แบบ ส.001-01
ส่วนราชการ
ที่
เรื่อง

บันทึกข้อความ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
วันที่

เรียน

ผู้อำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 1
ข้ำพเจ้ำ
แผนก/งำน
มีควำมประสงค์จะขอซื้อ
 วัสดุ จำนวน
รำยกำร
.
 จ้ำงทำของ/จ้ำงเหมำบริกำร จำนวน
รำยกำร
.
 อื่น ๆ จำนวน
รำยกำร
โดยใช้เงิน  บำรุงกำรศึกษำ  งบประมำณ  เงินอุดหนุน ตำมแผนงำน
.
รวมทั้งสิ้น
รำยกำรเป็นเงิน
บำท ตัวอักษร (
)
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ลงชื่อ................................................ผู้ขอซื้อ
(
)
ยอดเงินที่ได้รับกำรจัดสรร จำนวน..........................บำท
ยอดเงินที่ขอใช้ครั้งนี้
จำนวน.......................…บำท
ยอดเงินคงเหลือ
จำนวน..........................บำท
 ใช้เงิน.........................................บำท
(นำงสำวนำรินทร์ ปินต๊ะ)
งำนแผนและงบประมำณ
......./.................../...........
ความเห็นของผู้อานวยการสานักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
 เห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้ำงตำมเสนอ
 ..................................................
ลงชื่อ.................................................(รักษำกำร)
(นำยนิเวศน์ มณีรัตน์)
...................................................
ความเห็นของผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
 เห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้ำงตำมเสนอ
 ..................................................
ลงชื่อ.................................................
(นำยนิเวศน์ มณีรัตน์)
....................................................
ความเห็นของผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพรำะ..................................
ลงชื่อ.................................................
(นำยบุญเลิศ ห้ำวหำญ)
ผู้อำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 1
....................................................

แบบ ส.001-02 เลขที่ ส............ -62
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
รายงานขอซื้อขอจ้าง
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรียน ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
ด้วย
มีควำมประสงค์จะขอ
 จัดซื้อ
 จัดจ้ำง
 เช่ำ
 แลกเปลีย่ น
สินค้า
 วัสดุ
 ครุภัณฑ์
 ที่ดิน
 สิ่งปลูกสร้ำง
งานบริการ
 งำนจ้ำงบริกำร  งำนจ้ำงเหมำบริกำร
 งำนจ้ำงทำของ
 กำรรับขนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
งานจ้างก่อสร้าง  งำนก่อสร้ำงอำคำร  สำธำรณูปโภค  กำรปรับปรุงซ่อมแซม
 งำนจ้ำงที่ปรึกษำ
 งำนจ้ำงออกแบบและควบคุมงำน
1. เหตุผลควำมจำเป็นที่ตอ้ ง(จัดซื้อ/จัดจ้ำง)
.
2.
3.
4.
5

รำยละเอียดของพัสดุ (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ)
รำคำกลำงและรำยละเอียดของรำคำกลำงจำนวน...................................บำท
วงเงินทีจ่ ะจัดซื้อ/จัดจ้ำงเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน.....................บำท ตัวอักษร (..................................................................................)
กำหนดเวลำกำรส่งมอบพัสดุหรือให้งำนแล้วเสร็จภำยใน .................................... วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
6. วิธที ี่จะจัดซื้อหรือจัดจ้ำงและเหตุผลที่ตอ้ งจ้ำงดำเนินกำร โดยมีวงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตำมที่กำหนดในกฎหมำย
7. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอกำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์........รำคำ...........
8. กำรขออนุมัติแต่งตัง้ คณะกรรมกำรต่ำง ๆ
จึงเรียนมำเพือ่ โปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบขอได้โปรด
๑. อนุมัติให้ดำเนินกำร ตำมรำยละเอียดในรำยงำนขอซื้อ/ขอจ้ำงดังกล่ำวข้ำงต้น
๒. ลงนำมในคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำง กรรมกำรตรวจรับ/ตรวจกำรจ้ำงผูต้ รวจรับพัสดุ ...............................................................
ลงชื่อ...........................................................ผู้ขอซื้อ
(
)
1. งำนแผนและงบประมำณ
ได้ตรวจสอบแล้วรำยนี้  มีอยู่ในแผน  ไม่มีอยู่ในแผน
(งปม.) ........................................................................................
(บกศ.) .......................................................................................
(อุดหนุน) ...................................................................................
(ลงชื่อ)..................................................งำนแผนและงบประมำณ

(นำงสำวนำรินทร์ ปินต๊ะ)......./.................../................
2. ควำมเห็นของผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำยุทธศำสตร์ฯ
 เห็นควรจัดซื้อตำมเสนอ
 ..........................................................
(ลงชื่อ)…………………………………………….ผู้อำนวยกำรสำนักฯ(รักษำกำร)
(นำยนิเวศน์ มณีรัตน์)........./.................../................
3. ควำมเห็นของหัวหน้ำกลุ่มงำนพัสดุ  วัสดุ  ครุภัณฑ์ ค่ำใช้สอย  สิ่งก่อสร้ำง
 จัดซื้อ  จัดจ้ำง
โดยวิธี  ประกำศเชิญชวนทั่วไป
 คัดเลือก
 เฉพำะเจำะจง
 เห็นควรจัดซื้อตำมเสนอ
 .........................................................
(ลงชื่อ).......................................................หัวหน้ำกลุ่มงำนพัสดุ
(นำยนิเวศน์ มณีรัตน์) ........../................/................
4. ควำมเห็นของหัวหน้ำกลุ่มงำนกำรเงิน
กำรใช้เงิน  งปม.  บกศ.  อุดหนุน
ฐำนะกำรเงิน  พอจ่ำย  ไม่พอจ่ำย  เงินสด  เครดิต
ปัจจุบันมียอดเงินเหลืออยู่ งบประมำณ .................................... บำท
บกศ.
..................................... บำท
เงินอุดหนุน .................................... บำท
 เห็นควรจัดซื้อตำมเสนอ
 .........................................................
(ลงชื่อ)......................................................หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรเงิน(รักษำกำร)
(นำยนิเวศน์ มณีรัตน์) ............/............./................
5. ควำมเห็นของผู้อำนวยกำรสำนักงำนผู้อำนวยกำร
 เห็นควรจัดซื้อตำมเสนอ
 .......................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(นำยนิเวศน์ มณีรัตน์)
วันที่................/........................./.................

คำสั่ง สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ ๑
ที่
/25......
เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 45(3) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 มำตรำ 8 และมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และข้อ 7 ของระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และบริ ห ำรพั ส ดุ ภ ำครั ฐ พ.ศ.2560 เลขำธิ ก ำรคณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำในฐำนะหั ว หน้ ำ
หน่ วยงำนของรัฐ จึง ขอมอบอำนำจให้ผู้ อำนวยกำรสถำบัน กำรอำชีว ศึ กษำ ปฏิบั ติ รำชกำรแทน
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำเกี่ยวกับกำรบริหำรพัสดุภำยในสำนักงำนของสถำบันกำร
อำชีวศึกษำซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ในกำรนี้ สถำบั นกำรอำชี วศึก ษำภำคเหนือ 1 มีค วำมประสงค์จ ะ (จัดซื้อ /จัด จ้ำง)
.................... โดยวิธีเฉพำะเจำะจง และเพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรำยชื่อต่อไปนี้ กรรมกำรกำรจัดหำวัสดุ/
จัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจงจำนวน
รำยกำร ในวงเงิน
บำท
(
)
ให้ผู้มีรำยนำมต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง
1.นำยนิเวศน์
มณีรัตน์
ประธำนกรรมกำร
2. …………………………………….
กรรมกำร
3 .นำงสำวจิรำพร ยศเมำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ให้ผู้มีรำยนำมต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรตรวจรับ/ตรวจกำรจ้ำง
1..............................................
ประธำนกรรมกำร
2. …………………………………….
กรรมกำร
3 ..............................................
กรรมกำรและเลขำนุกำร
อำนำจและหน้ำที่ทำกำรตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของสัญญำหรือข้อตกลงนั้น
สั่ง ณ วันที่
พ.ศ.
(ลงชื่อ).....................................................
(นำยบุญเลิศ ห้ำวหำญ)
ผู้อำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 1

