บันทึกข้อความ

ส่ วนราชการ งานพัสดุและสิ นทรัพย์ ฝ่ ายงบประมาณ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ที ร.๘๙/๒๕๖๓
วันที ๖ มกราคม ๒๕๖๓
เรื อง รายงานขอจ้าง
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ด้วย งานพัสดุและสิ นทรัพย์ ฝ่ ายงบประมาณ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษกมีความประสงค์จะ จ้าง
เหมารถโดยสารไม่ประจําทางนํานักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ๓ เพือไปทัศนศึกษาทีสวนสัตว์นครราชสี มา ณ
จังหวัดนครราชสี มาในวันที ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึงมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
๑. เหตุผลความจําเป็ นทีต้องจ้าง
ด้วยนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ทีมีความประสงค์ทีเหมารถโดยสารไม่ประจําทางนํานักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที ๓ เพือไปทัศนศึกษาทีสวนสัตว์นครราชสี มา ณ จังหวัดนครราชสี มาในวันที ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
๒. รายละเอียดของพัสดุ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๓. ราคากลางของพัสดุทีจะจ้างจํานวน ๒๙,๑๗๕.๐๐ บาท (สองหมืนเก้าพันหนึงร้อยเจ็ดสิ บห้าบาทถ้วน)
๔. วงเงินทีจะจ้าง
เงินนอกงบประมาณจากงบอุดหนุน จํานวน ๒๙,๑๗๕.๐๐ บาท (สองหมืนเก้าพันหนึงร้อยเจ็ดสิ บห้า
บาทถ้วน)
๕. กําหนดเวลาทีต้องการใช้พสั ดุนนั หรื อให้งานนันแล้วเสร็จ
กําหนดเวลาส่ งมอบงานหรื อให้งานแล้วเสร็ จภายในวันที ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
๖. วิธีทีจะจ้าง และเหตุผลทีต้องจ้าง
ดําเนิ นการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนืองจากการจัดซือจัดจ้างพัสดุทีมีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรื อ
ให้บริ การทัวไป และมีวงเงินในการจัดซือจัดจ้างครังหนึงไม่เกินวงเงินตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
๘. การขออนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการต่าง ๆ
คณะกรรมการซือหรื อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑. นายอภิชา วงศ์เมธชนัน
ประธานกรรมการฯ

รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
๒. นายเชาวิวฒั น์ มหาโยชน์ธนิศร
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ
๓. นายธงชัย ดียงิ
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ
อํานาจและหน้าที
๑. พิจารณาคุณสมบัติของผูป้ ระกอบการทีมายืนข้อเสนอให้เป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดใน
หนังสื อเชิญชวน
๒. พิจารณาคัดเลือกผูป้ ระกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทีกําหนดไว้ใน
หนังสื อเชิญชวน
๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็ จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวัน
เสนอราคา
ผูต้ รวจรับพัสดุ
๑. นางสาวจุฑาทิพย์ เลิศลํา
ผูต้ รวจรับพัสดุ
ครู
อํานาจและหน้าที
ทําการตรวจรับพัสดุให้เป็ นไปตามเงือนไขของสัญญาหรื อข้อตกลงนัน
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมตั ิให้ดาํ เนิ นการ ตามรายละเอียดในรายงานขอ
จ้างดังกล่าวข้างต้น
(ลงชือ).......................................ประธานกรรมการฯ (ลงชือ)................................................กรรมการ
(นายอภิชา วงศ์เมธชนัน)
(นายเชาวิวฒั น์ มหาโยชน์ธนิศร)
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายงบประมาณ
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
(ลงชือ)..............................กรรมการ
(นายธงชัย ดียง)
ิ
เจ้าหน้าทีพัสดุ

ทราบ / อนุมตั ิ

(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

บันทึกข้อความ

ส่ วนราชการ งานพัสดุและสิ นทรัพย์ ฝ่ ายงบประมาณ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ที ร.๘๙/๒๕๖๓
วันที ๗ มกราคม ๒๕๖๓
เรื อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมตั ิสังจ้าง
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจําทางนํานักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ๓ เพือไป
ทัศนศึกษาทีสวนสัตว์นครราชสี มา ณ จังหวัดนครราชสี มาในวันที ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ดังนี
รายการพิจารณา
รายชือผูย้ นข้
ื อเสนอ
ราคาทีเสนอ*
ราคาทีตกลงจ้าง*
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) นางจุฑามาศ หาญสุวรรณ์
๒๙,๑๗๕.๐๐
๒๙,๑๗๕.๐๐
เหมารถโดยสารไม่ประจําทางนํา
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ๓
เพือไปทัศนศึกษาทีสวนสัตว์
นครราชสี มา ณ จังหวัด
นครราชสี มาในวันที ๑๐
มกราคม ๒๕๖๓ จํานวน ๓ คัน

รวม
๒๙,๑๗๕.๐๐
* ราคาทีเสนอ และราคาทีตกลงซือหรื อจ้าง เป็ นราคารวมภาษีมูลค่าเพิมและภาษีอืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทังปวง
โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยืนข้อเสนอครังนี จะพิจารณาตัดสิ นโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษกพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผูเ้ สนอราคาดังกล่าว
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมตั ิให้สังซือสังจ้างจากผูเ้ สนอราคาดังกล่าว
(ลงชือ).......................................ประธานกรรมการฯ(ลงชือ)................................................กรรมการ
(นายอภิชา วงศ์เมธชนัน)(นายเชาวิวฒั น์ มหาโยชน์ธนิ ศร)
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายงบประมาณ
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
(ลงชือ)..............................กรรมการทราบ
(นายธงชัย ดียง)อนุ
ิ มตั ิ
เจ้าหน้าทีพัสดุ
(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

ประกาศโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
เรื อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจําทางนํานักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ๓ เพือไปทัศน
ศึกษาทีสวนสัตว์นครราชสีมา ณ จังหวัดนครราชสีมาในวันที ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------ตามที โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้มีโครงการ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจําทางนํานักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที ๓ เพือไปทัศนศึกษาทีสวนสัตว์นครราชสี มา ณ จังหวัดนครราชสี มาในวันที ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นัน
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )เหมารถโดยสารไม่ประจําทางนํานักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ๓ เพือไปทัศน
ศึกษาทีสวนสัตว์นครราชสี มา ณ จังหวัดนครราชสี มาในวันที ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ จํานวน ๓ คัน ผูไ้ ด้รับการ

คัดเลือก ได้แก่ นางจุฑามาศ หาญสุวรรณ์ โดยเสนอราคา เป็ นเงินทังสิ น ๒๙,๑๗๕.๐๐ บาท (สองหมืนเก้าพันหนึง
ร้อยเจ็ดสิ บห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิมและภาษีอืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทังปวง
ประกาศ ณ วันที ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

ใบสั งจ้าง
ผูร้ ับจ้าง นางจุฑามาศ หาญสุวรรณ์
ทีอยู่ เลขที ๓๓ ถนนประชาสุขสันต์

ใบสังจ้างเลขที ร.๘๙/๒๕๖๓
วันที ๗ มกราคม ๒๕๖๓

ตําบลถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๙๓๓๒๔๒๓๔๙
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ๓๓๑๐๔๐๐๙๔๒๙๖๐

ส่วนราชการ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ทีอยู่ ๒๖๔ ม.๘ ถ.ละหานทราย-บ้านกรวด
ตําบลละหานทราย อําเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย์
โทรศัพท์ ๐๔๔๖๔๙๑๕๗ ๐๔๔๖๔๙๐๐๗

ตามที นางจุฑามาศ หาญสุ วรรณ์ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ซึง
ได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี
ลําดับ

รายการ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)
คัน
๙,๗๒๕.๐๐

จํานวน หน่ วย

๑ การจ้างงาน(93.14.18.00 )เหมารถ
โดยสารไม่ประจําทางนํานักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที ๓ เพือไปทัศนศึกษา
ทีสวนสัตว์นครราชสี มา ณ จังหวัด
นครราชสีมาในวันที ๑๐ มกราคม
๒๕๖๓

(สองหมืนเก้าพันหนึงร้ อยเจ็ดสิบห้ าบาทถ้วน)

๓

จํานวนเงิน
(บาท)

๒๙,๑๗๕.๐๐

รวมเป็ นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิม
รวมเป็ นเงินทังสิ น

๒๗,๒๖๖.๓๖
๑,๙๐๘.๖๔
๒๙,๑๗๕.๐๐

การสังจ้าง อยูภ่ ายใต้เงือนไขต่อไปนี
๑. กําหนดส่ งมอบภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันทีผูร้ ับจ้างได้รับใบสังจ้าง
๒. ครบกําหนดส่ งมอบวันที ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
๓. สถานทีส่งมอบ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ๒๖๔ ม.๘ ถ.ละหานทราย-บ้านกรวด
๔. ระยะเวลารับประกัน ๑๐ วัน
๕. สงวนสิ ทธิค่าปรับกรณี ส่งมอบเกินกําหนด โดยคิดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคา
งานจ้าง
แต่ตอ้ งไม่ตากว่
ํ าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิ ทธิทีจะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสิ นค้านันมีลกั ษณะไม่ตรงตามรายการทีระบุไว้
ในใบสังจ้าง กรณีนี

ผูร้ ับจ้างจะต้องดําเนิ นการเปลียนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสังจ้างทุกประการ
๗. การจ้างช่วง ผูร้ ับจ้างจะต้องไม่เอางานทังหมดหรื อแต่บางส่ วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึง เว้นแต่การจ้าง
ช่วงงานแต่
บางส่วนทีได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากผูว้ า่ จ้างแล้ว การทีผูว้ า่ จ้างได้อนุญาตให้จา้ งช่วงงานแต่บางส่ วน
ดังกล่าวนัน
ไม่เป็ นเหตุให้ผรู ้ ับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรื อพันธะหน้าทีและผูร้ ับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด
และความ
ประมาทเลินเล่อของผูร้ ับจ้างช่วง หรื อของตัวแทนหรื อลูกจ้างของผูร้ ับจ้างช่วงนันทุกประการ กรณี ผรู ้ ับจ้าง
ไปจ้างช่วงงาน
แต่บางส่วน โดยฝ่ าฝื นความในวรรคหนึง ผูร้ ับจ้างต้องชําระค่าปรับให้แก่ผวู ้ า่ จ้างเป็ นจํานวนเงินในอัตรา
ร้อยละ ๑๐ (สิบ)
ของวงเงินของงาน ทีจ้างช่วง ทังนี ไม่ตดั สิ ทธิผวู ้ ่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบตั ิงานแล้ว
เสร็จตามสัญญาหรื อ
ข้อตกลงของคู่สัญญาเพือนํามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการ
หมายเหตุ :
๑. การติดอากรแสตมป์ ให้เป็ นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสังจ้างมีผล
ตามกฎหมาย
๒.ใบสังจ้างสังจ้างนีอ้างอิงตามเลขทีโครงการ ๖๓๐๑๗๔๒๙๖๐๖ จ้างเหมารถโดยสารไม่
ประจําทางนํานักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ๓ เพือไปทัศนศึกษาทีสวนสัตว์นครราชสี มา ณ จังหวัด
นครราชสีมาในวันที ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชือ..............................................................
ผูส้ ังจ้าง
( นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์ )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
วันที๗ มกราคม ๒๕๖๓
ลงชือ..............................................................
(นางจุฑามาศ หาญสุวรรณ์)
ผูร้ ับจ้าง
วันที๗ มกราคม ๒๕๖๓
เลขทีโครงการ ๖๓๐๑๗๔๒๙๖๐๖

ผูร้ ับใบสังจ้าง

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๑๑๔๓๓๓๗๒๙

ใบตรวจรับการจัดจ้างเลขที ร.๘๙/๒๕๖๓
วันที ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
ตาม ใบสังจ้าง เลขที ร.๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที ๗ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้ตก
ลง จ้างทําของ/จ้างเหมาบริ การ กับ นางจุฑามาศ หาญสุ วรรณ์ สําหรับโครงการ จ้างเหมารถโดยสารไม่
ประจําทางนํานักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ๓ เพือไปทัศนศึกษาทีสวนสัตว์นครราชสี มา ณ จังหวัด
นครราชสีมาในวันที ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็ นจํานวนเงินทังสิ น ๒๙,๑๗๕.๐๐ บาท
(สองหมืนเก้าพันหนึงร้อยเจ็ดสิ บห้าบาทถ้วน)
ผูต้ รวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฎ ดังนี
๑. ผลการตรวจรับ
ถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา
๒. ค่าปรับ
มีค่าปรับ
ไม่มีค่าปรับ
๓. การเบิกจ่ายเงิน
เบิกจ่ายเงิน เป็ นจํานวนเงินทังสิ น ๒๙,๑๗๕.๐๐ บาท
(ลงชือ)..............................เจ้าหน้าทีพัสดุ (ลงชือ)................................................หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
(นายธงชัย ดียง)
ิ
(นายเชาวิวฒั น์ มหาโยชน์ธนิศร)
(ลงชือ).......................................รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายงบประมาณ
(นายอภิชา วงศ์เมธชนัน)
ผู้ตรวจรับการจ้ าง
(ลงชือ)......................................ผูต้ รวจรับการจ้าง
(นางสาวจุฑาทิพย์ เลิศลํา)
หมายเหตุ : เลขทีโครงการ๖๓๐๑๗๔๒๙๖๐๖
เลขคุมสัญญา๖๓๐๑๑๔๓๓๓๗๒๙
เลขคุมตรวจรับ ๖๓๐๑A๑๔๓๘๘๕๑
ใบเบิกงานจัดจ้ างเลขที ร.๘๙/๒๕๖๓
วันที ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
ตาม ใบสังจ้าง เลขที ร.๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที ๗ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้ตก
ลง จ้างทําของ/จ้างเหมาบริ การ กับ นางจุฑามาศ หาญสุ วรรณ์ สําหรับโครงการ จ้างเหมารถโดยสารไม่
ประจําทางนํานักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ๓ เพือไปทัศนศึกษาทีสวนสัตว์นครราชสี มา ณ จังหวัด
นครราชสีมาในวันที ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็ นจํานวนเงินทังสิ น ๒๙,๑๗๕.๐๐ บาท
(สองหมืนเก้าพันหนึงร้อยเจ็ดสิ บห้าบาทถ้วน)

ผูต้ รวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฎ ดังนี
๑. ผลการตรวจรับ
ถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญา
ไม่ครบถ้วนตามสัญญา
๒. ค่าปรับ
มีค่าปรับ
ไม่มีค่าปรับ
๓. การเบิกจ่ายเงิน
เบิกจ่ายเงิน เป็ นจํานวนเงินทังสิ น ๒๙,๑๗๕.๐๐ บาท
(ลงชือ)..............................เจ้าหน้าทีพัสดุ (ลงชือ)................................................หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
(นายธงชัย ดียง)
ิ
(นายเชาวิวฒั น์ มหาโยชน์ธนิศร)
(ลงชือ).......................................รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายงบประมาณ
(นายอภิชา วงศ์เมธชนัน)
ผู้เบิกงานจัดจ้ าง
(ลงชือ)......................................ผูเ้ บิกงานจัดจ้าง
(นางสาวจุฑาทิพย์ เลิศลํา)
หมายเหตุ : เลขทีโครงการ๖๓๐๑๗๔๒๙๖๐๖
เลขคุมสัญญา๖๓๐๑๑๔๓๓๓๗๒๙
เลขคุมตรวจรับ ๖๓๐๑A๑๔๓๘๘๕๑

บันทึกข้อความ

ส่ วนราชการ งานการเงิน ฝ่ ายงบประมาณ โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
วันที ๑๐มกราคม ๒๕๖๓
ที ร. ๘๙/๒๕๖๓

เรื อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมตั ิจ่ายเงิน

เรียนผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก
ตามทีได้อนุมตั ิให้จดั จ้าง ตาม ใบสังจ้าง เลขที ร.๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที ๗ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรี ยน
ละหานทรายรัชดาภิเษก ได้ตกลง จ้างทําของ/จ้างเหมาบริ การ กับ นางจุฑามาศ หาญสุ วรรณ์สาํ หรับ
โครงการ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจําทางนํานักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ๓ เพือไปทัศนศึกษาทีสวนสัตว์
นครราชสีมา ณ จังหวัดนครราชสี มาในวันที ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็ นจํานวนเงิน
ทังสิ น ๒๙,๑๗๕.๐๐ บาท (สองหมืนเก้าพันหนึงร้อยเจ็ดสิ บห้าบาทถ้วน)
จึงเรี ยนมาเพือโปรด
๑. ทราบผลการตรวจรับพัสดุ
๒. อนุมตั ิจ่ายเงินแก่ นางจุฑามาศ หาญสุ วรรณ์เป็ นจํานวนเงินทังสิ น ๒๙,๑๗๕.๐๐ บาท
(สองหมืนเก้าพันหนึงร้อยเจ็ดสิ บห้าบาทถ้วน)
รายละเอียดดังนี
มูลค่า สิ นค้า
บวก

๒๙,๑๗๕.๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิม

--

จํานวนเงินทีขอเบิก
หัก

บาท

๒๙,๑๗๕.๐๐ บาท

เงินได้ภาษีได้

๒๙๑.๗๕ บาท

ค่าปรับ

-

บาท

คงเหลือจ่ายจริ ง

๒๘,๘๘๓.๒๕ บาท

ลงชือ.................................เจ้าหน้าทีการเงิน ลงชือ..........................................รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
งบฯ
(นายสมพร ราชรักษ์ )

(นายอภิชา วงศ์เมธชนัน)

๑๐มกราคม ๒๕๖๓๑๐มกราคม ๒๕๖๓
หมายเหตุ
รหัสผูร ับจาง ๓๓๑๐๔๐๐๙๔๒๙๖๐
เลขที่โครงการ๖๓๐๑๗๔๒๙๖๐๖เลขที่
สัญญา๖๓๐๑๑๔๓๓๓๗๒๙
เลขคุมตรวจรับ๖๓๐๑A๑๔๓๘๘๕๑

๑. ทราบ
๒. อนุมตั ิ

ลงชือ ................................................
(นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก

