
 

                               
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    โรงเรียนอุทัย   อ าเภอ  อุทัย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่  ศธ 04233.40 / พิเศษ    วันที่  28  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. 2562      
เรื่อง   รายงานขอจ้างพัสดุ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัย 

ด้วยโรงเรียนอุทัย  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  งานอาคารสถานที่  มีความประสงค์จะขอจ้างปรับปรุง
ซ่อมแซม  ตู้เล็คไฟฟ้าเปลี่ยนสายไฟเข้าอาคารวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนใช้ประโยชน์ ซึ่งได้รับอนุมัติจากเงิน
งบประมาณ โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ เป็นเงิน จ านวน 15,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังแนบ 

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5  จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้  

 

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้างคือ เพ่ือการท างานที่ได้ประสิทธิภาพ 
2. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม   
3.  ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 15,000.00 บาท  
4. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

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

ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 
8. ข้อเสนออ่ืน ๆ  เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
2. อนุมัติแต่งตั้ง นายจรัญ  กรีปักษ์  ต าแหน่ง  ครู ค.ศ.2  เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 

 
ลงชื่อ …………………................…....…เจ้าหน้าที่          ลงชือ่…………..................……....…หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
          ( นายสมชาย  ทองค า )                                ( นางผาสุข  สุตเตมีย์ ) 
          28 / มิถุนายน /2562             28 / มิถุนายน /2562  

-  เห็นชอบ 
-  อนุมัติ 

 

 ลงชื่อ ……………………………………………..…….  
       ( นายภาณุวัฒน์  เขียวนาค ) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัย 
         28 / มิถุนายน /2562 
หมายเหตุ   ใช้กับการจัดจ้างพัสดุที่มิใช่งานก่อสร้าง  



 
 
                               

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    โรงเรียนอุทัย   อ าเภอ  อุทัย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่  ศธ 04233.40 / พิเศษ    วันที่  28  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
เรื่อง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน นางผาสุข  สุตเตมีย์   (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)  

ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัย  เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมปรับปรุง
ซ่อมแซม  ตู้เล็คไฟฟ้าเปลี่ยนสายไฟเข้าอาคารวิทยาศาสตร์  จ านวน 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 
รายละเอียดดังแนบ  

     ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ นายสมภาร  เพ็ชยมาตร์  เลขที่ 3 หมู่ที่ 5  ต าบล 
สามบัณฑิต  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้ว ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน 
15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ. 2560 ข้อ 79 จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 
1.  อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างจาก นายสมภาร  เพ็ชยมาตร์  เลขที่ 3 หมู่ที่ 5  ต าบลสามบัณฑิต  อ าเภออุทัย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ปรับปรุงซ่อมแซมปรับปรุงซ่อมแซม  ตู้เล็คไฟฟ้าเปลี่ยนสายไฟเข้า
อาคารวิทยาศาสตร์  ในวงเงิน  15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ก าหนดเวลาการ  ส่งมอบ 2  
กรกฎาคม  2562  

2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ  
  
    ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่           
                       ( นายสมชาย ทองค า )                                        
                         28 / มิถุนายน / 2562  

           

    ลงชื่อ …………………….………………………….  
              ( นางผาสุข  สุตเตมีย์ ) 
                             (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ) 
                  28 / มิถุนายน /2562 
 

- อนุมัติ 
-  ลงนามแล้ว 

 

  ลงชื่อ ……………………………………………..…….  
       ( นายภาณุวัฒน์  เขียวนาค ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัย 
         28 / มิถุนายน /2562 

 

 



 

 

ใบสั่งจ้าง 

ผู้รับจ้าง  นายสมภาร  เพ็ชยมาตร์          ใบสั่งจ้างเลขท่ี…94…../2562 
ที่อยู่  เลขที ่ 3 หมู่ที่ 5  ต าบลสามบัณฑิต                                   วันที่   28  มิถุนายน  2562 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                    โรงเรียนอุทัย   
โทรศัพท์   -                                     ที่อยู่  11 หมู่ 1 ต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 3 110101575908                         จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  -                                    โทรศัพท์  035-356508 
ชื่อบัญชี  -  ธนาคาร  - 
 ตามท่ี  นายสมภาร  เพ็ชยมาตร์  ได้เสนอราคา  ตามใบเสนอราคาลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  ไว้ต่อ
โรงเรียนอุทัย  ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 เหมาจ่ายค่าของค่าแรงปรับปรุง 
ซ่อมแซมตู้เล็คไฟฟ้าเปลี่ยนสายไฟเข้า 
อาคารวิทยาศาสตร์   

1 งาน    15,000.00 15,000 

 
 

( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) 

รวมเป็นเงิน 15,000.00 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000.00 
การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1.ก าหนดส่งมอบภายใน  3  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
2.ครบก าหนดส่งหมดวันที่  2  กรกฎาคม  2562 
3.สถานที่ส่งมอบ  โรงเรียนอุทัย 
4.ระยะเวลารับประกัน............................-......................................... 
5.สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ..........-...........บาท 
    (................-...............)นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยก าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
6.โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 
 

 

        

 
 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ .............................................................. ผู้สั่งจ้าง 
  ( นางผาสุข   สุตเตมีย์ )   

 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ   
  วันที่   28  มิถุนายน  2562   
 
ลงชื่อ 

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

 
ผู้รับจ้าง 

             ( นายสมภาร  เพ็ชยมาตร์ )   
            ต าแหน่ง     ผู้จัดการ   
    วันที ่  28  มิถุนายน  2562   

    

   
   
   
   
   
   
   



 
 
 

ใบตรวจรับพัสดุ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 175 

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนอุทัย 

             วันที่ 2  กรกฎาคม  2562 

                       ตามท่ีโรงเรียน อุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมตู้เล็คไฟฟ้าเปลี่ยนสายไฟเข้าอาคารวิทยาศาสตร์  กับ นายสมภาร  เพ็ชยมาตร์  เลขที่ 3 หมู่ที่ 5  ต าบล
สามบัณฑิต  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ที่ 
...94..../ 2562  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562  ครบก าหนดส่งมอบวันที่   2  กรกฎาคม  2562                                                                                                               

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้จัดส่ง/ท างาน วัสดุเพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป  ตามหนังสือส่งมอบของ 
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เล่มที่   -    เลขที่   -    ลงวันที่  2 กรกฎาคม  2562 

การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………-……………………...… 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม  2562  แล้วปรากฏว่างาน 

เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม 2562  โดยส่งมอบเกิน
ก าหนดจ านวน ……-… วัน  คิดค่าปรับในอัตรา............-............. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น …………-…..… บาท  
จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่  2 กรกฎาคม  2562   ผู้ขาย/ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็น 
จ านวนเงินทั้งสิ้น 15,000.00  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง 
 

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัย อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
เพ่ือโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175 (4)      แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 

 

                                             ลงชื่อ ……………………………………….. ผู้ตรวจรับพัสดุ 
                                                          ( นายจรัญ  กรีปักษ์ ) 

                                                          
* กรณีการจัดซื้อคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ 
   กรณีการจัดจ้างคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินทั้งหมด 
หมายเหตุ   ใช้กับการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ (ที่มิใช่งานก่อสร้าง) 

 

 

 

 

 

 



 
บจ............/62 

(เงินอุดหนุนรายหัวฯ) 
                             

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงเรียนอุทัย   อ าเภอ  อุทัย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่  ศธ 04233.40 / พิเศษ    วันที่        เดือน       กรกฏาคม  พ.ศ. 2562      
เรื่อง   ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัย 

ตามท่ีโรงเรียนอุทัย  กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่  มีความประสงค์จะขอจ้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม ตู้เล็คไฟฟ้าเปลี่ยนสายไฟเข้าอาคารวิทยาศาสตร์  โดยนายสมภาร  เพ็ชยมาตร์  เพ่ือให้นักเรียน
ใช้ประโยชน์ซึ่งได้รับอนุมัติจากเงินงบประมาณโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่   เป็นเงิน จ านวน 15,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ านวน  1 งาน นั้น 
                   บัดนี ้ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2560 แล้วที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                   เห็นควร เบิกจ่ายให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง  หรือ สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง โดย
ละเอียด  ดังนี้ 
 จ านวนเงินขอเบิก                      15,000.00   บาท 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม       -     บาท 
 มูลค่าสินค้า             15,000.00   บาท 
 หัก ภาษี ณ ที่จ่าย       150.00   บาท 
 หัก ค่าปรับ         -    บาท 
 คงเหลือจ่ายจริง             14,850.00   บาท 
        ( หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติ  
 
    (ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่การเงิน  
     ( นางจันทร์ประภา  ค าศรีจันทร์ ) 
     วันที่..................................... 

  (ลงชื่อ) …………………….………………………….รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัย  
           ( นางผาสุข  สุตเตมีย์ ) 
      วันที่............................................ 
 
 

o อนุมัต ิ
 
        (ลงชื่อ)...................................... .......... 
         (นายภาณุวัฒน์  เขียวนาค) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัย 
           วันที่................................................ 


