
บจ............../........................ 
บันทึกขอความ 

สวนราชการ    โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 
ที่ ………/255....  วันที่.................. เดือน .................................................. พ.ศ  255…… 
เรื่อง   รายงานขอซ้ือพัสดุ    ดวยเงิน     รายไดสถานศึกษา(..................................)   อุดหนุนรายหัว   งบประมาณป 255... 

เรียน    ผูอํานวยการโรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 
                    ดวยงาน/กลุมสาระการเรียนรู .........................................................มีความจําเปนท่ีจะตอง  ซื้อ ..................................
เพื่อ.....................................................................  กําหนดใชภายใน ............ วัน   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคาตามขอ 19 และ ขอ 39 ซ่ึงไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากแผนงาน
......................................... งาน/ โครงการ..................................................................................เปนจํานวนเงิน .............................. บาท      

ที่ รายละเอียดของพัสดุที่จะซ้ือ จํานวนหนวย 
ราคามาตรฐาน 

หรือราคากลาง 

วงเงินที่ขอซ้ือ 

ราคา/หนวย จํานวนเงิน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          ( - ............................................................................ - )                                               รวมเงิน   
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรด  
1. ใหความเห็นชอบ                                                        
2. แตงตั้ง    (     )  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ       (    )   ผูตรวจรับ   ดังน้ี             

2.1     ...........................................................  ประธานกรรมการ/ ผูตรวจรับ        
2.2     ...........................................................  กรรมการ 
2.3     ...........................................................  กรรมการ 
 

ลงชื่อ…………………..…………….. …เจาหนาที่พัสดุ  
       (นางสาวประภาสิริ ดวงเงิน) 
 

ลงชื่อ……………………………………หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
     (นางสาววันดี    แววสวาง)                          

             เห็นชอบ    
            อนุมัติ  
  

       ลงชื่อ               
           (นางกาญจนา     บุญคง)  
                                   ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนทาหลวงวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 สัญญายืมเลขที่ ........... /............ 
 สํารองจาย ครู ....................................... 



 

                                                                 ใบตรวจรับพัสดุ                              เลขที่ ร …………./  255...... 
                                                                                    เขียนที่     โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม    
             วันที่ …........   เดือน  .........................................  พ.ศ. 255….. 
                   บริษัท/ราน............................................................ ไดสงมอบพัสดุ ................... รายการ ใหโรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 
ตามตกลงซ้ือใบส่ังซ้ือเลขที่…./ …….ลงวันที่……..เดือน ............................................………..  พ.ศ. ………   เพื่อให    (  )    ผูตรวจรับ    
(   ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    ทําการตรวจรับแลวปรากฏผล   ดังน้ี                                            

1. ครบกําหนดวันที่…….. เดือน .................................................  พ.ศ. 255…… 
2. สงมอบเม่ือ วันที่…….. เดือน .................................................  พ.ศ. 255…… 
3. ไดตรวจรับพัสดุตามใบสงของ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงินเลมที่ ........................... เลขที่ ................................. 

ลงวันที่ .................../.........................../............................ 
            4.   ไดตรวจรับและใหถือวา   (    )  ถูกตอง  จํานวน .............. รายการ  (   ) ไมถูกตอง จํานวน………..รายการ 
                  ตั้งแตวันที่…….. เดือน .................................................  พ.ศ. 255……  เกินกําหนด……-……วัน 

5.    ไดเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิมาปรึกษาดวยคือ…………-……………………………………….. 
6. ไดมอบพัสดไุวตอหนาเจาหนาที่พัสดุ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
    ลงชื่อ……………………………….………………..  ประธานกรรมการ/  ผูตรวจรับ 
               (…………………………………………..) 
    ลงชื่อ………………………………………….………กรรมการ 
               (…………………………………………..) 
    ลงชื่อ………………………………………….………กรรมการ 
               (…………………………………………..) 
 

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

เรียน      ผูอํานวยการโรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 
คณะกรรมการ ไดตรวจรับพัสดุถูกตอง และไดรับมอบพัสดุดังกลาวแลว ซ่ึงจะตองจายเงิน ใหแก ผูขาย   

คือ  ราน…………………….......................………………………..  เปนเงิน ................. บาท  ภาษี ..............  บาท  รับจริง  ................. บาท 
 
 

ลงชื่อ…………………..…………….. …เจาหนาที่พัสดุ  
       (นางสาวประภาสิริ ดวงเงิน) 
 

            ลงชื่อ……………………………………หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
                 (นางสาววันดี        แววสวาง)          
 

-ไดตรวจสอบหลักฐานถูกตองแลว   เห็นสมควรอนุมัติใหจายเงินจํานวน  ......................  บาท      
                     
               ลงชื่อ……………………………………เจาหนาที่การเงิน                             
                    (นางอาจารี  จิตตสวาง)                                                เห็นชอบ 

 อนุมัติจายเงิน    
                    

                                                                                            ลงชื่อ               
      ( นางกาญจนา   บุญคง )  

                                                                                            ตําแหนง     ผูอํานวยการโรงเรียนทาหลวงวิทยาคม   
 
 
 
 
 
  



                                                                 ใบตรวจรับพัสดุ                              เลขที ่ร …………./  255....... 
                                                                                    เขียนที่     โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม    
             วันที่ …........   เดือน  .........................................  พ.ศ. 255….. 
                   บริษัท/ราน............................................................ ไดสงมอบพัสดุ ................... รายการ ใหโรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 
ตามตกลงซ้ือใบส่ังซ้ือเลขที่…./ …….ลงวันที่……..เดือน ............................................………..  พ.ศ. ………   เพื่อให    (  )    ผูตรวจรับ    
(   ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    ทําการตรวจรับแลวปรากฏผล   ดังน้ี                                            

1. ครบกําหนดวันที่…….. เดือน .................................................  พ.ศ. 255…… 
2. สงมอบเม่ือ วันที่…….. เดือน .................................................  พ.ศ. 255…… 
3. ไดตรวจรับพัสดุตามใบสงของ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงินเลมที่ ..........เลขที่ ............ลงวันที่ ........../........../............ 

            4.   ไดตรวจรับและใหถือวา   (    )  ถูกตอง  จํานวน .............. รายการ  (   ) ไมถูกตอง จํานวน………..รายการ 
                  ตั้งแตวันที่…….. เดือน .................................................  พ.ศ. 255……  เกินกําหนด……-……วัน 

5.    ไดเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิมาปรึกษาดวยคือ…………-……………………………………….. 
6. ไดมอบพัสดุไวตอหนาเจาหนาที่พัสดุ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
    ลงชื่อ……………………………….………………..  ประธานกรรมการ/  ผูตรวจรับ 
               (…………………………………………..) 
    ลงชื่อ………………………………………….………กรรมการ 
               (…………………………………………..) 
    ลงชื่อ………………………………………….………กรรมการ 
               (…………………………………………..) 
 

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

เรียน      ผูอํานวยการโรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 
คณะกรรมการ ไดตรวจรับพัสดุถูกตอง และไดรับมอบพัสดุดังกลาวแลว ซ่ึงจะตองจายเงิน ใหแก ผูขาย   

คือ  ราน…………………….......................………………………..  เปนเงิน ................. บาท  ภาษี ..............  บาท  รับจริง  ................. บาท 
 
 

ลงชื่อ…………………..…………….. …เจาหนาที่พัสดุ  
       (นางสาวประภาสิริ ดวงเงิน) 
 

            ลงชื่อ……………………………………หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
                 (นางสาววันดี        แววสวาง)          
 

-ไดตรวจสอบหลักฐานถูกตองแลว   เห็นสมควรอนุมัติใหจายเงินจํานวน  ......................  บาท      
                     
               ลงชื่อ……………………………………เจาหนาที่การเงิน                             
                    (นางอาจารี  จิตตสวาง)                                                เห็นชอบ 

 อนุมัติจายเงิน    
                    

                                                                                            ลงชื่อ               
      ( นางกาญจนา   บุญคง )  

                                                                                            ตําแหนง     ผูอํานวยการโรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
            



       ใบเบิกที่........................... 
                   ใบสําคัญที่........................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จํานวนเงินในใบสําคัญฉบบัน้ี ขาพเจาได   ทดรองจาย   จายเงินตามสญัญายืมที ่............../........... 
จํานวน  .................. บาท เรียบรอยแลว 
                 ลงช่ือ............................................ผูจายเงิน 
            ( ........................................ )  
ไดตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว 

ลงช่ือ......................................................ประธานกรรมการ       อนุมัติใหจายเงนิได 
       ( ................................................... )                                              
ลงช่ือ......................................................กรรมการ                          ลงช่ือ........................................................... 
       ( ................................................... )                                                         (นางกาญจนา   บุญคง) 
ลงช่ือ....................................................กรรมการ                                   ผูอํานวยการโรงเรียนทาหลวงวิทยาคม         
       ( .................................................... )                                                               
ลงช่ือ........................................................เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 
          (นางรัตนาวลี        ชูเมือง) 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                              ใบเบิกพัสดุ                           เลขที่   จ………… / 255.....                                                                                                                             

             โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 
                                                                                          วันที่ ………เดือน ......................................... พ.ศ. 255…… 
 
             ขาพเจาขอเบิกส่ิงของตามรายการตอไปน้ี เพื่อ......................................................................................................................... 
 โครงการ...................................................................................... 
 

ลําดับที่ รายการ ราคา/หนวย จํานวน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 (-................................................................................-)  รวม ................... บาท 

 
   ไดมอบหมายให ........................................... เปนผูรับ                         ลงชื่อ…………………….……………………………ผูเบิก 
    ลงชื่อ…………........………….....…………….ผูมอบ                                             ( .................................................. ) 
                  …..…/…. ……….../………                           ตําแหนง ………………………………………………….. 
 
           ไดรับของครบถวนถูกตองแลว                                                                  อนุญาตใหเบิกได 
     ลงชื่อ………………………………………….ผูรับของ                                           ลงชื่อ…………………………………..ผูส่ังจาย 
             (........................................... )                                    ตําแหนง    (หัวหนาหนวยพัสดุ) 

  ……/  …………… / ………                                     …..…./  ……....  / …….              
 
 
 
 
 
 
                                           



 

                                                                              ใบเบิกพัสดุ                           เลขที่   จ………… / 255......                                                                                                                             
             โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 

                                                                                          วันที่ ………เดือน ......................................... พ.ศ. 255…… 
 
             ขาพเจาขอเบิกส่ิงของตามรายการตอไปน้ี เพื่อ......................................................................................................................... 
 โครงการ...................................................................................... 
 

ลําดับที่ รายการ ราคา/หนวย จํานวน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 (-................................................................................-)  รวม ................... บาท 

 
   ไดมอบหมายให ........................................... เปนผูรับ                         ลงชื่อ…………………….……………………………ผูเบิก 
    ลงชื่อ…………........………….....…………….ผูมอบ                                             ( .................................................. ) 
                  …..…/…. ……….../………                           ตําแหนง  ………………………………………………….. 
 
           ไดรับของครบถวนถูกตองแลว                                                                  อนุญาตใหเบิกได 
     ลงชื่อ………………………………………….ผูรับของ                                           ลงชื่อ…………………………………..ผูส่ังจาย 
             (........................................... )                                    ตําแหนง    (หัวหนาหนวยพัสดุ) 

  ……/  …………… / ………                                     …..…./  ……....  / …….                                                       

 

 

 

 

 



ใบสั่งซ้ือ(นติิบคุคล) 
           เลขที่    ............/255......                                   เขียนที่  โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 

                 วันที่  ........................................................................ 
 

เรียน  ................................................................................ 
 ตามที่โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม โดยไดรับมอบอํานาจจากสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอตกลงซ้ือ.............................. 
..................................................................................ตามรายการดังตอไปน้ี 
 

ที่ รายการ จํานวนหนวย ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 

 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………... 

 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

 

 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

 

รวมเงิน              (…………………………………………………..) 
 

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

โดยมีเงื่อนไขในการปฏิบัติงานดังน้ี 
1.  ผูขายตกลงจะซ้ือของตามรายการที่กําหนดดังกลาวขางตนใหแลวเสร็จเรียบรอยและสงมอบใหแกโรงเรียนทาหลวง

วิทยาคม ภายใน วันที่ ................................................................................. 
2.  ถาผูขายทําผิดขอตกลงหรือไมสงของดังกลาวภายในกําหนด โรงเรียนมีสิทธ์ิบอกเลิกใบส่ังซ้ือ และผูขายยินยอม

รับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการผูขายผิดขอตกลงตามใบซ้ือและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กําหนดไวในราคาที่กําหนดไว
ในขอตกลงน้ีเน่ืองจากการซ้ือใหมใหแกโรงเรียน 

3.  ในกรณีผูขายสงมอบของดังกลาวลาชากวาวันแลวเสร็จตามขอตกลง แตโรงเรียนยังมิไดบอกใบซ้ือ ผูรับจางยินยอมให
ปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของราคาของ แตจะตองไมต่ํากวาวันละ 100  บาท นับจากวันถัดจากวันครบกําหนดจนถึงวันที่
งานแลวเสร็จสมบูรณหรือจนถึงวันที่บอกเลิกใบส่ังซ้ือ ในกรณีที่มีการบอกเลิกใบส่ังซ้ือ 

 

ลงชื่อ.............................................ผูซ้ือ                                                       
        (นางสาววันดี   แววสวาง) 

ขาพเจาบริษัท/หางฯ  .......................................... สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ ...................... ตําบล........................................ 
อําเภอ......................................จังหวัด....................................... โดย.........................................................................................................  
ผูมีอํานาจผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ....................................................ที่.........,................ 
ลงวันที่............ เดือน........................................... พ.ศ. ................. เลขประจําตัวผูเสียภาษี...................................................................... 
ตกลงจางทําการตามรายการ ราคา และเงื่อนไขดังกลาวขางตนจนแลวเสร็จ 

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

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

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



ใบสั่งซ้ือ(บคุคลธรรมดา) 
 

           เลขที่    ................/255......                                 เขียนที่  โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม 
                         วันที่  ..................................................................... 
เรียน  คุณ...................................................... 
 ตามที่โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม โดยไดรับมอบอํานาจจากสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอตกลงซ้ือ.................................. 
............................................................................................... ตามรายการดังตอไปน้ี 

ที่ รายการ จํานวนหนวย ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 

1 .............................................................................................. 

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

 

………………… 

 

…………………. 

 

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

2 .............................................................................................. 

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

 

………………… 

 

…………………. 

 

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

3 .............................................................................................. 

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

 

………………… 

 

…………………. 

 

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

4 .............................................................................................. 

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

 

………………… 

 

…………………. 

 

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

รวมเงิน              (.................................................................................) 
 

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

 
โดยมีเงื่อนไขในการปฏิบัติงานดังน้ี 

1.  ผูขายตกลงจะซ้ือของตามรายการที่กําหนดดังกลาวขางตนใหแลวเสร็จเรียบรอยและสงมอบใหแกโรงเรียนทาหลวง
วิทยาคม ภายใน วันที่ ................................................................................. 

2.  ถาผูขายทําผิดขอตกลงหรือไมสงของดังกลาวภายในกําหนด โรงเรียนมีสิทธ์ิบอกเลิกใบส่ังซ้ือ และผูขายยินยอม
รับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการผูขายผิดขอตกลงตามใบซ้ือและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กําหนดไวในราคาที่กําหนดไว
ในขอตกลงน้ีเน่ืองจากการซ้ือใหมใหแกโรงเรียน 

3.  ในกรณีผูขายสงมอบของดังกลาวลาชากวาวันแลวเสร็จตามขอตกลง แตโรงเรียนยังมิไดบอกใบซ้ือ ผูรับจางยินยอมให
ปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของราคาของ แตจะตองไมต่ํากวาวันละ 100  บาท นับจากวันถัดจากวันครบกําหนดจนถึงวันที่
งานแลวเสร็จสมบูรณหรือจนถึงวันที่บอกเลิกใบส่ังซ้ือ ในกรณีที่มีการบอกเลิกใบส่ังซ้ือ 

 
ลงชื่อ.............................................ผูซ้ือ                                          

                 (นางสาววันดี   แววสวาง) 
 

 ขาพเจา ..........................................................................................  อยูบานเลขที่ ..................... ตําบล................................... 
อําเภอ..........................................จังหวัด....................................................... เลขที่บัตรประชาชน............................................................ 
 ตกลงรับจางทําการตามรายการ  ราคา และเงื่อนไขดังกลาวขางตนจนแลวเสร็จ  
 

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

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

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


