
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1/ 3

บันทึกข้อความ

ที่ อว.
เรื่อง รายงานขอจ้าง โดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง 

ส่วนราชการ โครงการเงินกู้โควิด 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขท่ีเอกสาร 0515064120025
เลขท่ีโครงการ

แบบ 2 ปชช..

เรียน อธิการบดี

                 ข้าพเจ้า นางสาว วรรัตน์ ก๋อยสุวรรณ ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ    (เจ้าหน้าท่ี ข้อ22)
 มีความประสงค์ ขออนุมัติจ้าง

        จึงขอรายงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ตามข้อ22 และขอดําเนินการข้อ 79 โดย
มีรายการดังต่อไปนี้ 

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

_......................................................................................................................................................................................................................................................
 (2)

 (1)

                                       จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน
....................................................................................................................................................................................................................................................................

รายการ จํานวนหน่วยลําดับท่ี
VAT จํานวนเงิน (รวม)

จํานวนเงินท่ีขอคร้ังนี้

ราคาต่อหน่วย

งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล แบบบูรณาการ ประเภท ประชาชน เดือน 
กุมภาพันธ์ 2564 งวดท่ี 1

9,000.001 0.001.00 งวด 9,000.00304-00009

งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล แบบบูรณาการ ประเภท ประชาชน เดือน มีนาคม
 2564 งวดท่ี 2

9,000.002 0.001.00 งวด 9,000.00304-00009

งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล แบบบูรณาการ ประเภท ประชาชน เดือน เมษายน
 2564 งวดท่ี 3

9,000.003 0.001.00 งวด 9,000.00304-00009

งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล แบบบูรณาการ ประเภท ประชาชน เดือน 
พฤษภาคม 2564 งวดที่ 4

9,000.004 0.001.00 งวด 9,000.00304-00009

งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล แบบบูรณาการ ประเภท ประชาชน เดือน 
มิถุนายน 2564 งวดท่ี 5

9,000.005 0.001.00 งวด 9,000.00304-00009

งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล แบบบูรณาการ ประเภท ประชาชน เดือน 
กรกฎาคม 2564 งวดที่ 6

9,000.006 0.001.00 งวด 9,000.00304-00009

งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล แบบบูรณาการ ประเภท ประชาชน เดือน 
สิงหาคม 2564 งวดที่ 7

9,000.007 0.001.00 งวด 9,000.00304-00009

งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล แบบบูรณาการ ประเภท ประชาชน เดือน 
กันยายน 2564 งวดที่ 8

9,000.008 0.001.00 งวด 9,000.00304-00009

งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล แบบบูรณาการ ประเภท ประชาชน เดือน ตุลาคม

9,000.009 0.001.00 งวด 9,000.00304-00009

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

นางสาว วรรัตน์ ก๋อยสุวรรณ

1

ลงชื่อ  .............................................................   ...../........../.

3

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

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทํารายงานขอซ้ือ/จ้าง (ข้อ22) และผู้ตกลงราคา (ข้อ79)

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ  ....................................................   ......../............./...........

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ..........................................................................

4

ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามพ.ร.บ.และระเบียบกระทรวงการคลัง
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

ลงชื่อ  .............................   ...../........../.......

2

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

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ  .............................   ...../........../.......

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

ผอ.กองคลังและพัสดุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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เรื่อง รายงานขอจ้าง โดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง 

เลขท่ีเอกสาร 0515064120025
เลขท่ีโครงการ

แบบ 2 ปชช..

เรียน อธิการบดี

                 ข้าพเจ้า นางสาว วรรัตน์ ก๋อยสุวรรณ ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ    (เจ้าหน้าท่ี ข้อ22)
 มีความประสงค์ ขออนุมัติจ้าง

        จึงขอรายงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ตามข้อ22 และขอดําเนินการข้อ 79 โดย
มีรายการดังต่อไปนี้ 

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

_......................................................................................................................................................................................................................................................
 (2)

 (1)

                                       จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประเภท ประชาชน จํานวน 1 งาน
....................................................................................................................................................................................................................................................................

รายการ จํานวนหน่วยลําดับท่ี
VAT จํานวนเงิน (รวม)

จํานวนเงินท่ีขอคร้ังนี้

ราคาต่อหน่วย

 2564 งวดท่ี 9
งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล แบบบูรณาการ ประเภท ประชาชน เดือน 
พฤศจิกายน 2564 งวดท่ี 10

9,000.0010 0.001.00 งวด 9,000.00304-00009

งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบล แบบบูรณาการ ประเภท ประชาชน เดือน 
ธันวาคม 2564 งวดที่ 11

9,000.0011 0.001.00 งวด 9,000.00304-00009

99,000.00
0.00

99,000.00

รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมภาษีตัวอักษร (เก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)

ราคากลางอ้างอิงจากแนวทางการจ้างงานฯ ของสป.อว.หมายเหตุ : ...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

 (5)

 (3) ราคากลาง/เปรียบเทียบราคา ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ...........................................................................................................................................................................................

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

56 (2) (ข) การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่
เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง(ไม่เกิน 5 แสนบาท)

มาตรา56 (2) (6)

กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุน้ันหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 11 เดือน (ก.พ.-ธ.ค. 2564)นับจากวันที่ลงมือปฏิบัติงาน และกําหนดส่งมอบงานเป็นราย
เดือนตามขอบเขตงานจ้างเหมา

 โดยใช้เงินงบประมาณปี 2564 (เงินโครงการเงินกู้เยียวยาCOVID19  ) ดังน้ี  (5)
รหัสงบ : 64120205150001  รหัสแผน : 42  รหัสผลผลิตหลัก : 4201

โครงการ : 4201001-โครงการจ้างงาน  หมวด : 113-เงินอุดหนุนทั่วไป
ผลผลิตย่อย : 161-การจ้างงาน  กิจกรรม : 64601-การจ้างงาน -

คงเหลือคร้ังก่อน 105,380,000.00 ยอดเบิก 99,000.00 คงเหลือ 105,281,000.00



หน้าที่ 3/ 3

เรื่อง รายงานขอจ้าง โดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง 

เลขท่ีเอกสาร 0515064120025
เลขท่ีโครงการ

แบบ 2 ปชช..

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (7) เกณฑ์ราคา...........................................................................................................................
โดยให้ผู้มีรายช่ือต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เจ้าหน้าท่ีข้อ22)

1  นางสาววรรัตน์ ก๋อยสุวรรณ
โดยขออนุมัติให้บุคคลผู้มีรายช่ือต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1  นายอรรณพ แก้วมะโน ผู้ตรวจรับ


