
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ที ่   38/2563 วันที่  7  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 
เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้างครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีในสถานศึกษา 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   

ด้วยกลุ่มงานวิชาการ  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ
จ านวน 1 รายการ  เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จ านวนเงิน 23,700 บาท 
รายละเอียดดังแนบ  

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

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง คือ โรงเรียนได้รับการจัดสรรและมีความขาดแคลน 
2. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ  (รายละเอียดตามบันทึกที่แนบ) 
3.  ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 23,700 บาท 
4. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ 23,700 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 5. ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จภายใน  30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
2. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

(1) นางญาณภา  นาคหว่าง  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
(2) นางลาวลัย์  อุระศิลป์     ต าแหน่ง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
(3) นางวรรณา  พุฒละ    ต าแหน่ง  ครูช านาญการ  กรรมการ 

  
ลงชื่อ …………………..................…… …เจ้าหน้าที ่         ลงชือ่ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
            (นายกิ่งศักดิ์  สารสม)                                      (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
              7 เมษายน 2563                  7 เมษายน 2563     

      เห็นชอบ 
         อนุมัติ 
 

 ลงชื่อ ……………………………….  
   (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   
       7 เมษายน 2563     



                                              
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ที ่    44 /2563 วันที่  7  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 
เร่ือง รายงานขอซื้อขอจ้างครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีในสถานศึกษา 
 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   

ด้วยกลุ่มงานวิชาการ  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ
จ านวน 1 รายการ  เพ่ือใช้เป็นครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จ านวนเงิน 23,700 บาท 
รายละเอียดดังแนบ  

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ             
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) 
และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 จึงขอรายงาน
ขอจ้าง ดังนี้  

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง คือ โรงเรียนได้รับการจัดสรรและมีความขาดแคลน 
2. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ  (รายละเอียดตามบันทึกที่แนบ) 
3.  ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 23,700 บาท 
4. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ 23,700 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 5. ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จภายใน  30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. อนุมัติราคากลางตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางของ ป.ป.ช. ดังแนบ  
2. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
3. อนุมัตแิต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 (1) นางญาณภา  นาคหว่าง  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 (2) นางลาวลัย์  อุระศิลป์    ต าแหน่ง  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 (3) นางวรรณา  พุฒละ ต าแหน่ง  ครูช านาญการ   กรรมการ 

ลงชื่อ …………………..................…… …เจ้าหน้าที่          ลงชือ่ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
            (นายกิ่งศักดิ์  สารสม)                                      (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
             7  เมษายน  2563            7  เมษายน  2563 
      เห็นชอบ 
         อนุมัติ 

 ลงชื่อ ……………………………….  
   (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   
     7  เมษายน  2563 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ที ่  38/2563 วันที่  7  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 
เร่ือง รายงานขอซื้อขอจ้างครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีในสถานศึกษา 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว      

ด้วยกลุ่มงานวิชาการ  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ
จ านวน 1 รายการ  เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จ านวนเงิน 23,700 บาท 
รายละเอียดดังแนบ  

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ              
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) 
และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5  จึง
ขอรายงานขอซ้ือ ดังนี้  

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง คือ โรงเรียนได้รับการจัดสรรและมีความขาดแคลน 
2. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ  (รายละเอียดตามบันทึกที่แนบ) 
3.  ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 23,700 บาท 
4. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ 23,700 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 5. ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จภายใน  30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ

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

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น 
2. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

(1) นางญาณภา  นาคหว่าง  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
(2) นางลาวลัย์  อุระศิลป์     ต าแหน่ง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
(3) นางวรรณา  พุฒละ    ต าแหน่ง  ครูช านาญการ  กรรมการ 

  
ลงชื่อ …………………..................…… …เจ้าหน้าที่          ลงชือ่ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
            (นายกิ่งศักดิ์  สารสม)                                      (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
             7  เมษายน  2563             7  เมษายน  2563 

      เห็นชอบ 
         อนุมัติ 

 ลงชื่อ ……………………………….  
   (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   
     7  เมษายน  2563 
 



   
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ที ่      44 /2563 วันที่  7  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 
เร่ือง รายงานขอซื้อขอจ้างครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีในสถานศึกษา 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   
ด้วยกลุ่มงานวิชาการ  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ

จ านวน 1 รายการ  เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ จ านวนเงิน 23,700 บาท 
รายละเอียดดังแนบ  

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ               
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) 
และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 จึงขอรายงาน
ขอซื้อ ดังนี้  

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง คือ โรงเรียนได้รับการจัดสรรและมีความขาดแคลน 
2. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ  (รายละเอียดตามบันทึกที่แนบ) 
3.  ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน 23,700 บาท 
4. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ 23,700 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 5. ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จภายใน  30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. อนุมัติราคากลางตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางของ ป.ป.ช. ดังแนบ  
2. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น 
3. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 (1) นางญาณภา  นาคหว่าง  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 (2) นางลาวลัย์  อุระศิลป์    ต าแหน่ง  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 (3) นางวรรณา  พุฒละ ต าแหน่ง  ครูช านาญการ   กรรมการ 

 
ลงชื่อ …………………..................…… …เจ้าหน้าที่          ลงชือ่ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
            (นายกิ่งศักดิ์  สารสม)                                      (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
             7  เมษายน  2563             7  เมษายน  2563 

      เห็นชอบ 
         อนุมัติ 

 ลงชื่อ ……………………………….  
   (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   
 7  เมษายน  2563 



 
รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ 38/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน  2563 

งานจัดซื้อพัสดุ จ านวน  1  รายการ กลุ่มงานวิชาการ 
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   

 

   [ /] ราคามาตรฐาน จ านวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้ 
ล าดัับที่ รายละเอียดัของพัสดัุที่จะซ้ือ จ านวน

หน่วย 
[  ] ราคาที่ได้มาจากการสืบ

จากท้องตลาด(หน่วยละ ) 
หน่วยละ จ านวนเงิน 

1 
 
 
2 
 
 
3 

ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา 
 
ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา 
 
ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา 

- 
 
 

15 
 
 
- 
 
 

1,480 
 
 

1,580 
 
 

1,680 

- 
 
 
- 
 
 
- 

1,480 
 
 

1,580 
 
 

1,680 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 

23,700 
 
 

- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

         
         

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 23,700 - 
 
  ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที ่
              (นายกิ่งศักดิ์  สารสม) 
                7  เมษายน  2563 
 
 
  ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
               (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
                  7  เมษายน  2563 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   

ที่ 38/2563 
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีในสถานศึกษา 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

                 ดว้ยกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   มีความประสงค์จะขอซื้อขอจ้าง
ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีในสถานศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจรับ
พัสดุ ส าหรับการขอซื้อขอจ้างครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีในสถานศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 1. นางญาณภา  นาคหว่าง  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2. นางลาวัลย์  อุระศิลป์     ต าแหน่ง  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 3. นางวรรณา  พฒุละ ต าแหน่ง  ครูช านาญการ   กรรมการ 

อ านาจหน้าที่   ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 
 

  สั่ง  ณ วันที่  9 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นางธราภรณ์  จิตรสม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   

ที่ 38/2563 
เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีในสถานศึกษา 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

                 ดว้ยกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   มีความประสงค์จะขอซื้อขอจ้าง
ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีในสถานศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจรับ
พัสดุ ส าหรับการขอซื้อขอจ้างครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีในสถานศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 1. นางญาณภา  นาคหว่าง  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2. นางลาวัลย์  อุระศิลป์     ต าแหน่ง  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 3. นางวรรณา  พฒุละ ต าแหน่ง  ครูช านาญการ   กรรมการ 

อ านาจหน้าที่   ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 
 

  สั่ง  ณ วันที่  9 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นางธราภรณ์  จิตรสม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบเสนอราคา 

 
เรียน      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   
    

1. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล ไอ ซี อุปกรณ์ (1999) อยู่เลขที่ 347 หมู่ที่ 5 ต าบลเขื่องค า 
อ าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  0353542000121 ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและก าหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 

 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จา้ง 
 

จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
ที่ขอซื้อ/จ้างครั้งนี้ 

1 โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ระดับ 15 ชุด 1,580.00 23,700.00 
 ประถมศึกษา แบบ มอก.    
     
     
     
     
     
     
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 23,700.00 
 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
3. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา 30 วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
4. ก าหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน 30 วัน  นับถัดจากวันลงนาม   
       (    ) ซื้อ   (   ) จ้าง 

เสนอมา    ณ    วันที่  9 เดือนเมษายน   พ.ศ.2563 
 
 
 (ลงชื่อ)..........................................ผู้ต่อรองราคา         (ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอราคา 
                  (นายกิ่งศักดิ์  สารสม)                                       (...........................................) 
                 เจ้าหน้าที่                                                  ประทับตรา(ถ้ามี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ที ่   38/2563 วันที่  9  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีในสถานศึกษา 

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่   

ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียน  เห็นชอบรายงานขอซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ี เพื่อเป็นประจ า
ห้องเรียน เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ท่ีมีความขาดแคลน  จ านวน 23,700  บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล ไอ ซี อุปกรณ์ (1999) ซึ่งมี
อาชีพขายแล้ว  ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน จ านวน 23,700  บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 จึงเห็นควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาขายดังกล่าว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
1. อนุมัติให้สั่งซื้อจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล ไอ ซี อุปกรณ์ (1999) เป็นผู้ขาย ในวงเงิน 23,700 บาท  

(สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ก าหนดเวลาการส่งมอบ  ภายใน 30 วัน 
2. ลงนามในใบสั่งซื้อดังแนบ 

  
ลงชื่อ …………………..................…… …เจ้าหน้าที่           
            (นายกิ่งศักดิ์  สารสม)                                       
               9 เมษายน 2563   
           

- อนุมัติ 

- ลงนามแล้ว  
      

ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
           (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
              9 เมษายน 2563     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดัซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีในสถานศึกษา โดัยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------- 
  ตามประกาศ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ได้มโีครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ี
ในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น    
  ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีในสถานศึกษา  จ านวน  15 ชุด  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด               
แอล ไอ ซี อุปกรณ์ (1999)  โดยเสนอราคา เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  23,700  บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
    
  ประกาศ ณ   วันที่  9 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 
 

 
(นางธราภรณ์  จิตรสม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   



  

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ที ่           38/2563 วันที่  9  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 
เร่ือง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีในสถานศึกษา 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   

ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  เห็นชอบรายงานขอซื้อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ี เพ่ือเป็นประจ าห้องเรียน เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ที่มีความขาดแคลน  จ านวน 23,700  บาท 
(สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ  

ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล ไอ ซี อุปกรณ์ (1999) ซึ่งมี
อาชีพขายแล้ว ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน จ านวน 23,700 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ดังนั้น
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                 
พ.ศ. 2560 ข้อ 79 จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 
1. อนุมัติให้สั่งซื้อจาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล ไอ ซี อุปกรณ์ (1999) เป็นผู้ขาย  ท าการ  

ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีในสถานศึกษา ในวงเงิน จ านวน 23,700 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ก าหนด             
เวลาการส่งมอบ  ภายใน 30 วัน 

2. ลงนามในใบสั่งซื้อ ดังแนบ  
 
  
    ลงชื่อ …………………..................…… …เจ้าหน้าที่           
                       (นายกิ่งศักดิ์  สารสม)                                        
                9  เมษายน  2563  

                                                               ลงชื่อ …………………..................…… …หัวหน้าเจ้าหน้าที่           
                      (นางธราภรณ์  จิตรสม)                                        
                9  เมษายน  2563  
 - อนุมัติ 
 ลงนามแล้ว 
   

 ลงชื่อ …………………….………………………….  
      ( นางธราภรณ์  จิตรสม ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   
          9  เมษายน  2563  



การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1.   ก าหนดส่งมอบภายใน  30  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ 
2.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 
3.   สถานที่ส่งมอบ  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   
4.   ระยะเวลารับประกัน  1 ปี 
5.   สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ 
6.   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซ้ือ        

 
 
                  

 ลงชื่อ..............................................................ผู้สั่งจ้าง 
        (นางธราภรณ์  จิตรสม ) 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  
                  9  เมษายน 2563 
 
ลงชื่อ 

 
..............................................................ผู้รับจ้าง 

 
 

  (..............................................................)   
            ต าแหน่ง ..................................................   
วันที่ .................................................................   

 
 

 

    

ใบสั่งซื้อ 
ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล ไอ ซี อุปกรณ์ (1999) 
ที่อยู่   347 หมู่ที่ 5 ต าบลเขื่องค า   
อ าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร 
โทรศัพท์  062-4239651 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   0353542000121 
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  : 315-1-73435-9 
ชื่อบัญชี   หจก. แอล ไอ ซี อุปกรณ์ (1999) 
ธนาคาร   กรงุไทย  สาขา  ยโสธร 
 

ใบสั่งซื้อ เลขที่  38/2563 
วันที่  9 เมษายน 2563 
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ที่อยู่  หมู่ 2 บ้านโนนตุ่น  ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้าน
ฝาง 
จังหวัดขอนแก่น 40270 
โทรศัพท์  088-9685315 
 

  
                      ตามท่ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล ไอ ซี อุปกรณ์ (1999) ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขท่ี...........            
ลงวันที่ .................................ไว้ต่อโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ล าดัับ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 
 
 

โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ระดับประถมศึกษา 
แบบ มอก. 

15  ชุด 1,580.00               23,700.00 

  รวมเป็นเงิน                 22,149.53 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม                  1,550.47 

(สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น               23,700.00 
 

  



 เลขที่รับ……..…/…….                            
วันที่…………                             
เวลา…………………… 

กรณีการจ้าง 
ใบส่งมอบงาน 

 
       เขียนที่…………………………………… 
 
         วันที…่…… เดือน……………………พ.ศ…….. 
 
เรื่อง    ส่งมอบงานจ้างและแจ้งหนี้ขอเบิกเงิน 
เรียน    ……………………………………….. 
 
  ตามท่ี โรงเรียน………………………………… ได้ตกลงให้ข้าพเจ้า……………………………………..…………… 
ท าการ…………………………………………………………………………………..  โดยวิธีเฉพาะเจาจง     ตาม  (   ) ใบสั่งจ้าง  (  )  บันทึกตก
ลงจ้าง  (  )  สัญญาจ้าง    เลขท่ี……/………… ลงวันที่…….เดือน………..พ.ศ……..….  ในวงเงิน ………………… บาท  
(……………………………..)  นั้น 
  บัดนี้  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม   (  ) ใบสั่งจ้าง    (  ) บันทึกตกลงจ้าง   (  ) สัญญาจ้าง   เสร็จ-เรียบร้อยแล้ว       
จึงขอส่งมอบงานจ้าง เพ่ือตรวจรับและขอเบิกจ่ายเงิน   จ านวน ……………………. บาท 
(………………………………………………….)  ต่อไป 
 
                      ขอแสดงความนับถือ 
 
               (ลงชื่อ)…………………………………. 
                                                                       (……………………………….) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   -  ใช้กรณีผูร้ับจ้างไม่มีใบส่งของ / ใบแจ้งหนี ้
  -   ส าหรบังานจ้างซ่อมแซม 
 
 
 
 

กรณีการซื้อต้องเป็นใบส่งของเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 



 

ใบตรวจรับพัสดั ุ
                                                                 เขียนที่โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   

             วันที่ 13 เมษายน 2563 

ตามท่ีโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ไดจ้ัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีในสถานศึกษาจาก ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด แอล ไอ ซี อุปกรณ์ (1999) ตามสัญญาใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2563 ลงวันที่  9 เมษายน 2563 ครบก าหนดส่งมอบ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 

บัดนีห้้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล ไอ ซี อุปกรณ์ (1999) ได้จัดส่งครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีในสถานศึกษา ตามหนังสือส่งมอบ
ของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เลขที่ .............................. ลงวันที่………………………………………….. 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่  13 เมษายน 2563  แล้วปรากฏว่างานเสร็จเรียบร้อย
ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ เมื่อวันที่ .......................................  โดยส่งมอบเกินก าหนดจ านวน ……… วัน  คิดค่าปรับ
ในอัตราร้อยละ 0.02 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น …………..…….. บาท จึงออกหนังสือส าคัญฉบับ
นี้ให้ไว้ วันที่ ……………………………………… ผู้ขาย/ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 23,700บาท  (สองหมื่นสาม
พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามใบสั่งซื้อ 

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เพ่ือโปรดทราบตามนัยข้อ 175 (4)               
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  ลงชื่อ ………………………………….. ประธานกรรมการ 
                                                                 (นางญาณภา  นาคหว่าง) 

                                                        ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการ 
                                                                  (นางลาวัลย์  อุระศิลป์) 

                                                        ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการ 
                                                                    (นางวรรณา พุฒละ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   
                 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุตามถูกต้อง และได้รับมอบพัสดุ ดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงิน ให้แก่ 
(   ) ผู้ขาย  (  ) ผู้รับจ้าง  เป็นเงิน 23,700 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย  221.50  บาท คงเหลือ 23,478.50 บาท 

                 เพ่ือโปรดทราบผลการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป    

ลงชื่อ.....................................เจ้าหน้าที่ 
ลงชื่อ....................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                   - ทราบ 
                                                                                         - อนุมัติ 
 
                                                                             ลงชื่อ......................................... 
                                                                                     (นางธราภรณ์  จติรสม) 
                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   

 
 
 
 



 
ใบตรวจรับพัสดั ุ

                                                                  

                 เขียนที่โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   
             วันที่  13 เดือนเมษายน  พ.ศ.2563 
 

ด้วยห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล ไอ ซี อุปกรณ์ (1999)  ได้ส่งมอบครุภัณฑ์ส าหรับห้องเรียน                  
โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 15 ชุด ตาม (   ) ใบสั่ง  (   ) ใบสั่งจ้าง  ( /  ) สัญญาเลขที่
38/2563  ลงวันที่ 9  เมษายน 2563  ไว้ให้แก่โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เพ่ือให้ (   ) ผู้ตรวจรับ    
( /  ) คณะกรรมการตรวจนับพัสดุ ท าการตรวจนับแล้วปรากฏผล  ดังนี้  

1. ครบก าหนดในวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
2. ผู้ขายได้ส่งมอบเมื่อวันที่  13 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
3. ได้ตรวจนับพัสดุตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 29 ลงวันที่ 13 เม.ย.2563 
4. ได้ตรวจนับและให้ถือว่าพัสดุ ( /  ) ถูกต้อง      จ านวน  15 ชุด 

       (   ) ไม่ถูกต้อง  จ านวน  - รายการ 
ตั้งแต่วันที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เกินก าหนด – วัน 

5. ได้เชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาปรึกษาด้วยคือ -  

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
เพ่ือโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  ลงชื่อ ………………………………….. ประธานกรรมการ 
                                                                 (นางญาณภา  นาคหว่าง) 

                                                        ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการ 
                                                                  (นางลาวัลย์  อุระศิลป์) 

                                                        ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการ 
                                                                    (นางวรรณา พุฒละ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบตรวจรับพัสดัุงานจ้าง 

        
       เขียนที…่………………………………. 

                                                                   วันที่……………………………………………………. 

  ตามท่ีโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ได้ว่าจ้าง............................................. 
ให้ท าการก่อสร้าง……………………………………………………………ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตามสัญญาจ้าง  เลขที่….……/..…….ลงวันท่ี..........................จ านวนเงิน……………..……….บาท
(…………………………………………) ครบก าหนดสัญญาจ้างวันท่ี............................ นั้น 

                    บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ท าการส่งมอบงาน งวดที่....... เมื่อวันท่ี.............................. คือ
.....-ระบุงานท่ีท า-.............................................................(กรณีงวดสุดท้าย คือได้ปฏิบัติงานท้ังหมด
เรียบร้อยแล้วตามสัญญารวมทั้งท าความสะอาดสถานท่ีเรียบร้อยตามท่ีระบุไว้ในสัญญาจ้าง) 

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงาน งวดที่........................................ 
เมื่อวันที่……………………………ผลปรากฏว่างานแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่..................... 
จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้ ณ วันที่..........................ผู้รบัจ้างควรได้รับเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน………บาท  
(............................................................) ตามสัญญาจ้าง 

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน……………………………..เพ่ือโปรดทราบตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

    (ลงชื่อ)……………………………….ประธานกรรมการ 
            (………………………………..) 
                                         (ลงชื่อ)……………………………..……กรรมการ               
                                                  (………………..….……………) 
                                         (ลงชื่อ)…………………….………………กรรมการ 
                                                   (………………………..………)   
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นค าหัวชา้งโนนตุน่ปา่มะนาว   
 เพื่อโปรดทราบผลการตรวจการจ้าง ตาม    ค าสั่ง 
(    )  ใบสั่งจ้าง      
(    )  บันทึกตกลงจ้าง       - ทราบ 
(    )  สัญญาจ้าง 
เลขที่………/………….ลงวันที่…………………………             (ลงชื่อ)……………………………… 
                      (………………………………..) 
(ลงชื่อ)………………………………..เจ้าหน้าที ่          ต าแหน่ง………………………………….  
(ลงชื่อ)………………………………..หัวหน้าเจ้าหน้าที่                      วันที่…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ที ่     38/2563 วันที่  13  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 
เรื่อง   ทราบผลและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ี เพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   
 

ตามท่ีโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ได้ท าสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล ไอ ซี 
อุปกรณ์ (1999)  ให้เป็นผู้รับจ้าง  จัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ี เพ่ือใช้ในสถานศึกษา ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ 45/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน  2563 ค่าจ้างเป็นเงิน 23,700 บาท   ก าหนดให้ท างานแล้วเสร็จภายใน
วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 นั้น 
                บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ตามหนังสือส่งมอบงานลงวันที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 
ผู้ควบคุมงานได้แจ้งว่าผู้รับจ้างได้ท างานเสร็จถูกต้องตามสัญญาเมื่อวันที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ท าการตรวจรับมอบงานเมื่อวันที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ปรากฏว่างาน
เสร็จถูกต้องตามงวดงานที่ก าหนด ดังหลักฐานการตรวจรับมอบงานที่แนบ 
                      อนึ่ง งานจ้างครั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง คือ  - 
 

                      จึงเรียนเพ่ือโปรด 
                      1. ทราบผลการตรวจรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
                      2.  อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล ไอ ซี อุปกรณ์ (1999)  เป็นเงิน   
23,700 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
                            2.1  จ านวนเงินตั้งเบิก 23,700.00 บาท 
                            2.2  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  1,550.47 บาท  
                            2.3  มูลค่าสินค้า  22,149.53 บาท            
                       2.4  ภาษีเงินได้.............................................บาท          
                            2.5  ค่าปรับ...................................................บาท 
                            2.6  คงเหลือจ่ายจริง  23,700.00  บาท 

                                                     (ลงชื่อ)......................................เจ้าหน้าที่การเงิน 
                                                                (นางวรรณา  พุฒละ) 
 
                                                     (ลงชื่อ).......................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                                              (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
                        ค าสั่ง 

1. ทราบ 
2. อนุมัติ 

                                            (ลงชื่อ)................................................... 
                                                         (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   
                                                   วันที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ.2563     
 
 



 
 
                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ที ่     38/2563 วันที่   เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 
เรื่อง   ขออนุมัติก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอ้ี นักเรียน ระดับ 
         ประถมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
   

       ด้วยโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  จะด าเนินการซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอ้ี นักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา  จ านวน 15 ชุด วงเงินงบประมาณ  23,700 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น
เพ่ือให้การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มติคณะรัฐมนตรีและ
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง จึงขอก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของโต๊ะ-เก้าอ้ี นักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา ดังนี้ 
       โต๊ะ-เก้าอ้ี นักเรียน  

1. คุณลักษณะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เครื่องเรือนส าหรับสถานศึกษา 
โต๊ะเรียน  เลขที่ มอก.1494-2541 และ 
เก้าอ้ีเรียน เลขที่ มอก.1475-2541 

2. ขนาดโต๊ะ-เก้าอ้ี 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  เบอร์ 3       จ านวน  15  ชุด 

3. มีใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเรือนส าหรับสถานศึกษา 
โต๊ะเรียน  เลขที่ มอก.1494-2541 และ 
เก้าอ้ีเรียน เลขที่ มอก.1475-2541 

4. การส่งมอบพัสดุ  ณ  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
5. ราคาจากการสืบราคาผู้ได้รับใบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ านวน 3 ราย จากการโทรศัพท์ 

 

ที ่           รายการ 
ร้าน/หจก./บริษัท       ราคา 

 

บริษัท……………….… 
 

บริษัท……………….… 
 

บริษัท……………….… 
  คิดราคาต่ าสุด 

1 โต๊ะ-เก้าอ้ี นักเรียน  
ระดับประถมศึกษา 
 

      1,580       1,580       1,580       1,580 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  (ลงชื่อ)......................................เจ้าหน้าที่ 
            (นายกิ่งศักดิ์  สารสม) 

  (ลงชื่อ).....................................หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
           (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
     เห็นชอบ/อนุมัติ 
                                            (ลงชื่อ)................................................... 
                                                         (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   
 
 



 
 
 
                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ที ่     38/2563 วันที่  7  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 
เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอ้ี นักเรียน ระดับประถมศึกษา  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
   

       ด้วยโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ โต๊ะ-
เก้าอ้ี นักเรียน ระดับประถมศึกษา จ านวนเงิน 23,700 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น 
       ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอ้ี นักเรียน ระดับประถมศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องตรง
กับความต้องการในการจัดการเรียนการสอนและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ในเรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 
 
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

  (ลงชื่อ)......................................เจ้าหน้าที่พัสดุ 
            (นายกิ่งศักดิ์  สารสม) 
 

  (ลงชื่อ).....................................หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
           (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
 
 

- อนุมัติ 
                                            (ลงชื่อ)................................................... 
                                                         (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   

ที่ 37/2563 
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีในสถานศึกษา แบบ มอก. 

 
           ด้วยโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาค
บังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอ้ี นักเรียน 
ระดับประถมศึกษา จ านวนเงิน 23,700 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
           เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
จึงแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีในสถานศึกษา แบบ มอก. 
                      1. นางญาณภา  นาคหว่าง  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 2. นางลาวัลย์  อุระศิลป์           ต าแหน่ง  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 3. นางวรรณา  พฒุละ       ต าแหน่ง  ครูช านาญการ   กรรมการ 

             ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ี 
ในสถานศึกษา แบบ มอก. ให้เป็นไปตามความต้องการในการสนับสนุนการเรียนการสอนตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

  ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่  7 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ วันที่  7 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563  
 
 
 
 

(นางธราภรณ์  จิตรสม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
รายการครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 
ล าดัับ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย(บาท) ราคารวม 

1 
 
 
 
 

โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ระดับประถมศึกษา 
แบบ มอก. 

15  ชุด 1,580.00   23,700.00 

 
 

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง 
 
 
                                ลงชื่อ ………………………………….. ประธานกรรมการ 
                                         (นางญาณภา  นาคหว่าง) 
 

                                ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการ 
                                          (นางลาวัลย์  อุระศิลป์) 
 

                                ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการ 
                                             (นางวรรณา พุฒละ) 

 
 


