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          ขั้นตอนการจัดซ้ือ/จาง                            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจัดทําโครงการเสนอขออนุญาตจัดโครงการ+สําเนาโครงการ 

แบบขออนุมัติงบประมาณโครงการ + TOR 

(กรณีซ้ือครุภัณฑตองแนบราคากลางดวย) 

เจาหนาที่จัดทําชุดจัดซ้ือ/จัดจาง 

ลง EGP(ทุกกรณี)(ไมเกิน 3 วัน) 

เจาของโครงการนําชุดจัดซ้ือ/จาง เสนอแกคณะกรรมการ 

สงเจาหนาที่พัสดุ (ไมเกิน 2 วัน) 

 

พัสดุตรวจสอบความเรยีบรอย 

 

สงงานการเงิน 

 

แนบขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการจัดซ้ือ/จัดจาง 

1. สําเนาโครงการ  

2. สําเนาขออนุญาตจดัทําโครงการ 

3. ขออนุมัติโครงการ + TOR+รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ 

4. ใบสงของ + เอกสารราน   

5. สําเนาบัตรประชาชน(ผูขาย) 

6. สําเนาหนาบัญชีเจาของราน/ผูขาย 

7. แบบแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและกรรมการ 

8. แนบภาพวัสดุที่ถายวัสดุที่ไดมา 

9. ใบสืบราคา 

 

 

 

หมายเหตุ 

1.  ในกรณีจัดทําโครงการที่มีวันการดําเนินกิจกรรมที่

ระบุวันเวลาชัดเจน เชน วันสําคัญ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร   

กิจกรรมวันศิลป พีระศรี  การอบรม   กิจกรรมคายตางๆ 

กิจกรรมแขงขันทักษะ  กิจกรรมแขงกีฬา  หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

ใหดําเนินการติดตองานพัสดุกอนเพื่อจองเลขบันทึกการ

จัดซ้ือ/จัดจาง 

2. ในกรณีที่จะมีการจัดซ้ือหรือจัดจางในข้ันตอนที่ 2 

สามารถดําเนินการไดพรอมกับข้ันตอนที่ 1 แตใหแนบบันทึก

ขอความขออนุญาตและบันทึกขออนุมัติโครงการแลวสงใหงาน

พัสดุตรวจสอบและดําเนินการจัดทําชุดจัดซ้ือ/จัดจาง  

3. ใบสงของ หรือใบเสร็จ ไมตองระบุวันที่ 

4. ข้ันตอนที่ 4 ควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 2 วัน 

5. ภาพถายงานซ้ือหรือจางทําส่ิงของตองนําวัสดุที่ซ้ือมา

วางรวมกันใหเห็นรูปลักษณและจํานวนที่ชัดเจน 

6. ภาพถายงานจางเหมากอสรางหรือปรับปรุง ตองมี

ภาพกอนทํา  ขณะดาํเนินการและงานเสร็จเรียบรอย 

7. งานจางทุกกรณีผูรับจางตองติดอากรแสตมป  1,000 

บาท ตออากรแสตมป  1 บาท 

8. การจัดจางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนหรือ

อาคารประกอบ มีหลักการดังนี้ 

- อาคารตองมีเลขทะเบียน รหัสอาคารเรียน 

- ตองแนบ  ปร.4 ,  ปร.5 (เปนการประเมินราคาจาก 

นายชาง จาก อบจ) 

9. ผูจัดทาํโครงการสามารถดําเนินการรวบรวมเอกสาร

ขั้นตอนที่ 2  โดยไมตองรอการเสนอเอกสารขั้นตอนที่1  

แลวเสร็จ  แตตองนําแบบบันทึกขออนุญาต  ขออนุมัติ

จัดทาํโครงการแนบเอกสารขั้นตอนที่ 2  

1 
6 

6 

5 

4 

3 

2 

เจาหนาที่พัสดุลงบัญชีวัสดุและลงทะเบียน

ครุภัณฑ 

นําสง

เจาหนาที่

พัสดุเพื่อทํา

ชุดจัดซ้ือจัด

จาง 
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รายการขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
 

1. โครงการ ........................................................................................................................................................................... 
             ซื้อ.................................................................................................................................................................... 
                      งบประมาณ  ราคา…………………………..………………………………บาท 
             จาง................................................................................................................................................................ 
                งบประมาณ   ราคา…………………………..………………………………บาท 

2. รายช่ือคณะกรรมการรางขอบเขต TOR ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุครุภัณฑทีจ่ะซื้อ หรือจาง   
1. ....................................................................ประธานกรรมการ  ตําแหนง ครู วิทยฐานะ…………..................……….โทร.......................... 
2. …………………………………………………………..กรรมการ             ตาํแหนง ครู วิทยฐานะ…………..................……….โทร.......................... 
3. ……………………………….………………………....กรรมการ             ตําแหนง ครู วิทยฐานะ…………..................……….โทร.......................... 
3. รายช่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   
1. ....................................................................ประธานกรรมการ ตาํแหนง ครู วิทยฐานะ…………....................……….โทร.......................... 
2. ....................................................................กรรมการ           ตาํแหนง ครู วิทยฐานะ………………....................….โทร.......................... 
3. ....................................................................กรรมการ           ตาํแหนง ครู วิทยฐานะ………………....................….โทร.......................... 

พยาน 1. ........................................................................พยาน 2. ................................................................................ 
4. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

1. ....................................................................ประธานกรรมการ 
2. ....................................................................กรรมการ            
3. ....................................................................กรรมการ           

5. ผูขาย/ผูรับจาง  ............................................................................................................โทรศัพท................................... 
     E-mail………………………………………….....................................…………….  (เอกสารของผูรับจางและสําเนาหนาสมุดบัญชี) 

 
 
 

1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขต TOR ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุครุภัณฑที่จะซื้อหรือจาง   

2. เลขที่................./..................ลงวันที่...............เดือน...............................พ.ศ. ........................  

3. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เลขที่................./..................ลงวันที่...............เดือน...............................พ.ศ. ........................  

4. รายงานขอซื้อ/จาง  ลงวันที่...............เดือน.........................................พ.ศ. ................................. 

5. สัญญาซื้อ/สัญญาจาง ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง  เลขที่........../............ลงวันที่..............เดือน.......................พ.ศ................ 

6. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เลขที่ .............../.............ลงวันที่.............เดือน.......................พ.ศ................... 

    5. กาํหนดสงมอบภายใน……………..วัน  ครบกําหนดสงมอบวันที่...................เดือน.....................................พ.ศ........................ 

        สงมอบจริงวันที่.........................เดือน.......................................พ.ศ..........................เลขหนังสือรับที่..................../.................. 

        ใบสงของ/ใบกํากับภาษี  เลมที่...................เลขที่......................ลงวันที่.....................เดือน...........................พ.ศ..................... 

   6. ตรวจรับวนัที่.......................เดือน...............................................พ.ศ............................................... 

หมายเหตุ ***************   คณะกรรมการรางขอบเขต  T0R เปนคณะกรรมการชุดเดียวกันหรือคนละชุดก็ไดกับ

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุแตคณะกรรมการกําหนดราคากลางเปนคนละชุดกับรางขอบเขตงานและตรวจรับพสัดุ 

 

 

สวนที่ 1 สําหรับเจาของโครงการ 

สวนที่ 2 สําหรับเจาหนาที่พัสดุ 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ   โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม องคการบรหิารสวนจังหวัดศรสีะเกษ                                                                                     
ท่ี       ศก 51008.02/-                               วันที่ ………… เดือน ……………  พ.ศ. 25……..                                        
เร่ือง   ขออนุญาตจัดทําโครงการ…………………………………………………...........................……………………………………… 
เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

  ดวย……………………………………. กลุมบริหารงาน………………………….โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ไดจัดทํา
โครงการ………………………………….…………………ข้ึน  โดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อ………………………….…………………. 
(2) เพื่อ……………………………………………………………….   
           ในการน้ี…………………. กลุมบริหารงาน…………………………โรงเรยีนไพรบงึวิทยาคม  มีความจําเปนอยางย่ิง  
เพื่อให…………………………………………….(เหตุผลและความจําเปนที่จะตองจัดซื้อ/จัดจาง)   จึงมีความจําเปนตอง
จัดซื้อ/จัดจาง…………………………………..………….. เพื่อ………………….…………………………………  จึงใครขออนุญาตจัด
กิจกรรมตามโครงการดังกลาวตอไป 
 
  
 

              จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและพิจารณา 
 
 
 
       (ลงช่ือ)............................................................. 
             (………………………………………) 
                          เจาของโครงการ 
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-2- 
ความเห็นหัวหนากลุมงาน/กลุมสาระ…….           ความเห็นรองผูอํานวยการกลุมบริหารงาน.....  
.......................................................................             ......................................................................   
.......................................................................             ........................................................................ 
  

 (ลงช่ือ)............................................................. (ลงช่ือ)...........................................................      
 (………………………………………………)                      (......................................................)   
 
ความเห็นหัวหนางานพสัดุ 
...................................................................... 
..................................................................... 
(ลงช่ือ)........................................................... 
             (นายสมโภช  พิมสอน) 
                                                                   (ลงช่ือ).............................................................                       
                                                                                 (นางสาวรจเรศ  สิทธิไชยากุล)         
 
ความเห็นหัวหนางานการเงิน                           ความเห็นหัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ 
................................................................                ............................................................... 
.................................................................               ................................................................ 
 
(ลงช่ือ).............................................................            (ลงช่ือ).............................................................             
               (นายธานินทร  บัวเข็ม)                                      (นางเสาวภา  พรหมทา) 
                                                                 
ความเห็นรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ  
................................................................................................................................................................... 
  

  (ลงช่ือ)............................................................. 
(นางธมณ ชมภูวงค)  

 

ความเห็นผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
.............................................................................................................................................................................. 
      
           (ลงช่ือ)............................................................. 
                     (นายสุจินต  หลาคํา) 
               ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบงึวิทยาคม 

          ปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ความเห็นหัวหนาแผนงาน 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ประเภทงบประมาณ..................................................................................................... 
รายการ........................................................................................................................ 
โครงการลําดับที่..........งบประมาณตามแผน เปนเงิน...........................................บาท 
ลักษณะโครงการ  ไมตอเนื่อง  ตอเนื่อง คร้ังที่……... คงเหลือ…….............……… 
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บันทึกขอความ 

สวนราชการ   โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม องคการบรหิารสวนจังหวัดศรสีะเกษ                                                                                     
ท่ี       ศก 51008.02/-                               วันที่ ………… เดือน ……………  พ.ศ. 25……..                                        
เร่ือง   ขออนุมัติโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………                              
เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
 
          ดวย……………………………………. กลุมงานบริหารงาน………………………….โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ไดจัดทํา
โครงการ………………………………….…………………ข้ึน  โดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อ………………………….…………………. 
(2) เพื่อ……………………………………………………………….  
        ต า ม แผนปฏิบั ติ การประจํ าป  พ .ศ.2564  ของโรงเรี ยนไพรบึ งวิทยาคม ยุทธศาสตรที่  …… … …  
…………………………………  กลยุทธที่ ………................................…. ……………………………..โครงการลําดับที่......... 
โครงการ……………………………….  โดยมีวัตถุประสงค  (1) เพื่อ…………………….............................................…………                                   
(2) เพื่อ……………………………………..  งบประมาณต้ังไว ……………..- บาท (-………………………….-)  เพื่อจัดซื้อ/จัด
จาง………………….……………………..  เพื่อดําเนิน โครงการ………………………………….  จํานวน ……….. รายการ  
เบิกจายไปแลว …………. บาท ปจจุบันงบประมาณคงเหลือ ……………… .- บาท (-………….......................…………-)  
ขอใชครั้งน้ี  จํานวน …………………... บาท (-………………………-) 
          งาน………………… กลุมบริหารงาน……………….มีความประสงคที่จะดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง…………………..  
ดําเนินโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) รวมเปนเงิน ………………… บาท  (-……………………..-)  
ประจําปงบประมาณ 2563 เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงาน……………………………. 
 
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดลงนามในโครงการที่นําเรียนมาพรอมน้ี  
 
                   

      (ลงช่ือ)............................................................. 
                                                                               (………………………………..)                        
                                                                                    เจาของโครงการ    
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-2- 
ความเห็นหัวหนากลุมงาน/กลุมสาระ…….           ความเห็นรองผูอํานวยการกลุมบริหารงาน.....  
.......................................................................             ......................................................................   
.......................................................................             ........................................................................ 
  

 (ลงช่ือ)............................................................. (ลงช่ือ)...........................................................      
 (………………………………………………)                      (......................................................)   
 
ความเห็นหัวหนางานพสัดุ 
...................................................................... 
..................................................................... 
(ลงช่ือ)........................................................... 
             (นายสมโภช  พิมสอน) 
                                                                   (ลงช่ือ).............................................................                       
                                                                                 (นางสาวรจเรศ  สทิธิไชยากุล)         
 
ความเห็นหัวหนางานการเงิน                           ความเห็นหัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ 
................................................................                ............................................................... 
.................................................................               ................................................................ 
 
(ลงช่ือ).............................................................            (ลงช่ือ).............................................................             
               (นายธานินทร  บัวเข็ม)                                      (นางเสาวภา  พรหมทา) 
                                                                 
ความเห็นรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ  
................................................................................................................................................................... 
  

  (ลงช่ือ)............................................................. 
(นางธมณ ชมภูวงค)  

 

ความเห็นผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
.............................................................................................................................................................................. 
      
           (ลงช่ือ)............................................................. 
                     (นายสุจินต  หลาคํา) 
               ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบงึวิทยาคม 

          ปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ความเห็นหัวหนาแผนงาน 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ประเภทงบประมาณ..................................................................................................... 
รายการ........................................................................................................................ 
โครงการลําดับที่..........งบประมาณตามแผน เปนเงิน...........................................บาท 
ลักษณะโครงการ  ไมตอเนื่อง  ตอเนื่อง คร้ังที่……... คงเหลือ…….............……… 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ   โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อําเภอไพรบงึ  จังหวัดศรีสะเกษ 33180 
ท่ี ศก 51008.02/………….                 วันที่ 12 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
เร่ือง   ขออนุญาตจัดทําโครงการปรับปรุงภูมทิัศนและบรรยากาศในโรงเรียน  
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

  ดวยงานอาคารสถานที่ กลุมบริหารงานทั่วไปโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ไดจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
และบรรยากาศในโรงเรียนข้ึน  โดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อจัดทํากิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนและบรรยากาศโรงเรียน
ใหสวยงาม รมรื่น และนาอยู (2) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางภูมิทัศน  ภายในบริเวณ
โรงเรียน ใหสวยงาม รมรื่น นาอยู   
           ในการน้ีงานอาคารสถานที่ กลุมบริหารงานทั่วไปโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  มีความจําเปนอยางย่ิงเพื่อเปน
การเตรียมความพรอมประดับตกแตงสถานที่  สําหรับการจดังานรฐัพิธีตางๆ  และเพื่อเปนการเตรยีมความพรอมในการ
จัดกีฬาสีภายในโรงเรียน จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อธงสัญลักษณประจํารัชกาลที่ 10 ธงชาติไทย ธงสีโรงเรียน และ
ธงประจําโรงเรียน เพื่อใหเพียงพอตอการใชงานตลอดปการศึกษา จึงใครขออนุญาตจัดกิจกรรม ตามโครงการ
ดังกลาวตอไป ดังรายละเอียดดังแนบมาพรอมน้ี 
 
 
 

                                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา 
 
 
       (ลงช่ือ)............................................................. 
             (........................................) 
                       เจาของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
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-2- 
ความเห็นหัวหนากลุมงาน/กลุมสาระ…….           ความเห็นรองผูอํานวยการกลุมบริหารงาน.....  
.......................................................................             ......................................................................   
.......................................................................             ........................................................................ 
  

 (ลงช่ือ)............................................................. (ลงช่ือ)...........................................................      
 (………………………………………………)                      (......................................................)   
 
ความเห็นหัวหนางานพสัดุ 
...................................................................... 
..................................................................... 
(ลงช่ือ)........................................................... 
             (นายสมโภช  พิมสอน) 
                                                                   (ลงช่ือ).............................................................                       
                                                                                 (นางสาวรจเรศ  สิทธิไชยากุล)         
 
ความเห็นหัวหนางานการเงิน                           ความเห็นหัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ 
................................................................                ............................................................... 
.................................................................               ................................................................ 
 
(ลงช่ือ).............................................................            (ลงช่ือ).............................................................             
               (นายธานินทร  บัวเข็ม)                                      (นางเสาวภา  พรหมทา) 
                                                                 
ความเห็นรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ  
................................................................................................................................................................... 
  

  (ลงช่ือ)............................................................. 
(นางธมณ ชมภูวงค)  

 

ความเห็นผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
.............................................................................................................................................................................. 
      
           (ลงช่ือ)............................................................. 
                     (นายสุจินต  หลาคํา) 
               ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบงึวิทยาคม 

          ปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ความเห็นหัวหนาแผนงาน 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ประเภทงบประมาณ..................................................................................................... 
รายการ........................................................................................................................ 
โครงการลําดับที่..........งบประมาณตามแผน เปนเงิน...........................................บาท 
ลักษณะโครงการ  ไมตอเนื่อง  ตอเนื่อง คร้ังที่……... คงเหลือ…….............……… 
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บันทึกขอความ 

สวนราชการ   โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม องคการบรหิารสวนจังหวัดศรสีะเกษ                                                                                     
ท่ี       ศก 51008.02/-                                วันที่  13 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563                                        
เร่ือง   ขออนุมัติโครงการปรบัปรุงภูมิทัศนและบรรยากาศในโรงเรียน                              
เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
 
          ดวยงานอาคารสถานที่ กลุมบริหารงานทั่วไปโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ไดจัดทําโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนและบรรยากาศในโรงเรียนข้ึน  โดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อจัดทํากิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนและ
บรรยากาศโรงเรยีนใหสวยงาม 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) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการปรบัปรุงสภาพแวดลอมทางภูมิทัศนภายในบริเวณโรงเรียน ใหสวยงาม 
รมรื่น นาอยู  งบประมาณ ต้ังไว 150,000.- บาท (-หน่ึงแสนหาหมื่นบาทถวน-)  เพื่อจัดซื้อธงสัญลักษณประจํา
รัชกาลที่ 10 ธงชาติไทย ธงสีโรงเรียน และธงประจําโรงเรยีน เพื่อดําเนิน โครงการปรับปรงุภูมิทศันและบรรยากาศ
ในโรงเรียน  จํานวน 4 รายการ  เบิกจายไปแลว 10,400.00 บาท (-หน่ึงหมื่นสี่รอยบาทถวน-)  ปจจุบัน
งบประมาณคงเหลือ 139,600.- บาท   (-หน่ึงแสนสามหมื่นเกาพันหกรอยบาทถวน-)  ขอใชครั้งน้ี  จํานวน 
42,805.60.-  บาท (-สี่หมื่นสองพันแปดรอยหาบาทหกสิบสตางค-) 
            งานอาคารสถานที่ กลุมบริหารงานทั่วไปโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  มีความประสงคที่จะ
ดําเนินการจัดซื้อ ธงสัญลักษณประจํารัชกาลที่ 10 ธงชาติไทย ธงสีโรงเรียน และธงประจําโรงเรียน  ดําเนิน
โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) รวมเปนเงิน 42,805.60.- บาท (-สี่หมื่นสองพันแปดรอยหาบาทหก
สิบสตางค-) ประจําปงบประมาณ 2563 เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานทั่วไป 
 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดลงนามในโครงการที่นําเรียนมาพรอมน้ี  
 
 
                  (ลงช่ือ)............................................................. 
                                                                               (……………………………………)                        
                                                                                    เจาของโครงการ    
 
 
 
 

ตัวอยาง 
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-2- 
ความเห็นหัวหนากลุมงาน/กลุมสาระ…….           ความเห็นรองผูอํานวยการกลุมบริหารงาน.....  
.......................................................................             ......................................................................   
.......................................................................             ........................................................................ 
  

 (ลงช่ือ)............................................................. (ลงช่ือ)...........................................................      
 (………………………………………………)                      (......................................................)   
 
ความเห็นหัวหนางานพสัดุ 
...................................................................... 
..................................................................... 
(ลงช่ือ)........................................................... 
             (นายสมโภช  พิมสอน) 
                                                                   (ลงช่ือ).............................................................                       
                                                                                 (นางสาวรจเรศ  สิทธิไชยากุล)         
 
ความเห็นหัวหนางานการเงิน                           ความเห็นหัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ 
................................................................                ............................................................... 
.................................................................               ................................................................ 
 
(ลงช่ือ).............................................................            (ลงช่ือ).............................................................             
               (นายธานินทร  บัวเข็ม)                                      (นางเสาวภา  พรหมทา) 
                                                                 
ความเห็นรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ  
................................................................................................................................................................... 
  

  (ลงช่ือ)............................................................. 
(นางธมณ ชมภูวงค)  

 

ความเห็นผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
.............................................................................................................................................................................. 
      
           (ลงช่ือ)............................................................. 
                     (นายสุจินต  หลาคํา) 
               ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบงึวิทยาคม 

          ปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ความเห็นหัวหนาแผนงาน 
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ประเภทงบประมาณ..................................................................................................... 
รายการ........................................................................................................................ 
โครงการลําดับที่..........งบประมาณตามแผน เปนเงิน...........................................บาท 
ลักษณะโครงการ  ไมตอเนื่อง  ตอเนื่อง คร้ังที่……... คงเหลือ…….............……… 
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(ตัวอยาง) 

รายละเอียดพสัดุทีจ่ะขอซื้อ 

 

ที่ 

 

รายละเอียดพสัดุทีจ่ะขอซื้อ 

 

จํานวนหนวย 
ราคาตอ

หนวย 

จํานวนเงิน 

ที่ขอซื้อ/จางครัง้น้ี 

1 กระดาษ ขนาด A4  30 รีม 130 3,900 

2 กระดาษปกสี ขนาด A4  3 รีม 102 306 

3 กระดาษฟลิบชารต  50 แผน 4 200 

4. คลิปหนีบกระดาษ  2 กลอง 78 156 

5. ลวดเสียบกระดาษ  2 กลอง 48 96 

6. ปากกาเคมี 2 หัว  20 ดาม 14 280 

7. หมึกพมิพ BROTHER HL-1210W  5 ตลับ 780 3,900 

8. หมึกพมิพ CANON G2010 สีดํา  2 ขวด 468 936 

9. หมึกพมิพ CANON G2010 สีฟา  2 ขวด 396 792 

10. หมึกพมิพ CANON G2010 สีแดง  2 ขวด 396 792 

11. หมึกพมิพ CANON G2010 สีเหลือง  2 ขวด 396 792 

12. กระดาษโนต  2 แพ็ค 75 150 

รวมเปนเงิน 11,495.33 

ภาษีมูลคาเพ่ิม 80.67 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 12,300.00 
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ตารางเปรียบเทียบใบสืบราคา 

โครงการ............................................................................................................  

จัดซื้อ.................................................................................................... 

 

ท่ี รายการ 

 

จํานวน 

ชื่อผูเสนอราคา / ราคาท่ีเสนอ 

หมายเหตุ 
ราน

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

ราน
............................... 

ราน
............................... 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

(รวมราคา)      

 

    ลงช่ือ................................................ ผูสบืราคา 

              (นายสมโภช  พิมสอน) 

     

 

     

หมายเหตุ 

       ในกรณีซื้อ ลงช่ือผูสืบราคา เปนครสูมโภช  พิมสอน 

 ในกรณีจาง ลงช่ือผูสบืราคา เปนครูสปุราณี  พอกพูน 
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(ตัวอยาง) 

ตารางเปรียบเทียบใบสืบราคา 

โครงการสงเสริมทักษะดานดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานวงโปงลาง  

จัดซื้อครุภัณฑดนตรีพ้ืนบาน 

ท่ี รายการ 

 

จํานวน 

ชื่อผูเสนอราคา / ราคาท่ีเสนอ 

หมายเหตุ 
ราน 

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

ราน 
...............B................ 

ราน 
..............c................. 

1. พิณ 1 ตัว 9,000 9,800 10,000  

2. โปงลาง 1 ตัว 15,000 16,000 17,500  

3.       

4.       

5.       

(รวมราคา) 24,000 25,800 27,500  

 

 

    ลงช่ือ................................................ ผูสบืราคา 

              (นายสมโภช  พิมสอน) 
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รางขอบเขตของงาน( Terms of Reference : TOR )  

                               โครงการจัดซื้อ/จัดจาง............................................................................................ 

1. เหตุผลความจําเปน 
..........(งานหรือโครงการเพือ่ใหเขาใจถึงความจําเปนหรือความสําคัญของภารกิจและความเช่ือมโยงของภารกิจ

เนนกระบวนการถึงปลายทาง).................................................................................................................................... 

2. วัตถุประสงค 

          เพื่อ...................................(เปนวัตถุประสงคปลายทางการซือ้หรือการจาง คือสิ่งที่ผูซื้อหรือผูวาจาง

ตองการจะบรรลหุลงัจากที่ภารกจิเสรจ็สิ้นลง ผลของงานหรอืโครงการมจีุดมุงหมายที่จะสรางผลลัพธที่มีตัวช้ีวัดที่

ตองการทั้งในดานของเวลา  พื้นที่ ปรมิาณ  คุณภาพ รวมทั้งคาใชจายตางๆที่ชัดเจน เพื่อใหการวัดความสําเรจ็ของ

โครงการสามารถวัดไดในดานของประสิทธิผลหรอืผลสมัฤทธ์ิได

โดยงาย).............................................................................................. 

3. เปาหมาย  

         โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  .........................................(เปนเปาหมายของการซื้อหรือการจาง คือสิ่งที่ผูซื้อ

หรือผูวาจางตองการจะบรรลหุลงัจากที่ภารกจิเสรจ็สิน้ลง ผลของงานหรือโครงการมจีุดมุงหมายที่จะสรางผลลพัธที่

มีตัวช้ีวัดที่ตองการทั้งในดานของเวลา  พื้นที่ ปริมาณ  คุณภาพ )........................................  งบประมาณในการ

ดําเนินงานรวมเปนเงินทั้งสิ้น...................................บาท  (-......................-)(ยอดในการดําเนินการครั้งน้ันๆ) 

 4. คุณสมบัติผูเสนอราคา 

         4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

         4.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

         4.3 ไมอยูระหวางเลิกกจิการ 

         4.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงบัการย่ืนขอเสนอหรือทําสญัญากบัหนวยงานของรฐัไวช่ัวคราว

เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลงักําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

         4.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผู่ทิง้งานเปนหุนสวนผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ ผูบรหิาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกจิการของนิติบุคคลน้ันดวย 

         4.6 มีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

         4.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมอีาชีพขายวัสดุหรือปรากฏไดวาขายวัสดุสํานักงานที่ตองการจัดซื้อ 
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5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

ที่ รายการ จํานวน/หนวย หมายเหตุ 

 (เปนการพรรณนาอธิบายรายละเอียดกับแบบ รูปลักษณะ  

ขนาด  ชนิดและคุณสมบัติของวัตถุที่ใช  จะตองไมระบุย่ีหอ 

หรือช่ือสินคา) 

  

   

 

6. สถานท่ีจัดกิจกรรม/ปรับปรุง  ประกอบดวย 

 ………………….สถานที่ในการจัดกิจกรรม.............................................................................. 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 กําหนดเวลาการสงมอบพสัดุ  ใหแลวเสร็จภายใน …………… วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาฯ  

(การกาํหนดระยะเวลาดําเนินการต้ังแตเริ่มดําเนินการตามสญัญา จนสิน้สุดงานหรือโครงการ กําหนดความตองการของ

ผูวาจางที่ตองการใหผูรับจางสงมอบงานอะไรใหชัดเจนและเหมาะสม) 

8. วงเงินในการจัดหา 

        เบิกจายตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2563  ของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ยุทธศาสตรที่ ..............................

กลยุทธที่ .......................................................  เปนจํานวนเงนิ............................ บาท(-.......................บาทถวน-)

ขอใชครั้งน้ี  จํานวน ....................... .- บาท   (-..................บาทถวน-) 

9. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

           การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา  

10. หนวยงานรับผิดชอบการดําเนินการ 

 ฝายพัสดุ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ                                                                          

                                                                          (ลงช่ือ)                          ประธานกรรมการ 

                                                                               (.........................................) 

                                                                          (ลงช่ือ)                          กรรมการ 

                                                                               (.........................................) 

                                                                          (ลงช่ือ)                         กรรมการ/เลขานุการ 

                                                                               (.........................................) 
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รางขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) 

โครงการซื้อหนังสือพิมพ นิตยสาร และวารสาร ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 

1. เหตุผลความจําเปน 

           งานหองสมุด ไดจัดใหมีโครงการสงเสริมการเรียนรูกวางไกล เปดใจรบัรูขาวสารข้ึนเพือ่จัดซือ้หนังสือพิมพ  

นิตยสารและวารสารในแตละเดือนเพื่อสงเสริมใหนักเรียน บคุลากรทางการศึกษาไดรับรูขาวสาร  รักการอานและ

สามารถใชในการสืบคนขอมูลเพื่อใชประกอบการเรียนไดอยางหลากหลาย 

2. วัตถุประสงค 

           เพื่อจัดหาหนังสือหนังสือพมิพ  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 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว

เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

           4.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ

ก ร ร ม ก า ร ผู จั ด ก าร  ผู บ ริ ห า ร  ผู มี อํ า น าจ ใน ก าร ดํ า เ นิ น ง าน ใน กิ จ ก า ร ข อ ง นิ ติ บุ ค ค ล น้ั น ด ว ย 

           4.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

          4.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายวัสดุหรือปรากฏไดวาขายวัสดุสํานักงานที่ตองการจัดซื้อ 

 

 

ตัวอยาง งานซื้อ 
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5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

ที่ รายการ จํานวน/หนวย หมายเหตุ 
1 หนังสือพิมพรายวันไทยรัฐ  31 ฉบับ  
2 หนังสือพิมพรายวันเดลินิวส  31 ฉบับ 
3 หนังสือพิมพรายวันมติชน  31 ฉบับ 
4 หนังสือพิมพรายวันขาวสด  31 ฉบับ 
5 หนังสือเทคโนโลยีชาวบาน  1 เลม 
6 หนังสือการเกษตร  1 เลม 

6. สถานท่ีจัดกิจกรรม/ปรับปรุง  ประกอบดวย 

หองสมุด  โรงเรียนไพรบงึวิทยาคม ตําบลไพรบงึ อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

7. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน 
        กําหนดเวลาการสงมอบพสัดุ  ใหแลวเสร็จภายใน …… วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาฯ( วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2563  ถึงวันที่ 28  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ.2563 นับถัดจากวันลงนามในใบสัง่ซื้อ(ในกรณีสงของทกุวัน)) 
8. วงเงินในการจัดหา 

        เบิกจายตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2563  ของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพผูเรียน  กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน  เปนจํานวนเงิน 24,200 บาท(-สองหมื่นสี่พันสองรอยบาท
ถวน-)ขอใชครั้งน้ี  จํานวน 2,200 .- บาท   (-สองพันสองรอยบาทถวน-) 

9. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

           การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา  

10. หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ 

 กลุมบรหิารงานวิชาการ โรงเรียนไพรบงึวิทยาคม 

           (ลงช่ือ)..........................................................ประธานกรรมการ 

(นางจุฑารัตน  ทองตีฆา) 

    (ลงช่ือ)..........................................................กรรมการ 

  (นางณิชาภัทร  พิมสอน) 

                  (ลงช่ือ).........................................................กรรมการ/เลขานุการ 

  (นางสาววริยา  พันวิสู)  
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รางขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference  :  TOR) 

โครงการจัดกระบวนการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย “เพาะพันธุปญญา”   
กิจกรรมปรับปรุง พัฒนา อาคารเรียนและหองจัดกระบวนการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย ในการสรางพ้ืนท่ีแหง

การเรียนรู (Learning Space) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

1. ความเปนมา  

 ปจจุบันโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมไดเปนโรงเรียนตนแบบโครงการเพาะพันธุปญญา ระดับประเทศ และได

เขารวมเปนโรงเรียนนํารองเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยเปน 1 ใน 3 โรงเรียนที่ใชนวัตกรรม

เพาะพันธุปญญา ซึ่งมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีหองเรียนและพื้นที่ ที่มีความพรอมใหนักเรียนใชในการศึกษา

หาความรู และสรางพื้นที่การเรียนดวยตนเอง รวมทั้งพื้นที่สําหรับนําเสนอผลงานของตนเองได  เพราะฉะน้ัน

โรงเรียนตองจัดการศึกษาเพื่อใหนักเรียนสามารถสรางความรูและปญญาไดเองจริง แตโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมใน

ฐานะโรงเรียนตนแบบยังไมมีความพรอมในสวนน้ี จึงตองทําการปรับปรงุอาคารเรียนและหองสําหรับจัดการเรียนรู

โครงงานฐานวิจัย และสรางพื้นที่แหงการเรียนรู (Learning Space) ที่มีความพรอม และสามารถเปดใหชุมชนและ

บุคคลภายนอก หรือผูที่สนใจเขาศึกษาเรียนรูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณได  โครงการจัดกระบวนการเรียนรู

โครงงานฐานวิจัย “เพาะพันธุปญญา”  กิจกรรมปรับปรุง พัฒนา อาคารเรียนและหองจัดกระบวนการเรียนรู

โครงงานฐานวิจัย ในการสรางพื้นที่แหงการเรียนรู (Learning Space) โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  งบประมาณ

ทั้งสิ้น 200,000.-บาท  (-สองแสนบาทถวน-) ขออนุมัติใชครั้งน้ี 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 

ตัวอยาง งานจาง 
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 3) ไมอยูระหวางลมเลิกกิจการ 
 4) ไมเปนบุคคลที่อยูระหวางถูกระระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว
เน่ืองจากเปน  ผูที่ ไมผานเกณฑประเมินการปฏิบั ติของผูประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
           5) ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย  
 6) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ในราชกิจจานุเบกษา 
  7) เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  
 8) ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นทีเ่ขาย่ืนขอเสนอใหแกองคการบรหิารสวนจังหวัด
ศรีสะเกษ 

9) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืน
ขอเสนอไดมีคําสั่งไดสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน  
          10) ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
ครั้งละซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ปปช. กําหนด 
5.  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

รายการ จํานวน/หนวย หมายเหตุ 
1. งานปูพ้ืนกระเบ้ือง  ขนาด  14×14 น้ิว 
1. ลานอเนกประสงค  
2. หองพักครู  
3. ทางเขา  
4. ระเบียงหนาหอง  

 
150 ตารางเมตร 
15 ตารางเมตร 
15 ตารางเมตร 
8 ตารางเมตร 

 

2. งานสกัดผิวพ้ืน  
1. งานสกัดผิวพื้น(หนาลาย) 

 
188 ตารางเมตร 

 

3. งานกอ ฉาบผนังหองพักครู 
 1. จางเหมางานกอ  ฉาบ ผนังหอง                         
 2. จางเหมางานติดต้ังประตู                                     
 3. จางเหมางานติดต้ังประตู                                    

80 จุด 
 

2 จุด 
 

3 จุด 

 

4. งานแผงก้ันโครงเหล็ก 
1. จางเหมาสรางโครงเหล็กแนวต้ัง  

 
5.20 ตารางเมตร 

 

      6. สถานท่ีจัดกิจกรรม/ปรับปรุง  ประกอบดวย 
 อาคารเรียนเพาะพันธุปญญา  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง  จงัหวัดศรสีะเกษ 

7. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน 

กําหนดเวลาการสงมอบพสัดุ  ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากลงนามในสญัญาฯ 
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8. วงเงินในการจัดหา 

                เบิกจายตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2563  ของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ยุทธศาสตรที่1 การพัฒนา

คุณภาพผูเรียน  กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน  เปนจาํนวนเงิน 200,000 บาท(-สองแสนบาทถวน-)ขอใช

ครั้งน้ี  จํานวน 200,000 .- บาท   (-สองแสนบาทถวน-) 

9. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

           การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา 

10. หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ 

 งานวิชาการ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

           (ลงช่ือ)..........................................................ประธานกรรมการ 

(นายวิเชียร  ไชยโชติ) 

    (ลงช่ือ)..........................................................กรรมการ 

  (นางนัชนาภรณ ชัยสารดํารงพัฒน) 

                 (ลงช่ือ).........................................................กรรมการ/เรขานุการ 

  (นางสุจิภา  วงศวรรณา) 
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ข้ันตอนการขอใชรถสวนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกเข็มไมลเมื่อสิ้นสุดการเดินทาง 

 

ผูขออนุญาตรับบิลนํ้ามันและแจงพนักงานขับรถ 

รับกุญแจ  รับสมุดบันทึกเข็มไมลกอนเดินทางและขอมูลการใชรถ 

(ในกรณีไปราชการเบิกเงินไปราชการ และโครงการเบิกเงินจากโครงการ) 

 

เสนอเจาหนาท่ีพัสดุ 

เสนอรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานประมาณ 

เสนอผูอํานวยการโรงเรียน 

เขียนใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง 

เจาหนาท่ีลงทะเบียนคุมการจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง 

เจาหนาท่ีเขียนบิลนํ้ามัน 

 

คืนกุญแจและสมุดบันทึกเข็มไมลกับงานพัสดุและสมดุบันทึกเข็มไมลและขอมูลการใชรถแกเจาหนาท่ีพัสดุ 
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หนังสือบริจาค 

                                                                             เขียนที่ ................................................................. 
                                                                 วันที่................เดือน..................................พ.ศ................. 
 

หนังสือฉบับน้ีใหไวเพื่อรบัรองวา ในวันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ........................   
ขาพเจา ................................................................................ อายุ ................ ป บานเลขที่ ................................   
หมูที่ .................... ตรอก/ซอย .....................................................ตําบล/แขวง ........................................... อําเภอ/
เขต ......................................... จังหวัด ..................................ไดบรจิาค / อุทิศทรัพยสินใหโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
ตําบนไพรบึง  อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีรายการบริจาค 
/ อุทิศทรัพยสิน ดังน้ี 
1. ……………………………………………………………………………………………จํานวน………………………………..... 
มูลคาเปนเงิน...............................................สภาพทรัพยสิน  ยังไมผานการใชงาน  ผานการใชงานมาเปน 
ระยะเวลา...................เดือน/ป 
2. ……………………………………………………………………………………………จํานวน………………………………..... 
มูลคาเปนเงิน...............................................สภาพทรัพยสิน  ยังไมผานการใชงาน  ผานการใชงานมาเปน 
ระยะเวลา...................เดือน/ป 
 

เพื่อ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ไดใชเปนสาธารณประโยชนรวมกัน หรือ ใชในทํางานราชการ 
หนังสือฉบับน้ีจัดทําข้ึน จํานวน 2 ฉบับ ขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด
ตลอด เพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และทั้งสองฝายยึดถือไวคนละฉบับ 

 
(ลงช่ือ) ......................................................... ผูอุทิศ/บรจิาค (ลงช่ือ) ................................................ ผูรบัมอบ 
         (........................................................)                             (...............................................) 
                                                                              ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
 
(ลงช่ือ) ......................................................... พยาน             (ลงช่ือ) ................................................ พยาน 
             (นายสมโภช  พิมสอน)                                                (นางกฤตยา  เลิศศรี) 
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ตารางบนัทกึวัสดคุรุภณัฑ 

งาน/ฝาย/กลุมสาระ............................................................กลุมบริหารงาน............................................. 
โรงเรียนไพบึงวิทยาคม  ต.ไพรบงึ  อ.ไพรบงึ  จังหวัดศรสีะเกษ 

 
                                                          ลงช่ือ.......................................................... 

                                                                 (..............................................................) 
                                                                  เจาหนาที่พสัดุประจํางาน/ฝาย  

 

ที่ รายการครุภัณฑ รหสั ราคา 
ที่ไดมา 

ใชได ชํารุด สาเหตุการชํารุด ลงช่ือ
ผูรบัผิดชอบ 
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ใบเบิกวัสดุ - ครุภัณฑ 

           เอกสารหมายเลข 5 

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

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

             โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 

                  วันที่......................เดือน................................................พ.ศ. .........................  
 

 ขาพเจาไดเบิกส่ิงของตามรายการตอไปนี้เพื่อใชในรายการ...................................................................... 

กลุมงาน ....................................................................งาน.................................... ................................... 

กลุมสาระฯ........................................................... 

อื่นๆ..................................................................... 
 

ลําดบัที ่ รายการ 
จํานวน/

หนวย 

หนวยละ จํานวนเงนิ รหัส

ลงทะเบียน 
ผูรับผดิชอบ 

หมาย

เหตุ บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

 
 

 
       

 

 
 

 
       

 

 
 

 
       

 

 
 

 
       

 

 
 

 
       

 

 
 

 
       

 

 
 

 
       

 

 

ไดมอบหมายให.............................................เปนผูรับแทน                                          
 

ลงช่ือ...............................................................ผูเบิก 

                 (...................................................................)  

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

ไดรับของครบถวนแลว         ไดรับของถูกตองครบถวนแลว 

ลงช่ือ...............................................................ผูรับ               ลงช่ือ...........................................................ผูส่ังจาย 

         (......................................................)                                             (นายสมโภช  พิมสอน)                    

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

□ วัสดุสิ้นเปลือง 

□ ครุภัณฑ 
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ข้ันตอนการเรียงลําดับวันท่ีในการจัดทําชุดจัดซื้อ/จัดจาง 

วันที่ 1 

1.ขออนุมัตแิตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะงานจัดซ้ือ / จัดจาง 

2.แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะงานจัดซ้ือ /จัดจาง 

3.รายงานผลการดําเนินการกําหนดรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะโครงการจัดซ้ือ/จัดจาง 

วันที่ 2 

4.ขออนุมัตแิตงตั้งคณะกรรมการกําหนราคากลาง งานจัดซ้ือ / จัดจาง 

5.แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานจัดซ้ือ /จัดจาง 

6.รายงานผลการดําเนินการกําหนดราคากลางโครงการจัดซ้ือ/จัดจาง 

7.ขออนุมัตริายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ และราคากลาง ของพัสดโุครงการจัดซ้ือ/จัดจาง 

วันที่ 3 

8.รายงานขอซ้ือ / ขอจาง 

9.แตงตั้ง คณะกรรมการซ้ือ/จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสําหรบัการ
ซ้ือ / จาง 

วันที่ 4 

11.ใบเสนอราคา 
12.บันทึกหลักฐานการตอรองราคา 

13.รายงานผลการพิจารณา 

14.ประกาศผูชนะการเสนอราคาซ้ือ/จาง 

วันที่ 5 

14.ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง สัญญาซ้ือ/สัญญาจาง 

วันที่ 6 

15.ใบสงมอบงาน 

16.ใบตรวจรับการจัดซ้ือ/จัดจาง 
 

 


	ที่ ศก 51008.02/………….                 วันที่ 12 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563
	เรื่อง   ขออนุญาตจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศในโรงเรียน
	เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
	15.ใบส่งมอบงาน


