
 

      บันทึกข้อความ 

 

  

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 
 

   

ที ่ ขก๕๑๐๐๖.๑๗/ วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

   

เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง 
 

   

  
   

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

               ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์มีความประสงค์จะ จ้างเหมาบริการท า
หลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

               ๑. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจ้าง 
                   เพ่ือการจ้างเหมาบริการท าหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ ของโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 
               ๒. รายละเอียดของพัสดุ 
                   รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

               ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจ านวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
               ๔. วงเงินที่จะจ้าง 
                   เงินนอกงบประมาณจากงบอุดหนุน จ านวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
               ๕. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                   ก าหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

               ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง 
                   ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
               ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

                   การพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

               ๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
                   การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโ้ปรด 

                  ๑. อนุมัติให้ด าเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
                  ๒. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
  

   

ฉัตรทอง บุตรงาม 
(นางสาวฉัตรทอง บุตรงาม) 

เจ้าหน้าที่ 
 

   



 

ค าสั่ง โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 
ที่  ๓๓/๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจ้างเหมาบริการท าหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ 
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

                  ด้วย โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ มีความประสงค์จะ จ้างเหมาบริการท าหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชือ่ต่อไปนี้เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจ้างเหมาบริการท าหลังคาโรงจอด
รถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  ผู้ตรวจรับพัสดุ 
  ๑. นายอิทธิวิธิ สินศิริ ประธานกรรมการฯ 
     ครู 
  ๒. นายพุทธาวุธ เที่ยงเกตุ กรรมการ 
     ครู 
  ๓. นายสวัสดิ์ ดีสร้อย กรรมการและเลขานุการ 
     ครู 

  
อ านาจและหน้าที่ 
ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

 

  

  

                                                                   สั่ง ณ วันที ่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

  

ธนกฤต พรพิมลวงศา 
(นายธนกฤต พรพิมลวงศา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 
  
  

 

 



 

      บันทึกข้อความ 

 

  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 
 

   

ที ่ ๒๖/๒๕๖๓ วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

   

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 

   

  
   

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
   

               ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการท าหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ดังนี้    

 

รายการพิจารณา รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ* ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง* 

   การจ้างเหมาบริการท าหลังคา
โรงจอดรถจักรยานยนต์ จ านวน 
๑ งาน 

ร้านบุญทัยวัสดุและการพาณิชย์ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๓๕,๐๐๐.๐๐ 

   

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษมีูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง    

 
โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
               โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 

   

 

  

ฉัตรทอง บุตรงาม 
(นางสาวฉัตรทอง บุตรงาม) 

เจ้าหน้าที่ 
 

   

 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการท าหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------             
    ตามท่ี โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการท าหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ โดยวิธี 

เฉพาะเจาะจง  นั้น 
                การจ้างเหมาบริการท าหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ จ านวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ร้านบุญทัยวัสดุและการพาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  

 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                                          
      (นายธนกฤต พรพิมลวงศา) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

        
ใบสั่งจ้าง 

  
 

ผู้รับจ้าง  ร้านบุญทัยวัสดุและการพาณิชย ์
ที่อยู่   เลขท่ี ๖๖ หมู่ ๒ 
ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวัดขอนแก่น 
๔๐๒๘๐ 
โทรศัพท ์  - 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี  ๓๔๐๑๙๐๐๒๐๙๘๐๓ 
  
  
 

 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี  ๒๖/๒๕๖๓ 
วันท่ี  ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค ์
ที่อยู่  ๖๔หมู่ที๑่ ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท ์ ๔๓๔๓๑๕๗๕ 

  

                      ตามที ่ร้านบุญทัยวัสดุและการพาณิชย ์ได้เสนอราคา ไว้ต่อ โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค ์ซึ่งไดร้ับราคาและตกลง
จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี ้
  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

๑ การจ้างเหมาบริการท าหลังคาโรงจอด
รถจักรยานยนต ์

๑ งาน ๓๕,๐๐๐.๐๐ 
๓๕,๐๐๐.๐๐ 

  รวมเป็นเงิน ๓๒,๗๑๐.๒๘ 

  ภาษีมูลคา่เพิ่ม ๒,๒๘๙.๗๒ 

(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ 
 

  
  

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 
๑.   ก าหนดส่งมอบภายใน ๒  วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างไดร้ับใบสั่งจา้ง 
๒.   ครบก าหนดส่งมอบวันที ่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๓.   สถานท่ีส่งมอบ  โรงเรยีนนาง้ิววิทยาสรรค์ ๖๔หมู่ที๑่ 
๔.   ระยะเวลารับประกัน  ๑ เดือน 
๕.   สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกนิก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวนัในอัตราร้อยละ ๐.๑๐  ของราคางานจ้าง 

  แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท 
๖.   ส่วนราชการสงวนสิทธ์ิที่จะไมร่ับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมลีักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบไุว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี ้



  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเปลีย่นใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 
๗.  การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีได้รับ 
     อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจา้งแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตใหจ้้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผูร้ับจ้างหลุดพ้น 
     จากความรับผิดหรือพันธะหนา้ที่และผูร้ับจ้างจะยังคงต้องรับผดิในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจา้งช่วง หรือของ 
     ตัวแทนหรือลูกจ้างของผูร้ับจา้งช่วงนั้นทุกประการ กรณผีู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝา่ฝืนความในวรรคหนึ่ง ผูร้ับจ้าง
ต้องช าระ 
     ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ท้ังนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก
สัญญา 
๘.  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบตัิงานแลว้เสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลง
ของคู่สัญญา 
     เพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 
     หมายเหตุ : 
                    ๑. การตดิอากรแสตมป์ใหเ้ป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย 
                    ๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ๖๓๐๗๗๐๕๕๐๔๔ จ้างเหมาบริการท าหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  
  

 

ลงช่ือ .............................................................. ผู้สั่งจ้าง 

 
( นายธนกฤต พรพิมลวงศา ) 

 
 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนนาง้ิววิทยาสรรค ์
 

วันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

ลงช่ือ .............................................................. ผู้รับใบสั่งจ้าง 

 
(นายบุญทัย เหล่าทองสาร) 

 
 

ผู้รับจ้าง 
 

วันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

เลขที่โครงการ ๖๓๐๗๗๐๕๕๐๔๔ 
เลขคุมสัญญา  ๖๓๐๗๑๔๐๔๔๕๗๖ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
  
 


