
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

วิทยาลยัพณิชยการอินทราชยั 
รายงานขอซือ้ขอจ้าง 

วนัที่…..…เดือน…………...พ.ศ………. 
เร่ือง   รายงานขอซือ้ขอจ้าง 
เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
 ด้วยหน่วยงาน/แผนก….....……………………………..มีความประสงค์          จัดซือ้วสัด/ุครุภณัฑ์           จัดจ้าง 
1. เพ่ือใช้เป็น       อปุกรณ์        วสัดฝึุก        งานปรับปรุง         งานท่ีซ่อมแซมใหมเ่ปล่ียนของเดิมท่ีช ารุด       งานพฒันา       งานเร่งดว่น        งานการค้า 
2. ตามรายละเอียดท่ีจะซือ้หรือท่ีจะจ้างดงันี ้

จ านวน รายการ 
3. ราคาครัง้สุดท้าย 
    ภายใน 2 ปี งมป. 

4. วงเงินท่ีจะซือ้ 
     หรือจ้าง 

หมายเหต ุ

      
     

     
     

     

5. ก าหนดเวลาท่ีต้องการใช้วสัดหุรืองานท่ีแล้วเสร็จ   วนัท่ี.....................เดือน............................................พ.ศ............................ 
6. จัดซือ้โดยวิธี         ประกวดราคา         สอบราคา         ตกลงราคา         พิเศษ         กรณีพิเศษ 
7. ขออนุมติัแตง่ตัง้                                                 
    7.1  เจ้าหน้าท่ีพสัดรัุบซองสอบราคา             7.3  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา            7.5  คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ 
    7.2  คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา               7.4  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา    7.6  คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
          1........................................................                      1........................................................              1.  

2........................................................              2.                       
3........................................................              3.   

คณะกรรมการทุกคนด าเนินการแล้วเสร็จภายใน......................วนั 
......................................................................... 

(นางพชัรา  แสนภักดี) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค าส่ัง 
วิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วอนุมติัตามบันทึกเสนอฉบบันี ้

ให้ผู้มีนามตอ่ไปนีเ้ป็นกรรมการจัดซือ้/จัดจ้าง   ผู้มีนามตอ่ไปนีเ้ป็นกรรมการตรวจรับ 
1..........................................................................ประธานกรรมการ 1.  ประธานกรรมการ 
2..........................................................................กรรมการ  2.  กรรมการ 
3..........................................................................กรรมการ  3.  กรรมการ                                                                                                                                                                     

ความเห็น........................................................................................................................................................................................................... 
 

 

ลงช่ือ....................................................................... 

(นางสาวจริยา    กมุทมาศ) 
  ผู้อ านวยการวทิยาลยัพณิชยการอินทราชยั 

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

1. ความเห็นหวัหน้างานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ 
    ได้ตรวจสอบแล้วรายนี ้      มีอยู่ในแผน       ไม่มีอยู่ในแผน 
    ยอดเงินคงเหลือ (งปม.)...........................................บาท 
    (วทิยาลยัฯ) (บกศ.).................................................บาท 
    ลงช่ือ.........................................  (เงินอุดหนนุ)...........................บาท 

         (นางจินตภา  พทุธศิริรังษี)                        
        .............../.............../................ 
2. ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
    ...................................................................................... 
    ลงช่ือ............................................................................. 

(นางภัคภร แอบเนียม) 
                         .............../.............../................ 
3. ความเห็นหวัหน้างานพสัดุและอาคารสถานท่ี 
          วสัดุ       ครุภณัฑ์       จดัซือ้       จดัจ้าง 
    โดยวธีิ      ตกลงราคา      สอบราคา      ประกวดราคา      กรณีพเิศษ 
    ลงช่ือ............................................................................ 

                   (นางพชัรา   แสนภักดี) 
                          .............../.............../................ 

4. ความเห็นหวัหน้างานการเงิน 
    การใช้เงิน        งปม.         บกศ.        อุดหนนุทัว่ไป ฯ 
    ลงช่ือ.......................................................... 

                       (นางวลีย์   จินดามงั) 
                 .............../.............../................ 
     ความเห็นหวัหน้างานบญัชี 
     ฐานะการเงิน         พอจ่าย       ไม่พอจ่าย 
                                  เงินสด       เครดิต 
     ปัจจุบนัมียอดเงินคงเหลืออยู่  งบประมาณ..................................บาท 
                                                  บกศ.  .........................................บาท 
    ลงช่ือ.................................... อุดหนุนฯ......................................บาท      

          (นางวิภา    ปิติยานวุฒัน์) 
       .............../.............../................ 
    ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
    ................................................................................................. 
    ลงช่ือ......................................................... 

               (นายพิษณเุวท โพธ์ิเพ็ชร) 
                .............../.............../................ 

 
 
 



 
 

วิทยาลยัพณิชยการอินทราชยั 
รายงานขอซือ้ขอจ้าง 

วนัที่……………เดือน……………….พ.ศ……………. 
เร่ือง   รายงานขอซือ้ขอจ้าง 
เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
 ด้วยหน่วยงาน/แผนก…...........................…………….มีความประสงค์          จัดซือ้วสัด/ุครุภณัฑ์           จัดจ้าง 
1. เพ่ือใช้เป็น       อปุกรณ์        วสัดฝึุก        งานปรับปรุง         งานท่ีซ่อมแซมใหมเ่ปล่ียนของเดิมท่ีช ารุด       งานพฒันา       งานเร่งดว่น        งานการค้า 
2. ตามรายละเอียดท่ีจะซือ้หรือท่ีจะจ้างดงันี ้

จ านวน รายการ 
3. ราคาครัง้สุดท้าย 
    ภายใน 2 ปี งมป. 

4. วงเงินท่ีจะซือ้ 
     หรือจ้าง 

หมายเหต ุ

13 รายการ     

     
     

     

     
5. ก าหนดเวลาท่ีต้องการใช้วสัดหุรืองานท่ีแล้วเสร็จ   วนัท่ี.....................เดือน............................................พ.ศ............................ 
6. จัดซือ้โดยวิธี         ประกวดราคา         สอบราคา         ตกลงราคา         พิเศษ         กรณีพิเศษ  
7. ขออนุมติัแตง่ตัง้ 
    7.1  เจ้าหน้าท่ีพสัดรัุบซองสอบราคา             7.3  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา            7.5  คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ
    7.2  คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา               7.4  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา    7.6  คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
          1........................................................                       1........................................................              1.    
                      2........................................................              2.    
                      3........................................................              3.      
 คณะกรรมการทุกคนด าเนินการแล้วเสร็จภายใน......................วนั 
                                                                                 ......................................................................... 

                                                                    (นางพชัรา   แสนภักดี) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ค าส่ัง 

วิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วอนุมติัตามบันทึกเสนอฉบบันี ้
ให้ผู้มีนามตอ่ไปนีเ้ป็นกรรมการจัดซือ้/จัดจ้าง   ผู้มีนามตอ่ไปนีเ้ป็นกรรมการตรวจรับ 
1..........................................................................ประธานกรรมการ 1.    ประธานกรรมการ 
2..........................................................................กรรมการ  2.                                     กรรมการ 
3..........................................................................กรรมการ  3.    กรรมการ                                                                                                                                                                     

ความเห็น........................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ....................................................................... 

(นายแสวง      แสนสงิห์ชยั) 
  ผู้อ านวยการวทิยาลยัพณิชยการอินทราชยั 

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

1. ความเห็นหวัหน้างานพสัดุและอาคารสถานท่ี 
          วสัดุ       ครุภณัฑ์       จดัซือ้       จดัจ้าง 
    โดยวธีิ      ตกลงราคา      สอบราคา      ประกวดราคา      กรณีพเิศษ 
    ลงช่ือ............................................................................ 

                         (นางพชัรา   แสนภักดี) 
                          .............../.............../................ 

2. ความเห็นหวัหน้างานการเงิน 
    การใช้เงิน        งปม.         บกศ.        อุดหนนุทัว่ไป ฯ 
    ลงช่ือ.......................................................... 

                       (นางวลีย์   จินดามงั) 
                 .............../.............../................ 
   3. ความเหน็ของผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
    ................................................................................................. 
    
     ลงช่ือ......................................................... 

               (นายพิณเุวท   โพธ์ิเพ็ชร) 
                .............../.............../................ 

 
 
 



 
 
 

 

ขอ้ตกลงจา้ง  เลขท่ี............................. 
 

ข้อตกลงจ้าง 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

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

เรียน...............ห้างหุ้นสว่นจ ากดั สชุาลี แอร์ เซน็เตอร์................. 
 ตามท่ีท่านเสนอราคาตามใบเสนอราคาลงวนัท่ี...................................................................................... 
ตกลงขจายพสัดไุว้ตอ่  ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษานัน้  ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาตกลง
ซือ้พสัดตุามรายการดงัตอ่ไปนี ้

 
 

   (.................สองพนัแปดสิบหกบาทห้าสิบสตางค์...................) 
1.  การสง่ของตามข้อตกลงนีจ้ะสมบรูณ์เมื่อกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเป็นท่ีถกูต้อง 
2.  ผู้ขายต้องน าข้อตกลงพร้อมหลกัฐานการสง่ของและสิ่งของให้กรรมการตรวจรับด้วย 
3.  ผู้ขายจะต้องสง่มอบสิ่งของตามข้อตกลงนี ้ ณ  งานพสัด ุ วิทยาลยัพณิชยการอินทราชยั 
     ภายในวนัท่ี...........เดือน................พ.ศ...............หรือภายใน  5  วนัท าการ  ผู้ขายยอมให้ปรับเป็นรายวนั 
     ในอตัราร้อยละศนูย์จดุสอง  (0.2)  เป็นเงิน....................../ตอ่วนั   ของราคาส่ิงของท่ียงัไมไ่ด้มอบ   นบัแต ่
     วนัถดัจากวนัครบก าหนดสง่ของตามข้อตกลงฉบบันี ้ จนถึงวนัท่ีผู้ขายสง่มอบสิง่ของถกูต้องครบถ้วน  หรือ 
     จนถึงวนับอกเลิกข้อตกลงแล้วแตก่รณี 
4.  ผู้ขายยอมรับประกนัความช ารุดบกพร่องหรือขดัข้องของสิ่งของเป็นเวลา................ปี.....................เดือน 
     ไมว่า่การช ารุดบกพร่องหรือขดัข้องเน่ืองจากการใช้งานตามปกตหิรือไม่ 
5.  ข้าพเจ้าได้อา่นและเข้าใจข้อความตามข้อตกลงข้างต้นนีแ้ล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
 
ลงช่ือ.....................................................ผู้รับจ้าง  ลงช่ือ....................................................ผู้วา่จ้าง   
            ผู้จดัการ/ผู้รับมอบอ านาจ                                   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการวิทยาลยัพณิชยการอินทราชยั 
           ผู้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
 
 
ลงช่ือ....................................................พยาน                 ลงช่ือ....................................................พยาน 
 

ล าดบั 
ท่ี 

จ านวน หน่วย รายการ 
จ านวนเงิน 

หน่วยละ บาท 
      

      
       
      
      
      

    รวมทัง้สิน้  



       
  

 
 ขอ้ตกลงซ้ือขายเลขท่ี.................... 

 
ขอ้ตกลงซ้ือขาย 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วนัท่ี..............เดือน......................พ.ศ.................... 

 
เรียน........................................................................................ 
 ตามท่ีท่านเสนอราคาตามใบเสนอราคาลงวนัท่ี…………………………………………………………. 
ตกลงขายพสัดุไวต่้อ  ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น  ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตกลง 
ซ้ือพสัดุตามรายการดงัต่อไปน้ี 
ล าดบั 
ท่ี 

จ านวน หน่วย   
จ านวนเงิน 

หน่วยละ บาท 
      
      
       
      
      
      

    รวมทั้งส้ิน  

(.............สองพนัเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์...........) 
 

1.  การส่งของตามขอ้ตกลงน้ีจะสมบูรณ์เม่ือกรรมการตรวจรับไดต้รวจรับเป็นท่ีถกูตอ้ง 
2.  ผูข้ายตอ้งน าขอ้ตกลงพร้อมหลกัฐานการส่งของและส่ิงของใหก้รรมการตรวจรับดว้ย 
3.  ผูข้ายจะตอ้งส่งมอบส่ิงของตามขอ้ตกลงน้ี  ณ  พสัดุ  วทิยาลยัพณิชยการอินทราชยั 
     ภายในวนัท่ี..................เดือน...............พ.ศ................หรือภายใน  5   วนัท าการ   ผูข้ายยอมใหป้รับเป็นรายวนั 
     ในอตัราร้อยละศนูยจุ์ดสอง  (0.2)  เป็นเงิน............................/ต่อวนั  ของราคาส่ิงของท่ียงัไม่ไดม้อบ   นบัแต่วนั 
      ถดัจากวนัครบก าหนดส่งของตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี  จนถึงวนัท่ีผูข้ายส่งมอบส่ิงของถกูตอ้งครบถว้น  หรือจนถึงวนั  
     บอกเลิกขอ้ตกลงแลว้แต่กรณี 
4.  ผูข้ายยอมรับประกนัความช ารุดบกพร่องหรือขดัขอ้งของส่ิงของเป็นเวลา.........................ปี......................เดือน 
5.  ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความตามขอ้ตกลงขา้งตน้น้ีแลว้  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 
ลงช่ือ.........................................................ผูข้าย  ลงช่ือ.........................................................ผูซ้ื้อ 
               ผูจ้ดัการ/ผูรั้บมอบอ านาจ            ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการวิทยาลยัพณิชยการอินทราชยั 
         ผูรั้บมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
 
 
 
ลงช่ือ...........................................................พยาน     ลงช่ือ...........................................................พยาน  

 


