คำสั่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
ที่
/๒๕๕8
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
……………….………………………………………………………..………
ด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จะดาเนินการจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ จานวนเงิน 90,700 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
อาศัยอานาจตามมาตรา ๓๔ ( ๖ ) แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ฉบับที่ ๒ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม๒๕๔๖
เรื่อง การมอบอานาจ การสั่งซื้อ สั่งจ้าง และดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ จึงแต่งตั้ง
บุคคลและตาแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการคุมงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ
๑. คณะกรรมการคุมงานจ้าง
1. นายศิริมงคล
รัตนพงษ์เพียร ครู ชานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นายสันติ
ภาคบุบผา
ครู
กรรมการ
3. นายศักดา
สวนจังหรีด
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1. นางศรัญญา
ไกรสวัสดิ์
ครู ชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ
จันทร์ประกอบ ครู ชานาญการ
กรรมการ
3. นางสาวธัญญพัทธ์ ธรรมประเสริฐ ครู
กรรมการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคาสั่งปฏิบัติตามหน้าที่ตามนัย ข้อ ๗ แห่งระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๓๙ และ
ให้ดาเนินการตรวจรับพัสดุให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
ลงชื่อ
(นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ใบสั่งจ้ำง
เลขที่ ...1..../2558

เขียนที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจากัด ดีเจริญพลัส
ตามที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้ตกลงว่าจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
จานวน ....5....... รายการ เป็นเงิน 90,700.00 บาท ดังนี้
วัสดุ
ค่าแรง
ที่
รายการ
จานวน หน่วย
ราคารวม
ราคา/หน่วย

1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หน้า 12 มม.

36 ตร.ม.

จานวนเงิน

522.00 18,792.00

ราคา/หน่วย จานวนเงิน

97.00 3,492.00

22,284.00

คร่าวไม้เนื้อแข็ง
2 ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1x2 ม.

7

บาน 1,600.00 11,200.00 170.00 1,190.00

12,390.00

3 โถส้วมนั่งราบ 2 ชิ้นพร้อมหม้อน้้ารุ่น

3

โถ

894.00

11,394.00

97.00 3,880.00

24,760.00

3,500.00 10,500.00 298.00

ประหยัดน้้า 6 ลิตร
4 ฝ้าเพดานอาคารเรียน 4 ชั้น ยิบซั่มบอร์ด 40 ตร.ม.

522.00 20,880.00

หน้า 12 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง
5 บานเกร็ด (Leuver) เคลือบสี

3

แผ่น

160.00 480.00

480.00
รวม

71,308.00

Factor F.
รวม

1.2726
90,700.00

รวมเป็นเงิน (ตัวอักษร) เก้าหมืน่ เจ็ดร้อยบาทถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อจัดส่งมอบงานจ้างตามรายการข้างต้นไปยังผู้ว่าจ้าง ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
หากส่งมอบงานจ้างเกินเวลากาหนดตามใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราวันละ
100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จนถึงวันที่งานจ้างนั้นแล้วเสร็จ
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามใบสั่งจ้างนี้ได้ และจะต้องมีการปรับตามใบสั่งจ้างหากจานวนเงิน
ค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างดังกล่าว ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาดาเนินการบอกเลิกใบสั่งจ้าง เว้นแต่ผู้รับจ้าง
จะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิก
ใบสั่งจ้างได้เท่าที่จาเป็น
(ลงชื่อ)………………………..………………. ผู้ว่าจ้าง
(นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
ที่
/2558
เรื่อง รายงานขอ ( ) ซื้อ ( ) จ้าง

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
ด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ มีความจาเป็นที่จะต้อง ( ) ซื้อ ( ) จ้าง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคาตามข้อ 19 และข้อ 39 กาหนดใช้ภายใน 5 วัน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินประจางวด
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จานวน 90,700.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัสดุ
ค่าแรง
ที่
รายการ
จานวน หน่วย
ราคารวม
ราคา/หน่วย

1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หน้า 12 มม.

36 ตร.ม.

จานวนเงิน

522.00 18,792.00

ราคา/หน่วย จานวนเงิน

97.00 3,492.00

22,284.00

คร่าวไม้เนื้อแข็ง
2 ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1x2 ม.

7

บาน 1,600.00 11,200.00 170.00 1,190.00

12,390.00

3 โถส้วมนั่งราบ 2 ชิ้นพร้อมหม้อน้้ารุ่น

3

โถ

894.00

11,394.00

97.00 3,880.00

24,760.00

3,500.00 10,500.00 298.00

ประหยัดน้้า 6 ลิตร
4 ฝ้าเพดานอาคารเรียน 4 ชั้น ยิบซั่มบอร์ด 40 ตร.ม.

522.00 20,880.00

หน้า 12 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง
5 บานเกร็ด (Leuver) เคลือบสี

3

แผ่น

160.00 480.00

480.00
รวม

71,308.00

Factor F.
รวม
รวมเป็นเงิน (ตัวอักษร) เก้าหมืน่ เจ็ดร้อยบาทถ้วน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. ให้ความเห็นชอบ
2. แต่งตั้ง ( ) คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ดังนี้
1. นางศรัญญา
ไกรสวัสดิ์
ครู ชานาญการพิเศษ
2. นายเจริญ
จันทร์ประกอบ ครู ชานาญการ
3. นางสาวธัญญพัทธ์ ธรรมประเสริญ ครู

1.2726
90,700.00

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
-/3.อนุมัติ....

-23. อนุมัติให้จัด ( ) ซื้อ ( ) จ้าง จาก ห้างหุ้นส่วนจากัด ดีเจริญพลัส
(ลงชื่อ)…………………………...………….เจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ)……………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ)…………………-…………………… รองผู้อานวยการ

- เห็นชอบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)……………………….……………………..
(นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

20 มีนาคม พ.ศ. 2558

ใบตรวจรับการจ้าง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
ตามที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้ทาใบสั่งจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจากัด ดีเจริญพลัส
ในการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียน ตามใบสั่ง จ้างจ้าง เลขที่ 12/2558 ลงวันที่
20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 ระยะเวลา 15 วันทาการ ครบกาหนดสัญญาวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558
บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดาเนินการงานงานซ่อมแซมของโรงเรียนเสร็จสิ้นแล้ว ตามใบส่ง มอบงานของผู้
รับจ้างลงวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
การจ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง คือ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ปรากฏว่างาน
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาทุกประการ ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 จึงออกหนังสือ
สาคัญฉบับนี้ให้ไว้ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ผู้รับจ้างควรได้รับเงินค่าจ้าง เป็นจานวนเงิน
90,700.00 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามใบสั่งจ้าง
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อโปรดทราบตาม
นัยข้อ ๗๒ (๔) แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อโปรดทราบผลการตรวจการจ้าง
ลงชื่อ .................................…………....ประธานกรรมการ
(นางศรัญญา ไกรสวัสดิ์)

ลงชื่อ ............................................ เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาววทัญชลี สอนกอง)
10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลงชื่อ ...........................…………...........กรรมการ ลงชื่อ ..............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายเจริญ จันทร์ประกอบ)
(นางสาววราศิณี บุญเพ็ง)
10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
ลงชื่อ ...........................…………...........กรรมการ
(นางสาวธัญญพัทธ์ ธรรมประเสริฐ)

- ทราบ
ลงชื่อ ...............................................
(นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

