
 

            บันทึกข้อความ 

 

  
ส่วนราชการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

   
ที ่ ๗๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
    
เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง 
    
  

   
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
               ด้วย โรงเรียนดงหลวงวิทยามีความประสงค์จะ ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมโรงอาหารเก่า
โรงเรียนดงหลวงวิทยา โดยวิธเีฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
               ๑. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซื้อ 
                   จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
               ๒. รายละเอียดของพัสดุ 
                   รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
               ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจ านวน ๑๐๒,๕๖๘.๗๕ บาท (หนึ่งแสนสองพันห้าร้อยหก
สิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) 
               ๔. วงเงินที่จะซื้อ 
                   เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๑๐๒,๕๖๘.๗๕ บาท (หนึ่ง
แสนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) 
               ๕. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                   ก าหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
               ๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ 
                   ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย 
ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
               ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
                   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
                  ๑. อนุมัติให้ด าเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น 
  

   

  
(นางสาวอุบล พลใจดี) 

เจ้าหน้าที่ 
 
 

(นายสมพร สุกรรณ์) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 

   

 



 

           บันทึกข้อความ 

 

  
ส่วนราชการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

   
ที ่ ๗๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
    
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
    
  

   
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

   
               ขอรายงานผลการพิจารณาซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมโรงอาหารเก่าโรงเรียนดงหลวงวิทยา โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้    

 

รายการพิจารณา รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ* ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง* 

   อุปกรณ์ซ่อมแซมโรงอาหาร
(๑๑.๑๐.๑๗.๑๓ ) จ านวน ๙ 
รายการ 

บิ๊กดี เลี่ยงเมือง ๑๐๒,๕๖๘.๗๕ ๑๐๒,๕๖๘.๗๕ 

รวม ๑๐๒,๕๖๘.๗๕ 

   

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง    
 
โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โรงเรียนดง
หลวงวิทยาพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอ
ราคาดังกล่าว 

   

  
 
 

(นายสมพร สุกรรณ์) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 
 

 
(นายคนิม เบญมาตย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

   

 

 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมโรงอาหารเก่าโรงเรียนดงหลวงวิทยา  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี โรงเรียนดงหลวงวิทยา ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมโรงอาหารเก่าโรงเรียนดง
หลวงวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               อุปกรณ์ซ่อมแซมโรงอาหาร(๑๑.๑๐.๑๗.๑๓ ) จ านวน ๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บิ๊กดี เลี่ยงเมือง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๒,๕๖๘.๗๕ บาท (หนึ่งแสนสองพันห้าร้อยหก
สิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

  

 
 
 

(นายคนิม เบญมาตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  บันทึกข้อความ 

 

  
ส่วนราชการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

ที ่ ๖๗/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง 
 

  
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
               ด้วย โรงเรียนดงหลวงวิทยามีความประสงค์จะ ซื้อหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธี
คัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
               ๑. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซื้อ 
                   เพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนดงหลวงวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
               ๒. รายละเอียดของพัสดุ 
                   รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
               ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจ านวน ๗๖๙,๖๙๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบห้า
บาทถ้วน) 
               ๔. วงเงินที่จะซื้อ 
                   เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๗๖๙,๖๙๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้า
พันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 
               ๕. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                   ก าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
               ๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ 
                   ด าเนินการโดยวิธีคัดเลือกเนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะท าให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 
               ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
                   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
               ๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
                   การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
                  ๑. อนุมัติให้ด าเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น 
                  ๒. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
  

(นายสมพร สุกรรณ์) 
เจ้าหน้าที่ 

 
(นายสุทธี เรืองศรี) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 

 



 

 

 

            บันทกึข้อความ 

 

  
ส่วนราชการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

   
ที ่ ๖๗/๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
    
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
    
  

   
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

   
               ด้วยคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซ่ึงแต่งต้ังตามค าส่ัง โรงเรียนดงหลวง
วิทยา ที ่๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือก ส าหรับการซื้อหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวธิีคัดเลือก ได้รายงานผลการ
พิจารณาการซื้อ ดังนี้ 

   

 

รายการพิจารณา รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ* ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง* 

   หนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน 
๑๑๒ รายการ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

๗๕๑,๖๙๐.๘๕ ๗๕๑,๖๙๐.๘๕ 

รวม ๗๕๑,๖๙๐.๘๕ 

   

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง    
 
โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
               คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอ
ราคาดังกล่าว 

   

  
(นายสุทธี เรืองศรี) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 
 
 

(นายคนิม เบญมาตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 

   

 



 
ประกาศโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนดงหลวงวิทยา ได้มีหนังสือเชิญชวนส าหรับ ซื้อหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี     
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น 
               หนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดศรีชัยศึกษาภัณฑ์สกลนคร (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๗๕๑,๖๙๐.๘๕ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

  

 
 
 

(นายคนิม เบญมาตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 


