
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                                                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

 25 กรกฎาคม 2562 

    
 
 



 
 
เอกสาร การจดัซื้อ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

1.  บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง  เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.  รายละเอียดแนบท้าย บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
3.  ใบเสนอราคา 
4.  บันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
5.  ประกาศผู้ชนะ 
6.  ใบส่ังซื้อ   
     พร้อมแนบส าเนาเอกสารผู้ขาย  ดังนี้ 

- ส าเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/หจก./ร้านค้า 
- ส าเนาบัตรประชาชน + ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ส าเนาบัญชีธนาคาร 
- ส าเนา ภ.พ.20  (ถ้ามี) 

7.  ใบส่งของ/ใบก ากับภาษี   
8.  ใบตรวจรับพัสดุ 
9.  บันทึกข้อความ รายงานผลการตรวจรับพัสดุและอนุมัติจ่ายเงิน 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   กรณีเบิกผ่าน GFMIS  ให้โรงเรียนตรวจสอบผู้ขายด้วยว่ามีข้อมูลหลักผู้ขายแล้วหรือยัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียน...……………………………………………………….………………………………………………………………. 
ที…่…………………………………………………………….………….   วันที่…………………………………………………………………… 
เรื่อง     รายงาน  (  ) ขอซื้อ    (  ) ขอจ้าง พัสดุ……………………………………………………….………………….…………… 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียน…………………………………………………… 

  ด้วย  โรงเรียน....................................................  มีความประสงค์จะขอ (  ) ซื้อพัสดุ (  ) จ้างพัสดุ  
............................................................... .................................................................................................................... 
จ านวน.......................รายการ/งาน  เพ่ือ............................................................................ ....................................... 
ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน........................................................งาน/โครงการ......... ........................................... 
รายละเอียดดังแนบ 
  งานพัสดุ โรงเรียน............................................ได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการ 
จัดซื้อจัดจ้างทีไ่ม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 1  
และข้อ 5  จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1.  เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้อง  (  ) ซ้ือ (  ) จ้าง  คือ................................................................................. 
 2.  รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง .......(ตามรายละเอียดตามบันทึกที่แนบ)........................... 

3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน................................. บาท 
 4. วงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง ครั้งนี้ ......(วงเงินงบประมาณ)..... บาท  (..................ตัวอักษร..........................) 

5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน..................วัน  นบัถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. ซื้อ/จ้าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 
    ให้บริการทั่วไป  และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  500,000 บาท ที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  โดยใช้เกณฑ์ราคา 
8. ข้อเสนออ่ืน ๆ เห็นควรแต่งตั้ง  (  ) ผู้ตรวจรับพัสดุ  (  ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงาน (  ) ขอซื้อพัสดุ  (  ) ขอจ้างพัสดุ ดังกล่าวข้างต้น  
2.  อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้  เป็น (   ) ผู้ตรวจรับพัสดุ   (  ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
      (1)  ....................................... ต าแหน่ง....................... ประธานกรรมการ / ผู้ตรวจรับพัสดุ 
      (2)........................................ ต าแหน่ง....................... กรรมการ 
      (3)........................................ ต าแหน่ง....................... กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                 -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อ านวยการสถานศึกษา      -  อนุมัติ 

        (ลงชื่อ)………….……….…………….. 
                (…………..…….……………….) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียน…………………………………… 
                   วันที่..................................................... 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่..........................  ลงวันที่...................... ..................................... 
งาน (  ) จัดซื้อ  (  ) จัดจ้าง  พัสดุ  จ านวน.................รายการ  กลุ่มสาระ........................................... 

โรงเรียน............................................................ 

ล าดับ รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง 
จ านวน 
หน่วย 

 

[  ] ราคามาตรฐาน 
[  ] ราคาท่ีได้มาจากการสืบ 
      จากท้องตลาด 

(หน่วยละ) 

จ านวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้ 

หน่วยละ จ านวนเงิน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

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

 

 
 
 

ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที่ 
                         (............................................................) 
                                           วันที่.......................................................... 
 
 

 
              ลงชื่อ..........................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                         (............................................................) 
                                           วันที่.......................................................... 

 

 

 
 



ใบเสนอราคา 
 
เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................             

     1.  ข้าพเจ้า ................................................................. โดย.....................................................  
อยู่เลขท่ี ............................. หมู่ที่ ................. ต าบล.....................................  อ าเภอ.............. ........................... 
จังหวัด................................ โทรศัพท์................................  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ............... ...........................    
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

     2.  ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและก าหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จา้ง 
 

จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
3.  ค าเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ........ วัน  นับตั้งแต่วนัที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
4.  ก าหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน.......วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/จ้าง  

 

     เสนอมา    ณ    วันที่ ..............  เดือน ....................................   พ.ศ. ............ 
 
 
 
(ลงชื่อ)....................................... ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา       (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอราคา 
        (......................................)                                             (..........................................) 
                  เจ้าหน้าที ่                                                           ประทับตรา (ถ้ามี)                                                   
 
 
  
 



 

                                           

                  บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    โรงเรียน………………………….……………………………………………………………………………………………..                           
ที…่……………………………….………….......................................วันที่ ………………………………………………………………… 
เรื่อง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียน ............................................................... 

  ตามท่ี  ผู้อ านวยการโรงเรียน .......................................................... เห็นชอบรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง 
................................................................................จ านวน .......................บาท  (.......................................................) 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียด
ตามแนบ 
  ในการนี้  เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ ......................(รา้น/ห้างหุ้นส่วนบริษัท).......................... 
ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้ว ปรากฏว่า เสนอราคาเป็นเงิน ..................... บาท (...........................................................) 
ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 79 จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 
1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างจาก .................(ร้าน/ห้างหุ้นส่วน/บรษิัท)................ เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

ท าการ............................................................................................................ในวงเงิน ... ......................................บาท 
(..................................................................) ก าหนดเวลาการส่งมอบ ..................................... ............. 

2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
 

ลงชื่อ ................................................. เจ้าหน้าที่         
                 (...................................................)                          
                 .........../..................../................... 

ลงชื่อ ................................................. หัวหน้าเจ้าหน้าที ่        
                 (...................................................) 
 
      อนุมัติ 
      ลงนามแล้ว 
 
    ลงชื่อ ........................................ 

      (.........................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ............................................ 

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

 



ตัวอย่าง  ส าหรับการจัดซื้อ 
 

 
ประกาศโรงเรียน.............................................................................. 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อ ..................................................  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
---------------------------------------------------  

                 ตามท่ี  โรงเรียน.................................................... ได้มีโครงการจัดซื้อ................................................. 
 .............................................................................................................. โดยวธิีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

                งานจัดซื้อ...................................................................................................จ านวน....................รายการ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ..................................................... โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น .......................... บาท  
(...........................................................................................) ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 
                ประกาศ ณ วันที่    ................................................. 
                 

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

 

 
                           

 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................................ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสั่งซื้อ 
       ใบสั่งซื้อ เลขที่.............../.................. 
ชื่อผู้ขาย................................................................  วันที่..................................................... 
ที่อยู่......................................................................  โรงเรียน............................................... 
 ............................................................................  ที่อยู่...................................................... 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี.......................................  ............................................................. 
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.................................  ............................................................. 
ชื่อบัญชี............................................................... 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 

  ตามท่ี  ..........(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บุคคล).............................  ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา 
ลงวันที่ ................................................ ไว้ต่อโรงเรียน.........................................  ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ 
ตามรายการดังต่อไปนี้ 
ล าดับ

ที ่ รายละเอียดพัสดุ/บริการ จ านวนหน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
     
  

 
   

     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (……………………………………………....……………) 
รวมเป็นเงิน  
ภาษีมูลคา่เพิ่ม  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  

 

การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
 1.  ก าหนดส่งมอบ ภายใน ............. วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ 
 2.  ครบก าหนดส่งมอบวันที่................................................. 
 3.  สถานที่ส่งมอบ................................................................. 
 4.  ระยะเวลารับประกัน................วัน.............เดือน.............ปี 
 5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด  โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของ 

     ราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ 
6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ ในใบสั่งซื้อ 
     กรณีนี้ ผู้ขายจะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ 
7.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้ว
เสร็จ     
     ตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
ลงชื่อ.............................................ผู้ซื้อ   

                     (...............................................)                                
ต าแหน่ง..............................................   
วันที่..................................................... 

ลงชื่อ................................................ผู้ขาย 
     (...................................................) 

      ต าแหน่ง............................................... 
เลขท่ีโครงการ.........................................  วันที่..................................................... 
เลขคุมสัญญา.......................................... 



 
 

ส าหรับ  การจัดซื้อ 
 

ใบส่งของ / ใบก ากับภาษี 

ผู้ขาย เป็นผูจ้ัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง  ส าหรับงานซื้อ 
 

 
ใบตรวจรับพัสดุ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 

              เขียนที ่ โรงเรียน…………………………………….    

   วันที่…………………………………………     

 ตามท่ี   โรงเรียน............................................... ได้จัดซื้อ......................................................................... .. 
จาก ......................(ระบุชื่อผู้ขาย)..................................ตามสัญญา/บันทึกข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ เลขที่............/.............. 
ลงวันที่ ........................................... ครบก าหนดส่งมอบวันที่..............................................  

 บัดนี้  ผู้ขาย ได้จัดส่ง.................................... ตามใบส่งของ/ใบก ากับภาษ ีของผู้ขาย เล่มที่...... เลขท่ี.........  
ลงวันที่ ............................................... 

 การซื้อ รายนี้ ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง คือ ..................................................................... .......................... 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ  เมื่อวันที่ ...................................................แล้ว  ปรากฏว่า  
งานเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ตามสัญญา/บันทึกข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ ทุกประการ  เมื่อวันที่...............................................  
โดยส่งมอบเกินก าหนด   จ านวน .............วัน  คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ  
ค่าปรับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น............................บาท   จึงออกหนังสือส าคัญ ฉบับนี้ให้ไว้  วันที่ ......................................... 
ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น…........................... บาท  (..........................................................................)  
ตามสัญญา/บันทึกข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ 

 จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ................................................... เพื่อโปรดทราบ ตามนัย 
ข้อ 175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
 
        ลงชื่อ………………..….……………….…ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ   
                                            (………..………………….…………..) 

           ลงชื่อ………………………..………….….กรรมการ   
                                         (…………..……….……....………….) 

              ลงชื่อ………………..…………..………..กรรมการ                                            
                                            (………….…..…………..…………..) 
 

 
 
 
 

 กรณีการจัดซื้อคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ 
          หมายเหต ุ ใช้กับการจัดซื้อพัสดุ 
  
 
 
 
 



ตัวอย่าง  ส าหรับงานซื้อ 
 
 

                                           

                      บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียน.......................................................................................………………………………………   
ที…่…………………………………….......................................วันที่ ………………………………………………………………… 
เรื่อง   รายงานผลการตรวจรับพัสดุและอนุมัติจ่ายเงิน 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียน ............................................................... 

 ตามท่ี  โรงเรียน.......................................................  ได้ จัดซื้อ ตามสัญญา/บันทึกข้อตกลง/ใบสั่งซ้ือ 
เลขที ่............/........... ลงวันที่..................................... ครบก าหนดส่งมอบวันที่ ......................................................  

 บัดนี้  ผู้ขาย  ได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้ว  เมื่อวันที่ ............................................ ................  
ตามใบส่งของ เล่มที่ ................ เลขท่ี ................. ลงวันที่ ...................................  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ได้ท าการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ .................................................ไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ดังหลักฐานที่แนบ 
ปรากฏว่า  ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุเกินก าหนดการส่งมอบ  เป็นเวลา................... วัน คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.20 
ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ  ค่าปรับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น..............................................บาท 
เห็นควรเบิกจ่ายเงินให้แกผู่้ขาย  ตามใบสั่งซื้อ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 มูลค่าสินค้า      .................................. บาท 
 บวก    ภาษีมูลค่าเพ่ิม     .................................. บาท 
     รวมจ านวนเงินที่ขอเบิก    .................................. บาท 
 หัก      ภาษีเงินได้  .................................. บาท 
      ค่าปรับ  .................................. บาท 
      คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน            .................................. บาท  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรด 
 1. ทราบผลการตรวจรับ 

    2. อนุมัติจ่ายเงิน  จ านวน .......................... บาท                                          
             โดยหักภาษีเงินได้             จ านวน .......................... บาท         
 

* ทราบ 
* อนุมัติ 

         
             (ลงชื่อ)................................................. 

ลงชื่อ ................................................. เจ้าหน้าที่             ผู้อ านวยการโรงเรียน............................... 

ลงชื่อ ................................................. หัวหน้าเจ้าหน้าที่         

ลงชื่อ ................................................. รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

     
         
 
 
   
 

 



 
 
 
เอกสาร การจดัจ้าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

1.  บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง  เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  เพื่อขอความเห็นชอบ 
2.  รายละเอียดแนบท้าย บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
3.  ใบเสนอราคา 
4.  บันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
5.  ประกาศผู้ชนะ 
6.  ใบส่ังจ้าง  (ติดอากรแสตมป์) 
     พร้อมแนบส าเนาเอกสารผู้รับจ้าง  ดังนี้ 

- ส าเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/หจก./ร้านค้า 
- ส าเนาบัตรประชาชน + ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ส าเนาบัญชีธนาคาร 
- ส าเนา ภ.พ.20  (ถ้ามี) 

7.  ใบส่งของ/ใบก ากับภาษี  (หรือใบส่งมอบงาน) 
8.  ใบตรวจรับพัสดุ 
9.  บันทึกข้อความ รายงานผลการตรวจรับพัสดุและอนุมัติจ่ายเงิน 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   กรณีเบิกผ่าน GFMIS  ให้โรงเรียนตรวจสอบผู้ขายด้วยว่ามีข้อมูลหลักผู้ขายแล้วหรือยัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียน...……………………………………………………….………………………………………………………………. 
ที…่…………………………………………………………….………….   วันที่…………………………………………………………………… 
เรื่อง     รายงาน  (  ) ขอซื้อ    (  ) ขอจ้าง พัสดุ……………………………………………………….………………….…………… 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียน…………………………………………………… 

  ด้วย  โรงเรียน....................................................  มีความประสงค์จะขอ (  ) ซื้อพัสดุ (  ) จ้างพัสดุ  
.................................................................................. .................................................................................................  
จ านวน.......................รายการ/งาน  เพื่อ................................................................................ ................................... 
ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน........................................................งาน/โครงการ............................ ........................ 
รายละเอียดดังแนบ 
  งานพัสดุ โรงเรียน............................................ได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 56  
วรรคหนึ่ง (2) (ข)  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    
ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการ 
จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 1  
และข้อ 5  จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังนี้  
 1.  เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้อง  (  ) ซื้อ (  ) จ้าง  คือ.................................................................................  
 2.  รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง .......(ตามรายละเอียดตามบันทึกที่แนบ)........................... 

3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจ้าง  เป็นเงิน................................. บาท 
 4. วงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจ้าง ครั้งนี้ ......(วงเงินงบประมาณ)..... บาท  (..................ตัวอักษร..........................) 

5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ภายใน..................วัน  นบัถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. ซื้อ/จ้าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ 
    ให้บริการทั่วไป  และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  500,000 บาท ที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  โดยใช้เกณฑ์ราคา 
8. ข้อเสนออ่ืน ๆ เห็นควรแต่งตั้ง  (  ) ผู้ตรวจรับพัสดุ  (  ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1.  เห็นชอบในรายงาน (  ) ขอซื้อพัสดุ  (  ) ขอจ้างพัสดุ ดังกล่าวข้างต้น  
2.  อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้  เป็น (   ) ผู้ตรวจรับพัสดุ   (  ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
      (1)  ....................................... ต าแหน่ง....................... ประธานกรรมการ / ผู้ตรวจรับพัสดุ 
      (2)........................................ ต าแหน่ง....................... กรรมการ 
      (3)........................................ ต าแหน่ง....................... กรรมการ 

ลงชื่อ)…………………………. เจ้าหน้าที่ 
(ลงชื่อ)………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                 -  เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………… รองผู้อ านวยการสถานศึกษา      -  อนุมัติ 

        (ลงชื่อ)………….……….…………….. 
                (…………..…….……………….) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียน…………………………………… 
                   วันที่..................................................... 
 



 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่..........................  ลงวันที่........................................................... 
งาน (  ) จัดซื้อ  (  ) จัดจ้าง  พัสดุ  จ านวน.................รายการ  กลุ่มสาระ........................................... 

โรงเรียน............................................................ 

ล าดับ รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง 
จ านวน 
หน่วย 

 

[  ] ราคามาตรฐาน 
[  ] ราคาท่ีได้มาจากการสืบ 
      จากท้องตลาด 

(หน่วยละ) 

จ านวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้ 

หน่วยละ จ านวนเงิน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

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

 

 
 
 

ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที่ 
                         (............................................................) 
                                           วันที่.......................................................... 
 
 

 
              ลงชื่อ..........................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                         (............................................................) 
                                           วันที่.......................................................... 

 

 



 
ใบเสนอราคา 

 
เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................             
 

1.  ข้าพเจ้า ................................................................. โดย........................ .............................  
อยู่เลขท่ี ............................. หมู่ที่ ................. ต าบล.....................................  อ าเภอ.............. ........................... 
จังหวัด................................ โทรศัพท์................................  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ............... ...........................    
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

2.  ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ  รวมทั้งบริการและก าหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จา้ง 
 

จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
3.  ค าเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ........ วัน  นับตั้งแต่วนัที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
4.  ก าหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน.......วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/จ้าง  

 

เสนอมา    ณ    วันที่ ..............  เดือน ....................................   พ.ศ. ............ 
 
 
 
(ลงชื่อ)....................................... ผู้ต่อรองราคา/ตกลงราคา       (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอราคา 
        (......................................)                                             (..........................................) 
                  เจ้าหน้าที่                                                            ประทับตรา (ถ้ามี)                                                   
 
 
 
 
 



 

                                           

                  บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    โรงเรียน………………………….……………………………………………………………………………………………..                           
ที…่……………………………….………….......................................วันที่ ………………………………………………………………… 
เรื่อง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียน ............................................................... 

  ตามท่ี  ผู้อ านวยการโรงเรียน .......................................................... เห็นชอบรายงานขอซ้ือ/ขอจ้าง 
................................................................................จ านวน .......................บาท  (.......................................................) 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียด
ตามแนบ 
  ในการนี้  เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ ......................(รา้น/ห้างหุ้นส่วนบริษัท).......................... 
ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้ว ปรากฏว่า เสนอราคาเป็นเงิน ..................... บาท (...........................................................) 
ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 79 จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 
1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างจาก .................(ร้าน/ห้างหุ้นส่วน/บรษิัท)................ เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

ท าการ............................................................................................................ในวงเงิ น .........................................บาท 
(..................................................................) ก าหนดเวลาการส่งมอบ ..................................... ............. 

2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
 

ลงชื่อ ................................................. เจ้าหน้าที่         
                 (...................................................)                          
                 .........../..................../................... 

ลงชื่อ ................................................. หัวหน้าเจ้าหน้าที่         
                 (...................................................) 
 
      อนุมัติ 
      ลงนามแล้ว 
 
    ลงชื่อ ........................................ 

      (.........................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ............................................ 

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

 



ตัวอย่าง  ส าหรับการจ้าง 
                                       

 
 

ประกาศ................................................................................... 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง .................................................. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

                 ตามท่ี ................................................................. ได้มีโครงการจ้าง.................................................. 
 .............................................................................................................. โดยวธิีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

                งานจ้าง................................................................................................... จ านวน....................รายการ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ..................................................... โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น .......................... บาท  

(...........................................................................................)  ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
 
                ประกาศ ณ วันที่    .............................................................................................  
                 

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

 

 
                           

 
                  ผู้อ านวยการโรงเรยีน................................................................... 

  
 



 (ติดอากรแสตมป์) 
ใบสั่งจ้าง 

       ใบสั่งจ้าง เลขที่.............../.................. 
ชื่อผู้รับจ้าง...........................................................  วันที่..................................................... 
ที่อยู่......................................................................  โรงเรียน............................................... 
 ............................................................................  ที่อยู่...................................................... 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี.......................................  ............................................................. 
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.................................  ............................................................. 
ชื่อบัญชี............................................................... 
ธนาคาร............................สาขา.......................... 
  ตามที่ ......(บริษัท/ห้างหุ้นสว่นจ ากัด/บุคคล)......  ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคา เลขที่............ 
ลงวันที่ .............................................. ไว้ต่อโรงเรียน.........................................  ซึ่งได้รับราคาและตกลงจา้ง 
ตามรายการดังต่อไปนี ้

ที ่ รายละเอียดพสัด/ุบริการ จ านวนหน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
     
     
     
           

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (………………………………………………………………) 
รวมเป็นเงิน  
ภาษีมูลคา่เพิ่ม  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1.  ก าหนดส่งมอบภายใน.......... วัน นับถัดจากวันทีผู่้รับจา้งไดร้ับใบสั่งจา้ง 
2.  ครบก าหนดส่งมอบ วนัที่................................................. 
3.  สถานที่สง่มอบ................................................................. 
4.  ระยะเวลารับประกัน............................. 
5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรบักรณีส่งมอบเกินก าหนด  โดยคิดค่าปรับเป็นรายวนัในอัตราร้อยละ 0.10 ของ 
     ราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบแต่ไม่ต่ ากว่าวนัละ 100 บาท 
6.  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัมอบ ถ้าปรากฏว่าสนิค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ 
     ในใบสั่งจา้ง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องด าเนนิการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจา้งทุกประการ 
7.  การจ้างช่วง ผู้รับจา้งจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง  เว้นแต่การจ้างชว่งงานแต่ 
     บางส่วนทีไ่ด้รับอนญุาตเปน็หนังสือจากผู้วา่จ้างแล้ว  การทีผู่้ว่าจา้งได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกลา่วนัน้  
     ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความผิดหรือพันธะหนา้ที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรบัผดิในความผิดและความประมาท 
     เลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างนั้นทุกประการ  กรณีผู้รับจ้างไปจา้งช่วงงานแตบ่างส่วน  
     โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึง่ ผู้รับจ้างจะต้องช าระคา่ปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเปน็จ านวนเงนิในอตัราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงนิ 
     ของงานที่จา้งชว่ง  ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิผู้วา่จา้งในการบอกเลิกสัญญา 
8.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือ 
     ข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 

ลงชื่อ...................................................ผู้สั่งจ้าง   
                     (...................................................)                                

ต าแหน่ง..............................................   
วันที่..................................................... 
ลงชื่อ...................................................ผู้รับจ้าง 
     (...................................................) 
ต าแหน่ง............................................... 

เลขท่ีโครงการ.........................................  วันที่..................................................... 
เลขคุมสัญญา.......................................... 



 
 
 
 
 
 

 
ส าหรับการจา้ง 

 
ใบส่งของ / ใบก ากับภาษี 

1. ผู้รับจ้าง เป็นผู้จัดท า 
 

2. กรณผีู้รับจ้างไม่มีใบส่งของ ให้ผู้รบัจ้างใช้ ใบส่งมอบงาน         
                                                      แทน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง ส าหรับงานจ้าง 
 

 
ใบส่งมอบงาน 

 
 

                                                                           เขียนที่  โรงเรียน………………………………… 

                                                                    วนัที่........................................................... 

เรื่อง   ส่งมอบงานจ้างและแจ้งหนี้ขอเบิกเงิน 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................................ 

                    ตามท่ี โรงเรียน.......................................... ได้ตกลงจ้างให้ข้าพเจ้า......(ชือ่ผู้รับจ้าง)........ ................. 
ในนาม........(ร้าน/บริษัท/หจก.).................................จัดท า ....................................................... ................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..………… 
ตาม  (  )  ใบสั่งจ้าง (  )  บันทึกข้อตกลงจ้าง เลขท่ี ............/.............. ลงวันที่ ..........................................................  
ในวงเงิน .............................. บาท (......................................................................) 

  บัดนี้   ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม  (   )  ใบสั่งจ้าง  (  ) บันทึกข้อตกลงจ้าง   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอส่งมอบงานจ้าง เพ่ือตรวจรับและขอเบิกจ่ายเงิน  จ านวนเงิน ........................... บาท (..........ตัวอักษร........)  

ต่อไป 

 
 
 
                                                               ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ลงขื่อ) 
             (..........................................) 
     ต าแหน่ง........................................... 
 
 
 
    หมายเหตุ   1.  แบบนี้ไว้ส าหรับผู้รับจ้างที่ไม่มีใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ 

  2.  ใช้กับงานจ้างในหมวดค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่รับ................./................ 
วันที่ ....................................... 
เวลา ....................................... 



ตัวอย่าง  ส าหรับงานจ้าง 
 

 
ใบตรวจรับพัสดุ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 

                เขียนที ่ โรงเรียน…………………………………….    

    วันที่…………………………………………     

 ตามท่ี โรงเรียน....................................................... ได้จัดจ้าง ................................................................ 
จาก ...........(ระบุชื่อผู้รับจ้าง)...................................ตามสัญญา/บันทึกข้อตกลง/ใบสั่งจ้าง เลขที่............../.............. 
ลงวันที่ ....................................... ครบก าหนดส่งมอบวันที่..............................................  

 บัดนี้  ผู้รับจ้าง ได้จัดส่ง/ท างาน ........................................................... ตาม  ใบส่งมอบงาน/ ใบส่งของ  

ของผู้รับจ้าง เล่มที่ .............. เลขที่ ........................  ลงวันที่ .............................................  

 การจ้างรายนี้  ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง คือ ........................................................ ..................................... 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ..................................... แลว้  ปรากฏว่า งานเสร็จ 
เรียบร้อยถูกต้อง ตามสัญญา/บันทึกข้อตกลง/ใบสั่งจ้าง ทุกประการ  เมื่อวันที่...........................................................  
โดยส่งมอบเกินก าหนด จ านวน...........วัน คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ค่าปรับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น................บาท  
จึงออกหนังสือส าคัญ ฉบับนี้ให้ไว้  วันที่ .................................................. ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
 ................................ บาท  (...................................................)  ตามสัญญา/บันทึกข้อตกลง/ใบสั่งจ้าง 

 จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ................................................... เพื่อโปรดทราบ ตามนัย 
ข้อ 175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
 
 
        ลงชื่อ………………..….……………….…ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ   
                                            (………..………………….…………..) 

           ลงชื่อ………………………..………….….กรรมการ   
                                         (…………..……….……....………….) 

              ลงชื่อ………………..…………..………..กรรมการ                                            
                                            (………….…..…………..…………..) 
 
 
 

 
 กรณีการจัดจ้างคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินทั้งหมด 

          หมายเหต ุ ใช้กับการจัดจ้างพัสดุ (ท่ีมิใช่งานก่อสร้าง) 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง ส าหรับงานจ้าง 
 

                                           

                      บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียน.............................................................................................………………………………………   
ที…่…………………………………….............................................วันที่ ………………………………………………………………… 
เรื่อง   รายงานผลการตรวจรับพัสดุและอนุมัติจ่ายเงิน 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียน ............................................................... 

 ตามท่ี  โรงเรียน.......................................................  ได้จัดจ้าง ตามสัญญา/บันทึกข้อตกลง/ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ ............/........... ลงวันที่..................................... ครบก าหนดส่งมอบวันที่ ......................................................  

 บัดนี้  ผู้รับจ้าง  ได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้ว  เมื่อวันที่ ....................................................... ตาม  
ใบส่งมอบงาน/ ใบส่งของ เล่มที่........ เลขท่ี................. ลงวันที่................................ และคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ 
ได้ท าการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ......................................................ไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว ดังหลักฐานที่แนบ 
ปรากฏว่า  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุเกินก าหนดการส่งมอบ  เป็นเวลา.................... วัน คดิค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1  
แต่ไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท ค่าปรับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น...............................บาท   เห็นควรเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง  
ตาม ใบสั่งจ้าง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 มูลค่าสินค้า      .................................. บาท 
 บวก    ภาษีมูลค่าเพ่ิม     .................................. บาท 
     รวมจ านวนเงินที่ขอเบิก    .................................. บาท 
 หัก      ภาษีเงินได้  .................................. บาท 
      ค่าปรับ  .................................. บาท 
      คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน            .................................. บาท  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรด 
 1. ทราบผลการตรวจรับ 

    2. อนุมัติจ่ายเงิน  จ านวน ........................ บาท                                          
             โดยหักภาษีเงินได้             จ านวน ........................ บาท         
 

* ทราบ 
* อนุมัติ 

         
             (ลงชื่อ)................................................. 

ลงชื่อ ................................................. เจ้าหน้าที่             ผู้อ านวยการโรงเรียน............................... 

ลงชื่อ ................................................. หัวหน้าเจ้าหน้าที่         

ลงชื่อ ................................................. รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 



แผนงาน .................................................................... งาน...........................................................................
กิจกรรม ................................................................. โครงการ.................................................................

ที่ รายการ ชื่อร้านค้า/ผู้รับจ้าง เลขทีใ่บส่งของ เลขทีบ่ัญชี ธนาคาร สาขา รับเช็ค จ านวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษี ค่าปรับ คงเหลือ
1 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต บริษัท ทริปเปิลที กรุงเทพ ถนนแจ้ง 1,284.00 84.00        12.00    1,272.00

วฒันะ

(หน่ึงพันสองรอ้ยแปดสิบสี่บาทถ้วน ) 1,284.00   84.00         12.00     -    1,272.00   

ลงชื่อ ผู้เบิก
( .............................................. )

                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน....................................................

หน้างบรายการเบิกเงินงบประมาณ

ส่วนราชการ  โรงเรียน................................   อ าเภอ............................   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ..................

รวมเงนิทั้งสิ้น



๑๑๘ 
เอกสารประกอบการสร้างข้อมูลหลัก 

-  ให้ส่งเอกสารร้านค้า  (ฉบับถ่ายส าเนา ต้องชัดเจน ไม่ลาง ไม่จาง)    จ านวน ๒ ชุด  
-  ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
-  โรงเรียนจัดท าหนังสือน าส่ง สพป.ปทุมธานี เขต 2 

๑. บุคคลธรรมดา/ร้านค้า 
     1.1  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน      
     1.2  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
     1.3  ส ำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำร  / และ ชื่อบัญชีภำษำอังกฤษ 
     1.4  ส ำเนำทะเบียนพำณิชย์ หรือส ำเนำทะเบียนร้ำนค้ำ / และ ชื่อร้ำนภำษำอังกฤษ 
     1.5  ส ำเนำใบภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภ.พ.20   
           - เบอร์โทรศัพท ์, เบอร์โทรสำร 
           - รหัสไปรษณีย์ 
           - ชื่อร้านค้า  เป็นภาษาอังกฤษ กรณีเป็นร้านค้า 
   -  ชื่อบัญชีธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ 
           - สัญญาซื้อ/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง  เลขที่...... ลงวันที…่…… 
 

๒. บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (นิติบุคคล) 
     2.1  ส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ/บริษัท/หจก. 
     2.2  ส ำเนำใบภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภ.พ.20 
     2.3  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้จัดกำร 
     2.4  ส ำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำร 

   เบอร์โทรศัพท ์, เบอร์โทรสำร 
           - รหัสไปรษณีย์ 
           - ชื่อบริษัท/หจก.  เป็นภำษำอังกฤษ  
   -  ชื่อบัญชีธนำคำร เป็นภำษำอังกฤษ 
           - สัญญาซื้อ/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง  เลขที่...... ลงวันที…่…… 
 
 


