
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
ที่ ………………………………….……….วันที่………………………...……………………………… 
เร่ือง รำยงำนขอจ้ำงเหมำบริกำร…………………………………….. โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 มีควำมประสงค์จะขอจ้ำงเหมำ
บริกำรปฏิบัติงำน……………………………….….กลุ่ม …………….……….…….…………………………. ซึ่งได้รับอนุมัติเงิน
จำกแผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  ผลผลิต ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ กิจกรรม
กำรจัดกำรศึกษำประถมศึกษำส ำหรับโรงเรียนปกติ งบด ำเนินงำน รำยกำรจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน
.............................กลุ่ม...............................................เป็นจ ำนวน………………….บำท(..........................................) 
รำยละเอียดดังแนบ  

งำนพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้ำงตำมเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวง
ก ำหนดวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ 
และวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรำยงำนขอจ้ำง ดังนี้  

1. เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ต้องจ้ำง คือ เพ่ือเป็นกำรลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ให้ปฏิบัติงำนธุรกำร ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 

2. รำยละเอียดและงำนที่จะจ้ำงคือ ................................................................................... 
3.  รำคำกลำงของทำงรำชกำรเป็นเงิน ……….............…  บำท  
4. วงเงินที่จะขอจ้ำงครั้งนี้ ............................... บำท ( ………………………..................…….……. ) 

 5. ก ำหนดเวลำท ำงำนแล้วเสร็จภำยใน  …….. วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
6. จ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง เนื่องจำก กำรจัดจ้ำงพัสดุที่มีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ

ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บำท ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
7. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์รำคำ 
8. ข้อเสนออ่ืน ๆ  เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตำมเสนอ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
1. เห็นชอบในรำยงำนขอจ้ำงดังกล่ำวข้ำงต้น 
2. อนุมัติแต่งตั้ง บุคคลดังนี้เป็นคณะกรรมกำร/ผู้ตรวจรับพัสดุ 
 

                   2.1 ...........................................................ต ำแหน่ง.................................................ผู้ตรวจรับ 
 
  

       ลงชื่อ …………………..................…… …เจ้ำหน้ำที ่
         (......................................................).          
                ………../…………………./………       
      
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ควำมเห็นของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 

 

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

 
ลงชื่อ …………………..................…… …หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
         (…………………..................…… …)                          
         ………../…………………./………             

 

 

     เห็นชอบ/อนุมตั ิ
          
 

 ลงชื่อ …………………………………………………  

 ( ……..………………..………………….. ) 

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

 …………….../………………./…………. 

 

  



 
รำยละเอียดแนบท้ำยบันทึกข้อควำม ที่ .................................. ลงวันที่ .......................................  

งำนจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน........................................................................... 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 

 

   [  ] รำคำมำตรฐำน จ านวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้ 
ล าดับที่ รายละเอียดของงานที่จะจ้าง จ านวน

หน่วย 
[  ] รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบ

จำกท้องตลำด(หน่วยละ ) 
หน่วยละ จ ำนวนเงิน 

1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน 
............................................... 
ตั้งแต่วันที่............................... 
ถึงวันที่.................................... 

.........เดือน 
…………วัน 

      

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      (…………..................................………………………… )   
 
  ลงชื่อ …………………..................…… …เจ้ำหน้ำที ่
          (…………………..................…… …) 
           ………../…………………./……… 
 
 
  ลงชื่อ …………………..................…… …หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
          (…………………..................…… …) 
           ………../…………………./……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบเสนอราคา 
 

เรียน  ผู้อ ำนวยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
 

1. ข้ำพเจ้ำ ................................................................อำยุ....................ป ี หมำยเลขบัตรประจ ำตัว 
ประชำชน................................................................ อยู่เลขที่ .............................หมู่ที่ ................................... 
ต ำบล..................................................อ ำเภอ.........................................จังหวัด............................................
โทรศัพท์............................................   ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงำน
ของทำงรำชกำร 

2. ข้ำพเจ้ำขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริกำรและก ำหนดเวลำส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รำยกำร 
 

ระยะเวลำกำร 
ท ำงำน 

อัตรำค่ำจ้ำง จ ำนวนเงิน 
 

1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน 
......................................................... 
ตั้งแต่วันที่................................................. 
ถึงวันที่....................................................... 

 
................เดือน 

 
................วัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (........................................................................) 

 
 

 

ซึ่งเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม รวมทั้งภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
3. ค ำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลำ  ...............เดือน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอรำคำ 
4. ก ำหนดส่งมอบพัสดุตำมรำยละเอียดรำยกำรข้ำงต้น ภำยใน............เดือนนับถัดจำกวันลงนำมจ้ำง  

 

เสนอมำ    ณ    วันที่ ……………………………………………(ส่งมอบงำนทุกสิ้นเดือนของทุกเดือน) 
 
 
 
 
(ลงชื่อ).........................................ผู้ต่อรองรำคำ/ตกลงรำคำ       (ลงชื่อ)..........................................ผู้เสนอรำคำ 
       (.........................................)                                            (............................................) 
               เจ้ำหน้ำที่                                                                     ผู้รับจ้ำง                                                   
 



  

 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2  
ที่ …………………..................………….  วันที่  ………......................................…………………. 
เร่ือง รำยงำนผลกำรพิจำรณำและขออนุมัติสั่งจ้ำง 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2    

ตำมทีส่ ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2   เห็นชอบรำยงำนขอจ้ำง เหมำ
บริกำรปฏิบัติงำน....................................................................................โดยวิธีเฉพำะเจำะจง วงเงินงบประมำณ  
จ ำนวน………………….บำท (..................................... .........................) ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รำยละเอียดดังแนบ  

ในกำรนี้ เจ้ำหน้ำที่ ได้ เจรจำตกลงรำคำกับ ..........ผู้ประกอบกำรโดยตรง ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ     พ.ศ. 2560 ข้อ 79 แล้ว จึงเห็นควร
ขอรำยงำนผลกำรพิจำรณำกำรจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนธุรกำรกลุ่ม.....................................................  

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ดังนั้น  

รำยกำรพิจำรณำ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ รำคำที่เสนอ รำคำที่ ตกลงซื้ อ
หรือจ้ำง 

ก ำ ร จ้ ำ ง เห ม ำบ ริ ก ำ รป ฏิ บั ติ ง ำ น
............................................................ 

 

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

 

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

 

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

                      รวม    

             จึงเห็นสมควรรับรำคำจำก..................................................................................................กำรจั ดจ้ำง 

ครำวนี้ไม่เกินวงเงินที่ประมำณไว้ และไม่สูงกว่ำรำคำกลำง เจ้ำหน้ำที่ได้ต่อรองรำคำแล้ว ก ำหนดส่งมอบของ 

ภำยใน....................วัน สถำนท่ีสง่มอบ ณ.............................................................................................. 

       จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติสั่งจ้ำงและลงนำมในสัญญำจ้ำงตำมที่แนบมำพร้อมนี้ 
  
    ลงชื่อ …………………..................…… …เจ้ำหน้ำที่           

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

ควำมเห็นของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่         
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
ลงชื่อ …………………….…………………………หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่.  
      ( ……..……………….……………..…….) 
         …………./……….……/………..  
        เห็นชอบ/อนุมัติ 

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

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

   ต าแหน่ง................................................ 

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

 

 

 

                                                     รวม  



 

 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างส าหรับการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน.................................. 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

-------------------------------------------------------------------  
              ตำมท่ี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 ได้มีโครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร 
ปฏิบัติงำน...................................................................................................................... ...โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  นั้น 
ส ำหรับกำรจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ .....................................................................โดยเสนอ
รำคำ เป็นเงินทั้งสิ้น ...................... บำท (...................................................................... ) รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษี
อ่ืน ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกำศ ณ วันที่  ……………………………………………… 

    
    
  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ใบตรวจรับพัสดุ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 

                                                                                 เขียนที่โรงเรียน………………………………… 

             วันที่………………………………. 

ตำมท่ีโรงเรียน ……………..…………..………ไดจ้ัดซื้อ/จัดจ้ำง …………………………………………………………….               
จำก ..........(ระบุชื่อผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง) ………...………………….…………. ตำมสัญญำ/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้ำงเลขที…่………….………                 
ลงวันที่ ………………………… ครบก ำหนดส่งมอบวันที่………………………………………… 

บัดนีผู้้ขำย/ผู้รับจ้ำงได้จัดส่ง/ท ำงำน ………………………………………………….……….. ตำมหนังสือส่งมอบของ 
ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง เลขที่ ...............................ลงวันที่………………………………………….. 

กำรซื้อ/จ้ำงรำยนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………………………………………...… 

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงำนเมื่อวันที่ …………………………………… แล้วปรำกฏว่ำงำนเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตำมสัญญำ/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้ำง ทุกประกำร เมื่อวันที่ .......................................   โดยส่งมอบเกินก ำหนด
จ ำนวน ……… วัน  คิดค่ำปรับในอัตรำ..............*.............. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ……………..…….. บำท จึงออกหนังสือส ำคัญ
ฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ ……………………………………… ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำงควรได้รับเงินเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น ……………………….. บำท   
(……………………………………..) ตำมสัญญำ/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้ำง 

จึงขอเสนอรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ................. ............. เพ่ือโปรดทรำบ ตำมนัยข้อ 175 (4)               
แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

 

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

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

                                                        ลงชื่อ …………………………………….. กรรมกำร 
                                                               (…………………………………….) 
 
 
 
* กรณีกำรจัดซื้อคิดค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.20 ของรำคำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ 
   กรณีกำรจัดจ้ำงคิดค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 ของวงเงินทั้งหมด 
หมายเหตุ   ใช้กับกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงพัสดุ (ที่มิใช่งำนก่อสร้ำง) 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งโรงเรียน .................................................................. 

ที่            /2560 
เรื่อง  แต่งตั้งหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ และหัวหน้ำหน่วยพัสดุ 

----------------------- 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐของโรงเรียน............................. 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จึงยกเลิกค ำสั่ง
โรงเรียน ................................. ที่ ........../............. เรื่อง .................................... สั่ง ณ วันที่ .............................. 
และอำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 
สิงหำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอ ำนำจเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ จึงแต่งตั้งบุคคล
ดังต่อไปนี้เพื่อปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

๑. นำย/นำง/นำงสำว ...................................... ต ำแหน่ง ..................... เป็นหวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่    
๒. นำย/นำง/นำงสำว ...................................... ต ำแหน่ง ..................... เป็นเจ้ำหน้ำที่    
๓. นำย/นำง/นำงสำว...................................... ต ำแหน่ง ..................... เป็นหัวหน้ำหน่วยพัสดุ    

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครฐั พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ............................................................ เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่          เดือน                       พ.ศ.  

 

 


