.

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 1/2563
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 4 รายการ เพื่อใช้งานทา
ความสะอาดสถานที่ภายในโรงเรียน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ................................... จานวน 2,100.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ทาความสะอาดสถานที่ภายในโรงเรียน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 2,100.00 บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์)
28 ตุลาคม 2562

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
28 ตุลาคม 2562

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
28 ตุลาคม 2562

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 1/ 2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 4 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4

รายละเอียดของพัสดุ

มือเสือ
ไม้กวาดดอกหญ้า
ไม้ถูพื้น
ไม้กวาดทางมะพร้าวตัดปลาย

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภิญญาพัชญ์
ภูวงค์)

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
35.00
20 อัน
25.00
30 อัน
20.00
20 อัน
30.00
20 อัน

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

35.00
25.00
20.00
30.00
รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

จานวนเงิน
350.00
750.00
400.00
600.00
2,100.00
2,100.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่

31 ตุลาคม 2562

ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้ านพระยื น ได้จัดซื้อพัสดุ จาก ร้านพระยืนจักรสาน ตามใบสั่งซื้อเลขที่
1/2563 ลงวั น ที่ 28 ตุ ล าคม 2562 ครบก าหนดส่ งมอบวั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2562 บั ด นี้ ผู้ ข าย
ได้ จั ด ส่ ง พั ส ดุ ตามหนั ง สื อ ส่ ง มอบของผู้ ข าย/ใบแจ้ ง หนี้ / ใบเสร็ จ รั บ เงิ น /บิ ล เงิ น สด เล่ ม ที่ 5
เลขที่ 18 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 2,100.00 บาท (สองพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน ) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางทองย่อย ภาระหันต์ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
31 ตุลาคม 2562

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 3/2563
วันที่ 29 ตุลาคม 2562
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 36 รายการ เพื่อใช้งาน
ห้องอนุบาลและกิจกรรมการแข่งขั้นปั้นดินน้ามันและปะติดกระดาษอนุบาล ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัด
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ ................................ จานวน 3,461.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
3. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานห้องอนุบาล การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
4. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 3,461.00 บาท (สามพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน )
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์ ตาแหน่ง ครูชานาญการ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์)
29 ตุลาคม 2562

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
29 ตุลาคม 2562

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
29 ตุลาคม 2562

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 3/ 2563 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 36 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายละเอียดของพัสดุ

คลิปหนีบสีเงิน
ตาข่ายใส่บอลรวม
เข็มทิศ
สีชอล์ค
แผ่นรองวาด
กระดาษ 100 ปอนด์
พลาสติกแข็ง
กระดาษทาปกแฟนซี
ถุงขยะดา
เทปติดสัน
ซองซิป
กรรไกร
กาวน้า
กาวแท่ง
กาวลาเท็กซ์
ปากกาลูกลื่น
ปากกาควอนตั้ม
ดินสอกด
ปากกาลูกลื่น
ไส้ดินสอ
กระดาษมันปู
กระดาษเทา-ขาว
เอ็นตราระฆัง
ดินน้ามัน KIDART 150 กรัม
ดินน้ามัน SMILE LID
ดินน้ามัน KIDART 100 กรัม
ดินน้ามัน ZAJA
ธงชาติผ้าร่ม

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
59.00
1 กระปุก
128.00
1 ผืน
233.00
2 อัน
68.00
2 กล่อง
67.00
1 แผ่น
23.00
3 แผ่น
104.00
2 แผ่น
61.00
2 ห่อ
55.00
1 กิโล
43.00
2 ม้วน
45.00
1 ใบ
25.00
4 อัน
35.00
1 หลอด
44.00
2 แท่ง
16.00
1 ขวด
8.00
1 ด้าม
10.00
2 ด้าม
17.00
1 แท่ง
11.00
1 ด้าม
16.00
1 หลอด
7.00
20 แผ่น
22.00
1 แผ่น
28.00
1 ม้วน
15.00
24 ก้อน
18.00
2 ก้อน
6.00
3 ก้อน
6.00
7 ก้อน
22.00
1 ผืน

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

59.00
128.00
233.00
68.00
67.00
23.00
104.00
61.00
55.00
43.00
45.00
25.00
35.00
44.00
16.00
8.00
10.00
17.00
11.00
16.00
7.00
22.00
28.00
15.00
18.00
6.00
6.00
22.00

59.00
128.00
466.00
136.00
67.00
69.00
208.00
122.00
55.00
86.00
45.00
100.00
35.00
88.00
16.00
8.00
20.00
17.00
11.00
16.00
140.00
22.00
28.00
360.00
36.00
18.00
42.00
22.00

ลาดับ
ที่

29
30

ลาดับ
ที่
31
32
33
34
35
36

รายละเอียดของพัสดุ

กาวลาเท็กซ์
กระดาษชาร์ทสีแผ่นใหญ่

รายละเอียดของพัสดุ

โปสเตอร์
โปสเตอร์ แผ่นใหญ่
กระดาษเทา – ขาว บาง
ลูกปิงปอง
ภาพกรอบวิทยาศาสตร์
ปากกาน้ามัน

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภิญญาพัชญ์
ภูวงค์)

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
1 ขวด
12 แผ่น

27.00
11.00

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
35.00
3 แผ่น
39.00
2 แผ่น
14.00
6 แผ่น
39.00
2 แพ๊ค
139.00
3 อัน
60.00
2 ด้าม

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

27.00
11.00

27.00
132.00

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

35.00
39.00
14.00
39.00
139.00
60.00
รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (สามพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

จานวนเงิน
105.00
78.00
84.00
78.00
417.00
120.00
3,461.00
3,461.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่

1 พฤศจิกายน 2562

ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก ร้านวิราวรรณ์ การค้า ตามใบสั่งซื้อเลขที่
2/2563 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 บัดนี้ ผู้ขาย ได้
จัดส่งพัส ดุ ตามหนังสือส่ งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้/ ใบเสร็จรับเงิน /บิลเงินสด เล่มที่ 10 เลขที่ 004
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 แล้วปรากฏว่างาน
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยส่งมอบเกิน
กาหนด จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญ
ฉบับ นี้ ให้ไว้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 36,045.00 บาท
(สามหมื่นหกพันสี่สิบห้าบาทถ้วน ) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นายมนัส วิศวรักษ์ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
1 พฤศจิกายน 2562

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 2/2563
วันที่ 29 ตุลาคม 2562
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ เพื่อใช้งาน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัด
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ ............................. จานวน 36,045.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้นอนุบาล
จนถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 36,045.00 บาท (สามหมื่นหกพันสี่สิบห้าบาทถ้วน )
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายมนัส วิศวรักษ์ ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์)
29 ตุลาคม 2562

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
29 ตุลาคม 2562

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
29 ตุลาคม 2562

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 2/ 2563 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของพัสดุ

1
2
3

ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้นอนุบาล
ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้น ป.1- ป.3
ชุดอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้น ป.4- ป.6

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภิญญาพัชญ์
ภูวงค์)

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
100.00
27 ชุด
195.00
80 ชุด
195.00
91 ชุด

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

100.00
195.00
195.00
รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (สามหมื่นหกพันสี่สิบห้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

จานวนเงิน
2,700.00
15,600.00
17,745.00
36,045.00
36,045.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่

1 พฤศจิกายน 2562

ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก ร้านวิราวรรณ์ การค้า ตามใบสั่งซื้อเลขที่
2/2563 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 บัดนี้ ผู้ขาย ได้
จัดส่งพัส ดุ ตามหนังสือส่ งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้/ ใบเสร็จรับเงิน /บิลเงินสด เล่มที่ 10 เลขที่ 004
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 แล้วปรากฏว่างาน
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยส่งมอบเกิน
กาหนด จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญ
ฉบับ นี้ ให้ไว้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 36,045.00 บาท
(สามหมื่นหกพันสี่สิบห้าบาทถ้วน ) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นายมนัส วิศวรักษ์ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
1 พฤศจิกายน 2562

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 4/2563
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน
ติ ด ตั้ งเครื่ อ งเสี ย งของโรงเรี ย น ซึ่ งได้ รั บ อนุ มั ติ เงิน จากแผนงานการจั ด การศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โครงการ ............................. จานวน 150.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานติดตั้งเครื่องเสียงของโรงเรียน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 150.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายวรการณ์ อุตถา ตาแหน่ง พนักงานราชการ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์)
12 พฤศจิกายน 2562

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
12 พฤศจิกายน 2562
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
12 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 4/ 2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1

รายละเอียดของพัสดุ

อะแดปเตอร์

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
150.00
1 ตัว

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

150.00

150.00

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภิญญาพัชญ์
ภูวงค์)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

150.00
150.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่

14 พฤศจิกายน 2562

ตามที่ โรงเรี ย นชุ ม ชนบ้ านพระยื น ได้ จั ด ซื้ อ พั ส ดุ จาก ร้า น อ.การไฟฟ้ า ตามใบสั่ งซื้ อ เลขที่
4/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 บัดนี้
ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ 17 เลขที่ 7
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 แล้วปรากฏว่างาน
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยส่งมอบเกิน
กาหนด จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญ
ฉบั บ นี้ ให้ ไว้ วัน ที่ 14 พฤศจิ กายน 2562 ผู้ ขายควรได้ รับ เงิน เป็ น จานวนเงินทั้ งสิ้ น 150.00 บาท
(หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นายวรการณ์ อุตถา )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
14 พฤศจิกายน 2562

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 5/2563
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน
ติ ด ตั้ งเครื่ อ งเสี ย งของโรงเรี ย น ซึ่ งได้ รั บ อนุ มั ติ เงิน จากแผนงานการจั ด การศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โครงการ ............................. จานวน 180.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
3. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานติดตั้งเครื่องเสียงของโรงเรียน
4. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 180.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน )
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายวรการณ์ อุตถา ตาแหน่ง พนักงานราชการ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์)
15 พฤศจิกายน 2562

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
15 พฤศจิกายน 2562
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
15 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 5/ 2563 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1

รายละเอียดของพัสดุ

วอยลาโพง

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
60.00
3 อัน

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

60.00

180.00

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภิญญาพัชญ์
ภูวงค์)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

180.00
180.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่

18 พฤศจิกายน 2562

ตามที่ โรงเรี ย นชุ ม ชนบ้ านพระยื น ได้ จั ด ซื้ อ พั ส ดุ จาก ร้า น อ.การไฟฟ้ า ตามใบสั่ งซื้ อ เลขที่
5/2563 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 บัดนี้
ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้/ ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ 17 เลขที่
20 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 แล้วปรากฏว่างาน
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยส่งมอบเกิน
กาหนด จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญ
ฉบั บ นี้ ให้ ไว้ วัน ที่ 18 พฤศจิ กายน 2562 ผู้ ขายควรได้ รับ เงิน เป็ น จานวนเงินทั้ งสิ้ น 180.00 บาท
(หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน ) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นายวรการณ์ อุตถา )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
18 พฤศจิกายน 2562

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 6/2563
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งานห้อง
ธุร การของโรงเรี ย น ซึ่ งได้ รั บ อนุ มั ติ เงิน จากแผนงานการจัด การศึ ก ษาระดับ การศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน โครงการ
............................. จานวน 395.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เ ป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
5. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานห้องธุรการของโรงเรียน
6. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 395.00 บาท (สามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน )
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายปริยฉัตร หาญโย ตาแหน่ง ธุรการโรงเรียน เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์)
15 พฤศจิกายน 2562

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
15 พฤศจิกายน 2562
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
15 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 6/ 2563 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1

รายละเอียดของพัสดุ

กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
79.00
5 รีม

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

79.00

395.00

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (สามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภิญญาพัชญ์
ภูวงค์)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

395.00
395.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่

18 พฤศจิกายน 2562

ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จากัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่
6/2563 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 บัดนี้
ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน /บิลเงินสด เล่มที่ - เลขที่
1110116003139 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 แล้วปรากฏว่างาน
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยส่งมอบเกิน
กาหนด จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญ
ฉบั บ นี้ ให้ ไว้ วัน ที่ 18 พฤศจิ กายน 2562 ผู้ ขายควรได้ รับ เงิน เป็ น จานวนเงินทั้ งสิ้ น 395.00 บาท
(สามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน ) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นายปริยฉัตร หาญโย )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
18 พฤศจิกายน 2562

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 7/2563
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 11 รายการ เพื่อใช้งาน
ปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 6,150.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานปรับปรุงหน้าห้องสมุดและทาที่เก็บขยะ
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 6,150.00 บาท (หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายมนัส วิศวรักษ์ ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์)
26 พฤศจิกายน 2562

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
26 พฤศจิกายน 2562
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
26 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 7/ 2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 11 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายละเอียดของพัสดุ

บล็อก
ปูนนกเขียว
ทราย
สีรองพื้นกันสนิมเทา
สีน้ามัน
แปรงทาสี
น้ามันสน
กลอนขวาง
เหล็กกล่อง
ตาข่ายถัก
ลวดเชื่อมโกเบแดง

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภิญญาพัชญ์
ภูวงค์)

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
6.00
100 ก้อน
125.00
4 ถุง
550.00
1 คิว
130.00
1 กระป๋อง
130.00
1 กระป๋อง
20.00
2 อัน
35.00
2 ขวด
80.00
3 ชุด
160.00
9 กล่อง
2,300.00
1 ม้วน
150.00
1 ห่อ

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

6.00
600.00
125.00
500.00
550.00
550.00
130.00
130.00
130.00
130.00
20.00
40.00
35.00
70.00
80.00
240.00
160.00
1,440.00
2,300.00 2,300.00
150.00
150.00
รวมเงิน
395.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 6,150.00

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่

29 พฤศจิกายน 2562

ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก หจก.สินรุ่งโรจน์ วัสดุก่อสร้าง ตามใบสั่งซื้อ
เลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ 051
เลขที่ 20 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 แล้วปรากฏว่างาน
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยส่งมอบเกิน
กาหนด จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญ
ฉบับ นี้ ให้ไว้ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 6,150.00 บาท
(หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นายมนัส วิศวรักษ์ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
29 พฤศจิกายน 2562

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 8/2563
วันที่ 6 ธันวาคม 2562
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 2 รายการ เพื่อใช้งานชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และห้องธุรการโรงเรียน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โครงการ ............................. จานวน 2,653.60 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และห้องธุรการโรงเรียน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 2,653.60 บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบ
สตางค์ )
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์)
6 ธันวาคม 2562

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
6 ธันวาคม 2562
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
6 ธันวาคม 2562

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 8/ 2563 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 2 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2

รายละเอียดของพัสดุ

กระดาษถ่ายเอกสาร A4
เครื่องเย็บ office way

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
78.00
10 รีม
1,700.00
1 เครื่อง

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

78.00
780.00
1,700.00 1,700.00
รวมเงิน 2,480.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
173.60
รวมเป็นเงินทั้งสิน (สองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) 2,653.60

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภิญญาพัชญ์
ภูวงค์)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่

6 ธันวาคม 2562

ตามที่ โ รงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นพระยื น ได้ จั ด ซื้ อ พั ส ดุ จาก บริษั ท คลั งกระดาษ ขอนแก่ น จ ากั ด
ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 9 ธันวาคม 2562
บัดนี้ ผู้ ขาย ได้จั ดส่ งพัสดุ ตามหนั งสือส่งมอบของผู้ ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน /บิลเงิน สด เล่ มที่ เลขที่ KC162L-038 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 2,653.60 บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบ
สามบาทหกสิบสตางค์ ) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางทองย่อย ภาระหันต์ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
9 ธันวาคม 2562

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 10/2563
วันที่ 23 ธันวาคม 2562
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 9 รายการ เพื่อใช้งาน
จัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โครงการ ............................. จานวน 1,676.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
3. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 1,676.00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน )
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวหทัยภัทร ดาวงษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์)
23 ธันวาคม 2562

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
23 ธันวาคม 2562
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
23 ธันวาคม 2562

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 10/ 2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 9 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายละเอียดของพัสดุ

กระดาษถ่ายเอกสาร A4
หมึกเติมไวท์บอร์ด
ปากกาไวท์บอร์ดไฟล๊อต
ลูกปิงปอง
แฟ้ม
สติ๊กเกอร์
เทปใส
MAX
คลิปดา

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวภิญญาพัชญ์
ภูวงค์)

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
78.00
5 รีม
65.00
1 ขวด
212.50
2 กล่อง
70.00
1 มัด
280.00
1 แพค
85.00
2 แพค
65.00
2 แพค
95.00
1 ชุด
17.00
3 กล่อง

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

78.00
65.00
212.50
70.00
280.00
85.00
65.00
95.00
17.00
รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

จานวนเงิน
390.00
65.00
425.00
70.00
280.00
170.00
130.00
95.00
51.00
1,676.00
1,676.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่

25 ธันวาคม 2562

ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก ร้านเรียมรวย ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2563
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 26 ธันวาคม 2562 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ
ตามห นั งสื อ ส่ งมอบ ของผู้ ข าย/ใบ แจ้ ง ห นี้ /ใบ เสร็ จ รั บ เงิ น /บิ ลเงิ น ส ด เล่ มที่ 01 เลขที่ 12
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,676.30 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ด
สิบหกบาทถ้วน ) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางหทัยภัทร ดาวงษา )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
25 ธันวาคม 2562

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 11/2563
วันที่ 8 มกราคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ เพื่อใช้งานจัด
กิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โครงการ ............................. จานวน 1,185.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
5. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 1,185.00 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน )
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวหทัยภัทร ดาวงษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
8 มกราคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
8 มกราคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
8 มกราคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 11/ 2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3

รายละเอียดของพัสดุ

กรอบรูป A4 (410)
กรอบรูป A4 (78)
กรอบรูป A4 (3022)

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
75
4
65
11
85
2

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

75
65
85

300
715
170

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

1,185.00
1,185.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 9 มกราคม 2563
ตามที่ โ รงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นพระยื น ได้ จั ด ซื้ อ พั ส ดุ จาก บิ๊ ก ซุ ป เปอร์ ถู ก ตามใบสั่ ง ซื้ อ เลขที่
11/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 9 มกราคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่ง
พั ส ดุ ตามหนั ง สื อ ส่ ง มอบของผู้ ข าย/ใบแจ้ ง หนี้ / ใบเสร็ จ รั บ เงิ น /บิ ล เงิ น สด เล่ ม ที่ 01 เลขที่ 415
ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 9 มกราคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,185.00 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อย
แปดสิบห้าบาทถ้วน ) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางสาวหทัยภัทร ดาวงษา )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
9 มกราคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 12/2563
วันที่ 9 มกราคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 2 รายการ เพื่อใช้งานจัด
กิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โครงการ ............................. จานวน 960.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
7. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 960.00 บาท (เก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน )
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางอุทุมพร อุ่นใจ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
9 มกราคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
9 มกราคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
9 มกราคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 12/ 2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 2 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2

รายละเอียดของพัสดุ

ป้ายวันเด็ก (200x360)
ป้าย O-Net (190x140)

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
700
1
260
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

700
260

700
260

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (เก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

960.00
960.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 10 มกราคม 2563
ตามที่ โ รงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นพระยื น ได้ จั ด ซื้ อ พั ส ดุ จาก พรกกนก ดี ไซน์ ตามใบสั่ งซื้ อ เลขที่
12/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 10 มกราคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้
จัดส่งพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ 34 เลขที่ 1986-1
ลงวันที่ 9 มกราคม 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 960.00 บาท (เก้าร้อยหกสิบบาท
ถ้วน ) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางอุทุมพร อุ่นใจ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
10 มกราคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 13/2563
วันที่ 13 มกราคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 29 รายการ เพื่อใช้งาน
จัดการเรียนชั้น อนุ บาล ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการ
............................. จานวน 2,473.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิ นการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
9. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
10. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 2,473.00 บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชนม์นิภา หน่อสีดา ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
13 มกราคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
13 มกราคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
13 มกราคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 13/ 2563 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 29 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

รายละเอียดของพัสดุ

กระดาษถ่ายเอกสาร A4
สันรูดพลาสติก สีเขียว
สันรูดพลาสติก สีเหลือง
ทรายสี
ตากลิ้ง
กระดาษการ์ดสี A4
กระดาษสีน้าตาล A4
เทปกาว 2 หน้าบาง
สมุดวาดเขียน
ผ้าขนหนูไมโครพิมพ์ลาย
เชือกขาว
กาวลาเท็กซ์
สีโปสเตอร์ สีน้าเงิน
สีโปสเตอร์ สีแดง
สีโปสเตอร์ สีเหลือง
สีโปสเตอร์ สีดา
สีโปสเตอร์ สีขาว
ปากกาเคมี 2 หัว
ปากกาไวท์บอร์ด Monami สีน้าเงิน
ปากกาไวท์บอร์ด หัวกลม สีแดง
ปากกาไวท์บอร์ด หัวกลม สีน้าเงิน
กาวน้า
ฟุตเหล็ก
จานสี
สตื๊กเกอร์

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
118
5
36
2
36
1
10
9
10
3
110
1
80
2
30
1
10
28
29
2
27
1
14
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
14
3
28
1
20
1
20
1
32
1
20
1
8
5
35
4

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

118
36
36
10
10
110
80
30
10
29
27
14
20
20
20
20
20
14
28
20
20
32
20
8
35

590
72
36
90
30
110
160
30
280
58
27
14
20
20
20
20
20
42
28
20
20
32
20
40
140

ลาดับ
ที่
26
27
28
29

รายละเอียดของพัสดุ

กระดาษเทาขาว
สติ๊กเกอร์ลาเบล
แฟ้มสอด
ไส้แฟ้ม

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
19
10
50
1
50
3
144
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

19
50
50
144
รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (สองพันสี่ร้อยเจ็กสิบสามบาทถ้วน)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

จานวนเงิน
190
50
150
144
2,473.00
2,473.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 13 มกราคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น ตามใบสั่งซื้อเลขที่
13/2563 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 13 มกราคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้
จัดส่งพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ - เลขที่ 0163-223
ลงวันที่ 11 มกราคม 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 13 มกราคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 2,473.00 บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ด
สิบสามบาทถ้วน ) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางสาวชนม์นิภา หน่อสีดา )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
13 มกราคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 14/2563
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ เพื่อใช้งาน
จัดการในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 600.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
11. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
12. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 600.00 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
3 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
3 กุมภาพันธ์ 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
3 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 14/ 2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3

รายละเอียดของพัสดุ

ชุดแม่กุญแจ 38 มม.
ชุดแม่กุญแจ 40 มม.
ชุดแม่กุญแจ 30 มม.

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
100
2
220
1
180
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

100
220
180

200
220
180

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (หกร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

600.00
600.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ตามที่ โรงเรี ย นชุ ม ชนบ้ านพระยื น ได้ จั ด ซื้ อ พั ส ดุ จาก หจก.สิ น รุ่งโรจน์ ตามใบสั่ งซื้ อ เลขที่
14/2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้
จั ดส่ งพั ส ดุ ตามหนั งสื อส่ งมอบของผู้ ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จ รับ เงิน/บิ ล เงิน สด เล่ มที่ 051 เลขที่ 27
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 600.00 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางทองย่อย ภาระหันต์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
3 กุมภาพันธ์ 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 15/2563
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งานจัด
กิจกรรมเนื่องในงานวันขึ้น ปี ใหม่ ปี 2563 ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โครงการ ............................. จานวน 700.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
13. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
14. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 700.00 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน )
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางอุทุมพร อุ่นใจ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
3 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
3 กุมภาพันธ์ 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
3 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 15/ 2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1

รายละเอียดของพัสดุ

ป้ายปีใหม่ (200x360)

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
700
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

700

700

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

700.00
700.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ตามที่ โ รงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นพระยื น ได้ จั ด ซื้ อ พั ส ดุ จาก พรกนก ดี ไซน์ ตามใบสั่ ง ซื้ อ เลขที่
15/2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้
จัดส่งพัสดุ ตามหนั งสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงิน สด เล่มที่ 32 เลขที่ 1984
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 700.00 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางอุทุมพร อุ่นใจ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
3 กุมภาพันธ์ 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 16/2563
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 20 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 9,081.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
15. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
16. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 9,081.00 บาท (เก้าพันแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน )
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวหทัยภัทร ดาวงษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
3 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
3 กุมภาพันธ์ 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
3 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 16/ 2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 20 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายละเอียดของพัสดุ

ธงตราสัญลักษณ์ 60x90
กระดาษถ่ายเอกสาร A4
ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ 15x21
ภาพกรอบวิทยาศาสตร์
ปพ.5
แฟ้มโชว์เอกสาร
สมุดรายงานประจาตัวนักเรียน
บัตรบันทึกสุขภาพ
สมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ป.6
กระดาษถ่ายเอกสาร A4
ตรายางหมึกในตัว
ธงชาติผ้าร่ม 50x75
ธง ว.ป.ร.
ธงชาติผ้าร่ม 90x135
รายงานประเภทเงินคงเหลือ
สมุดเงินสด
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ป้ายชื่อ
แฟ้มเจาะ

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
44
20
140
5
310
1
255
1
225
6
93
6
16
30
8
50
130
6
145
1
140
5
138
1
28
12
39
12
55
1
33
2
100
2
100
2
23
20
100
6

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

44
140
310
255
225
93
16
8
130
145
140
138
28
39
55
33
100
100
23
100
รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (เก้าพันแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

จานวนเงิน
880
700
310
255
1,350
558
480
400
780
145
700
138
336
468
55
66
200
200
460
600
9,081.00
9,081.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น ตามใบสั่งซื้อเลขที่
16/2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้
จั ดส่ งพั ส ดุ ตามหนั งสื อส่ งมอบของผู้ ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับ เงิน/บิ ล เงิน สด เล่ มที่ - เลขที่ 0163248491 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 9,081.00 บาท (เก้าพันแปดสิบเอ็ด
บาทถ้วน ) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นายปริยฉัตร หาญโย )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
3 กุมภาพันธ์ 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 17/2563
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 1,326.80 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
17. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
18. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 1,326.80 บาท (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบ
สตางค์ถ้วน )
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
12 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
12 กุมภาพันธ์ 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
12 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 17/ 2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

รายละเอียดของพัสดุ

กระดาษถ่ายเอกสาร A4
กระดาษปอนด์ขาว 120G
เครื่องเย็บ MAX

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
78
10
55
2
350
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

78
55
350

780
110
350

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบสตางค์ถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

1,326.80
1,326.80

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น ตามใบสั่งซื้อเลขที่
17/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้
จั ด ส่ ง พั ส ดุ ตามหนั ง สื อ ส่ ง มอบของผู้ ข าย/ใบแจ้ ง หนี้ / ใบเสร็ จ รั บ เงิ น /บิ ล เงิ น สด เล่ ม ที่ - เลขที่ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วปรากฏว่างาน
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยส่งมอบเกิน
กาหนด จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญ
ฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,326.80 บาท (หนึ่ง
พันสามร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบสตางค์ถ้วน ) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางทองย่อย ภาระหันต์ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
13 กุมภาพันธ์ 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 18/2563
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 2,800.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ว ยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
19. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
20. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 2,800.00 บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายปริยฉัตร หาญโย ตาแหน่ง ธุรการ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
17 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
17 กุมภาพันธ์ 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
17 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 18/ 2563 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

รายละเอียดของพัสดุ

หมึก SHARP MX-238AT

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
2,800
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

2,800

2,800

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

2,800.00
2,800.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กเนม โอเอ ตามใบสั่ง
ซื้อเลขที่ 18/2563 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บัดนี้
ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ 01 เลขที่
001 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วปรากฏว่างาน
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยส่งมอบเกิน
กาหนด จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญ
ฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 2,800.00 บาท (สอง
พันแปดร้อยบาทถ้วน ) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
18 กุมภาพันธ์ 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 19/2563
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 500.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
21. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
22. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
25 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
25 กุมภาพันธ์ 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
25 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 19/ 2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

รายละเอียดของพัสดุ

ไม้กวาดดอกหญ้า

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
25
20

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

25

500

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

500.00
500.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ตามที่ โรงเรี ย นชุ ม ชนบ้ านพระยื น ได้ จั ด ซื้อ พั ส ดุ จาก พระยื น จั ก รสาน ตามใบสั่ งซื้ อ เลขที่
19/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้
จั ด ส่ งพั ส ดุ ตามหนั งสื อ ส่ งมอบของผู้ ข าย/ใบแจ้ งหนี้ / ใบเสร็จ รับ เงิน /บิ ล เงิน สด เล่ ม ที่ 01 เลขที่ 11
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วปรากฏว่างาน
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยส่งมอบเกิน
กาหนด จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญ
ฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 500.00 บาท (ห้าร้อย
บาทถ้วน ) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางทองย่อย ภาระหันต์ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
27 กุมภาพันธ์ 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 20/2563
วันที่ 3 มีนาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 1,369.60 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 1,369.60 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบ
สตางค์)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
3 มีนาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
3 มีนาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
3 มีนาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 20/ 2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
78
10
15
10
350
1

รายละเอียดของพัสดุ

กระดาษถ่ายเอกสาร A4
กระดาษคาตอบ 60 ข้อ
เครื่องเย็บ MAX

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

78
15
350

780
150
350

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

1,280.00
89.60
1,369.60

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 5 มีนาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก คลังกระดาษ ขอนแก่น จากัด ตามใบสั่งซื้อ
เลขที่ 20/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 5 มีนาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้
จั ด ส่ ง พั ส ดุ ตามหนั ง สื อ ส่ ง มอบของผู้ ข าย/ใบแจ้ ง หนี้ /ใบเสร็ จ รั บ เงิ น /บิ ล เงิ น สด เล่ ม ที่ - เลขที่ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรี ยบร้อยถูกต้องตามสั ญ ญาใบสั่ งซื้อ ทุกประการ เมื่อวัน ที่ 5 มีนาคม 2563 โดยส่ งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 5 มีนาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,369.60 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบ
เก้าบาทหกสิบสตางค์) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางทองย่อย ภาระหันต์ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
5 มีนาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 21/2563
วันที่ 9 มีนาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 350.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 350.00 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวหทัยภัทร ดาวงษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
9 มีนาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
9 มีนาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
9 มีนาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 21/ 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

รายละเอียดของพัสดุ

ตรายางธรรมดา (4.5 CM.)

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
350
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

350

350

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

350.00
350.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 11 มีนาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก คลังกระดาษ ขอนแก่น จากัด ตามใบสั่งซื้อ
เลขที่ 21/2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 11 มีนาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้
จั ด ส่ ง พั ส ดุ ตามหนั ง สื อ ส่ ง มอบของผู้ ข าย/ใบแจ้ ง หนี้ /ใบเสร็ จ รั บ เงิ น /บิ ล เงิ น สด เล่ ม ที่ - เลขที่ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 350.00 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางสาวหทัยภัทร ดาวงษา )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
11 มีนาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 22/2563
วันที่ 9 มีนาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 7 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 905.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็ นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 905.00 บาท (เก้าร้อยห้าบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายมนัส วิศวรักษ์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
9 มีนาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
9 มีนาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
9 มีนาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 22/ 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 7 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายละเอียดของพัสดุ

ฝาปิดเกลียว PVC
ชุดลุกลอยชักโครก
กุญแจ
กุญแจเล็ก
เทปพันสายไฟ 3 เมตร
รางร้อยสาย ET003
สกรูดา

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
170
1
450
1
100
1
60
1
30
1
55
1
20
2

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

170
450
100
60
30
55
20

170
450
100
60
30
55
40

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (เก้าร้อยห้าบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

905.00
905.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 11 มีนาคม 2563
ตามทีโ่ รงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก หจก. สินรุ่งโรจน์ วัสดุก่อสร้าง ตามใบสั่งซื้อ
เลขที่ 22/2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 11 มีนาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้
จั ดส่ งพั ส ดุ ตามหนั งสื อส่ งมอบของผู้ ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จ รับ เงิน/บิ ล เงิน สด เล่ มที่ 051 เลขที่ 40
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 905.00 บาท (เก้าร้อยห้าบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นายมนัส วิศวรักษ์ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
11 มีนาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 23/2563
วันที่ 9 มีนาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 2 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 800.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 800.00 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
9 มีนาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
9 มีนาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
9 มีนาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 23/ 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

รายละเอียดของพัสดุ

เปลี่ยนตลับหมึกดา
เคลียร์ซับหมึก

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
700
1
100
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

700
100

700
100

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (แปดร้อยบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

800.00
800.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 11 มีนาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก ไอที เซอร์วิส ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2563
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 11 มีนาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ ตาม
ห นั งสื อ ส่ งม อ บ ข อ งผู้ ข า ย /ใบ แ จ้ งห นี้ /ใบ เส ร็ จ รั บ เงิ น / บิ ล เงิ น ส ด เล่ ม ที่ 6 1 เล ข ที่ 2 8
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 800.00 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ตาม
สัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางทองย่อย ภาระหันต์ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
11 มีนาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 24/2563
วันที่ 19 มีนาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 2 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 500.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็ นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
19 มีนาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
19 มีนาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
19 มีนาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 24/ 2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 2 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

รายละเอียดของพัสดุ

ล้างหัว
ไล่หมึก

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
300
1
50
4

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

300
50

300
200

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

500.00
500.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 20 มีนาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก KKITPRO ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2563 ลง
วัน ที่ 19 มีนาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 20 มีนาคม 2563 บัดนี้ ผู้ ขาย ได้จัดส่งพัสดุ ตาม
ห นั งสื อ ส่ ง มอ บ ของผู้ ข าย/ใบ แจ้ ง ห นี้ /ใบ เส ร็ จ รั บ เงิ น /บิ ลเงิ น ส ด เล่ ม ที่ - เล ขที่ 63031901
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญ ญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 20 มีนาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ตาม
สัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางทองย่อย ภาระหันต์ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
20 มีนาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 25/2563
วันที่ 26 มีนาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 3,000.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางพิชญ์สินี โสภา ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
26 มีนาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
26 มีนาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
26 มีนาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 25/ 2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

รายละเอียดของพัสดุ

ซ่อมชุดเมมบอร์ดภาคจ่ายไฟ

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
3,000
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

3,000

3,000

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (สามพันบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

3,000.00
3,000.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 27 มีนาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก KKITPRO ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2563 ลง
วัน ที่ 26 มีน าคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 27 มีนาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ ตาม
ห นั งสื อ ส่ ง มอ บ ของผู้ ข าย/ใบ แจ้ ง ห นี้ /ใบ เส ร็ จ รั บ เงิ น /บิ ลเงิ น ส ด เล่ ม ที่ - เล ขที่ 63032601
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรีย บร้อยถูกต้องตามสัญ ญาใบสั่ งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยส่ งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) ตาม
สัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางพิชญ์สินี โสภา )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
27 มีนาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 26/2563
วันที่ 4 พฤษภาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 350.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็ นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 350.00 บาท (สามร้อยห้าบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
4 พฤษภาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
4 พฤษภาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
4 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 26/ 2563 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

รายละเอียดของพัสดุ

น้ามัน

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
350
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

350

350

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

350.00
350.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก ป.ศรีประเชิญปิโตเลียม ตามใบสั่งซื้อเลขที่
26/2563 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่ง
พั ส ดุ ตามหนั ง สื อ ส่ ง มอบของผู้ ข าย/ใบแจ้ ง หนี้ /ใบเสร็ จ รั บ เงิ น /บิ ล เงิ น สด เล่ ม ที่ - เลขที่ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรีย บร้อยถูกต้องตามสัญ ญาใบสั่ งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 350.00 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางทองย่อย ภาระหันต์ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
6 พฤษภาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 27/2563
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 34 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 13,755.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 13,755.00 บาท(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ า งโดยวิธี เฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้า ง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางพิชญ์สินี โสภา ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
19 พฤษภาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
19 พฤษภาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
19 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 27/ 2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 34 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

รายละเอียดของพัสดุ

รองเท้าบู๊ต
บล็อก
หิน
ทราย
ปูนเสือซุปเปอร์
ตาข่ายลวดหนา
หิน
ทราย
ปูนนกซุปเปอร์
เหล็กกล่อง 2x1 ขาว
แบนรีด 1 เขียว
สกรูแปเหล็ก 3/4
เหล็กกล่อง 4x4
เหล็กกล่อง 3x1 1/2
เหล็กกล่อง 2x1 หนา
เหล็กกล่อง 2x1 บาง
บูช
หูช้าง
ไม้ม๊อบ
สีน้ามัน
สีย้อมไม้
สรรไทย สีซิงค์
สกูรสรรไทย 1 1/2
ครอบสัน
ครอบข้าง

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
150
1
6
40
700
1 คิว
850
1.5 คิว
115
3
100
9 เมตร
45
5
45
2
110
3
230
1
190
1
2
50
820
1
390
3
380
5
220
5
45
8
65
2
70
4
45
1
260
1
80
10
2.5
50
350
1
80
4

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

150
6
700
850
115
100
45
45
110
230
190
2
820
390
380
220
45
65
70
45
260
80
2.5
350
80

150
240
700
850
345
900
225
90
330
230
190
100
820
1,170
1,900
1,100
360
130
280
45
260
800
125
350
320

ลาดับ
ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34

รายละเอียดของพัสดุ

ทราย
ไม้อัด
แปรง 2 “
ปูนนกเขียว
ติดตรง 1
ติดตรง 3/4
ตรง ก.ใน
งอ 1/2
กาว

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
40
3 ถุง
280
2
20
2
125
3
10
5
6
5
5
5
5
5
140
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

40
120
280
560
20
40
125
375
10
50
6
30
5
25
5
25
140
140
รวมเงิน 13,755.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อห้าสิบห้าบาทถ้วน) 13,755.00

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก หจก.สินรุ่งโรจน์ วัสดุก่อสร้าง ตามใบสั่งซื้อ
เลขที่ 27/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย
ได้จัดส่ งพัส ดุ ตามหนั งสือส่ งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงิน สด เล่ มที่ 33 เลขที่ 17
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 13,755.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ด
ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางพิชญ์สินี โสภา )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
20 พฤษภาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 28/2563
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 8,400.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 8,400.00 บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
19 พฤษภาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
19 พฤษภาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
19 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 28/ 2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

รายละเอียดของพัสดุ

หมึก Sharp mx-23at

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
2,800
3

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

2,800

8,400

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

8,400.00
8,400.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ตามที่โรงเรี ย นชุมชนบ้ านพระยื น ได้ จัดซื้อ พัส ดุ จาก หจก. บิ๊ กเนม โอเอ ตามใบสั่ งซื้ อเลขที่
28/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้
จั ดส่ งพั ส ดุ ตามหนั งสื อส่ งมอบของผู้ ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จ รับ เงิน/บิ ล เงิน สด เล่ มที่ 01 เลขที่ 035
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 8,400.00 บาท (แปดพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางทองย่อย ภาระหันต์ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
20 พฤษภาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 29/2563
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 9 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 4,060.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 4,060.00 บาท (สี่พันหกสิบบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พสั ดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
19 พฤษภาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
19 พฤษภาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
19 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 29/ 2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 9 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายละเอียดของพัสดุ

กระดาษถ่าย ฯ A4
ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า
แฟ้มกระดุมเม็ดเดียว A4 ม่วง
แฟ้มกระดุมเม็ดเดียว A4 ชมพู
แฟ้มกระดุมเม็ดเดียว A4 เขียว
แฟ้มกระดุมเม็ดเดียว A4 เหลือง
แฟ้มกระดุมเม็ดเดียว A4 ขาว
ลวดเย็บกระดาษ
ลวดเย็บกระดาษ

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
91
20
120
1
80
3
80
5
80
6
80
3
80
3
90
1
165
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

91
120
80
80
80
80
80
90
165
รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (สี่พันหกสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

จานวนเงิน
1,820
120
240
400
480
240
240
90
165
4,060.00
4,060.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก บริษัท คลังกระดาษ ขอนแก่น จากัด ตาม
ใบสั่งซื้อเลขที่ 29/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ - เลขที่
KC163E-105 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 4,060.00 บาท (สี่พันหกสิบบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางทองย่อย ภาระหันต์ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
20 พฤษภาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 30/2563
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 400.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
20 พฤษภาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
20 พฤษภาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
20 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 30/ 2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายละเอียดของพัสดุ

เปลี่ยนบอร์ดปริ้นเตอร์ 287

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
400
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

400

400

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (สี่ร้อยบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

400.00
400.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก ร้านไอที เซอร์วิส จากัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่
30/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้
จั ด ส่ งพั ส ดุ ตามหนั งสื อ ส่ งมอบของผู้ ข าย/ใบแจ้ งหนี้ / ใบเสร็จ รับ เงิน /บิ ล เงิน สด เล่ ม ที่ 63 เลขที่ 17
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ตาม
สัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางทองย่อย ภาระหันต์ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
21 พฤษภาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 31/2563
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 6 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 3,070.90 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 3,070.90 บาท (สามพันเจ็ดสิบบาทเก้าสิบสตางค์)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
22 พฤษภาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
22 พฤษภาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
22 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 31/ 2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 6 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายละเอียดของพัสดุ

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70G
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80G
หมึกเติม canon 100cc ฟ้า
หมึกเติม canon 100cc ชมพู
หมึกเติม canon 100cc เหลือง
หมึกเติม canon 100cc ดา

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
78
20
91
10
50
2
50
2
50
2
50
2

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

78
91
50
50
50
50

1,560
910
100
100
100
100

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (สามพันเจ็ดสิบบาทเก้าสิบสตางค์)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

3,070.90
3,070.90

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก คลังกระดาษ ขอนแก่น จากัด ตามใบสั่งซื้อ
เลขที่ 31/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย
ได้ จั ด ส่ ง พั ส ดุ ตามหนั ง สื อ ส่ ง มอบของผู้ ข าย/ใบแจ้ ง หนี้ / ใบเสร็ จ รั บ เงิ น /บิ ล เงิ น สด เล่ ม ที่ - เลขที่
KC163E-139 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 3,070.90 บาท (สามพันเจ็ดสิบบาท
เก้าสิบสตางค์) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางทองย่อย ภาระหันต์ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
25 พฤษภาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 32/2563
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 180.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 180.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
28 พฤษภาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
28 พฤษภาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
28 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 32/ 2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายละเอียดของพัสดุ

แล็กซีน

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
36
5

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

36

180.00

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

180.00
180.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก พระยืน บุ๊ค เซนเตอร์ ตามใบสั่ งซื้อเลขที่
32/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้
จัดส่งพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ 004 เลขที่ 0340
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 180.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบบาท
ถ้วน) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางทองย่อย ภาระหันต์ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
29 พฤษภาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 33/2563
วันที่ 3 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 5,400.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 5,400.00 บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
3 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
3 มิถุนายน 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
3 มิถุนายน 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 33/ 2563 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายละเอียดของพัสดุ

คอนกรีตผสมเสร็จ

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
1,800
3 คิว

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

1,800

5,400.00

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

5,400.00
5,400.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก หจก. ชอบปัญญาคอนกรีต ตามใบสั่งซื้อเลขที่
33/2563 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 5 มิถุนายน 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ
ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ - เลขที่ B5001265 ลงวันที่
3 มิถุนายน 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรี ย บร้ อ ยถูก ต้ องตามสั ญ ญาใบสั่ งซื้ อ ทุ กประการ เมื่อ วัน ที่ 5 มิ ถุน ายน 2563 โดยส่ งมอบเกิน ก าหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 5,400.00 บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
( นางทองย่อย ภาระหันต์ )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
5 มิถุนายน 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 34/2563
วันที่ 4 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 350.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 350.00 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายปริยฉัตร หาญโย ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
4 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
4 มิถุนายน 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
4 มิถุนายน 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 34/ 2563 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายละเอียดของพัสดุ

ตรายาง

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
350
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

350

350.00

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (สามร้อยบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

350.00
350.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก p print shop ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2563
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 5 มิถุนายน 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ ตาม
ห นั งสื อ ส่ ง มอบ ของผู้ ข าย/ใบ แจ้ ง ห นี้ /ใบ เสร็ จ รั บ เงิ น /บิ ลเงิ น สด เล่ ม ที่ - เลขที่ - ลงวั น ที่
4 มิถุนายน 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรี ย บร้ อ ยถูก ต้ องตามสั ญ ญาใบสั่ งซื้ อ ทุ กประการ เมื่อ วัน ที่ 5 มิ ถุน ายน 2563 โดยส่ งมอบเกิน ก าหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 350.00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ตาม
สัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
5 มิถุนายน 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 35/2563
วันที่ 16 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 130,087.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 130,087.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายมนัส วิศวรักษ์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
16 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
16 มิถุนายน 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
16 มิถุนายน 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 35/ 2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
130,087

รายละเอียดของพัสดุ

หนังสือเรียน

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

130,087

130,087

รวมเงิน 130,087.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 130,087.00
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 19 มิถุนายน 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก ร้านพระยืน บุ๊ค เซ็นเตอร์ ตามใบสั่งซื้อเลขที่
35/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 19 มิถุนายน 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่ง
พัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ 0016 เลขที่ 1557 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรี ยบร้ อยถูกต้องตามสั ญ ญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยส่ งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 130,087.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปด
สิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
19 มิถุนายน 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 36/2563
วันที่ 16 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 130,087.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 130,087.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายมนัส วิศวรักษ์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
16 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
16 มิถุนายน 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
16 มิถุนายน 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 36/ 2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
130,087

รายละเอียดของพัสดุ

หนังสือเรียน

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

130,087

130,087

รวมเงิน 130,087.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 130,087.00
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 19 มิถุนายน 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก ร้านพระยืน บุ๊ค เซ็นเตอร์ ตามใบสั่งซื้อเลขที่
36/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 19 มิถุนายน 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่ง
พัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ 0016 เลขที่ 1557 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรี ยบร้ อยถูกต้องตามสั ญ ญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยส่ งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 130,087.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปด
สิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
19 มิถุนายน 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 37/2563
วันที่ 16 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 32 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 65,660.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 65,660.00 บาท (หกหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
16 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
16 มิถุนายน 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
16 มิถุนายน 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 37/ 2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 32 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รายละเอียดของพัสดุ

แผ่นยิปซั่มขอบลาด
ซีลาย แดง
ฉากซีลาย
สกรูยิงฝ้า 1”
ผ้ายิปซัม
สกรูลายสว่าน 1”
บานพับสแตนเลส
ลูกบิด
เหล็กกล่อง 2x1 GI
ประตูไม้ปีกนก 80 X 180
บุกเหล็ก 1/4
กาวอะคลีลิค
สมาร์ทบอร์ด 120x240 12 มิล
ปูนฉาบฝ้า
กิ๊ปล็อค c ลาย
กระดาษทราย
กระดาษทรายซ้อน
สีน้ามัน
น้ามันสน
เชือกดาวเทียม
หลอด LED ดาวไท
ชุดโคมดาวไลท์
บล็อกลาย 2x4
ฝาครอบ
สวิทซ์
ลวดเชื่อม

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
180
22
38
80
15
30
100
3 กล่อง
45
20
650
4 กล่อง
200
6
450
2
280
45
3,500
2
5
20
60
20
620
40
300
3
1.5
300
10
15
70
1
130
3
150
1
150
1
220
8
300
4
25
2
25
4
25
4
150
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

180
38
15
100
45
650
200
450
280
3,500
5
60
620
300
1.5
10
70
130
150
150
220
300
25
25
25
150

3,960
3,040
450
300
900
2,600
1,200
900
12,600
7,000
100
1,200
24,800
900
450
150
70
390
150
150
1,760
1,200
50
100
100
150

ลาดับ
ที่
27
28
29
30
31
32

รายละเอียดของพัสดุ

มือจับหนา
หูช้างหนา
กลอนหนา
ปลั๊กกราวด์ คู๋
เทปพันสายไฟ
สกรูดา 1”

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
120
4
100
2
60
2
75
2
20
1
20
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

120
100
60
75
20
20

480
200
120
150
20
20

รวมเงิน 65,660.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (หกหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) 65,660.00

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 19 มิถุนายน 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก หจก. สินรุ่งโรจน์ วัสดุก่อสร้าง ตามใบสั่งซื้อ
เลขที่ 37/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 19 มิถุนายน 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้
จัดส่งพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ 33 เลขที่ 35-37
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรี ยบร้ อยถูกต้องตามสั ญ ญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยส่ งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 65,660.00 บาท (หกหมื่นห้าพันหกร้อย
หกสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางทองย่อย ภาระหันต์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
19 มิถุนายน 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 38/2563
วันที่ 16 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 1,845.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 1,845.00 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชมพูนุช ชาญรอบรู้ ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
16 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
16 มิถุนายน 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
16 มิถุนายน 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 38/ 2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายละเอียดของพัสดุ

กระดาษถ่ายฯ A4 70G
กระดาษถ่ายฯ A4 80G
กระดาษถ่ายฯ A3 70G

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
78
14
91
5
177.30
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

78
91
177.30

1,092
455
177.30

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

1,845.00
1,845.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 19 มิถุนายน 2563
ตามที่ โ รงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นพระยื น ได้ จั ด ซื้ อ พั ส ดุ จาก บริ ษั ท คลั งกระดาษ ขอนแก่ น จ ากั ด
(ส านั กงานใหญ่ ) ตามใบสั่ งซื้อเลขที่ 38/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ครบกาหนดส่ งมอบวัน ที่
19 มิถุนายน 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/บิล
เงินสด เล่มที่ - เลขที่ KC163F-191 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรี ยบร้ อยถูกต้องตามสั ญ ญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยส่ งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,845.00 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้า
บาทถ้วน) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางสาวชมพูนุช ชาญรอบรู้)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
19 มิถุนายน 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 39/2563
วันที่ 24 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 2 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 380.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 380.00 บาท (สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
24 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
24 มิถุนายน 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
24 มิถุนายน 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 39/ 2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 2 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายละเอียดของพัสดุ

ธง ร. 10 60x90 ซม.
ธงชาติ 60 x 90 ซม.

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
45
4
40
5

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

45
40

180
200

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

380.00
380.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 26 มิถุนายน 2563
ตามที่โรงเรีย นชุมชนบ้ านพระยื น ได้จัดซื้อพัส ดุ จาก มี สมใจ เครื่องเขียน ตามใบสั่ งซื้อเลขที่
39/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่ง
พั ส ดุ ตามหนั งสื อ ส่ งมอบของผู้ ข าย/ใบแจ้ ง หนี้ / ใบเสร็ จ รั บ เงิน /บิ ล เงิ น สด เล่ ม ที่ - เลขที่ - ลงวั น ที่
24 มิถุนายน 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 380.00 บาท (สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางทองย่อย ภาะหันต์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
26 มิถุนายน 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 40/2563
วันที่ 25 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 225.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 225.00 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
25 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
25 มิถุนายน 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
25 มิถุนายน 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 40/ 2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายละเอียดของพัสดุ

สะดืออ่าง

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
75
3

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

75

225

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (สองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

225.00
225.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 26 มิถุนายน 2563
ตามที่ โรงเรี ย นชุ ม ชนบ้ านพระยื น ได้ จั ด ซื้ อ พั ส ดุ จาก หจก. ภู ว นนท์ วัส ดุ ตามใบสั่ งซื้ อ เลขที่
40/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 26 มิถุนายน 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่ง
พัสดุ ตามหนั งสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ 10 เลขที่ 47 ลงวันที่
25 มิถุนายน 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 225.00 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางทองย่อย ภาะหันต์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
26 มิถุนายน 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 41/2563
วันที่ 26 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 20 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ห้อง ป.3 ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โครงการ ............................. จานวน 3,155.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 3,155.00 บาท (สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชมพูนุช ชาญรอบรู้ ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
26 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
26 มิถุนายน 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
26 มิถุนายน 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 41/ 2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 20 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายละเอียดของพัสดุ

กล่องกระดาษ
กระดาษการ์ดขาว A4
กระดาษ A4 สี
แฟ้ม
กระดานรองตัด
กาว 2 หน้า บาง
ดินสอ 2 b
กรรไกร 3 m 6”
ปากกา 520
ปากกา 302
หนีบ 8561 a
หนีบ 108
ลวดเสียบ 500 กรัม
กบเหลา 0152
ตัวเย็บ m 306
กรรไกร
ยางลบ
มีคัตเตอร์ 2091
ตัวเย็บ Max 100
ปากกา

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
155
2
50
2
95
1
280
3
200
1
105
1
120
1
95
1
100
2
170
1
65
1
45
1
95
1
215
1
80
1
100
1
30
1
75
1
140
1
75
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

155
50
95
280
200
105
120
95
100
170
65
45
95
215
80
100
30
75
140
75

310
100
95
840
200
105
120
95
200
170
65
45
95
215
80
100
30
75
140
75

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

3,155.00
3,155.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จากหจก. ขอนแก่นราชาภัณฑ์ ตามใบสั่งซื้อเลขที่
41/2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 29 มิถุนายน 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่ง
พัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ 010 เลขที่ 0491 ลงวันที่
26 มิถุนายน 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 3,155.00 บาท (สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ
ห้าบาทถ้วน) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางสาวชมพูนุช ชาญรอบรู้)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
29 มิถุนายน 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 42/2563
วันที่ 26 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 19 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ห้อง ป.3 ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โครงการ ............................. จานวน 2,154.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 2,154.00 บาท (สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวหทัยภัทร ดาวงษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
26 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
26 มิถุนายน 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
26 มิถุนายน 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 42/ 2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 19 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายละเอียดของพัสดุ

ไฟฉาย
กล่องเอกสาร 3 ช่อง
ปากกาไวท์บอร์ด
เทปใส
กระดาษการ์ด A4
สติ๊กเกอร์ A4
ดินน้ามัน
กรรไกร
เทปตีเส้น
กระดาษกาว 3 m
เทป 2 หน้า
เดรซสเปรย์ปรับอากาศ
ปากกา
Max ยิงผนัง
คลิปดา 108
คลิปดา 109
คลิปดา 110
คลิปดา 111
คลิปดา 112

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
95
1
155
1
130
2
50
1
75
1
105
1
75
1
24
1
265
1
95
1
60
1
85
1
105
1
380
1
45
1
35
1
22
1
15
1
12
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

95
155
13
50
75
105
75
240
265
95
60
85
105
380
45
35
22
15
12

95
155
260
50
75
105
75
240
265
95
60
85
105
380
45
35
22
15
12

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิน (สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

2,154.00
2,154.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จากหจก. ขอนแก่นราชาภัณฑ์ ตามใบสั่งซื้อเลขที่
42/2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 29 มิถุนายน 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่ง
พัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ 010 เลขที่ 0492 ลงวันที่
26 มิถุนายน 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 2,154.00 บาท (สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่
บาทถ้วน) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางสาวหทัยภัทร ดาวงษา)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
29 มิถุนายน 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 43/2563
วันที่ 26 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 6 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 3,140.45 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 3,140.45 บาท (สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสี่สิบห้าสตางค์)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
26 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
26 มิถุนายน 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
26 มิถุนายน 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 43/ 2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 6 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียดของพัสดุ

กระดาษถ่ายเอกสาร a4 70 แกรม
กระดาษถ่ายเอกสาร a4 80 แกรม
สติ๊กเกอร์ขาวด้านหลังเหลือง A4
ใบมีดคัทเตอร์ใหญ่
มีดคัทตอร์ ตราม้า H-404
มีดคัทเตอร์ MESA AL-2ใหญ่

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
78
20
91
10
120
3
15
2
25
1
50
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

78
91
120
15
25
50

1,560
910
360
30
25
50

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสี่สิบห้าสตางค์)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

3,140.45
3,140.45

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ตามที่ โ รงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นพระยื น ได้ จั ด ซื้ อ พั ส ดุ จาก บริ ษั ท คลั ง กระดาษขอนแก่ น จ ากั ด
(สานักงานใหญ่) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 43/2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 29
มิถุนายน 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงิน
สด เล่มที่ - เลขที่ KC163F-033 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด
จานวน..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 3,140.45 บาท (สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
บาทสี่สิบห้าสตางค์) ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางทองย่อย ภาระหันต์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
29 มิถุนายน 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 44/2563
วันที่ 27 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 1,833.98 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 1,833.98 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบ
แปดสตางค์)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวหทัยภัทร ดาวงษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
27 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
27 มิถุนายน 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
27 มิถุนายน 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 44/ 2563 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียดของพัสดุ

กระดาษถ่ายเอกสาร a4 70 แกรม
กระดาษถ่ายเอกสาร a4 80 แกรม
กระดาษถ่ายเอกสาร a3 80 แกรม

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
78
13
102
5
190
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

78
102
190

1,014
510
190

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

1,833.98
1,833.98

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ตามที่ โ รงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นพระยื น ได้ จั ด ซื้ อ พั ส ดุ จาก บริ ษั ท คลั ง กระดาษขอนแก่ น จ ากั ด
(สานักงานใหญ่) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 44/2563 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 29
มิถุนายน 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงิน
สด เล่มที่ - เลขที่ KC163F-205 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน..-..
วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ 29 มิถุนายน
2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,833.98 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบแปด
สตางค์)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางสาวหทัยภัทร ดาวงษา)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
29 มิถุนายน 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 45/2563
วันที่ 28 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 1,300.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 1,300.00 บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
28 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
28 มิถุนายน 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
28 มิถุนายน 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 45/ 2563 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียดของพัสดุ

ล้อรถเข็นน้าจัมโบ้

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
1,300
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

1,300

1,300

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

1,300.00
1,300.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ตามที่ โ รงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นพระยื น ได้ จั ด ซื้ อ พั ส ดุ จาก เด่ น รุ่ งเรื อ งเฟอร์นิ เจอร์ ตามใบสั่ ง ซื้ อ เลขที่
44/2563 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 29 มิถุนายน 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ
ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงิน สด เล่มที่ 10 เลขที่ 12 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน..-..
วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ 29 มิถุนายน
2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,300.00บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางทองย่อย ภาระหันต์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
29 มิถุนายน 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 46/2563
วันที่ 28 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 2 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 2,790.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เ ป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 2,790.00 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
28 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
28 มิถุนายน 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
28 มิถุนายน 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 46/ 2563 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 2 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียดของพัสดุ

โต๊ะญี่ปุ่น 16 x24
ถังดา 10 GL

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
100
20
79
10

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

100
79

2,000
790

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

2,790.00
2,790.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก ทรัพย์ศิริอนันต์การค้า จากัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่
46/2563 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 29 มิถุนายน 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ
ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ - เลขที่ - ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน..-..
วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ 29 มิถุนายน
2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 2,790.00บาท (สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางทองย่อย ภาระหันต์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
29 มิถุนายน 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 47/2563
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 720.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 720.00 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายวรการณ์ อุตถา ตาแหน่ง พนักงานราชการ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พสั ดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
30 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
30 มิถุนายน 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 47/ 2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียดของพัสดุ

หญ้านอเวย์

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
30
24

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

30

720

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

720.00
720.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก ไพบูลย์ พันธุ์ไม้ จากัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2563
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ ตามหนังสือ
ส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ - เลขที่ - ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรั บ พัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 แล้ วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน..-..
วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ 3 กรกฎาคม
2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 720.00บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นายวรการณ์ อุตถา)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
3 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 48/2563
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 7 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 460.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็ นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 460.00 บาท (สี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
30 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
30 มิถุนายน 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 48/ 2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 7 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียดของพัสดุ

กะละมัง
กะละมังดา
ช้อน
ปืนยิงแก๊ส
มีด
หวด + ก้น
ยางมัดของ

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
100
1
20
1
20
5
20
1
120
1
90
1
10
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

100
20
20
20
120
90
10

100
20
100
20
120
90
10

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (สี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

460.00
460.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก ร้านพอใจ อ.พระยืน จากัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่
48/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ
ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ - เลขที่ - ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรั บ พัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 แล้ วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน..-..
วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ 3 กรกฎาคม
2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 460.00บาท (สี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางทองย่อย ภาระหันต์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
3 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 49/2563
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 2 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 230.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็ นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 230.00 บาท (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
30 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
30 มิถุนายน 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 49/ 2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 2 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียดของพัสดุ

เกลียวนอต
สะดืออ่างล้างหน้า

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
65
2
20
5

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

65
20

130
100

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

230.00
230.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ตามที่ โรงเรีย นชุมชนบ้ านพระยืน ได้จัดซื้อพั สดุ จาก เอกรัฐวัส ดุก่อสร้าง จากัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่
49/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ
ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ - เลขที่ - ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรั บ พัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 แล้ วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน..-..
วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ 3 กรกฎาคม
2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 230.00บาท (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางทองย่อย ภาระหันต์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
3 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 50/2563
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 10 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 1,000.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวหทัยภัทร ดาวงษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
8 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
8 กรกฎาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
8 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 50/ 2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 10 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียดของพัสดุ

กระดาษปรุ๊ฟสร้างแบบ
แผ่นรองตัด
กระดาษโปสเตอร์หน้าเดียว
สมุด แสงรุ้ง
เทปโฟมสองหน้า
เทปกาวสองหน้า
มีดคัตเตอร์ อีซี่
โฟมธรรมดา
กระดาษโปสเตอร์สองหน้า
เทปกาวสองหน้าบาง

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
3
24
235
1
5
14
162
2
41
2
22
3
30
2
22
2
8
4
15
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

3
235
5
162
41
22
30
22
8
15
รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

จานวนเงิน
72
235
70
324
82
66
60
44
32
15
1,000.00
1,000.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จากัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่
50/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ
ตามหนั ง สื อ ส่ ง มอบของผู้ ข าย/ใบแจ้ งหนี้ / ใบเสร็ จ รั บ เงิน /บิ ล เงิ น สด เล่ ม ที่ - เลขที่ 0163-4771 ลงวั น ที่
8 กรกฎาคม 2563 การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-…………………...…
คณะกรรมการตรวจรั บพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน....วั น คิ ด ค่ า ปรั บ ในอั ต รา 0.2 % รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น ......-.....บาท จึ ง ออกหนั ง สื อ ส าคั ญ ฉบั บ นี้ ให้ ไ ว้ วั น ที่
10 กรกฎาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,000.00บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางสาวหทัยภัทร ดาวงษา)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
10 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 51/2563
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 9 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 3,317.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 3,317.00 บาท (สามพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
8 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
8 กรกฎาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
8 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 51/ 2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 9 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียดของพัสดุ

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม
กาวลาเท็กซ์ 4 ออนซ์
กาวลาเท็กซ์ 32 ออนซ์
กรรไกร
เทปกาวสองหน้าบาง
แปรงลบกระดานดา
ชอล์คขาวตราช้าง
ชอล์คสีตราช้าง
สีเมจิก 12 สี

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
104
10
15
10
55
1
15
30
15
12
25
5
25
5
35
5
80
10

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

104
15
55
15
15
25
25
35
80

1,040
150
55
450
180
125
125
175
800

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (สามพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

3,317.00
3,317.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น จากัด (สานักงานใหญ่)
จากัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ - เลขที่
KC163G-032 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ………………-…………………..
คณะกรรมการตรวจรั บพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน....วั น คิ ด ค่ า ปรั บ ในอั ต รา 0.2 % รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น ......-.....บาท จึ ง ออกหนั ง สื อ ส าคั ญ ฉบั บ นี้ ให้ ไ ว้ วั น ที่
10 กรกฎาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 3,317.00บาท (สามพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางทองย่อย ภาระหันต์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
10 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 52/2563
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 5,564.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 5,564.00 บาท (ห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
8 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
8 กรกฎาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
8 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 52/ 2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 3 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียดของพัสดุ

เครื่องเคลือบ a3
กระดาถ่ายเอกสาร a3 80 แกรม
พลาสติกเคลือบ a3

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
3,500
1
190
5
750
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

3,500
190
750

3,500
950
750

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (ห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

5,564.00
5,564.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก บริษัทคลังกระดาษขอนแก่น จากัด (สานักงานใหญ่)
จากัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 52/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ - เลขที่
KC163G-046 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ………………-…………………..
คณะกรรมการตรวจรั บพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน....วั น คิ ด ค่ า ปรั บ ในอั ต รา 0.2 % รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น ......-.....บาท จึ ง ออกหนั ง สื อ ส าคั ญ ฉบั บ นี้ ให้ ไ ว้ วั น ที่
10 กรกฎาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 5,564.00บาท (ห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางทองย่อย ภาระหันต์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
10 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 53/2563
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 8 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 23,947.67 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 23,947.67 บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหก
สิบเจ็ดสตางค์)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
8 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
8 กรกฎาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
8 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 53/ 2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 8 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียดของพัสดุ

เสื้อโปโลสีขาว KS-KXL
เสื้อโปโลสีขาวผู้ใหญ่
เสื้อ-โปโลสีเหลือง 36
เสื้อ-โปโลสีเหลือง 38
เสื้อ-โปโลสีเหลือง 40
เสื้อ-โปโลสีเหลือง 42
เสื้อ-โปโลสีเหลือง 44
เสื้อ-โปโลสีเหลือง 46

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
100
80
125
104
114
1
117
1
120
1
125
3
130
4
135
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

100
125
114
117
120
125
130
135

8,000
13,000
114
117
120
375
520
135

รวมเงิน 23,947.67
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) 23,947.67
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก บริษัท ก้าวไกล ขอนแก่น จากัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่
53/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ
ตามหนั งสื อ ส่ งมอบของผู้ ขาย/ใบแจ้ งหนี้ /ใบเสร็จ รับ เงิน /บิ ล เงิน สด เล่ ม ที่ - เลขที่ HSKK6307031 ลงวัน ที่
8 กรกฎาคม 2563 การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ………………-…………………..
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน
..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 23,947.67.00 บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่
สิบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางทองย่อย ภาระหันต์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
10 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 54/2563
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 5 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 1,052.88 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 1,052.88 บาท(หนึ่งพันห้าสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
8 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
8 กรกฎาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
8 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 54/ 2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 5 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียดของพัสดุ

เสื้อ-โปโลสีเหลือง 40
เสื้อ-โปโลสีเหลือง 42
เสื้อ-โปโลสีเหลือง 38
เสื้อ-โปโลสีเหลือง 36
เสื้อโปโลสีขาว

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
130
2
135
2
115
2
124
1
100
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

130
135
115
124
100

260
270
230
124
100

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (หนึ่งพันห้าสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

1,052.88
1,052.88

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก บริษัท ก้าวไกล ขอนแก่น จากัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่
54/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ
ตามหนั งสื อส่ งมอบของผู้ ขาย/ใบแจ้ งหนี้ /ใบเสร็จรับ เงิน /บิ ลเงิน สด เล่ ม ที่ - เลขที่ HSKK6307032 ลงวั น ที่
8 กรกฎาคม 2563 การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ………………-…………………..
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน
..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,052.88 บาท (หนึ่งพันห้าสิบสองบาทแปดสิบ
แปดสตางค์)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางทองย่อย ภาระหันต์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
10 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 55/2563
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 4 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 1,800.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 1,800.00บาท(หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
9 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
9 กรกฎาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
9 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 55/ 2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 4 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียดของพัสดุ

ไม้กวาดดอกหญ้า
ไม้ถูพื้น
ไม้กวาดทางมะพร้าว
ไม้กวาดทางมะพร้าวสั้น

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
30
30
25
10
35
10
30
10

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

30
25
35
30

900
250
350
300

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

1,800.00
1,800.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก พระยืนจักรสาน ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 55/2563 ลง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ ตามหนังสือส่ง
มอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ 07 เลขที่ 09 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 การซื้อ/จ้าง
รายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ………………-…………………..
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน
..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,800.00 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางทองย่อย ภาระหันต์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
10 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 56/2563
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 23 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 3,935.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญั ติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 3,935.00 บาท (สามพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางอุทุมพร อุ่นใจ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
10 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
10 กรกฎาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
10 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 56/ 2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 23 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

รายละเอียดของพัสดุ

กล่องดินสอ
ปากกาไวท์บอร์ด
ปากกา H 110
กระดาษดับเบิล A
กาวน้าตราม้า H12
กาวน้าตราม้า H11
หนีบดา
กบเหลาดินสอ
ลิ้นแฟ้ม
ลวดแม็กซ์
ลวดเย็บโยย่ง
ถุงซิป
กรรไกร 3 M
กรรไกร 6 1/2
กาวตราม้า 32 ออน
แท่นติดเทป
ปากกา
ดินสอ 2 B
เทปใส 3M
ออมสิน
มีดคัตเตอร์
บรรทัด
สันรูด

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
110
1
130
3
65
3
625
1
120
1
90
1
65
1
230
1
90
3
210
1
70
1
115
1
95
1
145
2
145
1
55
1
155
1
100
2
90
1
115
1
75
1
45
3
30
3

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

110
130
65
625
120
90
65
230
90
210
70
115
95
145
145
55
155
100
90
115
75
45
30

110
390
195
625
120
90
65
230
270
210
70
115
95
290
145
55
155
200
90
115
75
135
90

ลาดับ
ที่

รายละเอียดของพัสดุ

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

26
27
28
29
30
31
32
33
34
รวมเงิน 3677.57.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
257.43
3,935.00
รวมเป็นเงินทั้ง (สามพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ตามที่โรงเรีย นชุมชนบ้ านพระยื น ได้จัดซื้อพั ส ดุ จาก หจก. ขอนแก่นราชาภั ณ ฑ์ ตามใบสั่ งซื้อเลขที่
56/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ
ตามหนั งสื อ ส่ ง มอบของผู้ ข าย/ใบแจ้ งหนี้ / ใบเสร็จ รั บ เงิน /บิ ล เงิน สด เล่ ม ที่ 024 เลขที่ 1195 ลงวั น ที่ 10
กรกฎาคม 2563 การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ………………-…………………..
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน
..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 3,935.00 บาท (สามพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาท
ถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางอุทุมพร อุ่นใจ)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
13 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 57/2563
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 2 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 65.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก ารจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจั ดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 65.00 บาท (หกสิบห้าบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางอุทุมพร อุ่นใจ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
10 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
10 กรกฎาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
(นายกิติกร ศิรินิกร)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
10 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 57/ 2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 2 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียดของพัสดุ

สันรูด 10 มิล
กิ๊บ

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
50
1
15
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

50
15

50
15

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (หกสิบห้าบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

60.75
4.25
65.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ตามที่โรงเรีย นชุมชนบ้ านพระยื น ได้จัดซื้อพั ส ดุ จาก หจก. ขอนแก่นราชาภั ณ ฑ์ ตามใบสั่ งซื้อเลขที่
55/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ
ตามหนั งสื อ ส่ ง มอบของผู้ ข าย/ใบแจ้ งหนี้ / ใบเสร็จ รั บ เงิน /บิ ล เงิน สด เล่ ม ที่ 024 เลขที่ 1196 ลงวั น ที่ 10
กรกฎาคม 2563 การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ………………-…………………..
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน
..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 65.00 บาท (หกสิบห้าบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางอุทุมพร อุ่นใจ)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
13 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 58/2563
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 2 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 1,632.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 1,632.00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
12 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
12 กรกฎาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
(นายกิติกร ศิรินิกร)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
12 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 58/ 2563 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 2 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียดของพัสดุ

วีนิเลกซ์อะครีลิค
ค่าแม่สีนิปปอน

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
1,010
1
622
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

1,010
622

1,010
622

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

1,632.00
1,632.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก บริษัท สยามโกบอเฮาส์ จากัด (มหาชน) ตามใบสั่ง
ซื้อเลขที่ 58/2563 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้
จัดส่งพัสดุ ตามหนังสื อส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงิน สด เล่มที่ - เลขที่ KKCA003CA630712-0060 ลงวั น ที่ 12 กรกฎาคม 2563 การซื้ อ /จ้ า งรายนี้ ไ ด้ สั่ ง แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคื อ …………………………………..
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน
..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,632.00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสอง
บาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางทองย่อย ภาระหันต์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
15 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 59/2563
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 4 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 1,632.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 690.00 บาท (หกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
12 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
12 กรกฎาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
(นายกิติกร ศิรินิกร)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
12 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 59/ 2563 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 4 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียดของพัสดุ

เข็มกลัด
ริบบิ้น
ริบบิ้น
ริบบิ้น

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
100
1
30
5
40
2
45
8

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

100
30
40
45

100
150
80
360

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (หกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

690.00
690.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
ตามที่ โรงเรีย นชุมชนบ้ านพระยื น ได้จัดซื้อพั ส ดุ จาก หจก. ขอนแก่นราชาภั ณ ฑ์ ตามใบสั่ งซื้อเลขที่
59/2563 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ
ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ 3 เลขที่ 26 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม
2563 การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ………………-…………………..
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน
..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 690.00 บาท (หกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางทองย่อย ภาระหันต์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
15 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 60/2563
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 2 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 8,300.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญั ติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 8,300.00 บาท (แปดหพันสามร้อยบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
12 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
12 กรกฎาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
(นายกิติกร ศิรินิกร)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
12 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 60/ 2563 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 2 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียดของพัสดุ

Printer Brother
หมึกเติม

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
7,900
1
100
4

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

7,900
100

7,900
400

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (แปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

8,300.00
8,300.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก เอ็น เอส คอมพิวเตอร์ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 60/2563
ลงวัน ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ครบกาหนดส่ งมอบวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บัดนี้ ผู้ ขาย ได้จัดส่งพัสดุ ตาม
หนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ 153 เลขที่ 16 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ………………-…………………..
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน
..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 8,300.00 บาท (แปดพันสามร้อยฃบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางทองย่อย ภาระหันต์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
15 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 61/2563
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 17 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 1,632.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 615.00 บาท (หกร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางทองย่อย ภาระหันต์ ตาแหน่ง ครู เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
12 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
12 กรกฎาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
(นายกิติกร ศิรินิกร)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
12 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 59/ 2563 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 17 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายละเอียดของพัสดุ

แก้วน้าเล็ก (1*4)
แก้วน้าเล็ก (1*4)
แก้วน้าเล็ก (1*4)
แก้วน้าเล็ก (1*4)
กล่องอเนกประสงค์เหลี่ยมสัน 221
กล่องอเนกประสงค์เหลี่ยมสัน 221
กล่องอเนกประสงค์เหลี่ยมสัน 221
กล่องอเนกประสงค์เหลี่ยมสัน 221
กล่องดินสอเหล็กกลม 236
กล่องดินสอเหล็กกลม 236
กล่องดินสอเหล็กกลม 236
กล่องดินสอเหล็กกลม 236
กล่องดินสอเหล็กกลม 236
ตะขอแขวน 014 สีเทา (1*3)
กระดาษโน๊ตหัวกาว
สติ๊กเกอร์ 002
สติ๊กเกอร์ 002

ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
20
3
20
2
20
2
20
1
30
1
30
3
30
3
30
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
30
1
25
1
30
1
30
1

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

20
20
20
20
30
30
30
30
20
20
20
20
20
30
25
30
30
รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (หกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

จานวนเงิน
60
40
40
20
30
90
90
30
20
20
20
20
20
30
25
30
30
615.00
615.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน จากัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่
61/2563 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ
ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด เล่มที่ - เลขที่ - ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563
การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ………………-…………………..
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน
..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 615.00 บาท (หกร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางทองย่อย ภาระหันต์)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
15 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 62/2563
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 2,860.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 2,860.00 บาท (สองพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชมพูนุช ชาญรอบรู้ ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
12 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
12 กรกฎาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
(นายกิติกร ศิรินิกร)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
12 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 62/ 2563 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียดของพัสดุ

ชุดเพรชชิว ใส

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
13
220

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

13

2,860

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (สองพันแปดดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

2,860.00
2,860.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ได้จัดซื้อพัสดุ จาก บริษัท นารา เมดิคอล อุตสาหกรรม จากัด ตาม
ใบสั่งซื้อเลขที่ 60/2563 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย
ได้จั ดส่ งพั ส ดุ ตามหนั งสื อส่ งมอบของผู้ ขาย/ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/บิ ล เงิน สด เล่ ม ที่ - เลขที่ - ลงวัน ที่
12 กรกฎาคม 2563 การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ………………-…………………..
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน
..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 2,860.00 บาท (สองพันแปดร้อยหกสิบบาท
ถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นางสาวชมพูนุช ชาญรอบรู้)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
15 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ที่ 63/2563
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้ านพระยืน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ ............................. จานวน 5,600.00 บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรซื้อพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อ คือ ใช้งานภายใต้โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อคือ ตามรายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 5,600.00 บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
4. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง เนื่ อ งจาก การจั ด จ้ างพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จ าหน่ าย ก่ อ สร้าง หรื อ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
7. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
1.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายปริยฉัตร หาญโย ตาแหน่ง ธุรการ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ………….................…เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)
15 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ ………………….........… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)
15 กรกฎาคม 2563
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………………….
(นายกิติกร ศิรินิกร)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
15 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดพัสดุแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 63/ 2563 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563
งานจัดซื้อพัสดุ จานวน 1 รายการ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียดของพัสดุ

หมึก SHARP MX-238AT

( )ราคา
มาตรฐาน
จานวนหน่วยที่
()ราคาที่สืบมา
ต้องการจัดซื้อ
จากท้องตลาด
(หน่วยละ)
2,800
2

จานวนและวงเงิน
ที่ขอซื้อครั้งนี้
ราคา/
หน่วย

จานวนเงิน

2,800

5,600

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้ง (ห้าพันห้อยร้อยบาทถ้วน)
ลงชื่อ ………………….....………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

ลงชื่อ ………………….....………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายมนัส วิศวรักษ์)

5,600.00
5,600.00

ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
ตามที่ โรงเรีย นชุม ชนบ้ านพระยื น ได้จัด ซื้อพั ส ดุ จาก หจก. บิ๊ กเนม โอเอ จากั ด ตามใบสั่ งซื้อ เลขที่
63/2563 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ครบกาหนดส่งมอบวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บัดนี้ ผู้ขาย ได้จัดส่งพัสดุ
ตามหนั ง สื อ ส่ ง มอบของผู้ ข าย/ใบแจ้ ง หนี้ / ใบเสร็ จ รั บ เงิ น /บิ ล เงิ น สด เล่ ม ที่ 01 เลขที่ 045 ลงวั น ที่
15 กรกฎาคม 2563 การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ………………-…………………..
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาใบสั่งซื้อ ทุกประการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมอบเกินกาหนด จานวน
..-..วัน คิดค่าปรับในอัตรา 0.2 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......-.....บาท จึงออกหนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 5,600.00 บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
ตามสัญญาใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175
(4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ …………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ
(นายปริยฉัตร หาญโย)

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
- เห็นควรทาเรื่องเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ ...................................
(นายปริยฉัตร หาญโย)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
........................................................................................
..............................................................................
ลงชื่อ.....................................
(นายมนัส วิศวรักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................
( นายกิติกร ศิรินิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
17 กรกฎาคม 2563

