บันทึกขอความ
สวนราชการ งานพัสดุและสินทรัพย ฝายงบประมาณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ที่ ร.๖๒/๒๕๖๓
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานขอจาง
เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ดวย งานพัสดุและสินทรัพย ฝายงบประมาณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีความประสงคจะ จาง
เหมารถโดยสารไมประจำทางพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. เหตุผลความจำเปนที่ตองจาง
ดวยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่มีความประสงคที่เหมารถโดยสารไมประจำทางพานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงไดทำโครงการไปทัศนศึกษาตาม
เอกสารที่แนบ
๒. รายละเอียดของพัสดุ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจางจำนวน ๓๒,๘๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันแปดรอยยี่สิบบาทถวน)
๔. วงเงินที่จะจาง
เงินนอกงบประมาณจากงบอุดหนุน จำนวน ๓๒,๘๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันแปดรอยยี่สิบบาท
ถวน)
๕. กำหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
กำหนดเวลาสงมอบงานหรือใหงานแลวเสร็จภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
๖. วิธีที่จะจาง และเหตุผลที่ตองจาง
ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีการผลิต จำหนาย กอสราง หรือ
ใหบริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๗. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา
๘. การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ
คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑. นายอภิชา วงศเมธชนัน
ประธานกรรมการฯ

รองผูอำนวยการโรงเรียน
๒. นายเชาวิวัฒน มหาโยชนธนิศร
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
๓. นายธงชัย ดียิ่ง
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
อำนาจและหนาที่
๑. พิจารณาคุณสมบัติของผูประกอบการที่มายื่นขอเสนอใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
หนังสือเชิญชวน
๒. พิจารณาคัดเลือกผูประกอบการตามหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอที่กำหนดไวใน
หนังสือเชิญชวน
๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาใหแลวเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา
ผูตรวจรับพัสดุ
๑. นางสาวไพวรรณ ศักดิ์สุระ
ผูตรวจรับพัสดุ
ครูชำนาญการพิเศษ
อำนาจและหนาที่
ทำการตรวจรับพัสดุใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลงนั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด อนุมัติใหดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอจางดังกลาวขางตน
(ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ)................................................กรรมการ
(นายอภิชา วงศเมธชนัน)
(นายเชาวิวัฒน มหาโยชนธนิศร)
รองผูอำนวยการฝายงบประมาณ
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการ
(นายธงชัย ดียิ่ง)
เจาหนาที่พัสดุ

ทราบ / อนุมัติ

(นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย
ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

บันทึกขอความ

สวนราชการ งานพัสดุและสินทรัพย ฝายงบประมาณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ที่ ร.๖๒/๒๕๖๓
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจาง
เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ขอรายงานผลการพิจารณาจางเหมารถโดยสารไมประจำทางพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไป
ทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้
รายการพิจารณา
รายชื่อผูยื่นขอเสนอ
ราคาที่เสนอ*
ราคาที่ตกลงจาง*
การจางงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) นางจุรียศ ศึกษาชีพ
๓๒,๘๒๐.๐๐
๓๒,๘๒๐.๐๐
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไป
ทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา
จำนวน ๓ คัน
รวม
๓๒,๘๒๐.๐๐
* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง เปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ
คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกพิจารณาแลว เห็นสมควรจัดจางจากผูเสนอราคาดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติใหสั่งซื้อสั่งจางจากผูเสนอราคาดังกลาว

(ลงชื่อ).......................................ประธานกรรมการฯ(ลงชื่อ)................................................กรรมการ
(นายอภิชา วงศเมธชนัน)(นายเชาวิวัฒน มหาโยชนธนิศร)
รองผูอำนวยการฝายงบประมาณ
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(ลงชื่อ)..............................กรรมการทราบ
(นายธงชัย ดียิ่ง)อนุมัติ
เจาหนาที่พัสดุ
(นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย)
ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ประกาศโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมารถโดยสารไมประจำทางพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไปทัศน
ศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------ตามที่ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ไดมีโครงการ จางเหมารถโดยสารไมประจำทางพานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
การจางงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน
๓ คัน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก นางจุรียศ ศึกษาชีพ โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๘๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสอง
พันแปดรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย)
ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ใบสั่งจาง
ผูรับจาง นางจุรียศ ศึกษาชีพ
ที่อยู เลขที่ ๖๑๒/๔ หมู ๑๐
ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ๓๑๑๓๐
โทรศัพท ๐๙๕๗๖๓๐๓๘๖
เลขประจำตัวผูเสียภาษี ๓๓๑๑๐๐๐๐๑๐๐๕๐

ใบสั่งจางเลขที่ ร.๖๒/๒๕๖๓
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
สวนราชการ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ที่อยู ๒๖๔ ม.๘ ถ.ละหานทราย-บานกรวด ตำบล
ละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
โทรศัพท ๐๔๔๖๔๙๑๕๗ ๐๔๔๖๔๙๐๐๗

ตามที่ นางจุรียศ ศึกษาชีพ ไดเสนอราคา ไวตอ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ซึง่ ไดรับราคาและตกลง

จาง ตามรายการดังตอไปนี้
ลำดับ

รายการ

๑ การจางงาน(93.14.18.00 ) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ไปทัศนศึกษาทีจ่ ังหวัด
นครราชสีมา

(สามหมืน่ สองพันแปดรอยยี่สิบบาทถวน)

จำนวน

หนวย
๓

คัน

ราคาตอหนวย
(บาท)
๑๐,๙๔๐.๐๐

จำนวนเงิน
(บาท)
๓๒,๘๒๐.๐๐

รวมเปนเงิน

๓๐,๖๗๒.๙๐

ภาษีมูลคาเพิ่ม

๒,๑๔๗.๑๐

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

๓๒,๘๒๐.๐๐

การสั่งจาง อยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
๑. กำหนดสงมอบภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผรู บั จางไดรับใบสั่งจาง
๒. ครบกำหนดสงมอบวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
๓. สถานที่สงมอบ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ๒๖๔ ม.๘ ถ.ละหานทราย-บานกรวด
๔. ระยะเวลารับประกัน ๑ เดือน
๕. สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกำหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจาง
แตตองไมต่ำกวาวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. สวนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับมอบถาปรากฏวาสินคานั้นมีลักษณะไมตรงตามรายการที่ระบุไวในใบสั่งจาง กรณีนี้
ผูรับจางจะตองดำเนินการเปลีย่ นใหมใหถูกตองตามใบสั่งจางทุกประการ
๗. การจางชวง ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนที่ไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผรู ับจางหลุด
พนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่และผูร ับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง
หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ กรณีผรู บั จางไปจางชวงงานแตบางสวน
โดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชำระคาปรับใหแกผูวา จางเปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงิน
ของงาน ที่จางชวง ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกgลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูประกอบการ หนวยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบตั ิงานแลวเสร็จตามสัญญาหรือ
ขอตกลงของคูสัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูประกอบการ
หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมปใหเปนไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากตองการใหใบสั่งจางมีผลตามกฎหมาย
๒.ใบสั่งจางสั่งจางนี้อางอิงตามเลขที่โครงการ ๖๒๑๒๗๑๙๕๖๘๘ จางเหมารถโดยสารไมประจำทางพานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
ลงชื่อ..............................................................
ใบสั่งจาง
( นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย )
ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
วันที่๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

ลงชื่อ..............................................................
(นางจุรียศ ศึกษาชีพ)
ผูรับจาง
วันที่๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

ผูรับใบสั่งจาง

เลขที่โครงการ ๖๒๑๒๗๑๙๕๖๘๘
เลขคุมสัญญา ๖๒๑๒๑๔๑๕๖๖๗๘

ใบตรวจรับการจัดจางเลขที่ ร.๖๒/๒๕๖๓
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตามใบสั่งจาง เลขที่ ร.๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ไดตกลง จางทำของ/จางเหมาบริการ กับ นางจุรียศ ศึกษาชีพ สำหรับโครงการ จางเหมารถ
โดยสารไมประจำทางพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๘๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันแปดรอยยี่สิบบาทถวน)

ผูตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับงาน แลว ผลปรากฎ ดังนี้
๑. ผลการตรวจรับ
ถูกตอง
ครบถวนตามสัญญา
ไมครบถวนตามสัญญา
๒. คาปรับ
มีคาปรับ
ไมมีคาปรับ
๓. การเบิกจายเงิน
เบิกจายเงิน เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๘๒๐.๐๐ บาท
(ลงชื่อ)..............................เจาหนาที่พัสดุ (ลงชื่อ)................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นายธงชัย ดียิ่ง)
(นายเชาวิวัฒน มหาโยชนธนิศร)
(ลงชื่อ).......................................รองผูอำนวยการฝายงบประมาณ
(นายอภิชา วงศเมธชนัน)

ผูตรวจรับการจาง
(ลงชื่อ)......................................ผูตรวจรับการจาง
(นางสาวไพวรรณ ศักดิ์สุระ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๒๑๒๗๑๙๕๖๘๘
เลขคุมสัญญา๖๒๑๒๑๔๑๕๖๖๗๘
เลขคุมตรวจรับ ๖๒๑๒A๑๒๑๙๑๔๒

ใบเบิกการจัดจางเลขที่ ร.๖๒/๒๕๖๓
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตามใบสั่งจาง เลขที่ ร.๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ไดตกลง จางทำของ/จางเหมาบริการ กับ นางจุรียศ ศึกษาชีพ สำหรับโครงการ จางเหมารถ
โดยสารไมประจำทางพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๘๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันแปดรอยยี่สิบบาทถวน)
ผูตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับงาน แลว ผลปรากฎ ดังนี้
๑. ผลการตรวจรับ
ถูกตอง
ครบถวนตามสัญญา
ไมครบถวนตามสัญญา
๒. คาปรับ
มีคาปรับ
ไมมีคาปรับ
๓. การเบิกจายเงิน
เบิกจายเงิน เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๘๒๐.๐๐ บาท
(ลงชื่อ)..............................เจาหนาที่พัสดุ (ลงชื่อ)................................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(นายธงชัย ดียิ่ง)
(นายเชาวิวัฒน มหาโยชนธนิศร)
(ลงชื่อ).......................................รองผูอำนวยการฝายงบประมาณ
(นายอภิชา วงศเมธชนัน)

ผูเ บิกรับการจาง
(ลงชื่อ)......................................ผูเ บิกรับการจาง
(นางสาวไพวรรณ ศักดิ์สุระ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๒๑๒๗๑๙๕๖๘๘
เลขคุมสัญญา๖๒๑๒๑๔๑๕๖๖๗๘
เลขคุมตรวจรับ ๖๒๑๒A๑๒๑๙๑๔๒

บันทึกขอความ
สวนราชการ งานการเงิน ฝายงบประมาณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ที่ ร. ๖๒/๒๕๖๓
วันที่ ๖ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติจายเงิน
เรียนผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ตามที่ไดอนุมัติใหจัดจาง ตาม ใบสั่งจาง เลขที่ ร.๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนละหาน

ทรายรัชดาภิเษก ไดตกลง จางทำของ/จางเหมาบริการ กับ นางจุรียศ ศึกษาชีพ สำหรับโครงการ จางเหมา
รถพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๒ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เปนจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น ๓๒,๘๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันแปดรอยยี่สิบบาทถวน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรด
๑. ทราบผลการตรวจรับพัสดุ
๒. อนุมัติจายเงินแก นางจุรียศ ศึกษาชีพ เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๘๒๐.๐๐ บาท

(สามหมื่นสองพันแปดรอยยี่สิบบาทถวน)
รายละเอียดดังนี้
มูลคา สินคา

๓๒,๘๒๐.๐๐ บาท

บวก ภาษีมูลคาเพิ่ม
จำนวนเงินที่ขอเบิก

--

บาท
๓๒,๘๒๐.๐๐ บาท

หัก
เงินไดภาษีได
คาปรับ
คงเหลือจายจริง

๓๒๘.๒๐ บาท
- บาท
๓๒,๔๙๑.๘๐ บาท

ลงชื่อ.................................เจาหนาที่การเงิน ลงชื่อ..........................................รองผูอำนวยการฝายงบฯ
(นายสมพร ราชรักษ )
(นายอภิชา วงศเมธชนัน)
๖ธันวาคม ๒๕๖๒ ๖ธันวาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ
รหัสผูร ับจาง ๓๓๑๑๐๐๐๐๑๐๐๕๐
เลขที่โครงการ๖๒๑๒๗๑๙๕๖๘๘เลขที่
สัญญา๖๒๑๒๑๔๑๕๖๖๗๘
เลขคุมตรวจรับ๖๒๑๒A๑๒๑๙๑๔๒

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

ผูอำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

