทำข้อตกลงเปน็หนังสือ  และวงเงิน
การจัดซื้อจดัจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี ้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซือ้/จ้าง เพื่อใช้ในการเปลี่ยนตลับหมึกในเครื่องถ่ายเอกสารของโรงเรยีนชุมชนบ้าน
พระยืน รายละเอียดพสัดุและวงเงินท่ีจะขอซื้อ/ขอจ้าง 

ที ่

  

รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

 

เปลี่ยนแทงค์MP287 

เปลี่ยนตลับหมึก 

1 

1 
 

200 

750 

200 

750 

     
 

รวมเป็นเงินท้ังสิน(เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 950 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน  950  บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.....5........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงนิในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออื่น ๆ   เห็นควรแต่งตัง้ผู้ตรวจรับพัสด/ุคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสด/ุคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ       ตำแหน่ง ครู     ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา          ตำแหน่งครู                    กรรมการ 
(3)                                                      ตำแหน่ง ครู     กรรมการ 

ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                      (นายพรชัย  บุญยืน) 
                                                                               ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  

1.ข้าพเจ้า                                    โดย ไอที เซอร์วิส 
  เลขที่ 441ถ. บ้านทุ่ม- มัญจาคีรี ต.พระยืน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์  
 เลขประจำตัวผู้เสีย  

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 

ที ่

  

รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

 

เปลี่ยนแทงค์MP287 

เปลี่ยนตลับหมึก 

1 

1 
 

200 

750 

200 

750 

     
 

รวมเป็นเงินท้ังสิน(เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 950 

 
 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ...5..... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
12. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน..5...วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/จ้าง  

 

เสนอมา    ณ    วันที่  6  เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา          (ลงชื่อ     ร้านไอที เซอร์วิส ผู้เสนอราคา 
         ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                                
          เจ้าหน้าที่                                                                            ประทับตรา(ถ้ามี)                           
                         
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน                                           
ที่  118/64  วันที่  7  พฤษภาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/ รายการ/งาน
พัสดุ  ซื้อพัสดุ  ซื้อซื้อตลับหมึกใสเ่ครื่องถ่ายเอกสารของโรงเรียนจำนวน  2  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในเครื่องถ่ายเอกสารของ
โรงเรียนจำนวนเงิน 950 บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าทีไ่ด้เจรจาตกลงราคากับร้านไอทีเซอร์วสิ ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้าง
แล้วปรากฏวา่เสนอราคา 950 บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

19. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างพัสดุ  ซื้อตลับหมึกของโรงเรียน เป็นผู้ขาย/ผูร้ับ จำนวน 2  รายการ
ในวงเงินจำนวน 950 บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  กำหนดเวลาส่งมอบพัสดภุายใน 5 
วัน นับถัดจากวันลงนามสญัญา 

20. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
      ลงช่ือ.......................................... เจ้าหน้าท่ี 
            ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 

ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่..............................................................................................................................  
                                                          ลงช่ือ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี 
                   ( นายมนัส  วิศวรักษ์)    
                                อนุมัติ 
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)…………………………….. 
              (      นายพรชัย  บุญยืน    )                                                  
                                                                                ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 

 
 
 
 
      



ใบสั่งซื้อ 
                     ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  59 /2564 
ช่ือผู้รับ ไอที เซอร์วสิ                                                                                วันท่ี  7  พฤษภาคม  2564                                              
เลขท่ี 441ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาครีี ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น              โรงเรียนชุมชนบ้านพระยนื 
 เลขประจำตัวผู้เสยีภาษี………………..                                                   หมู่ที1่ บ้านพระยืน ตำบลพระยืน อำเภอพระ
ยืน                                                                                              
เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร………………….                                     จังหวัดขอนแก่น                                                                              
ช่ือบัญช…ี…………………..                                                   
ธนาคาร………………………………สาขา……….. 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามที่  ไอที เซอร์วิส ไดเ้สนอราคา ตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี  6  พฤษภาคม 2564 ไว้ต่อโรงเรยีน ชุมชน
บ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี ้

 
ที ่

  

รายละเอียดพสัดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

 

เปลี่ยนแทงค์MP287 

เปลี่ยนตลับหมึก 

1 

1 
 

200 

750 

200 

750 

     
 

รวมเป็นเงินท้ังสิน(เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 950 

 
การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5...... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที ่12  พฤษภาคม  2564  
                3.  สถานท่ีส่งมอบโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินคา้หรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ะบุไว้ในใบสั่ง
จ้าง 

ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งซื้อ                              ลงช่ือ       ไอทีเซอร์วิส  ผู้รับจ้าง 

                (นายพรชัย  บุญยืน)                                                      (                                        
)                            
    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที่ โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื  
                                                  วันท่ี  12  เดือน พฤษภาคม พ.ศ  2564 
 ด้วย ร้านไอทีเซอร์วิส ไดส้่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   2 รายการ  ตาม สญัญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 59 /64    
ลงวันท่ี  7  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    (/ ) 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

27. ครบกำหนด วันท่ี  12  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ  2564 
28. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 12  เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ  2564 ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามใบส่งของ/ใบแจง้หนี้         

เลขท่ี   9  วันท่ี 12  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ 2564  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
ให้ถือว่าพัสดุ/บริการ ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  12  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ  2564 ได้มอบพัสด/ุบริการ ไว้
ต่อ เจ้าหน้าที่  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางอทุุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นาสาวหทัยภัทร  ดาวงษา)                                                 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                      ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  /) ผู้ขาย   (  ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  950  บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง  950  บาท 
   

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน)                                              
 



                                                                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 119/64   วันที่  10 พฤษภาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน (  )ขอซื้อ    (/  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  มีความประสงค์จะขอ  (  ) ซื้อพัสดุ ( / ) จ้างพัสดุร้านป้ายไวนิลทำ
ป้ายไวนิลของโรงเรียนจำนวน   5  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการในการติดตามประตูห้องเรียนของโรงเรียน
ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้างพัสดุจ้างบูมดิจิตอลไซน์มีเดีย จำกัดทำป้ายไวนิล ของ
โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนเพ่ือทำป้ายไวนิลติดประตูห้องเรียน 
 2. รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 

ไวนิลห้องสมุด260×100 CM 

ไวนิลโควิด121×145 CM 

ป้ายไวนิลงดใช้สนาม100×50 CM 

ป้ายไวนิลพอเพียง113×236 CM 

ป้ายไวนิลโครงไม1้00×500 CM 

 

2 
1 
2 
1 
8 
 
 
 

400 
450 
150 
450 
1200 

800 
450 
300 
450 
1200 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) 3,200 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 3,200  บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.......5......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ  ตำแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 
(3)                                      ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                       (นายพรชัย  บุญยืน) 
                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  
 

1.ข้าพเจ้า  บูมดิจิตอล ไซน์มีเดีย 
24/6หมู6่5ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์ 0945251526 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0405554002672 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 

ไวนิลห้องสมุด260×100 CM 

ไวนิลโควิด121×145 CM 

ป้ายไวนิลงดใช้สนาม100×50 CM 

ป้ายไวนิลพอเพียง113×236 CM 

ป้ายไวนิลโครงไม1้00×500 CM 

 

2 
1 
2 
1 
8 
 
 
 

400 
450 
150 
450 
1200 

800 
450 
300 
450 
1200 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) 3,200 

 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
       4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ....5.... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 

5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน.......วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/
จ้าง  

เสนอมา    ณ    วันที่  10  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2564 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา      (ลงชื่อ   บูมดิจิตอลไซน์มีเดีย  ผู้เสนอราคา 

              ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                   (                                      
) 
                        เจ้าหน้าที่                                                                                                                                
                                                                                                                     
ประทับตรา(ถ้ามี)                                                   



  
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่  120/64  วันที่  11 พฤษภาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/
ขอจ้างพัสดุ /ร้านบูมดิจิตอลไซน์มีเดียทำป้ายไวนิล ของโรงเรียนจำนวน   1 รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการติด
ป้ายประกาศติดตามประตูห้องเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคา
ร้าน ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน 3,200 บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น   
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

  1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างร้านป้ายDเด่น ของโรงเรียนจำนวน  2 รายการ ในวงเงิน จำนวน
เงิน 1,320 (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน5วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
  2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
                   ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่....................................................................................................... ....................... 
                                                          ลงชื่อ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)   
   
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)……………………………………………. 

                       (   นายพรชัย   บุญยืน )  
                                       ตำแหน่ง อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 



 

ใบสั่งจ้าง 
       ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  60/64 
 ช่ือผู้รับ   บูมดิจิตอลไซนม์ีเดีย จำกัด                                                        วันท่ี  11 พฤษภาคม  256 
  24/6หมู่6ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น               โรงเรียนชุมชนพระยืน                                                                                                       
                                                                                                                   ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านพระยืน 
 เลขประจำตัวผู้เสยีภาษี 0405554002672                                                   ตำบลพระยืน  อำเภอพระยืน 
 เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร................................                                        จังหวัดขอนแก่น 40320 
 ช่ือบัญชี............................................................... 
 ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามที่  จ้าง บูมดิจติอลไซน์มเีดียจำกัด  ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาลงวันท่ี  10  มีนาคม 2564  ไว้
ต่อโรงเรยีน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้างตามรายการดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 

ไวนิลห้องสมุด260×100 CM 

ไวนิลโควิด121×145 CM 

ป้ายไวนิลงดใช้สนาม100×50 CM 

ป้ายไวนิลพอเพียง113×236 CM 

ป้ายไวนิลโครงไม้100×500 CM 

 

2 
1 
2 
1 
8 

400 
450 
150 
450 
1200 

800 
450 
300 
450 
1200 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)   3,200 

 
การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5..... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่    14  พฤษภาคม  2564                                                                                                   
 3.  สถานท่ีส่งมอบ  โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน. 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินคา้หรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ะบุไว้ในใบสั่ง
จ้าง 

  ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งจ้าง        ลงชื่อ     บูมดิจิตอลไซนม์ีเดีย    ผู้รับจ้าง                                                   
                (  นายพรชัย  บุญยนื )                                                   (   บมูดิจติอลไซน์มีเดีย  ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน                 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที ่โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื 
        วันท่ี  14  เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2564 
 ด้วย ร้านจ้าง ช่ือบูมดิจติอลไซน์ทำป้ายไวนลิ ไดส้่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   5  รายการ ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ/
ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 60/64    ลงวันท่ี 11  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   เพื่อให้  (  )  
ผู้ตรวจรับ    ( / ) คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

1. ครบกำหนด วันท่ี  14  เดือน   พฤษภาคม     พ.ศ   2564 
2. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 14  เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ   2564. 
3. ได้ตรวจรับพัสด/ุบริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี 01130                                                                       

วันท่ี   14  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ  2564   ณ   โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ให้ถือว่าพัสด/ุบริการ ถูกต้อง
ครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  14   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ 2564 

4. ได้มอบพสัดุ/บริการ ไว้ต่อ เจ้าหนา้ที่  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางสาวอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา) 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  ) ผู้ขาย   ( / ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  3,200  บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง 3,200   บาท 

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน) 
                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 221/64  วันที่  25 พฤษภาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน ( /  )ขอซื้อ    (  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนมีความประสงค์จะขอ  (/  ) ซื้อพัสดุ (  ) จ้างพัสดุ  ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ของโรงเรียนจำนวน  9  รายการ/งาน  เพื่อใช้ติดมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักครูของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนได้รับ
อนุมัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง เพ่ือใช้ในติดมิเตอร์ไฟฟ้าที่บ้านพักครูของโรงเรียนชุมชนบ้าน
พระยืน รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

ที ่

  

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ปูนนกเขียว 

หิน 

ทราย 

ท่อ1/2 

กาว 

ข้อต่อ1/2 

สีน้ำ 
สีรองน้ำ 
ข้อต่อ3/4 

30ถุง 
4คิ้ว 
3คิ้ว 
2มัด 

1กระปุก 
20ตัว 
1ถัง 
1ถัง 
4ตัว 

125 

600 

550 

800 

250 

5 

1200 

950 

7 

3,750 
2400 
1650 
1600 
260 
100 
1200 
950 
28 



รวมเป็นเงินทั้งสิน(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) 11,938 

3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 11,938 บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.....5........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 

ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ       ตำแหน่ง ครู     ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา          ตำแหน่งครู                    กรรมการ 
(3)                                                      ตำแหน่ง ครู     กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                      (นายพรชัย  บุญยืน) 
                                                                        ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
         
 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  

1.ข้าพเจ้า                                    โดยรุ่งโรจนว์ัสดุก่อสร้าง 
  212/1หมู17 ถ.บ้านทุ่ม  ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น40320  โทรศัพท์043-266158 
 เลขประจำตัวผู้เสีย 0403556001388 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 

ที ่

  

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ปูนนกเขียว 

หิน 

ทราย 

ท่อ1/2 

กาว 

ข้อต่อ1/2 

สีน้ำ 
สีรองน้ำ 
ข้อต่อ3/4 

30ถุง 
4คิ้ว 
3คิ้ว 
2มัด 

1กระปุก 
20ตัว 
1ถัง 
1ถัง 
4ตัว 

125 

600 

550 

800 

250 

5 

1200 

950 

7 

3,750 
2400 
1650 
1600 
260 
100 
1200 
950 
28 

รวมเป็นเงินทั้งสิน(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) 11,938 

  ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ...5..... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน  5  วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/จ้าง  

 

เสนอมา    ณ    วันที่  25  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา         (ลงชื่อ     รุ่งโรจน์ วัสดุก่อสร้าง ผู้เสนอราคา 
         ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                                
          เจ้าหน้าที่                                                                            ประทับตรา(ถ้ามี)                           
                         



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน                                           
ที่  222 /64  วันที่  26 พฤษภาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/ 
รายการ/งานพัสดุ  ชื้อวัสดุก่อสร้างของโรงเรียนจำนวน  9  รายการ/งาน  เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนของ
โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนของโรงเรียนจำนวน  9 รายการ/จำนวนเงิน  11,938 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้า
ร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคาชื้อวัสดุก่อสร้างกับรุ่งโรจน์วัสดุก่อสร้าง ซ่ึง
มีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอ11,938 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)  ดังนั้น   
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

1.อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างชื้อมิเตอร์ไฟฟ้าของโรงเรียน      เป็นผู้ขาย/ผู้รับ จำนวน 9  
รายการในวงเงินจำนวนเงิน  11,938 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบแปด
บาทถ้วน) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 5 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
2.ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 

      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
            ( นางสาวประภา  นามภเูขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่...................................................................................... ........................................ 
                                                          ลงชื่อ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)    
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงชื่อ)…………………………….. 
              (      นายพรชัย  บุญยนื    )                                                  
                                                            ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

 



ใบสั่งซื้อ 
                             ใบสั่งจ้าง เลขที่  111 /2564 
ชื่อผู้รับ)หจก.รุ่งโรจน์ วัสดุก่อสร้าง                                                                        วันที่  26  
พฤษภาคม  2564 
212/1หมู่17 ถ.บ้านทุ่ม ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320   โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี0403556001388                                                        หมู่ที1่ บ้านพระยืน 
ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน                                                                                              
เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร………………….                                           จังหวัดขอนแก่น                                                                              
ชื่อบัญชี……………………..                                                   
ธนาคาร………………………………สาขา……….. 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามท่ี หจก.รุ่งโรจน์ วัสดุก่อสร้าง      ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันที่  25 พฤษภาคม 2564 ไว้ต่อโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 

ที ่

  

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ปูนนกเขียว 

หิน 

ทราย 

ท่อ1/2 

กาว 

ข้อต่อ1/2 

สีน้ำ 
สีรองน้ำ 
ข้อต่อ3/4 

30ถุง 
4คิ้ว 
3คิ้ว 
2มัด 

1กระปุก 
20ตัว 
1ถัง 
1ถัง 
4ตัว 

125 

600 

550 

800 

250 

5 

1200 

950 

7 

3,750 
2400 
1650 
1600 
260 
100 
1200 
950 
28 

รวมเป็นเงินทั้งสิน(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) 11,938 

 
การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5...... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 



 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564   
               3.  สถานที่ส่งมอบโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้ว
เสร็จบริบูรณ์ 
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่
ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 

ลงชื่อ.............................................ผู้สั่งซื้อ             ลงชื่อ หจก.รุ่งโรจน์ วัสดุก่อสร้าง        ผู้รับจ้าง 
                (นายพรชัย  บุญยืน)                                   (   หจก.รุ่งโรจน์ วัสดุก่อสร้าง             )                            
    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที่ โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื  
                                                  วันท่ี  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ  2564 
 ด้วย  หจก.รุ่งโรจน์ วัสดุก่อสร้าง      ส่งมอบพัสด/ุบริการ จำนวน   1  รายการ  ตาม สญัญา/ใบสั่งซือ้/ใบสั่งจ้าง 
เลขท่ี 111/64    ลงวันท่ี  26  เดือน พฤษภาคม เ พ.ศ 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ   
(/ คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

1.ครบกำหนด วันท่ี  31 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ  2564 
               2.ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 31  เดือน   พฤษภาคม พ.ศ  2564 ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    
เลขท่ี   31 วันท่ี 31  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ 2564  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

ให้ถือว่าพัสดุ/บริการ ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  31   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ  2564 ได้มอบพัสด/ุบริการ 
ไว้ต่อ เจ้าหน้าท่ี  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นาสาวหทัยภัทร  ดาวงษา)                                                 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                      ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  /) ผู้ขาย   (  ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน 11,938 บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง  11,938 บาท 
   

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน)                                              
                           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 123/64  วันที่  11 พฤษภาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน ( /  )ขอซื้อ    (  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนมีความประสงค์จะขอ  (/  ) ซื้อพัสดุ (  ) จ้างพัสดุ  ซื้อน้ำมันใส่
เครื่องตัดหญ้าของโรงเรียนจำนวน  1  รายการ/งาน  เพื่อตัดหญ้าที่สนามของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนได้รับ
อนุมัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง เพ่ือใช้ในการเติมเครื่องตัดหญ้าของโรงเรียนชุมชนบ้านพระ
ยืน รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

ที ่

  

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

น้ำมันGASOHOL 14.52 27.54 400 

รวมเป็นเงินทั้งสิน(สี่ร้อยบาทถ้วน) 400 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 400 บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.....5........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 

ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ       ตำแหน่ง ครู     ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา          ตำแหน่งครู                    กรรมการ 
(3)                                                      ตำแหน่ง ครู     กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                      (นายพรชัย  บุญยืน) 
                                                                       ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
         
 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  

1.ข้าพเจ้า                                    โดย ศรีประเชิญปิโตเลียม 
  356หมู1่   ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น40320  โทรศัพท์ 
 เลขประจำตัวผู้เสีย 04033536000866 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 

ที ่

  

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

น้ำมันGASOHOL 14.52 27.54 400 

รวมเป็นเงินทั้งสิน(สี่ร้อยบาทถ้วน) 400 

 
  ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ...5..... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน  5  วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/จ้าง  

 

เสนอมา    ณ    วันที่  11  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา         (ลงชื่อ     ศรีประเชิญปิโตเลียม    ผู้เสนอราคา 
         ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                                
          เจ้าหน้าที่                                                                            ประทับตรา(ถ้ามี)                           
                         
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน                                           
ที่  124 /64  วันที่  12 พฤษภาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/ รายการ/งาน
พัสดุ  ช้ือน้ำมันใส่เครื่องตัดหญา้ของโรงเรียนจำนวน  1  รายการ/งาน  เพื่อใช้เติมเครื่องตัดหญ้าของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ของโรงเรียนจำนวน  1 รายการ/จำนวนเงิน  400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจดั
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าท่ีไดเ้จรจาตกลงราคาช้ือมิเตอรไ์ฟฟ้ากับศรี
ประเชิญปโิตเลียม ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏวา่เสนอราคา  400  บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)  ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้าง
จากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

1.อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างช้ือน้ำมันเดิมเครื่องตัดหญ้าของโรงเรยีน      เป็นผู้ขาย/ผู้รบั จำนวน 1  
รายการในวงเงินจำนวนเงิน  400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)  กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 5 วัน 
นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
2.ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 

      ลงช่ือ.......................................... เจ้าหน้าท่ี 
            ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 

ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่....................................................................................................... ....................... 
                                                          ลงช่ือ.......................................... หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี 
                   ( นายมนัส  วิศวรักษ์)    
                                อนุมัติ 
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)…………………………….. 
              (      นายพรชัย  บุญยืน    )                                                  
                                                                          ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยีนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 
 
 
 



ใบสั่งซื้อ 
                             ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  62  /2564 
ช่ือผู้รับ)ศรีประเชิญปโิตเลียม                                                                            วันท่ี  12  พฤษภาคม  2564 
356หมู่1 ตำบลพระยืน  อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น 40320                   โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 เลขประจำตัวผู้เสยีภาษี0430536000866                                                      หมู่ที1่ บ้านพระยืน ตำบลพระยืน 
อำเภอพระยืน                                                                                              
เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร………………….                                         จังหวัดขอนแก่น                                                                              
ช่ือบัญช…ี…………………..                                                   
ธนาคาร………………………………สาขา……….. 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามที่ ศรีประเชิญปโิตเลียม      ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันท่ี  11  พฤษภาคม 2564 ไว้ต่อโรงเรยีน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ที ่

  

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

 

น้ำมันGASOHOL 14.52 27.54 400 

รวมเป็นเงินทั้งสิน(สี่ร้อยบาทถ้วน) 400 

 
การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5...... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 16  พฤษภาคม 2564   
               3.  สถานท่ีส่งมอบโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินคา้หรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ะบุไว้ในใบสั่ง
จ้าง 

ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งซื้อ                    ลงช่ือ ศรีประเชิญปโิตเลียม        ผู้รับจ้าง 
                (นายพรชัย  บุญยืน)                                   (                                       )                            
    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   
 
 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที่ โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื  
                                                  วันท่ี  16  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ  2564 
 ด้วย  ศรีประเชิญปิโตเลียม      สง่มอบพัสดุ/บริการ จำนวน   1  รายการ  ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
62/64    ลงวันท่ี  12  เดือน พฤษภาคม เ พ.ศ 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อให ้ (  )  ผู้ตรวจรับ   (/ )
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

1.ครบกำหนด วันท่ี  16 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ  2564 
               2.ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 15  เดือน   พฤษภาคม พ.ศ  2564 ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    
เลขท่ี   338340 ที ่ 16  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ 2564  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

ให้ถือว่าพัสดุ/บริการ ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  14   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ  2564 ได้มอบพัสด/ุบริการ 
ไว้ต่อ เจ้าหน้าท่ี  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นาสาวหทัยภัทร  ดาวงษา)                                                 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                      ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  /) ผู้ขาย   (  ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน 400 บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง   400  บาท 
   

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน)                                              
                           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 



 

                                                                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 127/64   วันที่  11 พฤษภาคม  2564 
เรื่อง     รายงาน (  )ขอซื้อ    (/  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  มีความประสงค์จะขอ  (  ) ซื้อพัสดุ ( / ) จ้างลิขิตการค้า รื้อถอน
สายแลนพร้อมติดตั้งสายไฟของโรงเรียนจำนวน   1  รายการของ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับอนุมัติ
เงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้างลิขิตการค้ารื้อสายแลนพร้อมติดตัง้สายไฟที่ห้องคอ ของ
โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนเพื่อของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 2. รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
 

รื้อถอนสายแลนรื้อถอนสายไฟ พร้อมติดตั้ง
สายไฟใหม่ห้องคอมจำนวน6จุด 

6จุด 
 

3,500 
 

       3,500 
 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 3,500 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน 3,500 บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.......5......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 
ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ  ตำแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 
(3)                                      ตำแหน่ง ครู  กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                       (นายพรชัย  บุญยืน) 
                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  
 

1.ข้าพเจ้า ลิขิตการค้า 
147 หมู1่7 ต.ภู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 441650โทรศัพท์  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3440500503703 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
 

รื้อถอนสายแลนรื้อถอนสายไฟ พร้อมติดตั้ง
สายไฟใหม่ห้องคอมจำนวน6จุด 

6จุด 
 

3,500 
 

       3,500 
 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 3,500 

 
 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
       4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ....5.... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 

5.กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน.......วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/
จ้าง  

เสนอมา    ณ    วันที่  11  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 

(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา      (ลงชื่อ)     ลิขิตการค้า     ผู้เสนอราคา 
              ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                         (    ลิขิตการค้า   ) 
                        เจ้าหน้าที่                                                                                                                             

ประทับตรา(ถ้ามี)        
                                                              
 
                                        
 
                                                                            
                                       



                                            
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่  128 /64  วันที่  12  พฤษภาคม  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/
ขอจ้างพัสดุ /จ้างลิขิตการค้ารื้อถอนสายแลนรื้อถอนสายไฟพร้อมติดตั้งสายไฟใหม่ที่ห้องคอม ของโรงเรียน
จำนวน   1  รายการ/ของโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับลิขิตการค้า 
ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน 3,500  บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น   เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   
จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

  1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง ลิขิตการค้ารื้อถอนสายแลนรื้อถอนสายไฟพร้อมติดตั้งสายไฟใหม่ที่
ห้องคอม ของโรงเรียนจำนวน  1  รายการ ในวงเงินเงิน 3,500 บาท (สาม พันห้าร้อยบาทถ้วน)  กำหนดเวลา
ส่งมอบพัสดุภายใน 5วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
  2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
 
      ลงชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่ 
                   ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่................................................................................................................... ........... 
                                                       ลงชื่อ.......................................... หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
                   ( นายมนัส  วิศวรกัษ์)   
   
                                อนุมัต ิ
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)……………………………………………. 

                       (   นายพรชัย   บุญยืน )  
                                        ตำแหน่ง อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 

 



 ใบสั่งจ้าง 
    

                                                                                                               ใบสั่งจ้าง เลขท่ี  64/64                                                                                                
ช่ือผู้รับ ลิขิตการค้า                                                                                 วันท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ  2564                                      
ที่อยู่ 147 หมู่ ที1่7ต.ภู่ทอง  อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม.                                   โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน                                          
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ……………………………………………             ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านพระยืน                                           
เลขบัญชีเงินฝากธานาคาร………………                                                     ตำบลพระยืน  อำเภอพระยืน    
ธนาคาร.................. สาขา……………….                                                    จังหวัดขอนแก่น 40320                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                        
                                   

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 
 

จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
 

รื้อถอนสายแลนรื้อถอนสายไฟ พร้อมติดตั้ง
สายไฟใหม่ห้องคอมจำนวน6จุด 

6จุด 
 

3,500 
 

       3,500 
 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 3,500 

                                                                                                                                                           

  ตามที่จ้างลิขติการค้า ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาลงวันท่ี  11 พฤษภาคม  2564  ไว้ต่อโรงเรียน 
ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้างตามรายการดังต่อไปนี้ 

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 
 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5..... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่    17   พฤษภาคม  2564                                                                                                   
 3.  สถานท่ีส่งมอบ..โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน. 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 
 5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันท่ีงานแล้วเสร็จบริบูรณ ์
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบ ถา้ปรากฏวา่สินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 
 

  ลงช่ือ.............................................ผู้สั่งจ้าง        ลงช่ือ  ลิขิตการค้า    ผู้รับจ้าง                                                   

                (  นายพรชัย  บุญยืน )                                                     (    ลิขิตการค้า    ) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน                 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 

 

       เขียนที ่โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื 
              วันท่ี 17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ 2564 
 ด้วย ร้านจ้าง ลิขติการค้า ไดส้่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   1  รายการ ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
64/64    ลงวันท่ี 17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564   ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    ( / ) 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

1. ครบกำหนด วันท่ี  17  เดือน  พฤษภาคม     พ.ศ   2564 
2. ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 17 เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ   2564. 
3. ได้ตรวจรับพัสด/ุบริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    เลขท่ี 10                                                                        

วันท่ี   17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ  2564   ณ   โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ให้ถือว่าพัสด/ุบริการ ถูกต้อง
ครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี  17   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ 2564 

4. ได้มอบพสัดุ/บริการ ไว้ต่อ เจ้าหนา้ที่  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
                  ( นางสาวอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                                           ( นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา) 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                                         (                                                ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  ) ผู้ขาย   ( / ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  3,500 บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง  3,500    บาท 

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน) 
                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบา้นพระยืน 
ที ่ 257/64  วันที่  13  กันยายน 2564 
เรื่อง     รายงาน ( /  )ขอซื้อ    (  ) ขอจ้างพัสดุ 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 ด้วย โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนมีความประสงค์จะขอ  (/  ) ซื้อพัสดุ (  ) จ้างพัสดุ  ซื้อวัสดุอุปกรณ์
การเรียนกระดาษถ่ายเอกสารของโรงเรียนจำนวน  1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  วิชาการ  งาน/โครงการ
.................................... 

 งานพัสดุ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามเสนอ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง  (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560   ข้อ 22  ข้อ 79 และกฎกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.2560   ข้อ 1   
จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านพระ
ยืน รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง 

ที ่

  

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

กระดาษถ่ายเอกสารA4 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

20 รีม 78 1,560 

    
109.20 
 

 1,669.20 



3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน  1,669.20บาท 
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน.....5........วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง 
 ที่มีการผลิต จำหน่าย  ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป     และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 

ไม่เกิน  500,000 บาท  ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
7. ข้อเสนออ่ืน ๆ   เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(1)  นางอุทุมพร  อุ่นใจ       ตำแหน่ง ครู     ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา          ตำแหน่งครู                    กรรมการ 
(3)                                                      ตำแหน่ง ครู     กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัต ิ
 
       (ลงชื่อ)…………………………….. 
                      (นายพรชัย  บุญยืน) 
                                                                       ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
         
 

 

 

 

 

 

 

 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  

1.ข้าพเจ้า                                    โดย บริษัท คลั 
รวมเป็นเงินทั้งสิน(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) 

งกระดาษขอนแก่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
  59/22หมู่ที่4 ถ ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์043-274082 
 เลขประจำตัวผู้เสีย 045560005564 

2.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
3.ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่

  

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

กระดาษถ่ายเอกสารA4 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

20 รีม 78 1,560 

    
109.20 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิน(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) 1,669.20 

 
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

4.คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ...5..... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
13. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน..5...วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/จ้าง  

 

เสนอมา    ณ    วันที่ 13  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
(ลงชื่อ)................................  ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา          (ลงชื่อ     คลังกระดาษ ขอนแก่น  ผู้เสนอ
ราคา 
         ( นางสาวประภา  นามภูเขียว)                                                                
          เจ้าหน้าที่                                                                            ประทับตรา(ถ้ามี)                           



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน                                           
ที่  258/64  วันที่  14  กันยายน  2564 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 

  ตามท่ี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน  ขอซื้อ/ 
รายการ/งานพัสดุ  ซื้ออุปกรณ์การเรียนกระดาษถ่ายเอกสารของโรงเรียนจำนวน  1  รายการ/งาน  เพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านพระของโรงเรียนจำนวน  1 รายการ/จำนวนเงิน  
1669.20 บาท (หนึ่งพนัหกร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 24  แล้ว นั้นในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคาซื้อ
กระดาษเอสี่ต่วนกับบริษัทคลังกระดาษขอนแก่นจำกัด ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคา 
1669.20  (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์))  ดังนั้น   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ  79   จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอ
ราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

21. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างกระดาษถ่ายเอกสารใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน         
เป็นผู้ขาย/ผู้รับ จำนวน 1  รายการในวงเงินจำนวน 1669.20 บาท (หนึ่งพันหก
ร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)    กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 5 วัน นับถัด
จากวันลงนามสัญญา 

22. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
      ลงช่ือ.......................................... เจ้าหน้าท่ี 
            ( นางสาวประภา  นามภูเขียว) 
ความเห็นหัวหน้าเจ้าที่.............................................................................................................................. 
                                                          ลงช่ือ.......................................... หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
                   ( นายมนัส  วิศวรักษ์)    
                                อนุมัติ 
                  ลงนามแล้ว 
      (ลงช่ือ)…………………………….. 
              (      นายพรชัย  บุญยืน    )                                              
                                                                          ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยีนชุมชนบ้านพระยืน 



     ใบสั่งซื้อ 
                     ใบสั่งจ้าง เลขที่  129 /2564 
ชื่อผู้รับ) บริษัทคลังกระดาษขอนแก่นจำกัด(สำนักงานใหญ่)  วันที่  14  กันยายน  2564 
  59/2ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000                    โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี0405560005564                               หมู่ที1่ บ้านพระยืน ตำบลพระยืน อำเภอ
พระยืน                                                                                              
เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร………………….              จังหวัดขอนแก่น                                                                              
ชื่อบัญชี……………………..                                                   
ธนาคาร………………………………สาขา……….. 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามท่ี  บริษัทคลังกระดาษขอนแก่นจำกัด(สาขาใหญ่)ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันที่  13  กันยายน 2564 ไว้ต่อโรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืนซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 

ที ่

  

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

กระดาษถ่ายเอกสารA4 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

20 รีม 78 1,560 

    
109.20 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิน(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) 1,669.20 

 
 
การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

 1.  กำหนดส่งมอบภายใน....5...... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง 
 2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 17   กันยายน  2564  
               3.  สถานที่ส่งมอบโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
 4.  ระยะเวลารับประกัน....................... 



 5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..............บาท  
(........................................................) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้ว
เสร็จบริบูรณ์ 
 6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบ ถ้าปรากฏว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่
ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้สั่งซื้อ          ลงชื่อ  บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น   ผู้รับจ้าง 
                (นายพรชัย  บุญยืน)                              (                                              )                            
    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบส่งของ / ใบ 
 

กำกับภาษี 
(ผู้ขายเป็นผู้จัดทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง 
 

       เขียนที่ โรงเรยีนชุมชนบ้านพระยนื  
                                               วันท่ี  17  เดือน  กันยายน  พ.ศ  2564 
 ด้วย  บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)ได้ส่งมอบพัสดุ/บริการ จำนวน   1 รายการ  ตาม 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 129 /64    ลงวันท่ี  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ 2564      ไว้ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านพระ
ยืน เพื่อให้  (  )  ผู้ตรวจรับ    (/ ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

       1.ครบกำหนด วันท่ี  17  เดือน กันยายน  พ.ศ  2564 
2.ส่งมอบ  เมื่อวันที ่ 17  เดือน   กันยาน พ.ศ  2564 ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้    
เลขท่ี   KC164H-152 วันท่ี 17   เดือน  กันยายน พ.ศ 2564  ณโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
ให้ถือว่าพัสดุ/บริการ ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันท่ี 17   เดือน  กันยายน พ.ศ 2564   ได้มอบพัสดุ/บรกิาร ไว้
ต่อ เจ้าหน้าที่  
จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบผลการ 

ตรวจรับ    ตามนยัข้อ 175 (4)    แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 
    (ลงช่ือ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
              ( นางอุทุมพร  อุ่นใจ) 
    (ลงช่ือ)………………………… กรรมการ 
                                                            ( นาสาวหทัยภัทร  ดาวงษา)                                                 
 
    (ลงช่ือ)…………………………. กรรมการ 
                                                   (                                                      ) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
  คณะกรรมการฯ/ผูต้รวจรับ   ได้ตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่  (  /) ผู้ขาย   (  ) ผู้รับจ้าง  เป็นจำนวนเงิน  1669.20 บาท   หักภาษี 
ณ  ที่จ่าย ……….….…บาท    หักคา่ปรับ ……………. บาท   คงเหลือจา่ยจริง  1669.20 บาท 
   

  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 
(ลงช่ือ)…………………………. เจ้าหน้าท่ี 
(ลงช่ือ)…………………………. หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                -  ทราบ 
(ลงช่ือ)………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     -  อนุมัติ 
 
       (ลงช่ือ)…………………………….. 
                     (นายพรชัย  บุญยืน)                                              
                           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 
+ 


