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6 ขั้นตอนการจัดซื้อ/จาง

ผูจัดทําโครงการเสนอขออนุญาตจัดโครงการ+สําเนาโครงการ

หมายเหตุ

แบบขออนุมัติงบประมาณโครงการ + TOR

ในกรณี จัดทํ าโครงการที่ มี วันการดํ าเนิ นกิจกรรมที่
ระบุวัน เวลาชัดเจน เชน วันสําคัญ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร
กิ จกรรมวั น ศิ ล ป พี ร ะศรี การอบรม กิ จ กรรมค ายต างๆ
กิจกรรมแขงขันทักษะ กิจกรรมแขงกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ
ให ดํ าเนิ น การติ ด ต อ งานพั ส ดุ ก อ นเพื่ อจองเลขบั น ทึ ก การ
จัดซื้อ/จัดจาง
2. ในกรณีที่จะมีการจัดซื้อหรือจัดจางในขั้นตอนที่ 2
สามารถดําเนินการไดพรอมกับขั้นตอนที่ 1 แตใหแนบบันทึก
ขอความขออนุญาตและบันทึกขออนุมัติโครงการแลวสงใหงาน
พัสดุตรวจสอบและดําเนินการจัดทําชุดจัดซื้อ/จัดจาง
3. ใบสงของ หรือใบเสร็จ ไมตองระบุวันที่
4. ขั้นตอนที่ 4 ควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 2 วัน
5. ภาพถายงานซื้อหรือจางทําสิ่งของตองนําวัสดุที่ซื้อมา
วางรวมกันใหเห็นรูปลักษณและจํานวนที่ชัดเจน
6. ภาพถายงานจางเหมากอสรางหรือปรับปรุง ตองมี
ภาพกอนทํา ขณะดําเนินการและงานเสร็จเรียบรอย
7. งานจางทุกกรณีผูรับจางตองติดอากรแสตมป 1,000
บาท ตออากรแสตมป 1 บาท
8. การจัดจางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนหรือ
อาคารประกอบ มีหลักการดังนี้
- อาคารตองมีเลขทะเบียน รหัสอาคารเรียน
- ตองแนบ ปร.4 , ปร.5 (เปนการประเมินราคาจาก
นายชาง จาก อบจ)
9. ผูจัดทําโครงการสามารถดําเนินการรวบรวมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 2 โดยไมตองรอการเสนอเอกสารขั้นตอนที่1
แลวเสร็จ แตตองนําแบบบันทึกขออนุญาต ขออนุมัติ
จัดทําโครงการแนบเอกสารขั้นตอนที่ 2
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(กรณีซื้อครุภัณฑตองแนบราคากลางดวย)
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แนบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจาง
1. สําเนาโครงการ
2. สําเนาขออนุญาตจัดทําโครงการ
3. ขออนุมัติโครงการ + TOR+รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ
นําสง
4. ใบสงของ + เอกสารราน
เจาหนาที่
พัสดุเพื่อทํา
5. สําเนาบัตรประชาชน(ผูขาย)
ชุดจัดซื้อจัด
6. สําเนาหนาบัญชีเจาของราน/ผูขาย
จาง
7. แบบแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและกรรมการ
8. แนบภาพวัสดุที่ถายวัสดุที่ไดมา
9. ใบสืบราคา
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เจาหนาที่จัดทําชุดจัดซื้อ/จัดจาง
ลง EGP(ทุกกรณี)(ไมเกิน 3 วัน)

เจาของโครงการนําชุดจัดซื้อ/จาง เสนอแกคณะกรรมการ
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5
6

สงเจาหนาที่พัสดุ (ไมเกิน 2 วัน)
พัสดุตรวจสอบความเรียบรอย

สงงานการเงิน

1.

เจาหนาที่พัสดุลงบัญชีวัสดุและลงทะเบียน
ครุภัณฑ

2
สวนที่ 1 สําหรับเจาของโครงการ

รายการขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง

1. โครงการ ...........................................................................................................................................................................
 ซื้อ....................................................................................................................................................................
งบประมาณ ราคา…………………………..………………………………บาท
 จาง................................................................................................................................................................
งบประมาณ ราคา…………………………..………………………………บาท
2. รายชื่อคณะกรรมการรางขอบเขต TOR ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุครุภัณฑทจี่ ะซื้อ หรือจาง
1. ....................................................................ประธานกรรมการ ตําแหนง ครู วิทยฐานะ…………..................……….โทร..........................
2. …………………………………………………………..กรรมการ
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ…………..................……….โทร..........................
3. ……………………………….………………………....กรรมการ
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ…………..................……….โทร..........................
3. รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1. ....................................................................ประธานกรรมการ ตําแหนง ครู วิทยฐานะ…………....................……….โทร..........................
2. ....................................................................กรรมการ
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ………………....................….โทร..........................
3. ....................................................................กรรมการ
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ………………....................….โทร..........................
พยาน 1. ........................................................................พยาน 2. ................................................................................
4. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
1. ....................................................................ประธานกรรมการ
2. ....................................................................กรรมการ
3. ....................................................................กรรมการ
5. ผูขาย/ผูรับจาง ............................................................................................................โทรศัพท...................................
E-mail………………………………………….....................................……………. (เอกสารของผูรับจางและสําเนาหนาสมุดบัญชี)
สวนที่ 2 สําหรับเจาหนาที่พัสดุ
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขต TOR ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุครุภัณฑที่จะซื้อหรือจาง
2. เลขที่................./..................ลงวันที่...............เดือน...............................พ.ศ. ........................
3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เลขที่................./..................ลงวันที่...............เดือน...............................พ.ศ. ........................
4. รายงานขอซื้อ/จาง ลงวันที่...............เดือน.........................................พ.ศ. .................................
5. สัญญาซื้อ/สัญญาจาง ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง เลขที่........../............ลงวันที่..............เดือน.......................พ.ศ................
6. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เลขที่ .............../.............ลงวันที่.............เดือน.......................พ.ศ...................
5. กําหนดสงมอบภายใน……………..วัน ครบกําหนดสงมอบวันที่...................เดือน.....................................พ.ศ........................
สงมอบจริงวันที่.........................เดือน.......................................พ.ศ..........................เลขหนังสือรับที่..................../..................
ใบสงของ/ใบกํากับภาษี เลมที่...................เลขที่......................ลงวันที่.....................เดือน...........................พ.ศ.....................
6. ตรวจรับวันที่.......................เดือน...............................................พ.ศ...............................................
หมายเหตุ *************** คณะกรรมการรางขอบเขต T0R เปนคณะกรรมการชุดเดียวกันหรือคนละชุดก็ไดกับ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแตคณะกรรมการกําหนดราคากลางเปนคนละชุดกับรางขอบเขตงานและตรวจรับพัสดุ
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บันทึกขอความ

สวนราชการ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
ที่
ศก 51008.02/วันที่ ………… เดือน …………… พ.ศ. 25……..
เรื่อง ขออนุญาตจัดทําโครงการ…………………………………………………...........................………………………………………
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
ดวย……………………………………. กลุมบริหารงาน………………………….โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ไดจัดทํา
โครงการ………………………………….…………………ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อ………………………….………………….
(2) เพื่อ……………………………………………………………….
ในการนี้…………………. กลุมบริหารงาน…………………………โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม มีความจําเปนอยางยิง่
เพื่อให…………………………………………….(เหตุผลและความจําเปนที่จะตองจัดซื้อ/จัดจาง) จึงมีความจําเปนตอง
จัดซื้อ/จัดจาง…………………………………..………….. เพื่อ………………….………………………………… จึงใครขออนุญาตจัด
กิจกรรมตามโครงการดังกลาวตอไป

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).............................................................
(………………………………………)
เจาของโครงการ
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ความเห็นหัวหนากลุมงาน/กลุมสาระ…….
.......................................................................
.......................................................................

-2ความเห็นรองผูอํานวยการกลุมบริหารงาน.....
......................................................................
........................................................................

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

(ลงชื่อ)...........................................................
(......................................................)

ความเห็นหัวหนางานพัสดุ
......................................................................
.....................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................
(นายสมโภช พิมสอน)

ความเห็นหัวหนาแผนงาน

เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564
ประเภทงบประมาณ.....................................................................................................
รายการ........................................................................................................................
โครงการลําดับที่..........งบประมาณตามแผน เปนเงิน...........................................บาท
ลักษณะโครงการ  ไมตอเนื่อง  ตอเนื่อง ครั้งที่……... คงเหลือ…….............………

ความเห็นหัวหนางานการเงิน
................................................................
.................................................................

ความเห็นหัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ
...............................................................
................................................................

(ลงชื่อ).............................................................
(นายธานินทร บัวเข็ม)

(ลงชื่อ).............................................................
(นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล)

(ลงชื่อ).............................................................
(นางเสาวภา พรหมทา)

ความเห็นรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(นางธมณ ชมภูวงค)
ความเห็นผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(นายสุจินต หลาคํา)
ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
ปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
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บันทึกขอความ

สวนราชการ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
ที่
ศก 51008.02/วันที่ ………… เดือน …………… พ.ศ. 25……..
เรื่อง ขออนุมัติโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
ดวย……………………………………. กลุมงานบริหารงาน………………………….โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ไดจัดทํา
โครงการ………………………………….…………………ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อ………………………….………………….
(2) เพื่อ……………………………………………………………….
ต า ม แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ าป พ.ศ.2564 ของโรงเรี ย นไพรบึ งวิ ท ยาคม ยุ ท ธศาสตร ที่ … … … …
………………………………… กลยุทธที่ ………................................…. ……………………………..โครงการลําดับที่.........
โครงการ………………………………. โดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อ…………………….............................................…………
(2) เพื่อ…………………………………….. งบประมาณตั้งไว ……………..- บาท (-………………………….-) เพื่อจัดซื้อ/จัด
จาง………………….…………………….. เพื่อ ดํ าเนิน โครงการ…………………………………. จํานวน ……….. รายการ
เบิกจายไปแลว …………. บาท ปจจุบันงบประมาณคงเหลือ ……………… .- บาท (-………….......................…………-)
ขอใชครั้งนี้ จํานวน …………………... บาท (-………………………-)
งาน………………… กลุมบริหารงาน……………….มีความประสงคที่จะดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง…………………..
ดําเนิน โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท าย) รวมเป นเงิน ………………… บาท (-……………………..-)
ประจําปงบประมาณ 2563 เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงาน…………………………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดลงนามในโครงการที่นําเรียนมาพรอมนี้
(ลงชื่อ).............................................................
(………………………………..)
เจาของโครงการ
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ความเห็นหัวหนากลุมงาน/กลุมสาระ…….
.......................................................................
.......................................................................

-2ความเห็นรองผูอํานวยการกลุมบริหารงาน.....
......................................................................
........................................................................

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

(ลงชื่อ)...........................................................
(......................................................)

ความเห็นหัวหนางานพัสดุ
......................................................................
.....................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................
(นายสมโภช พิมสอน)

ความเห็นหัวหนาแผนงาน

เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564
ประเภทงบประมาณ.....................................................................................................
รายการ........................................................................................................................
โครงการลําดับที่..........งบประมาณตามแผน เปนเงิน...........................................บาท
ลักษณะโครงการ  ไมตอเนื่อง  ตอเนื่อง ครั้งที่……... คงเหลือ…….............………

ความเห็นหัวหนางานการเงิน
................................................................
.................................................................

ความเห็นหัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ
...............................................................
................................................................

(ลงชื่อ).............................................................
(นายธานินทร บัวเข็ม)

(ลงชื่อ).............................................................
(นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล)

(ลงชื่อ).............................................................
(นางเสาวภา พรหมทา)

ความเห็นรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(นางธมณ ชมภูวงค)
ความเห็นผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(นายสุจินต หลาคํา)
ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
ปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
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ตัวอยาง

บันทึกขอความ

สวนราชการ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
ที่ ศก 51008.02/………….
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เรื่อง ขออนุญาตจัดทําโครงการปรับปรุงภูมทิ ัศนและบรรยากาศในโรงเรียน
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
ดวยงานอาคารสถานที่ กลุมบริหารงานทั่วไปโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ไดจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
และบรรยากาศในโรงเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อจัดทํากิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนและบรรยากาศโรงเรียน
ใหสวยงาม รมรื่น และนาอยู (2) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางภูมิทัศน ภายในบริเวณ
โรงเรียน ใหสวยงาม รมรื่น นาอยู
ในการนีง้ านอาคารสถานที่ กลุมบริหารงานทั่วไปโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม มีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อเปน
การเตรียมความพรอมประดับตกแตงสถานที่ สําหรับการจัดงานรัฐพิธีตางๆ และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการ
จัดกีฬาสีภายในโรงเรียน จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อธงสัญลักษณประจํารัชกาลที่ 10 ธงชาติไทย ธงสีโรงเรียน และ
ธงประจําโรงเรียน เพื่อใหเพียงพอตอการใชงานตลอดปการศึกษา จึงใครขออนุญาตจัดกิจกรรม ตามโครงการ
ดังกลาวตอไป ดังรายละเอียดดังแนบมาพรอมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
(ลงชื่อ).............................................................
(........................................)
เจาของโครงการ
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ความเห็นหัวหนากลุมงาน/กลุมสาระ…….
.......................................................................
.......................................................................

-2ความเห็นรองผูอํานวยการกลุมบริหารงาน.....
......................................................................
........................................................................

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

(ลงชื่อ)...........................................................
(......................................................)

ความเห็นหัวหนางานพัสดุ
......................................................................
.....................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................
(นายสมโภช พิมสอน)

ความเห็นหัวหนาแผนงาน

เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564
ประเภทงบประมาณ.....................................................................................................
รายการ........................................................................................................................
โครงการลําดับที่..........งบประมาณตามแผน เปนเงิน...........................................บาท
ลักษณะโครงการ  ไมตอเนื่อง  ตอเนื่อง ครั้งที่……... คงเหลือ…….............………

ความเห็นหัวหนางานการเงิน
................................................................
.................................................................

ความเห็นหัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ
...............................................................
................................................................

(ลงชื่อ).............................................................
(นายธานินทร บัวเข็ม)

(ลงชื่อ).............................................................
(นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล)

(ลงชื่อ).............................................................
(นางเสาวภา พรหมทา)

ความเห็นรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(นางธมณ ชมภูวงค)
ความเห็นผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(นายสุจินต หลาคํา)
ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
ปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
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ตัวอยาง
บันทึกขอความ

สวนราชการ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
ที่
ศก 51008.02/วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เรื่อง ขออนุมัติโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและบรรยากาศในโรงเรียน
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
ดวยงานอาคารสถานที่ กลุม บริห ารงานทั่วไปโรงเรียนไพรบึง วิท ยาคม ได จัดทําโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนและบรรยากาศในโรงเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อจัดทํากิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนและ
บรรยากาศโรงเรียนใหสวยงาม รมรื่น และนาอยู (2) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางภูมิ
ทัศนภายในบริเวณโรงเรียนใหสวยงาม รมรื่น นาอยู
ตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2563 ของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและ
พัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู กลยุทธที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาการใชสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู โครงการลําดับที่ 12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและบรรยากาศ
ในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อจัดทํากิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนและบรรยากาศโรงเรียนใหสวยงาม รมรื่น
และนาอยู (2) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางภูมิทัศนภายในบริเวณโรงเรียน ใหสวยงาม
รม รื่น นาอยู งบประมาณ ตั้งไว 150,000.- บาท (-หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน-) เพื่อจัดซื้อธงสัญ ลักษณป ระจํา
รัชกาลที่ 10 ธงชาติไทย ธงสีโรงเรียน และธงประจําโรงเรียน เพื่อดําเนิน โครงการปรับปรุงภูมิทศั นและบรรยากาศ
ในโรงเรีย น จํ านวน 4 รายการ เบิ ก จ ายไปแล ว 10,400.00 บาท (-หนึ่ ง หมื่ น สี่ รอ ยบาทถ วน-) ป จ จุ บั น
งบประมาณคงเหลือ 139,600.- บาท (-หนึ่ งแสนสามหมื่ นเกาพั นหกรอ ยบาทถวน-) ขอใชครั้ง นี้ จํานวน
42,805.60.- บาท (-สี่หมื่นสองพันแปดรอยหาบาทหกสิบสตางค-)
งานอาคารสถานที่ กลุ ม บริห ารงานทั่ ว ไปโรงเรีย นไพรบึ ง วิท ยาคม มี ความประสงค ที่ จ ะ
ดําเนินการจัดซื้ อ ธงสัญ ลัก ษณ ป ระจํารัชกาลที่ 10 ธงชาติไทย ธงสี โรงเรียน และธงประจําโรงเรียน ดําเนิน
โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) รวมเปนเงิน 42,805.60.- บาท (-สี่หมื่นสองพันแปดรอยหาบาทหก
สิบสตางค-) ประจําปงบประมาณ 2563 เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานทั่วไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดลงนามในโครงการที่นําเรียนมาพรอมนี้
(ลงชื่อ).............................................................
(……………………………………)
เจาของโครงการ
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ความเห็นหัวหนากลุมงาน/กลุมสาระ…….
.......................................................................
.......................................................................

-2ความเห็นรองผูอํานวยการกลุมบริหารงาน.....
......................................................................
........................................................................

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

(ลงชื่อ)...........................................................
(......................................................)

ความเห็นหัวหนางานพัสดุ
......................................................................
.....................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................
(นายสมโภช พิมสอน)

ความเห็นหัวหนาแผนงาน

เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564
ประเภทงบประมาณ.....................................................................................................
รายการ........................................................................................................................
โครงการลําดับที่..........งบประมาณตามแผน เปนเงิน...........................................บาท
ลักษณะโครงการ  ไมตอเนื่อง  ตอเนื่อง ครั้งที่……... คงเหลือ…….............………

ความเห็นหัวหนางานการเงิน
................................................................
.................................................................

ความเห็นหัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ
...............................................................
................................................................

(ลงชื่อ).............................................................
(นายธานินทร บัวเข็ม)

(ลงชื่อ).............................................................
(นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล)

(ลงชื่อ).............................................................
(นางเสาวภา พรหมทา)

ความเห็นรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(นางธมณ ชมภูวงค)
ความเห็นผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(นายสุจินต หลาคํา)
ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
ปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
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(ตัวอยาง)
รายละเอียดพัสดุทจี่ ะขอซื้อ

ที่
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายละเอียดพัสดุทจี่ ะขอซื้อ
กระดาษ ขนาด A4
กระดาษปกสี ขนาด A4
กระดาษฟลิบชารต
คลิปหนีบกระดาษ
ลวดเสียบกระดาษ
ปากกาเคมี 2 หัว
หมึกพิมพ BROTHER HL-1210W
หมึกพิมพ CANON G2010 สีดํา
หมึกพิมพ CANON G2010 สีฟา
หมึกพิมพ CANON G2010 สีแดง
หมึกพิมพ CANON G2010 สีเหลือง
กระดาษโนต

ราคาตอ
หนวย

จํานวนเงิน
ที่ขอซื้อ/จางครัง้ นี้

130
102
4
78
48
14
780
468
396
396
396
75
รวมเปนเงิน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

3,900
306
200
156
96
280
3,900
936
792
792
792
150
11,495.33
80.67
12,300.00

จํานวนหนวย
30 รีม
3 รีม
50 แผน
2 กลอง
2 กลอง
20 ดาม
5 ตลับ
2 ขวด
2 ขวด
2 ขวด
2 ขวด
2 แพ็ค

12
ตารางเปรียบเทียบใบสืบราคา
โครงการ............................................................................................................
จัดซื้อ....................................................................................................

ที่

รายการ

ชื่อผูเสนอราคา / ราคาที่เสนอ
จํานวน

ราน

ราน

ราน

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

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

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

1.
2.
3.
4.
5.
(รวมราคา)

ลงชื่อ................................................ ผูสบื ราคา
(นายสมโภช พิมสอน)

หมายเหตุ
ในกรณีซื้อ ลงชื่อผูส ืบราคา เปนครูสมโภช พิมสอน
ในกรณีจาง ลงชื่อผูส บื ราคา เปนครูสปุ ราณี พอกพูน

หมายเหตุ
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(ตัวอยาง)
ตารางเปรียบเทียบใบสืบราคา
โครงการสงเสริมทักษะดานดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบานวงโปงลาง
จัดซื้อครุภัณฑดนตรีพื้นบาน
ที่

รายการ

ชื่อผูเสนอราคา / ราคาที่เสนอ
จํานวน

ราน

ราน

ราน

...............A................

...............B................

..............c.................

1. พิณ

1 ตัว

9,000

9,800

10,000

2. โปงลาง

1 ตัว

15,000

16,000

17,500

24,000

25,800

27,500

3.
4.
5.
(รวมราคา)

ลงชื่อ................................................ ผูสบื ราคา
(นายสมโภช พิมสอน)

หมายเหตุ
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รางขอบเขตของงาน( Terms of Reference : TOR )
โครงการจัดซื้อ/จัดจาง............................................................................................
1. เหตุผลความจําเปน
..........(งานหรือโครงการเพือ่ ใหเขาใจถึงความจําเปนหรือความสําคัญของภารกิจและความเชื่อมโยงของภารกิจ
เนนกระบวนการถึงปลายทาง)....................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค
เพื่อ...................................(เปนวัตถุประสงคปลายทางการซือ้ หรือการจาง คือสิ่งที่ผซู ื้อหรือผูวาจาง
ตองการจะบรรลุหลังจากที่ภารกิจเสร็จสิ้นลง ผลของงานหรือโครงการมีจุดมุงหมายที่จะสรางผลลัพธที่มีตัวชี้วัดที่
ตองการทั้งในดานของเวลา พื้นที่ ปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งคาใชจายตางๆที่ชัดเจน เพื่อใหการวัดความสําเร็จของ
โครงการสามารถวัดไดในดานของประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ได
โดยงาย)..............................................................................................
3. เปาหมาย
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม .........................................(เปนเปาหมายของการซื้อหรือการจาง คือสิ่งที่ผูซื้อ
หรือผูวาจางตองการจะบรรลุหลังจากที่ภารกิจเสร็จสิน้ ลง ผลของงานหรือโครงการมีจุดมุงหมายที่จะสรางผลลัพธที่
มีตัวชี้วัดที่ตองการทั้งในดานของเวลา พื้นที่ ปริมาณ คุณภาพ )........................................ งบประมาณในการ
ดําเนินงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น...................................บาท (-......................-)(ยอดในการดําเนินการครั้งนั้นๆ)
4. คุณสมบัติผูเสนอราคา
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
4.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูท ี่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท ิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท ิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผ่ ูทงิ้ งานเปนหุนสวนผูจ ัดการ
กรรมการผูจ ัดการ ผูบ ริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
4.6 มีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมอี าชีพขายวัสดุหรือปรากฏไดวาขายวัสดุสํานักงานที่ตอ งการจัดซื้อ
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5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ที่
รายการ
(เปนการพรรณนาอธิบายรายละเอียดกับแบบ รูปลักษณะ
ขนาด ชนิดและคุณสมบัติของวัตถุที่ใช จะตองไมระบุยี่หอ
หรือชื่อสินคา)

จํานวน/หนวย

หมายเหตุ

6. สถานที่จัดกิจกรรม/ปรับปรุง ประกอบดวย
………………….สถานที่ในการจัดกิจกรรม..............................................................................
7. ระยะเวลาดําเนินการ
กําหนดเวลาการสงมอบพัสดุ ใหแลวเสร็จภายใน …………… วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาฯ
(การกําหนดระยะเวลาดําเนินการตัง้ แตเริ่มดําเนินการตามสัญญา จนสิน้ สุดงานหรือโครงการ กําหนดความตองการของ
ผูวาจางที่ตอ งการใหผรู ับจางสงมอบงานอะไรใหชัดเจนและเหมาะสม)
8. วงเงินในการจัดหา
เบิกจายตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2563 ของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ยุทธศาสตรที่ ..............................
กลยุทธที่ ....................................................... เปนจํานวนเงิน............................ บาท(-.......................บาทถวน-)
ขอใชครั้งนี้ จํานวน ....................... .- บาท (-..................บาทถวน-)
9. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา
10. หนวยงานรับผิดชอบการดําเนินการ
ฝายพัสดุ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
(.........................................)
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(.........................................)
(ลงชื่อ)
กรรมการ/เลขานุการ
(.........................................)
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ตัวอยาง งานซื้อ
รางขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR )
โครงการซื้อหนังสือพิมพ นิตยสาร และวารสาร ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563
1. เหตุผลความจําเปน
งานหองสมุด ไดจัดใหมีโครงการสงเสริมการเรียนรูก วางไกล เปดใจรับรูขาวสารขึ้นเพือ่ จัดซือ้ หนังสือพิมพ
นิตยสารและวารสารในแตละเดือนเพื่อสงเสริมใหนกั เรียน บุคลากรทางการศึกษาไดรับรูขาวสาร รักการอานและ
สามารถใชในการสืบคนขอมูลเพื่อใชประกอบการเรียนไดอยางหลากหลาย
2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดหาหนังสือหนังสือพิมพ นิตยสารและวารสารใหแกนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได
ศึกษาเรียนรูขาวสารและเหตุการณปจจุบัน
3. เปาหมาย
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม มีหองสมุดบริการคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปลูกฝงใหมี
นิสัยรักการอานและศึกษาเรียนรูขาวสารและเหตุการณปจจุบัน งบประมาณในการดําเนินงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น
24,200 บาท (-สองหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน-)
4.คุณสมบัติผูเสนอราคา
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
4.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูร ะหวางถูก ระงับการยื่นขอ เสนอหรือทําสัญ ญากับ หนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑก ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป ระกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือ ข ายสารสนเทศของกรมบั ญ ชีก ลาง ซึ่ งรวมถึง นิติบุ คคลที่ ผูทิ้ง งานเปนหุ นสวนผูจัด การ
ก ร ร ม ก า ร ผู จั ด ก าร ผู บ ริ ห า ร ผู มี อํ า น า จ ใน ก าร ดํ า เนิ น ง าน ใน กิ จ ก า ร ข อ ง นิ ติ บุ ค ค ล นั้ น ด วย
4.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลผูมีอาชีพขายวัสดุหรือปรากฏไดวาขายวัสดุสํานักงานที่ตอ งการจัดซื้อ
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5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
หนังสือพิมพรายวันไทยรัฐ
หนังสือพิมพรายวันเดลินิวส
หนังสือพิมพรายวันมติชน
หนังสือพิมพรายวันขาวสด
หนังสือเทคโนโลยีชาวบาน
หนังสือการเกษตร

6. สถานที่จัดกิจกรรม/ปรับปรุง ประกอบดวย

จํานวน/หนวย
31 ฉบับ
31 ฉบับ
31 ฉบับ
31 ฉบับ
1 เลม
1 เลม

หมายเหตุ

หองสมุด โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
7. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
กําหนดเวลาการสงมอบพัสดุ ใหแลวเสร็จภายใน …… วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาฯ( วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ
พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2563 นับถัดจากวันลงนามในใบสัง่ ซื้อ(ในกรณีสง ของทุกวัน))
8. วงเงินในการจัดหา
เบิก จายตามแผนปฏิ บั ติการประจํ าป พ.ศ.2563 ของโรงเรียนไพรบึ งวิทยาคม ยุทธศาสตรที่ 1 การพั ฒ นา
คุณภาพผูเรียน กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนจํานวนเงิน 24,200 บาท(-สองหมื่นสี่พันสองรอยบาท
ถวน-)ขอใชครั้งนี้ จํานวน 2,200 .- บาท (-สองพันสองรอยบาทถวน-)
9. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา
10. หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ
กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ
(นางจุฑารัตน ทองตีฆา)
(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ
(นางณิชาภัทร พิมสอน)
(ลงชื่อ).........................................................กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาววริยา พันวิสู)
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ตัวอยาง งานจาง
รางขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
โครงการจัดกระบวนการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย “เพาะพันธุปญญา”
กิจกรรมปรับปรุง พัฒนา อาคารเรียนและหองจัดกระบวนการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย ในการสรางพื้นที่แหง
การเรียนรู (Learning Space) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
1. ความเปนมา
ปจจุบันโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมไดเปนโรงเรียนตนแบบโครงการเพาะพันธุปญญา ระดับประเทศ และได
เขารวมเปนโรงเรียนนํารองเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยเปน 1 ใน 3 โรงเรียนที่ใชนวัตกรรม
เพาะพันธุปญญา ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีหองเรียนและพื้นที่ ที่มีความพรอมใหนักเรียนใชในการศึกษา
หาความรู และสรางพื้นที่การเรียนดวยตนเอง รวมทั้งพื้นที่สําหรับนําเสนอผลงานของตนเองได เพราะฉะนั้น
โรงเรียนตองจัดการศึกษาเพื่อใหนักเรียนสามารถสรางความรูและปญญาไดเองจริง แตโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมใน
ฐานะโรงเรียนตนแบบยังไมมีความพรอมในสวนนี้ จึงตองทําการปรับปรุงอาคารเรียนและหองสําหรับจัดการเรียนรู
โครงงานฐานวิจัย และสรางพื้นที่แหงการเรียนรู (Learning Space) ที่มีความพรอม และสามารถเปดใหชุมชนและ
บุคคลภายนอก หรือผูที่สนใจเขาศึกษาเรียนรูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณได โครงการจัดกระบวนการเรียนรู
โครงงานฐานวิจัย “เพาะพันธุปญ ญา” กิจ กรรมปรับปรุง พัฒ นา อาคารเรียนและหอ งจัดกระบวนการเรียนรู
โครงงานฐานวิจัย ในการสรางพื้นที่แหงการเรียนรู (Learning Space) โรงเรียนไพรบึงวิท ยาคม งบประมาณ
ทั้งสิ้น 200,000.-บาท (-สองแสนบาทถวน-) ขออนุมัติใชครั้งนี้ 200,000- บาท (-สองแสนบาทถวน-)
2. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูอาคารสถานที่ใหเกิดความปลอดภัย และเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
3. เปาหมาย
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม มีหองเรียนที่ไดรับการปรับปรุงสามารถใชงานไดดี เพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน งบประมาณในการดําเนินงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000.- บาท (-สอง
แสนบาทถวน-)
4. คุณสมบัติของผูเสนอราคาและขอปฏิบัติของผูเสนอราคา
1) มีความสามารถตามกฎหมาย
2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
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3) ไมอยูระหวางลมเลิกกิจการ
4) ไมเปนบุคคลที่อยูระหวางถูกระระงับ การยื่นขอเสนอหรือทําสัญ ญากับ หนวยงานของรัฐ ไวชั่วคราว
เนื่ อ งจากเป น ผู ที่ ไม ผ า นเกณฑ ป ระเมิ น การปฏิ บั ติ ข องผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5) ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือ ข ายสารสนเทศของกรมบั ญ ชีก ลาง ซึ่ งรวมถึง นิติบุ คคลที่ ผูทิ้ง งานเปนหุ นสวนผูจัด การ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
6) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ในราชกิจจานุเบกษา
7) เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
8) ไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นทีเ่ ขายื่นขอเสนอใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด
ศรีสะเกษ
9) ไม เป นผู ได รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุม กัน ซึ่ง อาจปฏิ เสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งไดสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
10) ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
ครั้งละซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ปปช. กําหนด
5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายการ
จํานวน/หนวย
หมายเหตุ
1. งานปูพื้นกระเบื้อง ขนาด 14×14 นิ้ว
1. ลานอเนกประสงค
150 ตารางเมตร
2. หองพักครู
15 ตารางเมตร
3. ทางเขา
15 ตารางเมตร
4. ระเบียงหนาหอง
8 ตารางเมตร
2. งานสกัดผิวพื้น
1. งานสกัดผิวพื้น(หนาลาย)
188 ตารางเมตร
3. งานกอ ฉาบผนังหองพักครู
80 จุด
1. จางเหมางานกอ ฉาบ ผนังหอง
2. จางเหมางานติดตั้งประตู
2 จุด
3. จางเหมางานติดตั้งประตู
3 จุด
4. งานแผงกั้นโครงเหล็ก
1. จางเหมาสรางโครงเหล็กแนวตั้ง
5.20 ตารางเมตร
6. สถานที่จัดกิจกรรม/ปรับปรุง ประกอบดวย
อาคารเรียนเพาะพันธุป ญญา โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
7. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
กําหนดเวลาการสงมอบพัสดุ ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาฯ

20
8. วงเงินในการจัดหา
เบิกจายตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2563 ของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ยุทธศาสตรที่1 การพัฒนา
คุณภาพผูเรียน กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนจํานวนเงิน 200,000 บาท(-สองแสนบาทถวน-)ขอใช
ครั้งนี้ จํานวน 200,000 .- บาท (-สองแสนบาทถวน-)
9. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา
10. หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ
งานวิชาการ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ
(นายวิเชียร ไชยโชติ)
(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ
(นางนัชนาภรณ ชัยสารดํารงพัฒน)
(ลงชื่อ).........................................................กรรมการ/เรขานุการ
(นางสุจิภา วงศวรรณา)
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ขั้นตอนการขอใชรถสวนกลาง
เขียนใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง
เจาหนาที่ลงทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
เจาหนาที่เขียนบิลน้ํามัน

เสนอเจาหนาที่พัสดุ
เสนอรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานประมาณ
เสนอผูอํานวยการโรงเรียน

ผูขออนุญาตรับบิลน้ํามันและแจงพนักงานขับรถ
รับกุญแจ รับสมุดบันทึกเข็มไมลกอนเดินทางและขอมูลการใชรถ
(ในกรณีไปราชการเบิกเงินไปราชการ และโครงการเบิกเงินจากโครงการ)

บันทึกเข็มไมลเมื่อสิ้นสุดการเดินทาง

คืนกุญแจและสมุดบันทึกเข็มไมลกับงานพัสดุและสมุดบันทึกเข็มไมลและขอมูลการใชรถแกเจาหนาที่พัสดุ
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หนังสือบริจาค
เขียนที่ .................................................................
วันที่................เดือน..................................พ.ศ.................
หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา ในวันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ........................
ขาพเจ า ................................................................................ อายุ ................ ป บ านเลขที่ ................................
หมูที่ .................... ตรอก/ซอย .....................................................ตําบล/แขวง ........................................... อําเภอ/
เขต ......................................... จังหวัด ..................................ไดบริจาค / อุทิศทรัพยสินใหโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
ตําบนไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายการบริจาค
/ อุทิศทรัพยสิน ดังนี้
1. ……………………………………………………………………………………………จํานวน……………………………….....
มูลคาเปนเงิน...............................................สภาพทรัพยสิน  ยังไมผานการใชงาน  ผานการใชงานมาเปน
ระยะเวลา...................เดือน/ป
2. ……………………………………………………………………………………………จํานวน……………………………….....
มูลคาเปนเงิน...............................................สภาพทรัพยสิน  ยังไมผานการใชงาน  ผานการใชงานมาเปน
ระยะเวลา...................เดือน/ป
เพื่อ โรงเรียนไพรบึงวิท ยาคม ไดใชเปนสาธารณประโยชนรวมกัน หรือ ใชในทํางานราชการ
หนังสือฉบับนี้จัดทําขึ้น จํานวน 2 ฉบับ ขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด
ตลอด เพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และทั้งสองฝายยึดถือไวคนละฉบับ
(ลงชื่อ) ......................................................... ผูอุทิศ/บริจาค (ลงชื่อ) ................................................ ผูรบั มอบ
(........................................................)
(...............................................)
ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
(ลงชื่อ) ......................................................... พยาน
(นายสมโภช พิมสอน)

(ลงชื่อ) ................................................ พยาน
(นางกฤตยา เลิศศรี)
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ตารางบันทึกวัสดุครุภณ
ั ฑ
งาน/ฝาย/กลุมสาระ............................................................กลุมบริหารงาน.............................................
โรงเรียนไพบึงวิทยาคม ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ที่

รายการครุภัณฑ

รหัส

ราคา
ที่ไดมา

ใชได

ชํารุด

สาเหตุการชํารุด

ลงชื่อ..........................................................
(..............................................................)
เจาหนาที่พสั ดุประจํางาน/ฝาย

ลงชื่อ
ผูรบั ผิดชอบ
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ใบเบิกวัสดุ - ครุภัณฑ

เอกสารหมายเลข 5

□ วัสดุสิ้นเปลือง

...................../......................
..................../........................

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่......................เดือน................................................พ.ศ. .........................

□ ครุภัณฑ

ขาพเจาไดเบิกสิ่งของตามรายการตอไปนี้เพื่อใชในรายการ....................................................... ...............
กลุมงาน ....................................................................งาน.................................... ...................................
กลุมสาระฯ...........................................................
อื่นๆ.....................................................................
ลําดับที่

รายการ

จํานวน/
หนวย

หนวยละ
บาท ส.ต.

จํานวนเงิน
บาท ส.ต.

รหัส
ลงทะเบียน

ผูรับผิดชอบ

ไดมอบหมายให.............................................เปนผูรับแทน
ลงชื่อ...............................................................ผูเบิก
(...................................................................)
................./................./..... ...............
ไดรับของครบถวนแลว
ลงชื่อ...............................................................ผูรับ
(......................................................)
................/................./................

ไดรับของถูกตองครบถวนแลว
ลงชื่อ...........................................................ผูสั่งจาย
(นายสมโภช พิมสอน)
..................../................./................

หมาย
เหตุ
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ขั้นตอนการเรียงลําดับวันที่ในการจัดทําชุดจัดซื้อ/จัดจาง

วันที่ 1
1.ขออนุมัตแิ ตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อ / จัดจาง
2.แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซือ้ /จัดจาง
3.รายงานผลการดําเนินการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อ/จัดจาง
วันที่ 2
4.ขออนุมัตแิ ตงตั้งคณะกรรมการกําหนราคากลาง งานจัดซื้อ / จัดจาง
5.แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานจัดซื้อ /จัดจาง
6.รายงานผลการดําเนินการกําหนดราคากลางโครงการจัดซื้อ/จัดจาง
7.ขออนุมัตริ ายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ของพัสดุโครงการจัดซื้อ/จัดจาง
วันที่ 3
8.รายงานขอซื้อ / ขอจาง
9.แตงตั้ง คณะกรรมการซื้อ/จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสําหรับการ
ซื้อ / จาง
วันที่ 4
11.ใบเสนอราคา
12.บันทึกหลักฐานการตอรองราคา
13.รายงานผลการพิจารณา
14.ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อ/จาง
วันที่ 5
14.ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง สัญญาซื้อ/สัญญาจาง
วันที่ 6
15.ใบสงมอบงาน
16.ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจาง

