
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่าง 
การจัดจ้างโดยวธีิตกลงราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



       
บนัทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียน............................................................................................................................................ 

ท่ี...........................................................................วนัท่ี ......................................................................................... 

เร่ือง  รายงานขอ  (  )  ซ้ือ   (   )  จา้ง  ....................................................................................... 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน……………………….. 

  ดว้ยโรงเรียน..............................  มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง  (   )  ซ้ือ  (   )  จา้ง.............................. 
เน่ืองจาก.........................................................จ  านวน.................รายการ  ก าหนดใชง้านภายใน.........................วนั   
จึงรายงานขอจา้ง  ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้  27 และ 
ขอด าเนินการจา้งโดยวธีิตกลงราคา  ขอ้ 19  และ  39  จากเงิน.................................................................................
โครงการ...............................................  เป็นเงิน.......................................................................-บาท  ดงัน้ี 

ท่ี รายการ จ านวนหน่วย 
ราคามาตรฐาน 
หรือราคากลาง 

จ านวนเงิน 
ท่ีขอจา้ง 

     

 (                                                           )  
รวมเงินทั้งส้ิน 

 

                        
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  1. ใหค้วามเห็นชอบ 
  2. แต่งตั้ง     (     )   คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  / งานจา้ง      (     )   ผูต้รวจรับ  ดงัน้ี 

     2.1  ………………………….ต าแหน่ง.........................................ประธานกรรมการ/ผูต้รวจรับ 
     2.2  ………………………….ต าแหน่ง.........................................กรรมการ 
     2.3  ………………………….ต าแหน่ง.........................................กรรมการ 
  3.  แต่งตั้ง......................................................เป็นผูค้วบคุมงานจา้ง (ถา้มี) 
 
(ลงช่ือ).........................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ    -   เห็นชอบ 
(ลงช่ือ).........................................หวัหนา้งานพสัดุ    -   อนุมติั 
(ลงช่ือ)...................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ (ลงช่ือ)........................................................ 
(ลงช่ือ)...................................ผูช่้วยหวัหนา้หน่วยงาน                     (.......................................................) 
       ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียน........................... 
        วนัท่ี...................................................... 
 



 
ค าสั่งโรงเรียน............................. 

ท่ี ............./………..   
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/งานจา้ง 

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

  ดว้ยโรงเรียน.........................  จะด าเนินการจา้ง.................................................................................
อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 34 (7) แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม  
และตามค าสั่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ี 22 / 2546 ลงวนัท่ี 8  กรกฎาคม 2546 เร่ือง มอบ
อ านาจเก่ียวกบัการพสัดุ และการด าเนินการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/งานจา้ง ดงัน้ี 

  1.  ……………………………………………………………ประธานกรรมการ 
  2.  ……………………………………………………………กรรมการ 
  3.   ......................................................................................... ..กรรมการ 
 
  ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้ งปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด และด าเนินการตรวจรับ และรายงานใหเ้สร็จส้ินโดยเร็วท่ีสุด  ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ
พสัดุ   พ.ศ. 2535   และแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 71 
 
  ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
    
     สั่ง  ณ  วนัท่ี............เดือน................ พ.ศ. ……. 
 
 

(...................................................) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน............................... 

 
 
 
 
 



ใบส่ังจ้าง  (กรณีจา้งจากบุคคลธรรมดา) 
 

เลขท่ี ........../……….        เขียนท่ี โรงเรียน.................................... 
 

       วนัท่ี .............เดือน..............................พ.ศ.......... 
เรียน       ................................................... 
 

  ดว้ยโรงเรียน................................................โดยไดรั้บมอบอ านาจจาก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ขอตกลงจา้งท่าน  ตามรายการ ดงัต่อไปน้ี 
 

ท่ี รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วย จ านวนเงิน              
     

              จ านวนเงิน  (                                                                 )  
 

โดยมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจา้งไวต่้อกนั  ดงัน้ี 
  1.  ผูรั้บจา้งตกลงจะท างานจา้งตามรายการท่ีก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อย   และส่งมอบใหแ้ก่ 
โรง เรียน ................................................................ .................. ภายในวนัท่ี..........เดือน...........................................พ.ศ. ........... 

2.  ถา้ผูรั้บจา้งท าผิดขอ้ตกลง หรือไม่ส่งมอบงานจา้งดงักล่าวภายในก าหนด  โรงเรียนมีสิทธิบอกเลิก
ใบสัง่จา้ง  และผูรั้บจา้งยินยอมรับผิดชอบชดใชค่้าเสียหายอนัเกิดจากการท่ีผูรั้บจา้งผิดขอ้ตกลงตามใบสั่งจา้ง   และหรือ
ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงน้ี เน่ืองจากการจา้งใหม่ใหแ้ก่โรงเรียน 
  3.  ในกรณีผูรั้บจา้งส่งมอบงานจา้งดงักล่าวล่าชา้กว่าวนัแลว้เสร็จตามขอ้ตกลง  แต่โรงเรียนยงัมิไดบ้อก
เลิกใบสัง่จา้ง  ผูรั้บจา้งยินยอมใหโ้รงเรียนปรับเป็นรายวนั ในอตัราวนัละ.*................บาท (............................) นบัจากวนั
ถดัจากวนัครบก าหนดจนถึงวนัท่ีงานแลว้เสร็จบริบูรณ์  หรือจนถึงวนัท่ีบอกเลิกใบสัง่จา้ง  ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกใบสัง่จา้ง 

(ลงช่ือ).......................................................ผูว้า่จา้ง       
                                        (.................................................)   
 
  ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว...................(ช่ือบุคคลธรรมดา)..................................อยูบ่า้นเลขท่ี........... 
ต าบล...........................อ  าเภอ................................จงัหวดั........................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี...............................ตกลง
รับจา้งท าการตามรายการ  ราคา และเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้จนแลว้เสร็จ 

 (ลงช่ือ).........................................................ผูรั้บจา้ง 
            ( ................................................... )   

(ลงช่ือ).........................................................พยาน (ลงช่ือ).........................................................พยาน 
              ( ................................................... )                         ( ................................................... ) 
 
หมายเหตุ  1.  ปิดอากรแสตมป์ในอตัรา  1  บาท  ทุกจ านวนเงิน  1,000  บาท หรือ เศษของ  1,000  บาท 
                    * ค านวณค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ  0.1 ของอตัราจา้ง และตอ้งไม่ต ่ากว่าวนัละ  100  บาท 
 



ใบส่ังจ้าง  (กรณีจา้งจากนิติบุคคล) 
 

เลขท่ี ........../……….        เขียนท่ี โรงเรียน.................................... 
 

       วนัท่ี ............เดือน...............................พ.ศ......... 
เรียน       ................................................... 
 

  ดว้ยโรงเรียน................................................โดยไดรั้บมอบอ านาจจาก  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ขอตกลงจา้งท่าน  ตามรายการ ดงัต่อไปน้ี 
 

ท่ี รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วย จ านวนเงิน              
     

              จ านวนเงิน  (                                                                 )  
 

โดยมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจา้งไวต่้อกนั  ดงัน้ี 
  1.  ผูรั้บจา้งตกลงจะท างานจา้งตามรายการท่ีก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อย   และส่งมอบใหแ้ก่ 
โรง เรียน ................................................................ .................. ภายในวนัท่ี..........เดือน...........................................พ.ศ. ................ 

2.  ถา้ผูรั้บจา้งท าผิดขอ้ตกลง หรือไม่ส่งมอบงานจา้งดงักล่าวภายในก าหนด  โรงเรียนมีสิทธิบอกเลิก
ใบสัง่จา้ง  และผูรั้บจา้งยินยอมรับผิดชอบชดใชค่้าเสียหายอนัเกิดจากการท่ีผูรั้บจา้งผิดขอ้ตกลงตามใบสั่งจา้ง   และหรือ
ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงน้ี เน่ืองจากการจา้งใหม่ใหแ้ก่โรงเรียน 
  3.  ในกรณีผูรั้บจา้งส่งมอบงานจา้งดงักล่าวล่าชา้กว่าวนัแลว้เสร็จตามขอ้ตกลง  แต่โรงเรียนยงัมิไดบ้อก
เลิกใบสัง่จา้ง  ผูรั้บจา้งยินยอมใหโ้รงเรียนปรับเป็นรายวนั ในอตัราวนัละ.*................บาท (............................) นบัจากวนั
ถดัจากวนัครบก าหนดจนถึงวนัท่ีงานแลว้เสร็จบริบูรณ์  หรือจนถึงวนัท่ีบอกเลิกใบสัง่จา้ง  ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกใบสัง่จา้ง 

(ลงช่ือ).......................................................ผูว้า่จา้ง       
                                        (.................................................)   
 
  ขา้พเจา้ บริษทั / หา้ง ฯ...................(ช่ือนิติบุคคล).................................ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี........... 
โดย..................................................................ผูมี้อ  านาจผกูพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุน้ส่วน
บริษทั......................................................ท่ี............ลงวนัท่ี.............เดือน..................................พ.ศ. ..............เลขประจ าตวั 
ผูเ้สียภาษี...................................ตกลงรับจา้งท าการตามรายการ  ราคา และเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้จนแลว้เสร็จ 

 (ลงช่ือ).........................................................ผูรั้บจา้ง 
            ( ................................................... )   

(ลงช่ือ).........................................................พยาน (ลงช่ือ).........................................................พยาน 
              ( ................................................... )                         ( ................................................... ) 
หมายเหตุ  1.  ปิดอากรแสตมป์ในอตัรา  1  บาท  ทุกจ านวนเงิน  1,000  บาท หรือ เศษของ  1,000  บาท 
                     * ค านวณค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ  0.1 ของอตัราจา้ง และตอ้งไม่ต ่ากว่าวนัละ  100  บาท 



ใบส่งมอบงาน      (กรณีงานจ้างเหมาทัว่ไป) 

                                                           เขียนท่ีโรงเรียน........................................ 

                                                                         วนัท่ี ................เดือน................................พ.ศ………………… 

เร่ือง      ส่งมอบงานจา้งและแจง้หน้ีขอเบิกเงิน 

เรียน     ผูอ้  านวยการโรงเรียน................................(ผา่นประธานคณะกรรมการตรวจการจา้ง) 

 ตามท่ี  โรงเรียน............................................................ ไดต้กลงใหข้า้พเจา้.......................................... 
ในนาม…………………………………………..จดัท า.............................................................................................. 
ตามใบสั่งจา้ง เลขท่ี .........……./…………….  ลงวนัท่ี......................เดือน.........................................พ.ศ......................     

 บดัน้ี  ขา้พเจา้  ไดป้ฏิบติังานจา้งดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแลว้   จึงขอส่งมอบงานจา้ง เพื่อตรวจรับ และขอเบิก
จ่ายเงิน   จ  านวน...............................บาท    (..................................................................) ต่อไป 

 

                                                                     ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                  (ลงช่ือ) 

                                                                  (……………………………………) 

ผูจ้ดัการ......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตรวจรับพสัดุ  
 

                 เขียนท่ี  โรงเรียน........................................ 
 

             วนัท่ี...............เดือน................................... พ.ศ. ............. 
 

 ดว้ย  .............................................. ไดส่้งมอบพสัดุ............รายการ  ใหโ้รงเรียน..................................... 
ตาม  (   ) ใบสั่งซ้ือ  (   ) ใบสั่งจา้ง    เลขท่ี.......... /……. ลงวนัท่ี............เดือน.................................พ.ศ. ............
เพื่อให ้  (     )   ผูต้รวจรับ    (    )   คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ      ท  าการตรวจรับพสัดุแลว้ปรากฏผล ดงัน้ี 
 1. ครบก าหนดวนัท่ี .................เดือน..........................พ.ศ............................ 
 2. ส่งมอบ เม่ือวนัท่ี ..................เดือน..........................พ.ศ........................... 
 3. ไดต้รวจรับพสัดุตามใบส่งของ  / ใบส่งมอบงาน    เลขท่ี.........../...........  ลงวนัท่ี..............................      
 ณ  โรงเรียนบา้น................................................................ 
 4. ไดต้รวจรับและใหถื้อวา่        (  )    ถูกตอ้ง จ านวน............รายการ      (      )   ไม่ถูกตอ้ง    
จ านวน..................รายการ   ตั้งแต่วนัท่ี.............................................เกินก าหนด.......................วนั 
 5.  ไดเ้ชิญผูช้  านาญการมาปรึกษาดว้ย  คือ.................................................. 
 6.  ไดม้อบพสัดุไวต่้อเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

    ลงช่ือ................................................. ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
           (..........................................)   
ลงช่ือ..................................................กรรมการ 
         (..............................................) 
ลงช่ือ..................................................กรรมการ 
         (..............................................) 
ลงช่ือ..................................................ผูค้วบคุมงาน (ถา้มี) 
          (.............................................) 
 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
      คณะกรรมการ ฯ   ไดต้รวจรับพสัดุถูกตอ้ง และ ไดรั้บมอบพสัดุดงักล่าวแลว้   ซ่ึงจะตอ้งจ่ายเงินให้แก่   
(   )  ผูข้าย    (   )  ผูรั้บจา้ง     เป็นเงิน......................................บาท 
         -   ทราบ 
(ลงช่ือ).........................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ    -   อนุมติั 
(ลงช่ือ)...................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ (ลงช่ือ)........................................................ 
(ลงช่ือ)....................................รองผอ.โรงเรียน                                 (.......................................................) 
       ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียน........................... 
        วนัท่ี...................................................... 



ใบส่งมอบงาน  (กรณีงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง) 

                                                           เขียนท่ีโรงเรียน........................................ 

                                                                         วนัท่ี ................เดือน................................พ.ศ………………… 

เร่ือง      ส่งมอบงานก่อสร้าง  และแจง้หน้ีขอเบิกเงิน 

เรียน     ผูอ้  านวยการโรงเรียน................................ 

 ตามท่ี  โรงเรียน............................................................ ไดต้กลงใหข้า้พเจา้ในนาม……………………………

ท าการ...........................................................ของ...................................อ าเภอ...................................จงัหวดั.............. 
ตาม  (   )  ใบสั่งจา้ง   (   ) บนัทึกตกลงจา้ง  (   )  สัญญาจา้ง   เลขท่ี ...…./…….  ลงวนัท่ี........เดือน...................พ.ศ......
ในราคา....................................บาท (.........................................................)  นั้น 

 บดัน้ี  ขา้พเจา้ ไดท้  าการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้  ขอให้ท าการตรวจรับงานจา้ง  งวดท่ี.......................และ
ขอเบิกเงินค่าจา้งใหก้บัขา้พเจา้  เป็นเงิน...............................บาท    (..................................................................)  

 

                                                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                              

                                                                    (……………………………………) 

ผูจ้ดัการ......................................... 

              ประทบัตรา  (ถา้มี) 

 

บันทกึผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
          ขอรับรองวา่ ผูรั้บจา้งไดท้  างานแลว้เสร็จ 
ตั้งแต่วนัท่ี....................................และงานแลว้เสร็จ 
  (   )  ภายในก าหนด 
  (   )  เกินก าหนดสัญญา  จ  านวน..............วนั 
 

                        (ลงช่ือ)........................................ 
                                   (......................................) 
                        วนัท่ี........................................... 
 

ค าส่ังประธานกรรมการตรวจการจ้าง 
นดัคณะกรรมการ  ไปตรวจรับงาน 

วนัท่ี…………………………….เวลา.......................... 
ณ................................................. 
 
                         (ลงช่ือ)........................................ 
                                   (......................................) 
                        วนัท่ี........................................... 
คณะกรรมการ ฯ รับทราบ 
1. ........................................   2. ................................... 
3. .......................................    4. .................................. 

 



ใบตรวจการจ้างและรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง (กรณจ้ีางปรับปรุงอาคาร ฯ) 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 

 

         เขียนท่ีโรงเรียน.................................. 
        วนัท่ี............เดือน..........................พ.ศ. .......... 
  ตามท่ีโรงเรียน................................................ไดท้  าสัญญาจา้ง / ใบสั่งจา้ง.....................................  
ท าการก่อสร้าง.....................................................ตาม  (   )  สัญญาจา้ง  (   )  ใบสั่งจา้ง  เลขท่ี............/.................. 
 ลงวนัท่ี.............เดือน.................พ.ศ. .......... ครบก าหนดสัญญาวนัท่ี............................................ 
  บดัน้ีผูรั้บจา้งไดท้  างาน งวดท่ี................คือ ไดท้  าการ...................................................................... 
ตามหนงัสือส่งงานของผูรั้บจา้งลงวนัท่ี............................................................. 
  การจา้งรายการน้ีไดส้ั่งแกไ้ขเปล่ียนแปลง  คือ.......................................................................... 
  คณะกรรมการตรวจการจา้ง ไดต้รวจรับงานเม่ือวนัท่ี..................................................แลว้ปรากฏวา่ 
งานเสร็จเรียบร้อยถูกตอ้งตามสัญญา งวดท่ี........... ทุกประการ  ตั้งแต่วนัท่ี............................................................. 
จึงออกหนงัสือส าคญัฉบบัน้ีใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี..................................................................ผูรั้บจา้งควรไดรั้บเงินค่าจา้ง 
เป็นจ านวนเงิน.........................บาท (........................................................)  ตามสัญญาจา้ง 
  จึงขอเสนอรายงานต่อผูอ้  านวยการโรงเรียน................................เพื่อโปรดทราบตามนยัขอ้ 72(4) 
แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
 

ลงช่ือ................................................. ประธานกรรมการ 
           (..........................................)   
ลงช่ือ..................................................กรรมการ 

          (..............................................) 
ลงช่ือ..................................................กรรมการ 
         (..............................................) 

 

เรียน    ผูอ้  านวยการโรงเรียน......................... 
            เพื่อโปรดทราบผลการตรวจการจา้ง  
 

(ลงช่ือ)......................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
           (.....................................)     -   ทราบ 
(ลงช่ือ)......................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ     (ลงช่ือ)..................................................... 
            (....................................)        (............................................) 
วนัท่ี..................................................        ต  าแหน่ง.............................................. 
            วนัท่ี................................................... 
 



 

      บันทกึข้อความ                 

ส่วนราชการ   โรงเรียน............................................................................................................................................ 

ท่ี...........................................................................วนัท่ี ......................................................................................... 

เร่ือง  ขออนุมติัเบิกจ่ายเงิน............................................................................................. 
 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน……………………….. 

  ตามท่ีโรงเรียนไดจ้ดัซ้ือ/จดัจา้ง............................................จ  านวน....................................รายการ  
จาก.................................................................จ  านวนเงิน.....................บาท(..............................................................) 
ตามใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง หรือสัญญาซ้ือขาย/สัญญาจา้ง เลขท่ี...............ลงวนัท่ี...............................................................
จากเงิน............................ ประเภทเงิน.....................โครงการ............................................................นั้น 

บดัน้ี ผูข้าย/ผูรั้บจา้ง ไดส่้งมอบพสัดุถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย 

การพสัดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

เห็นควร เบิกจ่ายใหแ้ก่ผูข้าย/ผูรั้บจา้ง ตามใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้ง หรือสัญญาซ้ือขาย/สัญญาจา้ง  โดย 

ละเอียด  ดงัน้ี 
  จ านวนเงินขอเบิก ................................................................บาท 
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ................................................................บาท 
  มูลค่าสินคา้  ................................................................บาท 
  หัก ภาษี ณ ท่ีจ่าย  ................................................................บาท 
  หัก ค่าปรับ  ................................................................บาท 
  คงเหลือจ่ายจริง  ................................................................บาท 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมติั 

(ลงช่ือ)...............................................เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

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

                  วนัท่ี....................................... 

   -  อนุมติั 
(ลงช่ือ)........................................... 

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

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียน.................... 
วนัท่ี.............................................. 

 



ท่ี ........./………                      โรงเรียน........................................... 

         ........................................................
  

                                 ......................................... 
 

เร่ือง   แจง้การเรียกค่าปรับ 
 

เรียน   (กรรมการผูจ้ดัการบริษทั/หุน้ส่วนผูจ้ดัการหา้งหุน้ส่วนจ ากดั/เจา้ของสถานการคา้) 
 

อา้งถึง  สัญญาจา้ง/ใบสั่งจา้ง  เลขท่ี.............../..............ลงวนัท่ี..................................... 
 

 ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง โรงเรียน................................................ไดว้า่จา้ง.........(บริษทั,หา้ง,ร้าน) 
...........................ใหท้  าการ..................................................................ในราคา..........................................บาท
(...............................................) ก าหนดท างานให้แลว้เสร็จ ภายในวนัท่ี...............................ความแจง้แลว้นั้น 
 

 บดัน้ี ก าหนดเวลาดงักล่าวไดล่้วงเลยมาแลว้ แต่ปรากฏวา่งานจา้งดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จบริบูรณ์  
ตามสัญญาจา้ง โรงเรียน....................................................จึงขอเรียกค่าปรับตามสัญญาจา้ง/ใบสั่งจา้ง เป็นรายวนั   
วนัละ..............................บาท (...............................................) นบัแต่วนัท่ีล่วงเลยก าหนดวนัแลว้เสร็จตามสัญญา 
เป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ีท างานแลว้เสร็จบริบูรณ์ 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
                                                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                            (....................................................) 
                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียน..................... 
 
 

ฝ่ายธุรการ 
โทร. ……………………. 
โทรสาร............................ 
 
 
 
 



ท่ี ........./………                      โรงเรียน........................................... 

         ........................................................
  

                                         ......................................... 
 

เร่ือง   แจง้สงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ 
 

เรียน   (กรรมการผูจ้ดัการบริษทั/หุน้ส่วนผูจ้ดัการหา้งหุน้ส่วนจ ากดั/เจา้ของสถานการคา้) 
 

อา้งถึง  สัญญาจา้ง/ใบสั่งจา้ง  เลขท่ี.............../..............ลงวนัท่ี..................................... 
 

 ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง โรงเรียน.......................................ไดท้  าสัญญาจา้ง.........(บริษทั,ห้าง,ร้าน) 
...........................ใหท้  าการ...................................................................ในราคา..........................................บาท
(...............................................) ก าหนดท างานให้แลว้เสร็จ ภายในวนัท่ี...............................ความแจง้แลว้นั้น 
 

 บดัน้ี .........(บริษทั,หา้ง,ร้าน) .........ไดท้  างานล่วงเลยก าหนดเวลาแลว้เสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาจา้ง
เป็นเวลา.............วนั โรงเรียน....................................................จึงขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาจา้งเป็น 
รายวนั   วนัละ........................บาท (...............................................) นบัแต่วนัท่ีล่วงเลยก าหนดวนัแลว้เสร็จตาม
สัญญาจา้ง เป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ีงานแลว้เสร็จบริบูรณ์ รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งส้ิน...............บาท(......................) 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโรงเรียนขอสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับตามจ านวนดงักล่าว 
 
                                                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                            (....................................................) 
                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียน..................... 
 
 

ฝ่ายธุรการ 
โทร. ……………………. 
โทรสาร............................ 

 
 
 
 



 

        บันทกึข้อความ              (จา้งกรณีจ าเป็นและเร่งด่วน)   

ส่วนราชการ   โรงเรียน............................................................................................................................................ 

ท่ี...........................................................................วนัท่ี ......................................................................................... 

เร่ือง  รายงานขอความเห็นชอบตามระเบียบ ขอ้  39  วรรคสอง 
 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน……………………….. 

  ดว้ย................................................................ไดด้ าเนินการจา้ง....................................................  
ท าการ..................................................................................ตาม.......(ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ) ... ...เลขท่ี.../........ 
วนัท่ี......................................................................โดยไดด้ าเนินการจา้งไปก่อนเพราะไม่อาจเสนอขอจา้งตามปกติได้
เน่ืองจาก..........................(เหตุผลความจ าเป็นท่ีท าใหต้อ้งจา้งเร่งด่วนโดยไม่ไดค้าดหมายไว.้.......................... 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ โดยใหถื้อรายงานน้ีเป็นหลกัฐานการตรวจรับตาม 
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.2535  ขอ้  39  วรรคสอง 

(ลงช่ือ)....................................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

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

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

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน............................... 

 โปรดพิจารณา 
 1.  ใหค้วามเห็นชอบการจา้งดงักล่าวขา้งตน้ 
 2.  อนุมติัให้จ่ายเงินจ านวน..............................บาท (.................................................................................)  
จากเงิน............................................................ใหแ้ก่................................................................. 

(ลงช่ือ)......................................เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

(ลงช่ือ)......................................รอง ผอ.โรงเรียน 

 

-  เห็นชอบ 

-   อนุมติั.............. 

(ลงช่ือ)........................................... 

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

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียน.................... 
วนัท่ี.............................................. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
การจัดซ้ือโดยวธีิตกลงราคา 

 
 
 
 
 



       
บนัทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียน.............................................................................................................................................. 

ท่ี...........................................................................วนัท่ี ............................................................................................. 

เร่ือง  รายงานขอซ้ือ........................................................ 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน............................................. 

  ดว้ยโรงเรียน..................................  มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัซ้ือ..................................................... 
เน่ืองจาก...........................................................จ  านวน..................รายการ   ก าหนดใชภ้ายใน.............................. วนั 
จึงรายงานขอซ้ือตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้  27  และขอ
ด าเนินการซ้ือโดยวธีิตกลงราคา ขอ้ 19  และขอ้  39   จากเงิน...................................................................................
โครงการ.........................................................................เป็นเงิน.............................................-บาท  ดงัน้ี 

ท่ี รายการ จ านวนหน่วย 
ราคามาตรฐาน 
หรือราคากลาง 

จ านวนเงิน 
ท่ีขอซ้ือ 

     

 (                                                                    )  
รวม 

 

                        
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  1. ใหค้วามเห็นชอบ 
  2. แต่งตั้ง     (     )   คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ       (     )   ผูต้รวจรับ  ดงัน้ี 

     2.1  …………………………….ต าแหน่ง........................................ประธานกรรมการ/ผูต้รวจรับ 
     2.2  …………………………….ต าแหน่ง.........................................  กรรมการ
     2.3  …………………………….ต าแหน่ง.........................................  กรรมการ 
  3.  แต่งตั้ง......................................................เป็นผูค้วบคุมงาน (ถา้มี) 

                -  เห็นชอบ 
(ลงช่ือ).........................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ           -  อนุมติั 
(ลงช่ือ)...................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ (ลงช่ือ)...................................... 
(ลงช่ือ)....................................รอง ผอ.โรงเรียน                           (.............................................) 

        ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียน........................ 
        วนัท่ี...................................................... 
 



 
ค าสั่งโรงเรียน............................ 

ท่ี                /    
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

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

  ดว้ยโรงเรียน...............  จะด าเนินการจดัซ้ือ..................................................................................
อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 34 (7) แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม  
และตามค าสั่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ี 22/2546 ลงวนัท่ี 8  กรกฎาคม 2546 เร่ือง มอบ
อ านาจเก่ียวกบัการพสัดุ และการด าเนินการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ดงัน้ี 

  1.  …………………………………………………………   ประธานกรรมการ 
  2.  …………………………………………………………   กรรมการ 
  3.   .........................................................................................   กรรมการ 
 
  ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้ งปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด และด าเนินการตรวจรับ และรายงานใหเ้สร็จส้ินโดยเร็วท่ีสุด  ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ
พสัดุ   พ.ศ. 2535   และแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 71 
 
  ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
    
     สั่ง  ณ  วนัท่ี..........เดือน....................... พ.ศ. ……. 
 
 

(.......................................................) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน......................... 

 
 

 



ใบส่ังซ้ือ   (กรณีซ้ือจากบุคคลธรรมดา) 

เลขท่ี .......... / ……..       เขียนท่ี โรงเรียน.......................................... 
 

       วนัท่ี ...........เดือน........................พ.ศ. ……….. 
เรียน       ................................................... 
 

  ดว้ยโรงเรียน..........................................โดยไดรั้บมอบอ านาจจาก................................................
ขอตกลงซ้ือส่ิงของจากท่าน  ตามรายการ  ดงัต่อไปน้ี  

ท่ี รายละเอียดของพสัดุ จ านวนหน่วย หน่วยละ จ านวนเงิน              
 

 
    

 จ านวนเงิน    (                                                                          ) รวมเงิน  
โดยมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการซ้ือไวต่้อกนั  ดงัน้ี 
  1.  ผูข้ายตกลงจะส่งมอบส่ิงของใหแ้ก่โรง เรียน ............................................................................................................................................  
 ณ  ท่ี................................................................................ ภายในวนัท่ี..........เดือน..............พ.ศ. ........... 

2.  ถา้ผูข้ายไม่ส่งมอบส่ิงของ  หรือส่งมอบส่ิงของไม่ถูกตอ้งตามรายการ  หรือเวลาท่ีก าหนดไว ้
ตามใบสั่งซ้ือ  โรงเรียนมีสิทธิยกเลิกใบสั่งซ้ือน้ีทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้  และผูข้ายยินยอมรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอันเกิดจากการท่ีผูข้ายผิดข้อตกลงตามใบสั่งซ้ือ   และหรือราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากราคาท่ีก าหนดไวใ้น 
ขอ้ตกลงน้ี เน่ืองจากการซ้ือใหม่ใหแ้ก่โรงเรียน 
  3.  ในกรณีผูข้ายส่งของล่วงพน้ก าหนดก็ดี  หรือโรงเรียนใชสิ้ทธิบอกเลิกใบสั่งซ้ือเม่ือพน้ก าหนด
ส่งของแลว้ก็ดี  ผูข้ายยินยอมให้โรงเรียนปรับเป็นรายวนั ในอตัราร้อยละ  0.2 ของราคาส่ิงของท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 
นบัจากวนัถดัจากวนัครบก าหนดจนถึงวนัท่ีผูข้ายไดน้ าส่ิงของมาส่งใหจ้นถูกตอ้งครบถว้นหรือวนับอกเลิกใบสั่งซ้ือ 

(ลงช่ือ).......................................................ผูซ้ื้อ       
                                        (.................................................)   
  ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว...................(ช่ือบุคคลธรรมดา)..................................อยูบ่า้นเลขท่ี........... 
ต าบล...........................อ าเภอ................................จงัหวดั...............................เลขทะเบียนพาณิชย.์............................. 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี...........................................ตกลงขายส่ิงของตามรายการ  ราคา และเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ 

 (ลงช่ือ).........................................................ผูข้าย 
            ( ................................................... )   

(ลงช่ือ).........................................................พยาน 
            ( ................................................... ) 

(ลงช่ือ).........................................................พยาน 
            ( ................................................... ) 



ใบส่ังซ้ือ   (กรณีซ้ือจากนิติบุคคล) 

เลขท่ี .......... / ……..       เขียนท่ี โรงเรียน.......................................... 
 

       วนัท่ี ...........เดือน........................พ.ศ. ……….. 
เรียน       ................................................... 
 

  ดว้ยโรงเรียน..........................................โดยไดรั้บมอบอ านาจจาก................................................
ขอตกลงซ้ือส่ิงของจากท่าน  ตามรายการ  ดงัต่อไปน้ี  

ท่ี รายละเอียดของพสัดุ จ านวนหน่วย หน่วยละ จ านวนเงิน              
 

 
    

 จ านวนเงิน    (                                                                          ) รวมเงิน  
โดยมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการซ้ือไวต่้อกนั  ดงัน้ี 
  1.  ผูข้ายตกลงจะส่งมอบส่ิงของใหแ้ก่โรง เรียน ............................................................................................................................................  
 ณ  ท่ี................................................................................ ภายในวนัท่ี..........เดือน..............พ.ศ. ........... 

2.  ถา้ผูข้ายไม่ส่งมอบส่ิงของ  หรือส่งมอบส่ิงของไม่ถูกตอ้งตามรายการ  หรือเวลาท่ีก าหนดไว ้
ตามใบสั่งซ้ือ  โรงเรียนมีสิทธิยกเลิกใบสั่งซ้ือน้ีทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้  และผูข้ายยินยอมรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอันเกิดจากการท่ีผูข้ายผิดข้อตกลงตามใบสั่งซ้ือ   และหรือราคาท่ีเพิ่มข้ึนจากราคาท่ีก าหนดไวใ้น 
ขอ้ตกลงน้ี เน่ืองจากการซ้ือใหม่ใหแ้ก่โรงเรียน 
  3.  ในกรณีผูข้ายส่งของล่วงพน้ก าหนดก็ดี  หรือโรงเรียนใชสิ้ทธิบอกเลิกใบสั่งซ้ือเม่ือพน้ก าหนด
ส่งของแลว้ก็ดี  ผูข้ายยินยอมให้โรงเรียนปรับเป็นรายวนั ในอตัราร้อยละ  0.2 ของราคาส่ิงของท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 
นบัจากวนัถดัจากวนัครบก าหนดจนถึงวนัท่ีผูข้ายไดน้ าส่ิงของมาส่งใหจ้นถูกตอ้งครบถว้นหรือวนับอกเลิกใบสั่งซ้ือ 

(ลงช่ือ).......................................................ผูซ้ื้อ       
                                        (.................................................)   
  ขา้พเจา้ บริษทั/หา้งฯ...............(ช่ือนิติบุคคล)..................ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี......................... 
โดย....................................................ผูมี้อ  านาจผกูพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุน้ส่วน
บริษทั........................................................ท่ี.............ลงวนัท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. ............................. 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี...........................................ตกลงขายส่ิงของตามรายการ  ราคา และเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ 

 (ลงช่ือ).........................................................ผูข้าย 
            ( ................................................... )   

(ลงช่ือ).........................................................พยาน  (ลงช่ือ).........................................................พยาน 
          ( ................................................... )                              ( ................................................... ) 

 
 



ใบตรวจรับพสัดุ  
 

                 เขียนท่ี  โรงเรียน........................................ 
 

             วนัท่ี............เดือน..............................พ.ศ. ................... 
 

 ดว้ย  .............................................. ไดส่้งมอบพสัดุ............รายการ  ใหโ้รงเรียน..................................... 
ตาม  (   ) ใบสั่งซ้ือ  (   ) ใบสั่งจา้ง    เลขท่ี.......... /……. ลงวนัท่ี............เดือน.................................พ.ศ. ............
เพื่อให ้  (     )   ผูต้รวจรับ    (    )   คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ      ท  าการตรวจรับพสัดุแลว้ปรากฏผล ดงัน้ี 
 1. ครบก าหนดวนัท่ี .................เดือน..........................พ.ศ............................ 
 2. ส่งมอบ เม่ือวนัท่ี ..................เดือน..........................พ.ศ........................... 
 3. ไดต้รวจรับพสัดุตามใบส่งของ  / ใบแจง้หน้ี    เลขท่ี.........../...........  ลงวนัท่ี..............................      
 ณ  โรงเรียนบา้น................................................................ 
 4. ไดต้รวจรับและใหถื้อวา่        (  )    ถูกตอ้ง จ านวน............รายการ      (      )   ไม่ถูกตอ้ง    
จ านวน..................รายการ   ตั้งแต่วนัท่ี.............................................เกินก าหนด.......................วนั 
 5.  ไดเ้ชิญผูช้  านาญการมาปรึกษาดว้ย  คือ............................................  

6.  ไดม้อบพสัดุไวต่้อเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

    ลงช่ือ................................................. ประธานกรรมการ / ผูต้รวจรับ 
           (..........................................)   
ลงช่ือ..................................................กรรมการ 
         (..............................................) 
ลงช่ือ..................................................กรรมการ 
         (..............................................) 
 
 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
      คณะกรรมการ ฯ   ไดต้รวจรับพสัดุถูกตอ้ง และ ไดรั้บมอบพสัดุดงักล่าวแลว้   ซ่ึงจะตอ้งจ่ายเงินให้แก่   
(   ) ผูข้าย    (   ) ผูรั้บจา้ง     เป็นเงิน......................................บาท 
         -   ทราบ 
(ลงช่ือ).........................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ    -   อนุมติั 
(ลงช่ือ)...................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ (ลงช่ือ)........................................................ 
(ลงช่ือ)....................................รอง ผอ.โรงเรียน                               (.......................................................) 
       ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียน........................... 
        วนัท่ี...................................................... 
 



ท่ี ........./………                      โรงเรียน........................................... 

         ........................................................
  

                                 ......................................... 
 

เร่ือง   แจง้การเรียกค่าปรับ 
 

เรียน   (กรรมการผูจ้ดัการบริษทั/หุน้ส่วนผูจ้ดัการหา้งหุน้ส่วนจ ากดั/เจา้ของสถานการคา้) 
 

อา้งถึง  สัญญาซ้ือขาย/ใบสั่งซ้ือ  เลขท่ี.............../..............ลงวนัท่ี..................................... 
 

 ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง โรงเรียน................................................ไดต้กลงซ้ือ......... ..............................
จ  านวน................รายการ จาก ............................(บริษทั,หา้ง,ร้าน)....................ในราคา....................................บาท
(....................................................) ก าหนดส่งมอบส่ิงของใหถู้กตอ้งครบถว้น ภายในวนัท่ี.....................................
ความแจง้แลว้นั้น 
 

 บดัน้ี ก าหนดเวลาดงักล่าวไดล่้วงเลยมาแลว้ แต่ปรากฏวา่....................(บริษทั,หา้ง,ร้าน)....................
ยงัไม่ไดส่้งมอบส่ิงของท่ีตกลงซ้ือ .............รายการ รวมเป็นเงิน..............................บาท(..........................................) 
โรงเรียน..........................................จึงขอเรียกค่าปรับตามสัญญาซ้ือขาย/ใบสั่งซ้ือ ในอตัราร้อยละ  0.2 ของราคา
ส่ิงของท่ียงัไม่ไดรั้บมอบนบัแต่วนัถดัจากวนัครบก าหนดตามสัญญาซ้ือขาย/ใบสั่งซ้ือจนถึงวนัท่ี..................(บริษทั,
หา้ง,ร้าน)..............ไดน้ าส่ิงของจดัส่งใหถู้กตอ้งครบถว้น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
                                                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                            (....................................................) 
                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียน..................... 
 
 

ฝ่ายธุรการ 
โทร. ……………………. 
โทรสาร............................ 
 
 



                                        (กรณผู้ีขายส่งมอบเกนิก าหนดตามสัญญาคร้ังเดียว) 

ท่ี ........./………                      โรงเรียน........................................... 

         ........................................................
  

                                         ......................................... 
 

เร่ือง   แจง้สงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ 
 

เรียน   (กรรมการผูจ้ดัการบริษทั/หุน้ส่วนผูจ้ดัการหา้งหุน้ส่วนจ ากดั/เจา้ของสถานการคา้) 
 

อา้งถึง  สัญญาซ้ือขาย/ใบสั่งซ้ือ  เลขท่ี.............../..............ลงวนัท่ี..................................... 
 

 ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง โรงเรียน.......................................ไดต้กลงซ้ือ................... ...........................
จ  านวน....................รายการ จาก.........(บริษทั,หา้ง,ร้าน) .........................ในราคา..........................................บาท
(...............................................) ก าหนดส่งมอบส่ิงของให้ถูกตอ้งครบถว้น ภายในวนัท่ี........................................
โดยค่าปรับคิดเป็นรายวนั ในอตัราร้อยละ 0.2 ของราคาส่ิงของท่ียงัไม่ไดรั้บมอบความแจง้แลว้นั้น 
 

 โรงเรียน....................................................ไดรั้บมอบส่ิงของท่ีตกลงซ้ือถูกตอ้งครบถว้น ตามสัญญา
ซ้ือขาย/ใบสั่งซ้ือ เม่ือวนัท่ี...............................ซ่ึงเกินก าหนดส่งมอบเป็นเวลา.............วนั ค่าปรับวนัละ..............บาท
คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งส้ิน.......................บาท (...................................................................) 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโรงเรียนขอสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับตามจ านวนดงักล่าว 
 
                                                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                            (....................................................) 
                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียน..................... 
 
 

ฝ่ายธุรการ 
โทร. ……………………. 
โทรสาร............................ 
 
 



                                      (กรณผู้ีขายส่งมอบเกนิก าหนดตามสัญญาหลายคร้ัง) 

ท่ี ........./………                      โรงเรียน........................................... 

         ........................................................
                                          ......................................... 
เร่ือง   แจง้สงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ 

เรียน   (กรรมการผูจ้ดัการบริษทั/หุน้ส่วนผูจ้ดัการหา้งหุน้ส่วนจ ากดั/เจา้ของสถานการคา้) 
อา้งถึง  สัญญาซ้ือขาย/ใบสั่งซ้ือ  เลขท่ี.............../..............ลงวนัท่ี..................................... 
 

 ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง โรงเรียน.......................................ไดต้กลงซ้ือ................... ...........................
จ  านวน....................รายการ จาก.........(บริษทั,หา้ง,ร้าน) .........................ในราคา..........................................บาท
(...............................................) ก าหนดส่งมอบส่ิงของให้ถูกตอ้งครบถว้น ภายในวนัท่ี........................................
โดยค่าปรับคิดเป็นรายวนั ในอตัราร้อยละ 0.2 ของราคาส่ิงของท่ียงัไม่ไดรั้บมอบความแจง้แลว้นั้น 
 โรงเรียน....................................................ไดรั้บมอบส่ิงของท่ีตกลงซ้ือถูกตอ้งครบถว้น ตามสัญญา
ซ้ือขาย/ใบสั่งซ้ือ  จ  านวน................คร้ัง ดงัน้ี 
 1.รายการท่ี........... เป็นราคาส่ิงของท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน...............................................บาท
ไดรั้บมอบส่ิงของถูกตอ้งครบถว้นเม่ือวนัท่ี...............................ซ่ึงไม่เกินก าหนดเวลาส่งมอบ 
 2.รายการท่ี........... เป็นราคาส่ิงของท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน...............................................บาท
ไดรั้บมอบส่ิงของถูกตอ้งครบถว้นเม่ือวนัท่ี....................................ซ่ึงเกินก าหนดเวลาส่งมอบเป็นเวลา.............วนั 
ค่าปรับวนัละ..............บาท คิดเป็นเงินค่าปรับจ านวน.......................บาท (............................................................) 

3.รายการท่ี........... เป็นราคาส่ิงของท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน...............................................บาท 
ไดรั้บมอบส่ิงของถูกตอ้งครบถว้นเม่ือวนัท่ี....................................ซ่ึงเกินก าหนดเวลาส่งมอบเป็นเวลา.............วนั 
ค่าปรับวนัละ..............บาท คิดเป็นเงินค่าปรับจ านวน.......................บาท (............................................................)
รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งส้ิน.......................บาท (............................................................) 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโรงเรียนขอสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับตามจ านวนดงักล่าว 
                                                                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                            (....................................................) 
                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียน..................... 
 
 

ฝ่ายธุรการ 
โทร. ……………………. 
โทรสาร............................ 



  
บันทกึข้อความ   (ซ้ือกรณีจ าเป็นและเร่งด่วน)

   

ส่วนราชการ   โรงเรียน.......................................................................................................................................... 

ท่ี...........................................................................วนัท่ี ......................................................................................... 

เร่ือง  รายงานขอความเห็นชอบและขอเบิกจ่ายเงินกรณีซ้ือ  ตามขอ้  39  วรรคสอง 
 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน……………………….. 

  ดว้ยขา้พเจา้...............................................................................  มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชพ้สัดุ  
เพื่อ............................................................................................................................. เน่ืองจากเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
ไม่อาจด าเนินการตามปกติไดท้นัเน่ืองจาก..........................(เหตุผลความจ าเป็นท่ีท าให้ตอ้งซ้ือเร่งด่วนโดยไม่ได้
คาดหมายไวก่้อน).........................จึงไดด้ าเนินการซ้ือ  จาก...................................................................................
จ  านวน.......................รายการ   เป็นเงิน........................บาท  (...............................................................)  ตาม 
(ใบเสร็จรับเงิน / ใบส่งของ)  เล่มท่ี...............เลขท่ี...............วนัท่ี...................................................ตามเอกสารท่ีแนบ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  1.  ใหค้วามเห็นชอบโดยใหถื้อรายงานน้ีเป็นหลกัฐานการตรวจรับพสัดุ ตามระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.2535  ขอ้  39  วรรคสอง 
  2.  อนุมติัให้เบิกจ่ายเงิน  ให้แก่............................................. 

 

        (ลงช่ือ).................................................... 

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

        ต าแหน่ง.................................................. 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน......................................... 

          ไดต้รวจสอบรายละเอียดแลว้ถูกตอ้งตามระเบียบฯ 
ขอ้ 39 วรรคสอง  เห็นควรอนุมติัใหเ้บิกไดจ้ากเงินนอก
งบประมาณ  ประเภทเงินอุดหนุน.................................  
จ  านวนเงิน.................บาท(..........................................) 

ลงช่ือ)......................................เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

(ลงช่ือ)..................................... หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

(ลงช่ือ)..................................... รอง ผอ.โรงเรียน 

                              

                             - เห็นชอบ 

                             - อนุมติั 

 

           (ลงช่ือ)........................................... 

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

             ต  าแหน่ง........................................ 

            วนัท่ี.............................................. 



 
 


