บันทึกขอความ
งานพัสดุและสินทรัพย ฝายงบประมาณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ที่ ร.๔๒๓/๒๕๖๓
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานขอซื้อ
สวนราชการ

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ดวย งานพัสดุและสินทรัพย ฝายงบประมาณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีความประสงคจะ ซื้อ

คอมพิวเตอรตั้งโตะเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. เหตุผลความจำเปนที่ตองซื้อ
ดวยกลุมงานคอมพิวเตอรมีความประสงคจะจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะเพื่อใชในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อทดแทนคอมพิวเตอรเกาที่ชำรุดและทรุดโทรมตามสภาพ
๒. รายละเอียดของพัสดุ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๒๑๐,๐๘๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดสิบบาทถวน)
๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจากงบอุดหนุน จำนวน ๒๑๐,๐๘๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดสิบบาท
ถวน)

๕. กำหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ

กำหนดเวลาสงมอบงานหรือใหงานแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ตองซื้อ
ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีการผลิต จำหนาย กอสราง หรือ
ใหบริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๗. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

๘. การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ
คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑. นายสุรเชษฐ เสมียนรัมย
ครูชำนาญการพิเศษ
๒. นายสุธรรม จีนแส

ประธานกรรมการฯ
กรรมการ

ครูชำนาญการพิเศษ
๓. นายวีระพงษ ปะวะระ
กรรมการ
ครู
อำนาจและหนาที่
๑. พิจารณาคุณสมบัติของผูประกอบการที่มายื่นขอเสนอใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
หนังสือเชิญชวน
๒. พิจารณาคัดเลือกผูประกอบการตามหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอที่กำหนดไวใน
หนังสือเชิญชวน
๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาใหแลวเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นายวีรพันธ เสาเคหา
ประธานกรรมการฯ
ครูชำนาญการ
๒. นายนคร สะเทินรัมย
กรรมการ
ครูชำนาญการ
๓. นายปฐมรัก บัวลอย
กรรมการ
ครู
อำนาจและหนาที่
ทำการตรวจรับพัสดุใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลงนั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด อนุมัติใหดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อ

ดังกลาวขางตน
(ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ)................................................กรรมการ
(นายสุรเชษฐ เสมียนรัมย)
(นายสุธรรม จีนแส)
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ
(นายวีระพงษ ปะวะระ)
ครู
(ลงชื่อ)...............................รองผูอำนวยการฝายงบประมาณ (ลงชื่อ)...............................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นายอภิชา วงศเมธชนัน)
(นายเชาวิวัฒน มหาโยชนธนิศร)

(ลงชื่อ)..............................เจาหนาที่พัสดุ
(นายธงชัย ดียิ่ง)
ทราบ / อนุมัติ

(นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย)
ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

บันทึกขอความ
สวนราชการ งานพัสดุและสินทรัพย ฝายงบประมาณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ที่ ร.๔๒๓/๒๕๖๓
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ
เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อคอมพิวเตอรตั้งโตะเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรของโรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษก โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ดังนี้
รายการพิจารณา
รายชื่อผูยื่นขอเสนอ
ราคาที่เสนอ*
ราคาที่ตกลงซื้อ*
คอมพิวเตอร(๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) หจก.ละหานทรายเซอรวสิ
๒๑๐,๐๘๐.๐๐
๒๑๐,๐๘๐.๐๐
คอมพิวเตอรตั้งโตะ จอ และ SSD
๑๒๐ GB จำนวน ๖๒ ชิ้น/piece
รวม
๒๑๐,๐๘๐.๐๐
* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ
ทั้งปวง

โดยเกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกพิจารณาแลว เห็นสมควรจัดซื้อจากผูเสนอราคาดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติใหสั่งซื้อสั่งจางจากผูเสนอราคาดังกลาว
(ลงชื่อ)......................................ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(นายสุรเชษฐ เสมียนรัมย)
(นายสุธรรม จีนแส)
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ

(นายวีระพงษ ปะวะระ)
ครู
(ลงชื่อ).......................................รองผูอำนวยการฝายงบประมาณ (ลงชื่อ)................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นายอภิชา วงศเมธชนัน)
(นายเชาวิวัฒน มหาโยชนธนิศร)
(ลงชื่อ)..............................เจาหนาที่พัสดุ
(นายธงชัย ดียิ่ง)

ทราบ / อนุมัติ

(นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย)
ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ประกาศโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอรตั้งโตะเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร
ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------ตามที่ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ไดมีโครงการ ซื้อคอมพิวเตอรตั้งโตะเพื่อใชในการจัดการเรียน
การสอนคอมพิวเตอรของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
คอมพิวเตอร(๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ )คอมพิวเตอรตั้งโตะ จอ และ SSD ๑๒๐ GB จำนวน ๖๒ ชิ้น/piece ผู
ไดรับการคัดเลือก ไดแก หจก.ละหานทรายเซอรวิส โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๘๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่ง
หมื่นแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย)
ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ใบสั่งซื้อ
ผูขาย หจก.ละหานทรายเซอรวสิ
ที่อยู เลขที่ ๑๑๗ หมู ๒
ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรรี มั ย ๓๑๑๗๐
โทรศัพท ๐๔๔๖๕๖๓๗๗
เลขประจำตัวผูเสียภาษี ๐๓๑๓๕๖๑๐๐๑๐๔๙

ใบสั่งซื้อเลขที่ ร.๔๒๓/๒๕๖๓
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
สวนราชการ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ที่อยู ๒๖๔ ม.๘ ถ.ละหานทราย-บานกรวด ตำบล
ละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
โทรศัพท ๐๔๔๖๔๙๑๕๗ ๐๔๔๖๔๙๐๐๗

ตามที่ ละหานทรายเซอรวสิ ไดเสนอราคา ไวตอ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ซึ่งไดรับราคาและตกลง
ซื้อ ตามรายการดังตอไปนี้
ลำดับ

รายการ

จำนวน

หนวย

ราคาตอหนวย

จำนวนเงิน

(บาท)
๑ คอมพิวเตอร(43.21.15.00 )คอมพิวเตอร
ตั้งโตะ จอ และ SSD 120 GB

(สองแสนหนึ่งหมืน่ แปดสิบบาทถวน)

๖๒ ชิ้น/piece

๓,๓๘๘.๓๙

(บาท)
๒๑๐,๐๘๐.๐๐

รวมเปนเงิน

๑๙๖,๓๓๖.๔๕

ภาษีมูลคาเพิ่ม

๑๓,๗๔๓.๕๕

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

๒๑๐,๐๘๐.๐๐

การซื้อ อยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
๑. กำหนดสงมอบภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผรู บั จางไดรับผูขายไดรับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกำหนดสงมอบวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
๓. สถานที่สงมอบ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ๒๖๔ ม.๘ ถ.ละหานทราย-บานกรวด
๔. ระยะเวลารับประกัน ๑ ป
๕. สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกำหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาสิ่งของ
ที่ยังไมไดรับมอบ
๖. สวนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับมอบถาปรากฏวาสินคานั้นมีลกั ษณะไมตรงตามรายการที่ระบุไวในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผูขายจะตองดำเนินการเปลี่ยนใหมใหถูกตองตามใบสั่งซื้อทุกประการ
๗. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูประกอบการ หนวยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบตั ิงานแลวเสร็จตามสัญญาหรือ
ขอตกลงของคูสัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมปใหเปนไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากตองการใหใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งซื้อสั่งจางนี้อางอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๐๘๗๒๘๐๗๘๓ ซื้อคอมผิวเตอรตั้งโตะเพื่อใชในการจัดการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอรของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ลงชื่อ..............................................................
ผูสั่งซื้อ
( นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย )
ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
วันที่๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
ลงชื่อ..............................................................
ผูรับใบสั่งซื้อ
(นายนรากร รักสัตย)
ผูจัดการ
วันที่๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๐๘๗๒๘๐๗๘๓
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๘๑๔๒๓๕๓๓๗

ใบตรวจรับการจัดซื้อเลขที่ ร.๔๒๓/๒๕๖๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ ร.๔๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ไดตก
ลง ซื้อ กับ หจก.ละหานทรายเซอรวิส สำหรับโครงการ ซื้อคอมพิวเตอรตั้งโตะเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรของ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๘๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดสิบบาท
ถวน)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับงาน แลว ผลปรากฎ ดังนี้
๑. ผลการตรวจรับ
ถูกตอง

ครบถวนตามสัญญา
๒. คาปรับ

ไมครบถวนตามสัญญา
มีคาปรับ

ไมมีคาปรับ
๓. การเบิกจายเงิน
เบิกจายเงิน เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๘๐.๐๐ บาท
(ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ)................................................กรรมการจัดซื้อ
(นายสุรเชษฐ เสมียนรัมย)
(นายสุธรรม จีนแส)
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการจัดซื้อ(ลงชื่อ).................................รองผูอำนวยการฝายงบประมาณ
(นายวีระพงษ ปะวะระ)
(นายอภิชา วงศเมธชนัน)
ครู
(ลงชื่อ).........................................หัวหนาเจาหนาที่พสั ดุ(ลงชื่อ)..............................เจาหนาที่พัสดุ
(นายเชาวิวัฒน มหาโยชนธนิศร)
(นายธงชัย ดียิ่ง)
ผูตรวจรับพัสดุ
(ลงชื่อ)......................................ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ)......................................ผูตรวจรับวัสดุ
(นายวีรพันธ เสาเคหา)
(นายนคร สะเทินรัมย)
(ลงชื่อ)......................................ผูต รวจรับวัสดุ
(นายปฐมรัก บัวลอย)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๓๐๘๗๒๘๐๗๘๓
เลขคุมสัญญา๖๓๐๘๑๔๒๓๕๓๓๗
เลขคุมตรวจรับ ๖๓๐๘A๑๓๑๗๒๖๗

ใบเบิกวัสดุการจัดซื้อเลขที่ ร.๔๒๓/๒๕๖๓
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ ร.๔๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ไดตก
ลง ซื้อ กับ หจก.ละหานทรายเซอรวิส สำหรับโครงการ ซื้อคอมพิวเตอรตั้งโตะเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรของ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๘๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดสิบบาท

ถวน)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับงาน แลว ผลปรากฎ ดังนี้
๑. ผลการตรวจรับ
ถูกตอง
ครบถวนตามสัญญา
๒. คาปรับ

ไมครบถวนตามสัญญา
มีคาปรับ

ไมมคี า ปรับ
๓. การเบิกจายเงิน
เบิกจายเงิน เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๘๐.๐๐ บาท
(ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ)................................................กรรมการจัดซื้อ
(นายสุรเชษฐ เสมียนรัมย)
(นายสุธรรม จีนแส)
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการจัดซื้อ(ลงชื่อ).................................รองผูอำนวยการฝายงบประมาณ
(นายวีระพงษ ปะวะระ)
(นายอภิชา วงศเมธชนัน)
ครู
(ลงชื่อ).........................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ(ลงชื่อ)..............................เจาหนาที่พัสดุ
(นายเชาวิวัฒน มหาโยชนธนิศร)
(นายธงชัย ดียิ่ง)
ผูเ บิกวัสดุ
(ลงชื่อ)......................................ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ)......................................ผูเบิกวัสดุ
(นายวีรพันธ เสาเคหา)
(นายนคร สะเทินรัมย)
(ลงชื่อ)......................................ผูเ บิกวัสดุ
(นายปฐมรัก บัวลอย)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๓๐๘๗๒๘๐๗๘๓
เลขคุมสัญญา๖๓๐๘๑๔๒๓๕๓๓๗
เลขคุมตรวจรับ ๖๓๐๘A๑๓๑๗๒๖๗

บันทึกขอความ

สวนราชการ งานการเงิน ฝายงบประมาณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ที่ ร. ๔๒๓/๒๕๖๓
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติจายเงิน
เรียนผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ตามที่ไดอนุมัติใหจัดซื้อ ตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ ร.๔๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนละหานทราย

รัชดาภิเษก ไดตกลง ซื้อ กับ หจก.ละหานทรายเซอรวิส สำหรับโครงการ ซื้อคอมพิวเตอรตั้งโตะเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๘๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่ง
หมื่นแปดสิบบาทถวน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรด
๑. ทราบผลการตรวจรับพัสดุ
๒. อนุมัติจายเงินแก หจก.ละหานทรายเซอรวสิ เปนจำนวนเงิน๒๑๐,๐๘๐.๐๐ บาท

(สองแสนหนึ่งหมื่นแปดสิบบาทถวน)

รายละเอียดดังนี้
มูลคา สินคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม
จำนวนเงินที่ขอเบิก

๑๙๖,๓๓๖.๔๕บาท

บวก

๑๓,๗๔๓.๕๕ บาท
๒๑๐,๐๘๐.๐๐ บาท

หัก
เงินไดภาษีได
คาปรับ
คงเหลือจายจริง

๑,๙๖๓.๖๕บาท
- บาท

๒๐๘,๑๑๖.๓๕ บาท

ลงชื่อ.................................เจาหนาที่การเงิน ลงชื่อ..........................................รองผูอำนวยการฝายงบฯ
(นางจิรกาล สุภศร ) (นายอภิชา วงศเมธชนัน)
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ
รหัสผูร ับจาง ๐๓๑๓๕๖๑๐๐๑๐๔๙
เลขที่โครงการ๖๓๐๘๗๒๘๐๗๘๓
เลขที่สัญญา๖๓๐๘๑๔๒๓๕๓๓๗
ผูอเลขคุ
ำนวยการโรงเรี
นละหานทรายรัชดาภิเษก
มตรวจรับย๖๓๐๘A๑๓๑๗๒๖๗

๑. ทราบ
๒. อนุมัติ
ลงชื่อ ................................................
(นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย)

