
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ที่       178/2565                                     วันที่   11 กรกฎาคม 2565

เรื่อง   รายงานขอซื้อพัสดุ          

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม    

ด้วย    นางสาวฐณัชญ์พร   นาจาน     มีความประสงค์จะขอซื้อพัสด ุจำนวน …………7…………รายการ                

เพื่อ     จัดทำเล่มแบบบันทึกการเรียนการสอน     ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  บริหารงานวิชาการ                             

งาน/โครงการ   พัฒนาศักยภาพครู PLC     จำนวนเงิน     2,925      บาท รายละเอียดดังแนบ 

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อตามเสนอ 

และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) 

และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 

ข้อ 1 และข้อ 5  จึงขอรายงานขอซื้อ ดังนี้ 

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อคือ  จัดทำเล่มแบบบันทึกการเรียนการสอน

2. รายละเอียดของที่จะซื้อคือ พัสดุจำนวน …………7…………ตามรายละเอียดตามบันทึกที่แนบ

3.  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อเป็นเงิน ………2,925………บาท 

4. วงเงินที่จะขอซื้อครั้งนี…้………2,925………บาท (สองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน …..…5……... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป 

และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

8. ข้อเสนออื่น ๆ  เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

2.  อนุมัติให้แต่งตั้ง      นางสาวฐณัชญ์พร   นาจาน  ตำแหน่ง    ครู ชำนาญการ    เป็นผู้ตรวจรับพัสด ุ   

  ลงชื่อ …………………..................…เจ้าหน้าที่                    ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่
       (นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน)                                 (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)
         ………../……………/…………             ………../…………………./………

       - เห็นชอบ
        - อนุมัติ

ลงชื่อ …………………………………………… ลงชื่อ ……………………….………………….
           ( นางสาวดัสรี  ครองยุติ )            ( นายถนอม  หลุมทอง )
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
         ………./……………/………..                                                      ………./……………/……….. 



รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ ....... 178/2565......... ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

งานจัดซื้อพัสดุ จำนวน ...........7......... รายการ กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้

ที่ รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
จำนวนหน่

วย

[   ] ราคามาตรฐาน

[   ] 

ราคาที่ได้มาจากท้อง

ตลาด

(หน่วยละ)

หน่วยละ จำนวนเงิน

1 กล่องพลาสติกทึบ 2 กล่อง 550 1,100

2 แม็กเย็บกระดาษ เบอร์ 35 1 อัน 170 170

3 แม็กเย็บกระดาษ เบอร์ 10 1 อัน 125 125

4 ซองจดหมายราชการ ตราครุฑ 1 กล่อง 500 500

5 ที่เจาะกระดาษสองรู 1 อัน 500 500

6 ลวดเสียบกระดาษ 12 กล่อง 15 180

7 กระดาษโน้ต 10 แพค 35 350

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 2,925

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่

      (นางสาวปรียาพร   แก้วคำสอน)                                      (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)



        ………../…………………./………                                        ………../…………………./………

ใบเสนอราคา/ใบส่งของ



 

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ …………….178/2565                     วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม    

ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง.........พัสด ุ 7 รายการ...........

จำนวน......2,925…….บาท (สองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ 

ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ ......หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........  ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้ว 

ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน ......... 2,925…….บาท (สองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 

จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

1.  อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างจาก ......หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........ เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำการ ขาย          
ในวงเงิน ....... 2,925…….บาท (สองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) กำหนดเวลาการส่งมอบ ......18 กรกฎาคม 2565..........

2.  ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่          
                   (นางสาวปรียาพร   แก้วคำสอน)      

                               ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่          
                                                   (นางสาวจิตปรานี    สาระคำ)

 

      [   ]   อนุมัติ

  [   ]   ลงนามแล้ว

ลงชื่อ …………………….…………………………. 
       ( นายถนอม  หลุมทอง )

              ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
   ………../…………………/…………..



การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1.  กำหนดส่งมอบภายใน ......5.....  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่  ……18 กรกฎาคม 2565…… 
3.  สถานที่ส่งมอบ  ……โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม…..
4.  ระยะเวลารับประกัน  ……-…….
5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ     

                   

                                                                                        ลงชื่อ ............................................ ผู้สั่งซื้อ
                                                                                                 (นายถนอม    หลุมทอง)
                                                                                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
                                                                                                 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

                                                                                        ลงชื่อ ............................................ ผู้ขาย
                                                                                                  (นางจุไรรัตน์  ณ นคร)
                                                                                                 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อ
ผู้ขาย ......หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........
ที่อยู่  ….67/29-30 ถ.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร
           จ.อุบลราชธานี 34110.......
โทรศัพท์   ……045 - 251989…..
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี …0343544000919…..
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  ………………………….
ชื่อบัญชี   …………………………………………………..
ธนาคาร   …………………………. สาขา ...................

ใบสั่งซื้อ เลขที่  .......178.../...2565...
วันที่  11 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
ที่อยู่  หมู่ 1 ถนนแกล้วประดิษฐ์ ตำบลโขงเจียม
อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  34220
  

              ตามที่ ........หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........ ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่ .................... 
ลงวันที่ ....................................... ไว้ต่อโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)

1 พัสดุจำนวน.....7.....รายการ ตามเอกสารแนบ 2,925

รวมเป็นเงิน 2,925

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
( สองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,925



ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

                            วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ตามที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง………………พัสดุ จำนวน 7 รายการ………….               

จาก…………หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่….…………. ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่……… 178/2565…….………                 

ลงวันที่ ……..11 กรกฎาคม 2565……… ครบกำหนดส่งมอบวันที่………18 กรกฎาคม 2565 2565………

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้จัดส่ง/ทำงาน ขายพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เลขที่ .......

ลงวันที่…….....................……..

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

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ………12 กรกฎาคม 2565………… 

แล้วปรากฏว่างานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ .......... 12 กรกฎาคม 

2565.........  โดยส่งมอบเกินกำหนดจำนวน …-…… วัน  คิดค่าปรับในอัตรา..............-............. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

……………-……..…….. บาท             จึงออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ ………12 กรกฎาคม 2565…… 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจำนวน                 เงินทั้งสิ้น ……2,925…….. บาท   (สองเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 

ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ ตามนัยข้อ 

175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

             ลงชื่อ ………………………………….. ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ

                                                                (นางสาวฐณัชญ์พร   นาจาน)  

                                                        ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการ

                                                               (…………………………………….)                                                                                                  

                                                                              - เห็นชอบ
             - อนุมัติ

       ลงชื่อ ……………………….………………….
                                 ( นายถนอม  หลุมทอง )

      ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

                                                                       ……./……………/………..



ใบเสร็จ



ใบเบิก

เล่มที่ .............../.............                                                                         เลขที่ จ................/...................

                                                                                         ที่ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ตำบลโขงเจียม

                                                                                         อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 34220

                                                             วันที่ 12 กรกฎาคม 2565   

ข้าพเจ้าขอเบิกสิ่งของตามรายการต่อไปนี้      

    เพื่อ  จัดทำเล่มแบบบันทึกการเรียนการสอน

ลำดับ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน

1 กล่องพลาสติกทึบ 2 กล่อง 550 1,100

2 แม็กเย็บกระดาษ เบอร์ 35 1 อัน 170 170

3 แม็กเย็บกระดาษ เบอร์ 10 1 อัน 125 125

4 ซองจดหมายราชการ ตราครุฑ 1 กล่อง 500 500

5 ที่เจาะกระดาษสองรู 1 อัน 500 500

6 ลวดเสียบกระดาษ 12 กล่อง 15 180

7 กระดาษโน้ต 10 แพค 35 350

จำนวนเงิน (สองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 2,925

         [  ] ได้ตรวจจำนวน ลงบัญชีแล้ว        [  ] ได้รับของครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ ....................................... เจ้าหน้าที่หน่วยเบิก                                 ลงชื่อ ....................................... ผู้เบิก

     (นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน)                                                           (นางสาวฐณัชญ์พร   นาจาน)

        [  ] ได้ตรวจจำนวน ลงบัญชีแล้ว        [  ] ได้รับของครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ ....................................... หัวหน้าหน่วยเบิก                                   ลงชื่อ ....................................... ผู้รับของ

     (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)                                                               (นางสาวฐณัชญ์พร   นาจาน)
    



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ที่       179/2565                                     วันที่   11 กรกฎาคม 2565

เรื่อง   รายงานขอซื้อพัสดุ          

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม    

ด้วย    นางสาวกาญจนา   แพงแก้ว     มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จำนวน …………12…………รายการ                

เพื่อ     ใช้ในสำนักงาน     ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  บริหารงานทั่วไป       งาน/โครงการ   สำนักงานแห่งรอยยิ้ม    

จำนวนเงิน     2,740      บาท รายละเอียดดังแนบ 

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อตามเสนอ 

และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) 

และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 

ข้อ 1 และข้อ 5  จึงขอรายงานขอซื้อ ดังนี้ 

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อคือ  ใช้ในสำนักงาน

2. รายละเอียดของที่จะซื้อคือ พัสดุจำนวน …………12…………ตามรายละเอียดตามบันทึกที่แนบ

3.  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อเป็นเงิน ………2,740………บาท 

4. วงเงินที่จะขอซื้อครั้งนี…้………2,740………บาท (สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน …..…5……... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป 

และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

8. ข้อเสนออื่น ๆ  เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

2.  อนุมัติให้แต่งตั้ง      นางสาวกาญจนา   แพงแก้ว  ตำแหน่ง    ครู  เป็นผู้ตรวจรับพัสด ุ   

  ลงชื่อ …………………..................…เจ้าหน้าที่                    ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่
       (นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน)                                 (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)
         ………../……………/…………             ………../…………………./………

       - เห็นชอบ
        - อนุมัติ

ลงชื่อ …………………………………………… ลงชื่อ ……………………….………………….
           ( นางสาวดัสรี  ครองยุติ )            ( นายถนอม  หลุมทอง )
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
         ………./……………/………..                                                      ………./……………/……….. 



รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ ....... 179/2565......... ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

งานจัดซื้อพัสดุ จำนวน ...........12......... รายการ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้

ที่ รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
จำนวนหน่

วย

[   ] ราคามาตรฐาน

[   ] 

ราคาที่ได้มาจากท้อง

ตลาด

(หน่วยละ)

หน่วยละ จำนวนเงิน

1 คลิปดำ (108) 6 กล่อง 70 420

2 คลิปดำ (109) 6 กล่อง 60 360

3 คลิปดำ (110) 6 กล่อง 45 270

4 คลิปดำ (111) 6 กล่อง 40 240

5 คลิปดำ (112) 6 กล่อง 20 120

6 คลิปดำ (113) 6 กล่อง 20 120

7 ซองขาว ตราครุฑ 1 กล่อง 500 500

8 ไม้บรรทัด 2 อัน 10 20

9 แท่นประทับ สีแดง 2 อัน 50 100

10 แท่นประทับ สีน้ำเงิน 3 อัน 50 150

11 แผ่นสติกเกอร์เคลือบปก 10 แผ่น 30 300

12 ถอนลวดเย็บ 2 อัน 70 140

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 2,740

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่

      (นางสาวปรียาพร   แก้วคำสอน)                                      (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)



        ………../…………………./………                                        ………../…………………./………

ใบเสนอราคา/ใบส่งของ



 

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ …………….178/2565                     วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม    

ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง.........พัสด ุ 12 รายการ...........

จำนวน......2,740…….บาท (สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ 

ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ ......หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........  ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้ว 

ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน ......... 2,740…….บาท (สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 

จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

1.  อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างจาก ......หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........ เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำการ ขาย          
ในวงเงิน ....... 2,740…….บาท (สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  กำหนดเวลาการส่งมอบ ......18 กรกฎาคม 2565..........

3.  ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่          
                   (นางสาวปรียาพร   แก้วคำสอน)      

                               ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่          
                                                   (นางสาวจิตปรานี    สาระคำ)

 

      [   ]   อนุมัติ

  [   ]   ลงนามแล้ว

ลงชื่อ …………………….…………………………. 
       ( นายถนอม  หลุมทอง )

              ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
   ………../…………………/…………..



การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1.  กำหนดส่งมอบภายใน ......5.....  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่  ……18 กรกฎาคม 2565…… 
3.  สถานที่ส่งมอบ  ……โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม…..
4.  ระยะเวลารับประกัน  ……-…….
5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ     

                   

                                                                                        ลงชื่อ ............................................ ผู้สั่งซื้อ
                                                                                                 (นายถนอม    หลุมทอง)
                                                                                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
                                                                                                 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

                                                                                        ลงชื่อ ............................................ ผู้ขาย
                                                                                                  (นางจุไรรัตน์  ณ นคร)
                                                                                                 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อ
ผู้ขาย ......หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........
ที่อยู่  ….67/29-30 ถ.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร
           จ.อุบลราชธานี 34110.......
โทรศัพท์   ……045 - 251989…..
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี …0343544000919…..
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  ………………………….
ชื่อบัญชี   …………………………………………………..
ธนาคาร   …………………………. สาขา ...................

ใบสั่งซื้อ เลขที่  .......179.../...2565...
วันที่  11 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
ที่อยู่  หมู่ 1 ถนนแกล้วประดิษฐ์ ตำบลโขงเจียม
อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  34220
  

              ตามที่ ........หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........ ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่ .................... 
ลงวันที่ ....................................... ไว้ต่อโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)

1 พัสดุจำนวน.....12.....รายการ ตามเอกสารแนบ 2,740

รวมเป็นเงิน 2,740

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
( สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,740



ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

                            วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ตามที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง………………พัสดุ จำนวน 7 รายการ………….               

จาก…………หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่….…………. ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่……… 179/2565…….………                 

ลงวันที่ ……..11 กรกฎาคม 2565……… ครบกำหนดส่งมอบวันที่………18 กรกฎาคม 2565 2565………

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้จัดส่ง/ทำงาน ขายพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เลขที่ .......

ลงวันที่…….....................……..

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

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ………12 กรกฎาคม 2565………… 

แล้วปรากฏว่างานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ .......... 12 กรกฎาคม 

2565.........  โดยส่งมอบเกินกำหนดจำนวน …-…… วัน  คิดค่าปรับในอัตรา..............-............. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

……………-……..…….. บาท             จึงออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ ………12 กรกฎาคม 2565…… 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจำนวน                 เงินทั้งสิ้น ……2,740…….. บาท   (สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ ตามนัยข้อ 

175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

             ลงชื่อ ………………………………….. ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ

                                                                (นางสาวกาญจนา   แพงแก้ว)  

                                                        ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการ

                                                               (…………………………………….)                                                                                                  

                                                                              - เห็นชอบ
             - อนุมัติ

       ลงชื่อ ……………………….………………….
                                 ( นายถนอม  หลุมทอง )

      ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

                                                                       ……./……………/………..



ใบเสร็จ



ใบเบิก

เล่มที่ .............../.............                                                                         เลขที่ จ................/...................

                                                                                         ที่ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ตำบลโขงเจียม

                                                                                         อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 34220

                                                             วันที่ 12 กรกฎาคม 2565   

ข้าพเจ้าขอเบิกสิ่งของตามรายการต่อไปนี้      

    เพื่อ  ใช้ในสำนักงาน

ลำดับ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน

1 คลิปดำ (108) 6 กล่อง 70 420

2 คลิปดำ (109) 6 กล่อง 60 360

3 คลิปดำ (110) 6 กล่อง 45 270

4 คลิปดำ (111) 6 กล่อง 40 240

5 คลิปดำ (112) 6 กล่อง 20 120

6 คลิปดำ (113) 6 กล่อง 20 120

7 ซองขาว ตราครุฑ 1 กล่อง 500 500

8 ไม้บรรทัด 2 อัน 10 20

9 แท่นประทับ สีแดง 2 อัน 50 100

10 แท่นประทับ สีน้ำเงิน 3 อัน 50 150

11 แผ่นสติกเกอร์เคลือบปก 10 แผ่น 30 300

12 ถอนลวดเย็บ 2 อัน 70 140

จำนวนเงิน (สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 2,740

         [  ] ได้ตรวจจำนวน ลงบัญชีแล้ว        [  ] ได้รับของครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ ....................................... เจ้าหน้าที่หน่วยเบิก                                 ลงชื่อ ....................................... ผู้เบิก

     (นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน)                                                           (นางสาวกาญจนา  สายสมบัติ)

        [  ] ได้ตรวจจำนวน ลงบัญชีแล้ว        [  ] ได้รับของครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ ....................................... หัวหน้าหน่วยเบิก                                   ลงชื่อ ....................................... ผู้รับของ

     (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)                                                               (นางสาวกาญจนา  สายสมบัติ)
    



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ที่       180/2565                                     วันที่   11 กรกฎาคม 2565

เรื่อง   รายงานขอซื้อพัสดุ          

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม    

ด้วย    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ     มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จำนวน …………6…………รายการ                

เพื่อ     ใช้ในการเรียนการสอน     ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  บริหารงานทั่วไป       งาน/โครงการ   

บำรุงรักษาห้องควบคุมและห้องเรียนคอมพิวเตอร์    จำนวนเงิน     1,400      บาท รายละเอียดดังแนบ 

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อตามเสนอ 

และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) 

และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 

ข้อ 1 และข้อ 5  จึงขอรายงานขอซื้อ ดังนี้ 

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อคือ  ใช้ในการเรียนการสอน

2. รายละเอียดของที่จะซื้อคือ พัสดุจำนวน …………6…………ตามรายละเอียดตามบันทึกที่แนบ

3.  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อเป็นเงิน ………1,400………บาท 

4. วงเงินที่จะขอซื้อครั้งนี…้………1,400………บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน …..…5……... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป 

และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

8. ข้อเสนออื่น ๆ  เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

2.  อนุมัติให้แต่งตั้ง      นางสาวเปียทิพย์     อินทรศาสตร์    ตำแหน่ง    ครู  เป็นผู้ตรวจรับพัสด ุ   

  ลงชื่อ …………………..................…เจ้าหน้าที่                    ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่
       (นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน)                                 (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)
         ………../……………/…………             ………../…………………./………

       - เห็นชอบ
        - อนุมัติ

ลงชื่อ …………………………………………… ลงชื่อ ……………………….………………….
           ( นางสาวดัสรี  ครองยุติ )            ( นายถนอม  หลุมทอง )
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
         ………./……………/………..                                                      ………./……………/……….. 



รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ ....... 180/2565......... ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

งานจัดซื้อพัสดุ จำนวน ...........6......... รายการ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้

ที่ รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
จำนวนหน่

วย

[   ] ราคามาตรฐาน

[   ] 

ราคาที่ได้มาจากท้องต

ลาด

(หน่วยละ)

หน่วยละ จำนวนเงิน

1 กระดาษการ์ด 5 รีม 120 600

2 ลวดเสียบกระดาษ 5 กล่อง 10 50

3 กาวสองหน้าบางขนาด 0.5 นิ้ว 6 ม้วน 30 240

4 กาวสองหน้าบางขนาด 1 นิ้ว 3 ม้วน 40 120

5 กาวน้ำยู้ฮู ขนาด 50 CC 2 แท่ง 95 190

6 คลิปหนีบดำ NO.110 ขนาด 1 ¼ นิ้ว 5 กล่อง 40 200

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 1,400

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่

      (นางสาวปรียาพร   แก้วคำสอน)                                      (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)



        ………../…………………./………                                        ………../…………………./………

ใบเสนอราคา/ใบส่งของ



 

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ …………….180/2565                     วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม    

ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง.........พัสด ุ 6 รายการ...........

จำนวน......1,400…….บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ 

ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ ......หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........  ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้ว 

ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน ......... 1,400…….บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 

จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

1.  อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างจาก ......หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........ เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำการ ขาย          
ในวงเงิน ....... 1,400…….บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) กำหนดเวลาการส่งมอบ ......18 กรกฎาคม 2565..........

4.  ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่          
                   (นางสาวปรียาพร   แก้วคำสอน)      

                               ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่          
                                                   (นางสาวจิตปรานี    สาระคำ)

 

      [   ]   อนุมัติ

  [   ]   ลงนามแล้ว

ลงชื่อ …………………….…………………………. 
       ( นายถนอม  หลุมทอง )

              ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
   ………../…………………/…………..



การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1.  กำหนดส่งมอบภายใน ......5.....  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่  ……18 กรกฎาคม 2565…… 
3.  สถานที่ส่งมอบ  ……โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม…..
4.  ระยะเวลารับประกัน  ……-…….
5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ     

                   

                                                                                        ลงชื่อ ............................................ ผู้สั่งซื้อ
                                                                                                 (นายถนอม    หลุมทอง)
                                                                                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
                                                                                                 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

                                                                                        ลงชื่อ ............................................ ผู้ขาย
                                                                                                  (นางจุไรรัตน์  ณ นคร)
                                                                                                 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อ
ผู้ขาย ......หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........
ที่อยู่  ….67/29-30 ถ.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร
           จ.อุบลราชธานี 34110.......
โทรศัพท์   ……045 - 251989…..
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี …0343544000919…..
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  ………………………….
ชื่อบัญชี   …………………………………………………..
ธนาคาร   …………………………. สาขา ...................

ใบสั่งซื้อ เลขที่  .......180.../...2565...
วันที่  11 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
ที่อยู่  หมู่ 1 ถนนแกล้วประดิษฐ์ ตำบลโขงเจียม
อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  34220
  

              ตามที่ ........หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........ ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่ .................... 
ลงวันที่ ....................................... ไว้ต่อโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)

1 พัสดุจำนวน.....6....รายการ ตามเอกสารแนบ 1,400

รวมเป็นเงิน 1,400

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
( หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400



ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

                            วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ตามที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง………………พัสดุ จำนวน 6 รายการ………….               

จาก…………หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่….…………. ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่……… 180/2565…….………                 

ลงวันที่ ……..11 กรกฎาคม 2565……… ครบกำหนดส่งมอบวันที่………18 กรกฎาคม 2565 2565………

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้จัดส่ง/ทำงาน ขายพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เลขที่ .......

ลงวันที่…….....................……..

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

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ………12 กรกฎาคม 2565………… 

แล้วปรากฏว่างานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ .......... 12 กรกฎาคม 

2565.........  โดยส่งมอบเกินกำหนดจำนวน …-…… วัน  คิดค่าปรับในอัตรา..............-............. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

……………-……..…….. บาท             จึงออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ ………12 กรกฎาคม 2565…… 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจำนวน                 เงินทั้งสิ้น ……1,400…….. บาท   (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ ตามนัยข้อ 

175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

             ลงชื่อ ………………………………….. ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ

                                                            (นางสาวเปียทิพย์  อินทรศาสตร์)  

                                                        ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการ

                                                               (…………………………………….)                                                                                                  

                                                                              - เห็นชอบ
             - อนุมัติ

       ลงชื่อ ……………………….………………….
                                 ( นายถนอม  หลุมทอง )

      ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

                                                                       ……./……………/………..



ใบเสร็จ



ใบเบิก

เล่มที่ .............../.............                                                                         เลขที่ จ................/...................

                                                                                         ที่ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ตำบลโขงเจียม

                                                                                         อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 34220

                                                             วันที่ 12 กรกฎาคม 2565   

ข้าพเจ้าขอเบิกสิ่งของตามรายการต่อไปนี้      

    เพื่อ  ใช้ในการเรียนการสอน

ลำดับ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน

1 กระดาษการ์ด 5 รีม 120 600

2 ลวดเสียบกระดาษ 5 กล่อง 10 50

3 กาวสองหน้าบางขนาด 0.5 นิ้ว 6 ม้วน 30 240

4 กาวสองหน้าบางขนาด 1 นิ้ว 3 ม้วน 40 120

5 กาวน้ำยู้ฮู ขนาด 50 CC 2 แท่ง 95 190

6 คลิปหนีบดำ NO.110 ขนาด 1 ¼ นิ้ว 5 กล่อง 40 200

จำนวนเงิน (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 1,400

         [  ] ได้ตรวจจำนวน ลงบัญชีแล้ว        [  ] ได้รับของครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ ....................................... เจ้าหน้าที่หน่วยเบิก                                 ลงชื่อ ....................................... ผู้เบิก

     (นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน)                                                         (นางสาวเปียทิพย์  อินทรศาสตร์)

        [  ] ได้ตรวจจำนวน ลงบัญชีแล้ว        [  ] ได้รับของครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ ....................................... หัวหน้าหน่วยเบิก                                   ลงชื่อ ....................................... ผู้รับของ

     (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)                                                            (นางสาวเปียทิพย์  อินทรศาสตร์)
    



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ที่       181/2565                                     วันที่   11 กรกฎาคม 2565

เรื่อง   รายงานขอซื้อพัสดุ          

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม    

ด้วย    งานหลักสูตรสถานศึกษา     มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จำนวน …………4…………รายการ                

เพื่อ     จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา     ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน      บริหารวิชาการ       งาน/โครงการ   

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    จำนวนเงิน     4,950      บาท รายละเอียดดังแนบ 

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อตามเสนอ 

และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) 

และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 

ข้อ 1 และข้อ 5  จึงขอรายงานขอซื้อ ดังนี้ 

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อคือ  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

2. รายละเอียดของที่จะซื้อคือ พัสดุจำนวน …………4…………ตามรายละเอียดตามบันทึกที่แนบ

3.  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อเป็นเงิน ………4,950………บาท 

4. วงเงินที่จะขอซื้อครั้งนี…้………4,950………บาท (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน …..…5……... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป 

และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

8. ข้อเสนออื่น ๆ  เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

2.  อนุมัติให้แต่งตั้ง      นางสาวพรชริณทร์    ราศรี    ตำแหน่ง    ครู  ชำนาญการ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ    

  ลงชื่อ …………………..................…เจ้าหน้าที่                    ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่
       (นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน)                                 (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)
         ………../……………/…………             ………../…………………./………

       - เห็นชอบ
        - อนุมัติ

ลงชื่อ …………………………………………… ลงชื่อ ……………………….………………….
           ( นางสาวดัสรี  ครองยุติ )            ( นายถนอม  หลุมทอง )
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
         ………./……………/………..                                                      ………./……………/……….. 



รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ ....... 181/2565......... ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

งานจัดซื้อพัสดุ จำนวน ..........4........ รายการ กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้

ที่ รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
จำนวนหน่

วย

[   ] ราคามาตรฐาน

[   ] 

ราคาที่ได้มาจากท้องต

ลาด

(หน่วยละ)

หน่วยละ จำนวนเงิน

1 กระดาษการ์ด 3 รีม 150 450

2 สติกเกอร์ใสเคลือบแผ่นใหญ่ 20 แผ่น 30 600

3 กระดาษA4 3 ลัง 700 2,100

4 เครื่องเย็บกระดาษ 1 เครื่อง 1,800 1,800

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 4,950

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่

      (นางสาวปรียาพร   แก้วคำสอน)                                      (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)



        ………../…………………./………                                        ………../…………………./………

ใบเสนอราคา/ใบส่งของ



 

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ …………….181/2565                     วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม    

ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง.........พัสด ุ 4 รายการ...........

จำนวน......4,950…….บาท (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ 

ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ ......หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........  ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้ว 

ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน ......... 4,950…….บาท (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 

จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

1.  อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างจาก ......หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........ เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำการ ขาย          
ในวงเงิน ....... 4,950…….บาท (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดเวลาการส่งมอบ ......18 กรกฎาคม 2565..........

5.  ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่          
                   (นางสาวปรียาพร   แก้วคำสอน)      

                               ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที ่         
                                                   (นางสาวจิตปรานี    สาระคำ)

 

      [   ]   อนุมัติ

  [   ]   ลงนามแล้ว

ลงชื่อ …………………….…………………………. 
       ( นายถนอม  หลุมทอง )

              ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
   ………../…………………/…………..



การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1.  กำหนดส่งมอบภายใน ......5.....  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่  ……18 กรกฎาคม 2565…… 
3.  สถานที่ส่งมอบ  ……โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม…..
4.  ระยะเวลารับประกัน  ……-…….
5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ     

                   

                                                                                        ลงชื่อ ............................................ ผู้สั่งซื้อ
                                                                                                 (นายถนอม    หลุมทอง)
                                                                                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
                                                                                                 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

                                                                                        ลงชื่อ ............................................ ผู้ขาย
                                                                                                  (นางจุไรรัตน์  ณ นคร)
                                                                                                 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ใบสั่งซื้อ
ผู้ขาย ......หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........
ที่อยู่  ….67/29-30 ถ.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร
           จ.อุบลราชธานี 34110.......
โทรศัพท์   ……045 - 251989…..
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี …0343544000919…..
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  ………………………….
ชื่อบัญชี   …………………………………………………..
ธนาคาร   …………………………. สาขา ...................

ใบสั่งซื้อ เลขที่  .......181.../...2565...
วันที่  11 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
ที่อยู่  หมู่ 1 ถนนแกล้วประดิษฐ์ ตำบลโขงเจียม
อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  34220
  

              ตามที่ ........หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........ ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่ .................... 
ลงวันที่ ....................................... ไว้ต่อโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)

1 พัสดุจำนวน.....4....รายการ ตามเอกสารแนบ 4,950

รวมเป็นเงิน 4,950

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
( สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,950



ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

                            วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ตามที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง………………พัสดุ จำนวน 4 รายการ………….               

จาก…………หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่….…………. ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่……… 181/2565…….………                 

ลงวันที่ ……..11 กรกฎาคม 2565……… ครบกำหนดส่งมอบวันที่………18 กรกฎาคม 2565 2565………

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้จัดส่ง/ทำงาน ขายพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เลขที่ .......

ลงวันที่…….....................……..

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

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ………12 กรกฎาคม 2565………… 

แล้วปรากฏว่างานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ .......... 12 กรกฎาคม 

2565.........  โดยส่งมอบเกินกำหนดจำนวน …-…… วัน  คิดค่าปรับในอัตรา..............-............. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

……………-……..…….. บาท             จึงออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ ………12 กรกฎาคม 2565…… 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจำนวน                 เงินทั้งสิ้น ……4,950…….. บาท   (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ ตามนัยข้อ 

175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

             ลงชื่อ ………………………………….. ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ

                                                            (นางสาวพรชริณทร์  ราศรี)  

                                                        ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการ

                                                               (…………………………………….)                                                                                                  

                                                                              - เห็นชอบ
             - อนุมัติ

       ลงชื่อ ……………………….………………….
                                 ( นายถนอม  หลุมทอง )

      ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

                                                                       ……./……………/………..



ใบเสร็จ



ใบเบิก

เล่มที่ .............../.............                                                                         เลขที่ จ................/...................

                                                                                         ที่ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ตำบลโขงเจียม

                                                                                         อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 34220

                                                             วันที่ 12 กรกฎาคม 2565   

ข้าพเจ้าขอเบิกสิ่งของตามรายการต่อไปนี้      

    เพื่อ  ใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ลำดับ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน

1 กระดาษการ์ด 3 รีม 150 450

2 สติกเกอร์ใสเคลือบแผ่นใหญ่ 20 แผ่น 30 600

3 กระดาษA4 3 ลัง 700 2,100

4 เครื่องเย็บกระดาษ 1 เครื่อง 1,800 1,800

จำนวนเงิน (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 4,950

         [  ] ได้ตรวจจำนวน ลงบัญชีแล้ว        [  ] ได้รับของครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ ....................................... เจ้าหน้าที่หน่วยเบิก                                 ลงชื่อ ....................................... ผู้เบิก

     (นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน)                                                         (นางสาวพรชริณทร์  ราศรี)

        [  ] ได้ตรวจจำนวน ลงบัญชีแล้ว        [  ] ได้รับของครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ ....................................... หัวหน้าหน่วยเบิก                                   ลงชื่อ ....................................... ผู้รับของ

     (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)                                                            (นางสาวพรชริณทร์  ราศรี)
    



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ …………….190/2565                               วันที่ 3 สิงหาคม 2565

เรื่อง   รายงานขอซื้อพัสดุ

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม    

ด้วย   นางสาวพฤฒิพร   วรรณศรี    มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จำนวน …..1.…รายการ                        

เพื่อ   ใช้ดำเนินงานอนามัยและโภชนาการ   ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน  บริหารงานทั่วไป                                    

งาน/โครงการ     ส่งเสริมสุขภาพ     จำนวนเงิน      360      บาท รายละเอียดดังแนบ 

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อตามเสนอ 

และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) 

และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 

ข้อ 1 และข้อ 5  จึงขอรายงานขอซื้อ ดังนี้ 

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อคือ  ใช้ดำเนินงานอนามัยและโภชนาการ  

2. รายละเอียดของที่จะซื้อคือ พัสดุจำนวน …………1…………ตามรายละเอียดตามบันทึกที่แนบ

3.  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อเป็นเงิน ………………360…………… บาท 

4. วงเงินที่จะขอซื้อครั้งนี…้………360……บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน …..…5……... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป 

และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

8. ข้อเสนออื่น ๆ  เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

2.  อนุมัติให้แต่งตั้ง      นางสาวพฤฒิพร   วรรณศรี   ตำแหน่ง    ครู     เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ    

  ลงชื่อ …………………..................…เจ้าหน้าที่                    ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่
       (นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน)                                 (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)
         ………../……………/…………             ………../…………………./………

       เห็นชอบ
        อนุมัติ

ลงชื่อ …………………………………………… ลงชื่อ ……………………….………………….
           ( นางสาวดัสรี  ครองยุติ )            ( นายถนอม  หลุมทอง )
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
         ………./……………/………..                                                      ………./……………/……….. 



รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ .......190/2565......... ลงวันที่  3 สิงหาคม 2565

งานจัดซื้อพัสดุ จำนวน ..........1......... รายการ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้

ที่ รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
จำนวนหน่ว

ย

[   ] ราคามาตรฐาน

[   ] 

ราคาที่ได้มาจากท้องตลา

ด

(หน่วยละ)

หน่วยละ จำนวนเงิน

1 ผ้ากันเปื้อน 8 ตัว 45 360

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 360

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่

      (นางสาวปรียาพร   แก้วคำสอน)                                      (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)



        ………../…………………./………                                        ………../…………………./………

ใบเสนอราคา/ใบส่งของ



 

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ……………190/2565                     วันที่ 3 สิงหาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม    

ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง........พัสด ุ 1  รายการ...........

จำนวน.....360…….บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ 

ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ ......ร้านเพ็ญศรีพาณิชย์........  ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้ว 

ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน ......... 360…….บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน)  

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 

จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

1.  อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างจาก ......ร้านเพ็ญศรีพาณิชย์........ เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำการ ขาย                 
ในวงเงิน ....... 360…….บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) กำหนดเวลาการส่งมอบ ...8 สิงหาคม 2565....

6.  ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ   

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่          
                   (นางสาวปรียาพร   แก้วคำสอน)      

                               ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่          
                                                   (นางสาวจิตปรานี    สาระคำ)

 

- อนุมัติ

- ลงนามแล้ว

ลงชื่อ …………………….…………………………. 
       ( นายถนอม  หลุมทอง )

              ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
   ………../…………………/…………..



การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1.  กำหนดส่งมอบภายใน ......5.....  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่  ……8 สิงหาคม 2565…… 
3.  สถานที่ส่งมอบ  ……โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม…..
4.  ระยะเวลารับประกัน  ……-…….
5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ     

                   

                                                                                        ลงชื่อ ............................................ ผู้สั่งซื้อ
                                                                                                 (นายถนอม    หลุมทอง)
                                                                                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
                                                                                                 วันที่ 3 สิงหาคม 2565

                                                                                        ลงชื่อ ............................................ ผู้ขาย
                                                                                                     (นางเพ็ญศรี    กอมณี)
                                                                                                    วันที่ 3 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อ
ผู้ขาย ......ร้านเพ็ญศรีพาณิชย์........
ที่อยู่  ….1 หมู่ 2 ถ.พรหมสิงห์ ต.โขงเจียม
        อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ............
โทรศัพท์   ……045 - 351268…..
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี …3220400074721…..
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  ………………………….
ชื่อบัญชี   …………………………………………………..
ธนาคาร   …………………………. สาขา ...................

ใบสั่งซื้อ เลขที่  .......190/2565...
วันที่   3 สิงหาคม 2565
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
ที่อยู่  หมู่ 1 ถนนแกล้วประดิษฐ์ ตำบลโขงเจียม
อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  34220
  

              ตามที่ ........ร้านเพ็ญศรีพาณิชย์........ ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่ ..........50........ 
ลงวันที่ ........................................ ไว้ต่อโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)

1 พัสดุจำนวน.....1.....รายการ ตามเอกสารแนบ 360

รวมเป็นเงิน 360

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
( สามร้อยหกสิบบาทถ้วน ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360



ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

                            วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ตามที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง………………พัสดุ จำนวน 1 รายการ………….               

จาก……ร้านเพ็ญศรีพาณิชย์……. ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที…190/2565…ลงวันที่  ...3 สิงหาคม 2565…       

ครบกำหนดส่งมอบวันที่………8 สิงหาคม 2565………   

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้จัดส่ง/ทำงาน ขายพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เลขที่ ...50....

ลงวันที่……………………….……..

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

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ………4 สิงหาคม 2565………… 

แล้วปรากฏว่างานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ .......... 4 สิงหาคม 

2565.........  โดยส่งมอบเกินกำหนดจำนวน …-…… วัน  คิดค่าปรับในอัตรา..............-............. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

……………-……..…….. บาท             จึงออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ ………4 สิงหาคม 2565…… 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจำนวน                 เงินทั้งสิ้น ……360…….. บาท   (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ ตามนัย           

ข้อ 175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

                                               ลงชื่อ ………………………………….. ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ

                                                                                   (นางสาวพฤฒิพร   วรรณศรี)  

                                                                           ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการ

                                                                                   (…………………………………….)

                                                - เห็นชอบ
                  - อนุมัติ

ลงชื่อ ……………………….………………….
                       ( นายถนอม  หลุมทอง )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม



                                                                                     ……./……………/………..

ใบเบิก

เล่มที่ .............../.............                                                                         เลขที่ จ................/...................

                                                                                         ที่ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ตำบลโขงเจียม

                                                                                         อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 34220

                                                             วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ข้าพเจ้าขอเบิกสิ่งของตามรายการต่อไปนี้      

    เพื่อ  ใช้ในงานอนามัยและโภชนาการ  

ลำดับ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน

1 ผ้ากันเปื้อน 8 ตัว 45 360

จำนวนเงิน (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 360

         [  ] ได้ตรวจจำนวน ลงบัญชีแล้ว        [  ] ได้รับของครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ ....................................... เจ้าหน้าที่หน่วยเบิก                                 ลงชื่อ ....................................... ผู้เบิก

     (นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน)                                                             (นางสาวพฤฒิพร  วรรณศรี)

        [  ] ได้ตรวจจำนวน ลงบัญชีแล้ว        [  ] ได้รับของครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ ....................................... หัวหน้าหน่วยเบิก                                   ลงชื่อ ....................................... ผู้รับของ

     (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)                                                                (นางสาวพฤฒิพร  วรรณศรี)
    



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ที่       191/2565                                     วันที่   3 สิงหาคม 2565

เรื่อง   รายงานขอซื้อพัสดุ          

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม    

ด้วย    งานบริหารทั่วไป     มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จำนวน …………1…………รายการ                

เพื่อ     จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565     ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจาก                               

แผนงาน      บริหารทั่วไป       งาน/โครงการ   วันสำคัญ    จำนวนเงิน     1,800      บาท รายละเอียดดังแนบ 

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อตามเสนอ 

และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) 

และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 

ข้อ 1 และข้อ 5  จึงขอรายงานขอซื้อ ดังนี้ 

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อคือ  จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

2. รายละเอียดของที่จะซื้อคือ พัสดุจำนวน …………1…………ตามรายละเอียดตามบันทึกที่แนบ

3.  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อเป็นเงิน ………1,800………บาท 

4. วงเงินที่จะขอซื้อครั้งนี…้………1,800………บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน …..…5……... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป 

และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

8. ข้อเสนออื่น ๆ  เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

2.  อนุมัติให้แต่งตั้ง      นายกตัญญู     สายธนู    ตำแหน่ง    ครู   เป็นผู้ตรวจรับพัสด ุ   

  ลงชื่อ …………………..................…เจ้าหน้าที่                    ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่
       (นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน)                                 (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)
         ………../……………/…………             ………../…………………./………

       - เห็นชอบ
        - อนุมัติ

ลงชื่อ …………………………………………… ลงชื่อ ……………………….………………….
           ( นางสาวดัสรี  ครองยุติ )            ( นายถนอม  หลุมทอง )
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
         ………./……………/………..                                                      ………./……………/……….. 



รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ ....... 191/2565......... ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565

งานจัดซื้อพัสดุ จำนวน ..........1........ รายการ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้

ที่ รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
จำนวนหน่

วย

[   ] ราคามาตรฐาน

[   ] 

ราคาที่ได้มาจากท้องต

ลาด

(หน่วยละ)

หน่วยละ จำนวนเงิน

1 ผ้าสีฟ้า 1 ม้วน 1,800 1,800

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 1,800

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่

      (นางสาวปรียาพร   แก้วคำสอน)                                      (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)



        ………../…………………./………                                        ………../…………………./………

ใบเสนอราคา/ใบส่งของ



 

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ …………….191/2565                     วันที่ 3 สิงหาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม    

ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง.........พัสด ุ 1 รายการ...........

จำนวน.....1,800…….บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ 

ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ ......หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........  ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้ว 

ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน ......... 1,800…….บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 

จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

1.  อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างจาก ......หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........ เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำการ ขาย          
ในวงเงิน ....... 1,800…….บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) กำหนดเวลาการส่งมอบ ......8 สิงหาคม 2565..........

7.  ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่          
                   (นางสาวปรียาพร   แก้วคำสอน)      

                               ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที ่         
                                                   (นางสาวจิตปรานี    สาระคำ)

 

      [   ]   อนุมัติ

  [   ]   ลงนามแล้ว

ลงชื่อ …………………….…………………………. 
       ( นายถนอม  หลุมทอง )

              ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
   ………../…………………/…………..



การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1.  กำหนดส่งมอบภายใน ......5.....  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่  ……8 สิงหาคม 2565…… 
3.  สถานที่ส่งมอบ  ……โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม…..
4.  ระยะเวลารับประกัน  ……-…….
5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ     

                   

                                                                                        ลงชื่อ ............................................ ผู้สั่งซื้อ
                                                                                                 (นายถนอม    หลุมทอง)
                                                                                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
                                                                                                 วันที่ 3 สิงหาคม 2565

                                                                                        ลงชื่อ ............................................ ผู้ขาย
                                                                                                  (นางจุไรรัตน์  ณ นคร)
                                                                                                 วันที่ 3 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อ
ผู้ขาย ......หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........
ที่อยู่  ….67/29-30 ถ.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร
           จ.อุบลราชธานี 34110.......
โทรศัพท์   ……045 - 251989…..
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี …0343544000919…..
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  ………………………….
ชื่อบัญชี   …………………………………………………..
ธนาคาร   …………………………. สาขา ...................

ใบสั่งซื้อ เลขที่  .......191.../...2565...
วันที่  3 สิงหาคม 2565
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
ที่อยู่  หมู่ 1 ถนนแกล้วประดิษฐ์ ตำบลโขงเจียม
อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  34220
  

              ตามที่ ........หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่........ ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่ .......031/28............. 
ลงวันที่ ........8 สิงหาคม 2565....... ไว้ต่อโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)

1 พัสดุจำนวน.....1...รายการ ตามเอกสารแนบ 1,800

รวมเป็นเงิน 1,800

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
( หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800



ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

                            วันที่ 8 สิงหาคม 2565

ตามที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง………………พัสดุ จำนวน 1 รายการ………….               

จาก…………หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอรี่….…………. ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่……… 191/2565…….………                 

ลงวันที่ ……..3 สิงหาคม 2565……… ครบกำหนดส่งมอบวันที่………8 สิงหาคม 2565………

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้จัดส่ง/ทำงาน ขายพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เลขที่ .......

ลงวันที่…….....................……..

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

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ………8 สิงหาคม 2565………… 

แล้วปรากฏว่างานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ .......... 8 สิงหาคม 

2565.........  โดยส่งมอบเกินกำหนดจำนวน …-…… วัน  คิดค่าปรับในอัตรา..............-............. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

……………-……..…….. บาท             จึงออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ ………8 สิงหาคม 2565…… 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจำนวน                 เงินทั้งสิ้น ……1,800…….. บาท   (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ ตามนัยข้อ 

175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

             ลงชื่อ ………………………………….. ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ

                                                                  (นายกตัญญู    สายธนู)  

                                                        ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการ

                                                               (…………………………………….)                                                                                                  

                                                                              - เห็นชอบ
             - อนุมัติ

       ลงชื่อ ……………………….………………….
                                 ( นายถนอม  หลุมทอง )

      ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

                                                                       ……./……………/………..



ใบเสร็จ



ใบเบิก

เล่มที่ .............../.............                                                                         เลขที่ จ................/...................

                                                                                         ที่ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ตำบลโขงเจียม

                                                                                         อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 34220

                                                             วันที่ 8 สิงหาคม 2565   

ข้าพเจ้าขอเบิกสิ่งของตามรายการต่อไปนี้      

    เพื่อ  จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

ลำดับ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน

1 ผ้าสีฟ้า 1 ม้วน 1,800 1,800

จำนวนเงิน (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 1,800

         [  ] ได้ตรวจจำนวน ลงบัญชีแล้ว        [  ] ได้รับของครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ ....................................... เจ้าหน้าที่หน่วยเบิก                                 ลงชื่อ ....................................... ผู้เบิก

     (นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน)                                                        (นางสาวบุษศรัฐ   บุษย์เพชร)

        [  ] ได้ตรวจจำนวน ลงบัญชีแล้ว        [  ] ได้รับของครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ ....................................... หัวหน้าหน่วยเบิก                                   ลงชื่อ ....................................... ผู้รับของ

     (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)                                                            (นางสาวบุษศรัฐ   บุษย์เพชร)
    



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ …………….194/2565                                วันที่ 3 สิงหาคม 2565

เรื่อง   รายงานขอซื้อพัสดุ

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม    

ด้วย      นายรุ่งนพฤทธิ์   บัวใหญ่       มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จำนวน ….....1.......…รายการ                                    

เพื่อ    ใช้ในการจัดหาพัสดุประจำเดือน    ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน บริหารงานงบประมาณ                                          

งาน/โครงการ   พัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์    จำนวนเงิน     500     บาท รายละเอียดดังแนบ 

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อตามเสนอ 

และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) 

และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 

ข้อ 1 และข้อ 5  จึงขอรายงานขอซื้อ ดังนี้ 

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อคือ     ใช้ในการจัดหาพัสดุประจำเดือน

2. รายละเอียดของที่จะซื้อคือ พัสดุจำนวน …………1…………ตามรายละเอียดตามบันทึกที่แนบ

3.  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อเป็นเงิน ……………500…………… บาท 

4. วงเงินที่จะขอซื้อครั้งนี…้………500…………บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน .…5….. วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป 

และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

8. ข้อเสนออื่น ๆ  เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

2.  อนุมัติให้แต่งตั้ง      นางสาววันวิสา     ประสพสุข     ตำแหน่ง   ครู         เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ    

                   ลงชื่อ …………………..................…เจ้าหน้าที ่                   ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่
                       (นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน)                                 (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)
                            ………../……………/…………               ………../…………………./………

- เห็นชอบ
- อนุมัติ

                  ลงชื่อ …………………………………………… ลงชื่อ ……………………….………………….
                            ( นางสาวดัสรี  ครองยุติ )           ( นายถนอม  หลุมทอง )
                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
                              ………./……………/………..                                              ………./……………/……….. 



รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ ....... 194/2565......... ลงวันที่  3 สิงหาคม 2565

งานจัดซื้อพัสดุ จำนวน ...........1............ รายการ กลุ่มงาน บริหารงานงบประมาณ

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้

ที่ รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
จำนวนหน่ว

ย

[   ] 

ราคามาตรฐาน

[   ] 

ราคาที่ได้มาจากท้อ

งตลาด

(หน่วยละ)

หน่วยละ จำนวนเงิน

1 น้ำมันเชื้อเพลิง 500

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าร้อยบาทถ้วน) 500

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่

      (นางสาวปรียาพร   แก้วคำสอน)                                      (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)

        ………../…………………./………                                        ………../…………………./………



ใบเสนอราคา/ใบส่งของ

   



 

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ……………194/2565                     วันที่ 3 สิงหาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม    

ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง.........พัสด ุ1 รายการ............. 

จำนวน......500…….บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ 

ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ .....ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศพาณิชย์ 2017.....  

ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน ....... 500…….บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 

จึงเห็นควรจัดซื้อ/               จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

1.  อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างจาก .....ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศพาณิชย์ 2017...... เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง           
ทำการขาย ในวงเงิน ...... 500…….บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดเวลาการส่งมอบ ........8 สิงหาคม 2565.........

8.  ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่          
                   (นางสาวปรียาพร   แก้วคำสอน)      

                               ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่          
                                                   (นางสาวจิตปรานี    สาระคำ)

 

                                                      -    อนุมัติ
                                                      -    ลงนามแล้ว

ลงชื่อ …………………….…………………………. 
       ( นายถนอม  หลุมทอง )

              ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
   ………../…………………/…………..



การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1.  กำหนดส่งมอบภายใน .....5....  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่  ……8 สิงหาคม 2565…… 
3.  สถานที่ส่งมอบ  ……โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม…..
4.  ระยะเวลารับประกัน  …….-…….
5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ     

                   
                                                                                        ลงชื่อ ............................................ ผู้สั่งซื้อ
                                                                                                 (นายถนอม    หลุมทอง)
                                                                                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
                                                                                                 วันที่ 4 สิงหาคม 2565
   
                                                                                        ลงชื่อ ............................................ ผู้จัดการ
                                                                                               (นายบุญเลิศ    คำริกาบุตร)
                                                                                                 ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย
                                                                                                   วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อ
ผู้ขาย ......ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศพาณิชย์ 2017........
ที่อยู่  ….68 ม.3  ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม 
           จ.อุบลราชธานี 34220.......
โทรศัพท์   ……………………………….…..
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี …0343560003692…..
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  ………………………….
ชื่อบัญชี   …………………………………………………..
ธนาคาร   …………………………. สาขา ...................

ใบสั่งซื้อ เลขที่  .......194/2565...
วันที่  3 สิงหาคม 2565
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  
ที่อยู่  หมู่ 1 ถนนแกล้วประดิษฐ์ ตำบลโขงเจียม
อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  34220
  

              ตามที่ ......ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศพาณิชย์ 2017...... ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่ ...................................
ลงวันที่ .................................... ไว้ต่อโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)

1 พัสดุจำนวน.....1......รายการ ตามเอกสารแนบ 500

รวมเป็นเงิน 500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
( ห้าร้อยบาทถ้วน ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500



ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

                            วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ตามที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง………………พัสดุ จำนวน 1 รายการ………….               

จาก…ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศพาณิชย์ 2017….. ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่……194/2565…                         

ลงวันที่ …….. 3 สิงหาคม 2565……… ครบกำหนดส่งมอบวันที่………8 สิงหาคม 2565………

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้จัดส่ง/ทำงาน ขายพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง                             

เลขที่  ………………………….....ลงวันที่……………………….………..

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

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ………4 สิงหาคม 2565………… 

แล้วปรากฏว่างานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ .......... 4 สิงหาคม 

2565.........  โดยส่งมอบเกินกำหนดจำนวน …-…… วัน  คิดค่าปรับในอัตรา..............-............. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

……………-……..…….. บาท             จึงออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ ………4 สิงหาคม 2565…… 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจำนวน                 เงินทั้งสิ้น ……500…….. บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)  

ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ                 

ตามนัยข้อ 175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

             ลงชื่อ ………………………………….. ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ

                                                               (นางสาววันวิสา   ประสพสุข)  

                                                        ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการ

                                                               (…………………………………….)

                    -    อนุมัติ
                                                                 -    ลงนามแล้ว

              ลงชื่อ …………………….…………………………. 
                    ( นายถนอม  หลุมทอง )

                          ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
                ………../…………………/…………..



ใบเสร็จ

    



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ …………….195/2565                                วันที่ 3 สิงหาคม 2565

เรื่อง   รายงานขอซื้อพัสดุ

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม    

ด้วย      นายชยุต   โชติวุฒินันท์       มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จำนวน ….....1.......…รายการ                                    

เพื่อ    ใช้ในการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เขื่อนสิรินธร    ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน งบกลาง                                          

งาน/โครงการ   บำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล    จำนวนเงิน      500      บาท รายละเอียดดังแนบ 

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อตามเสนอ 

และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) 

และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 

ข้อ 1 และข้อ 5  จึงขอรายงานขอซื้อ ดังนี้ 

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อคือ     ใช้ในการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เขื่อนสิรินธร

2. รายละเอียดของที่จะซื้อคือ พัสดุจำนวน …………1…………ตามรายละเอียดตามบันทึกที่แนบ

3.  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อเป็นเงิน ……………500…………… บาท 

4. วงเงินที่จะขอซื้อครั้งนี…้………500…………บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน .…5….. วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป 

และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

8. ข้อเสนออื่น ๆ  เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

2.  อนุมัติให้แต่งตั้ง      นายสุรศักดิ์    ดวงธนู     ตำแหน่ง   ครู         เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ    

                   ลงชื่อ …………………..................…เจ้าหน้าที ่                   ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่
                       (นางสาวปรียาพร  แก้วคำสอน)                                 (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)
                            ………../……………/…………               ………../…………………./………

- เห็นชอบ
- อนุมัติ

                  ลงชื่อ …………………………………………… ลงชื่อ ……………………….………………….
                            ( นางสาวดัสรี  ครองยุติ )           ( นายถนอม  หลุมทอง )
                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
                              ………./……………/………..                                              ………./……………/……….. 



รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ ....... 195/2565......... ลงวันที่  3 สิงหาคม 2565

งานจัดซื้อพัสดุ จำนวน ...........1............ รายการ กลุ่มงาน งบกลาง

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

จำนวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้

ที่ รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ
จำนวนหน่ว

ย

[   ] 

ราคามาตรฐาน

[   ] 

ราคาที่ได้มาจากท้อ

งตลาด

(หน่วยละ)

หน่วยละ จำนวนเงิน

1 น้ำมันเชื้อเพลิง 500

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าร้อยบาทถ้วน) 500

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่

      (นางสาวปรียาพร   แก้วคำสอน)                                      (นางสาวจิตปรานี  สาระคำ)

        ………../…………………./………                                        ………../…………………./………



ใบเสนอราคา/ใบส่งของ

   



 

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ……………195/2565                     วันที่ 3 สิงหาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม    

ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง.........พัสด ุ1 รายการ............. 

จำนวน......500…….บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ 

ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ .....ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศพาณิชย์ 2017.....  

ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้วปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน ....... 500…….บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 

จึงเห็นควรจัดซื้อ/               จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

1.  อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างจาก .....ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศพาณิชย์ 2017...... เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง           
ทำการขาย ในวงเงิน ...... 500…….บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดเวลาการส่งมอบ ........8 สิงหาคม 2565.........

9.  ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่          
                   (นางสาวปรียาพร   แก้วคำสอน)      

                               ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่          
                                                   (นางสาวจิตปรานี    สาระคำ)

 

                                                      -    อนุมัติ
                                                      -    ลงนามแล้ว

ลงชื่อ …………………….…………………………. 
       ( นายถนอม  หลุมทอง )

              ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
   ………../…………………/…………..



การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1.  กำหนดส่งมอบภายใน .....5....  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2.  ครบกำหนดส่งมอบวันที่  ……8 สิงหาคม 2565…… 
3.  สถานที่ส่งมอบ  ……โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม…..
4.  ระยะเวลารับประกัน  …….-…….
5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ     

                   
                                                                                        ลงชื่อ ............................................ ผู้สั่งซื้อ
                                                                                                 (นายถนอม    หลุมทอง)
                                                                                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
                                                                                                 วันที่ 4 สิงหาคม 2565
   
                                                                                        ลงชื่อ ............................................ ผู้จัดการ
                                                                                               (นายบุญเลิศ    คำริกาบุตร)
                                                                                                 ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย
                                                                                                   วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ใบสั่งซื้อ
ผู้ขาย ......ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศพาณิชย์ 2017........
ที่อยู่  ….68 ม.3  ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม 
           จ.อุบลราชธานี 34220.......
โทรศัพท์   ……………………………….…..
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี …0343560003692…..
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  ………………………….
ชื่อบัญชี   …………………………………………………..
ธนาคาร   …………………………. สาขา ...................

ใบสั่งซื้อ เลขที่  .......195/2565...
วันที่  3 สิงหาคม 2565
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  
ที่อยู่  หมู่ 1 ถนนแกล้วประดิษฐ์ ตำบลโขงเจียม
อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  34220
  

              ตามที่ ......ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศพาณิชย์ 2017...... ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขที่ ...................................
ลงวันที่ .................................... ไว้ต่อโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
จำนวนเงิน 

(บาท)

1 พัสดุจำนวน.....1......รายการ ตามเอกสารแนบ 500

รวมเป็นเงิน 500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
( ห้าร้อยบาทถ้วน ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500



ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175

                                                                                 เขียนที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

                            วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ตามที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง………………พัสดุ จำนวน 1 รายการ………….               

จาก…ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศพาณิชย์ 2017….. ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเลขที่……195/2565…                         

ลงวันที่ …….. 3 สิงหาคม 2565……… ครบกำหนดส่งมอบวันที่………8 สิงหาคม 2565………

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้จัดส่ง/ทำงาน ขายพัสดุ ตามหนังสือส่งมอบของ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง                             

เลขที่  ………………………….....ลงวันที่……………………….………..

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

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ………4 สิงหาคม 2565………… 

แล้วปรากฏว่างานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ .......... 4 สิงหาคม 

2565.........  โดยส่งมอบเกินกำหนดจำนวน …-…… วัน  คิดค่าปรับในอัตรา..............-............. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

……………-……..…….. บาท             จึงออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ ………4 สิงหาคม 2565…… 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจำนวน                 เงินทั้งสิ้น ……500…….. บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)  

ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ                 

ตามนัยข้อ 175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

             ลงชื่อ ………………………………….. ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ

                                                                 (นายสุรศักดิ์    ดวงธนู)  

                                                        ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการ

                                                               (…………………………………….)

                    -    อนุมัติ
                                                                 -    ลงนามแล้ว

              ลงชื่อ …………………….…………………………. 
                    ( นายถนอม  หลุมทอง )

                          ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
                ………../…………………/…………..



ใบเสร็จ

    




