คู่มอื
การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบต
ั ิ ว 89

กรณีศึกษา
การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พรอมตัวอยางเอกสารประกอบ
(การจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร
ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens)

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
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บันทึกขอความ

สวนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและกำหนดราคากลาง
จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียน.......

ตัว
อย
่างป
รับ
ใช้

ดวยโรงเรียน...............................จะดำเนินการซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 28,200.- บาท แผนงานพื้นฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการ
สงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น
เพื่อใหการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุดังกลาว เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 21 จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการ/เจาหนาที่เพื่อ
จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ เพื่อใชสำหรับการดำเนินการซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ......................................... ตำแหนง............................
ประธานกรรมการ
2. ......................................... ตำแหนง............................
กรรมการ
3. ......................................... ตำแหนง............................
กรรมการ
เจาหนาที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ......................................... ตำแหนง............................
โดยใหมีหนาที่
(1) จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
โดยใหมีรายละเอียดเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวของ
(2) จัดทำราคากลางของพัสดุตามนัยมาตรา 4 คำนิยามราคากลาง แหงพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เปนอำนาจของผูอำนวยการโรงเรียน......... ตามคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2540

(.......................................................)
................................................
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/หัวหนาเจาหนาที่
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(บันทึกนีใ้ ชในกรณีที่มีพสั ดุที่ผลิตภายในประเทศ แตโรงเรียนจะไมใชพัสดุทผี่ ลิตภายในประเทศ)

บันทึกขอความ

สวนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติใชรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่นำเขาหรือผลิตจากตางประเทศ
เรียน ผูอำนวยการโรงเรียน

ตัว
อย
่างป
รับ
ใช้

ตามที่โรงเรียน..................................... มีความประสงคจะซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ
SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื ่ อ ง รายการ และผู  อ ำนวยการโรงเรี ย น....... แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการ/เจาหนาที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 21 และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปญ หาการจัดซื้ อจั ดจ างและการบริ หารพั สดุภาครัฐ ดวนที่ส ุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ 2564 เรื่อง แนวทางทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐ
ตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กำหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะใหใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ นั้น
เหตุผลกรณีที่ตองใชพัสดุที่ผลิตหรือนำเขาจากตางประเทศ (แลวแตกรณี)
เนื่องจากการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ใน
ครั้งนี้ โรงเรียน.....มีความจำเปนจะตองมีการใชพัสดุที่ผลิตหรือนำเขาจากตางประเทศ ซึ่งมีราคาตอหนวยไม
เกิน 2 ลานบาท จึ งขออนุม ั ติกอนกำหนดรายละเอียดคุณ ลั กษณะเฉพาะ ทั้งนี้ เปนอำนาจของหัวหนา
หนวยงานของรัฐตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ขอ 2.1.2
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เปนอำนาจของผูอำนวยการโรงเรียน......... ตามคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2540

อนุมติ
(ลงชื่อ)............................................
(...........................................)
ผูอำนวยการโรงเรียน...........................

(ลงชื่อ)…………………………………………ประธานกรรมการ
(..............................................)
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ
(..............................................)
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ
(..............................................)
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(ตัวอยาง)
ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA
ขนาด 3,000 ANSI Lumens
--------------------------1. ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ
ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
เงินงบประมาณโครงการ 28,200.- บาท (.สองหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน)
ราคากลาง ราคาเครื่องละ 14,100.- บาท จำนวน 2 เครือ่ ง เปนเงิน 28,200.- (สองหมื่นแปดพัน
สองรอยบาทถวน)
แหลงที่มาของราคากลาง : การสืบราคาจากทองตลาด /จากเว็บไซต
แหลงงบประมาณ : งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานพื้นฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการ
สงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตัว
อย
่างป
รับ
ใช้

2. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ*
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวเนื่ องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบี ยบที่
รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงการคลั ง กำหนดตามที ่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
2.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุดังกลาว
2.8 ไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.9 ……………………………………………………….*
*กำหนดเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
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4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดทั่วไป
1. ลักษณะการใชงาน : เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอน
2. ..................
รายละเอียดทางเทคนิค
1. เปนเครื่องฉายเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอรหรือวีดีโอได
2. ใช LCD panal หรือระบบ DLP
3. ระดับ SVG และ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True
4. มีความสองสวาง ขนาด 3000 Ansi Lumen
การรับรองคุณภาพ
พัสดุที่เสนอจะตองมีการรับประกันทุกชิ้นสวน 1 ป โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น

ตัว
อย
่างป
รับ
ใช้

อุปกรณและคูมือการใชงาน
ผูขายจะตองสงมอบสื่อบันทึกขอมูล Driver และคูมือการใชงาน จำนวน 1 ชุด

ขอกำหนดเพิ่มเติม
1. ผูเสนอราคาตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจำหนายจากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนผลิตภัณฑ
อยางถูกตองในประเทศไทย
2. ผูเสนอราคาตองแจงชื่อเว็บไซตของผลิตภัณฑที่เสนอ ในหนาที่บรรจุ Software Driver โดยมี
ยี่หอและรุนตามที่นำเสนอเพื่อประโยชนของหนวยงานอยางนอย 1 เว็บไซต
5. การเสนอราคา และกำหนดสงมอบ
5.1 ราคาที่เสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา …........... วัน นับแตวันยื่นขอเสนอ
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
5.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอยี่หอ และประเทศผูผลิตของผลิตภัณฑที่เสนอใหครบถวน
5.3 กำหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน …......…… วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ
5.4 สถานที่สงมอบ............................................................
6. อัตราคาปรับ
คาปรับ ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ
7. การรับประกันความชำรุดบกพรอง
ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพรอง ไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ โดย
ผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุด
บกพรอง
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8. การตรวจรับ
8.1 กรณีที่เปนพัสดุที่ผลิตในประเทศ ผูขายจะตองแสดงเอกสารหลักฐานไดรับการรับรองและออก
เครื่องหมายสินคาที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand : Mit ) จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ
8.2 ตรวจสอบขอมูลที่ปรากฏบนฉลากสินคาที่ติดไวบนบรรจุภัณฑ หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เชื่อ
ไดวาเปนพัสดุที่ผลิตในประเทศ
(ปรับใชตามความจำเปนและเหมาะสม)
9. เกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอ
ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใชเกณฑราคา

ตัว
อย
่างป
รับ
ใช้

ลงชื่อ.......................................................ผูกำหนดรายละเอียดพัสดุ
(......................................................)

ชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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ตัวอยางรายงานขอซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานขอซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียน........................

ตัว
อย
่างป
รับ
ใช้

ดวยโรงเรียน......................................มีความประสงคจะซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร
ระดั บ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื ่ อ ง โดยวิ ธ ี เ ฉพาะเจาะจง ซึ ่ ง มี ร ายละเอี ย ด
ดังตอไปนี้
1. เหตุผลและความจำเปนที่ตองซื้อ.............
เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน...................................................
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตามขอบเขตของงานและคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ก ารจั ด ซื ้ อ เครื ่ อ งมั ล ติ ม ิ เ ดี ย
โปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ที่แนบ
** ทั้งนี้ การจัดซื้อพัสดุในครั้งนี้ จำเปนตองกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุเปน
พัสดุที่ผลิตหรือนำเขาจากตางประเทศ ซึ่งผูอำนวยการโรงเรียน............... ไดเห็นชอบกอนกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะแลว ตามนัยหนังสือณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ขอ 2.1.2 (ความวรรคนี้ระบุในกรณีที่มี
พัสดุผลิตในประเทศแตจะไมใชพัสดุภายในประเทศ)
3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ เปนเงิน 24,200.- บาท (สองหมื่นสี่พันสองรอยบาท) โดยมี
แหลงที่มาจากการสืบราคาจากทองตลาด ตามวิธีการไดตามนัยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
4. วงเงินที่จะซื้อ 24,200.- บาท (สองหมื่นสี่พันสองรอยบาท)
5) กำหนดเวลาที่ตองการใชพสั ดุ ผูขายตองสงมอบพัสดุตามขอ 2 ภายในระยะเวลา 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ลงนามรับใบสั่งซื้อ
6. วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่จะตองซื้อโดยวิธีนั้น
ดำเนินการดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีการผลิต จำหนาย กอสราง หรือใหบริการ
ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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7. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา

ดังนี้

8. การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ
เห็นควรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูตรวจรับพัสดุ โดยมีรายละเอียด
8.1 ..........................................................ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับพสดุ
8.2 ..........................................................กรรมการ
8.3 ..........................................................กรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด
1. อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ และราคากลางที่เสนอราคาพรอมนี้
2. อนุมัติใหดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกลาวขางตน
3. ลงนามในคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูตรวจรับพัสดุ แลวแตกรณี

ตัว
อย
่างป
รับ
ใช้

(.........................................................)
เจาหนาที่

ความเห็นของหัวหนาเจาหนาที่
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ………………………………………..… หัวหนาเจาหนาที่
(……………………………………..)
วันที่...............................
คำสั่ง

-เห็นชอบ
-ลงนามแลว

ลงชื่อ …………………………….………………….
(………….……………………………….. )
ผูอำนวยการโรงเรียน.......................
วันที่............................................

ชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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ตัวอยางคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ผูตรวจรับพัสดุ

คำสั่งโรงเรียน.................................
ที่ ........../.................
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-----------------------------

ตัว
อย
่างป
รับ
ใช้

ดวยโรงเรียน..................................................มีความประสงคจะซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร
ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงขอแตงตั้งรายชื่อ
ตอไปนี้เปน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด
3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.
ตำแหนง.......................................................
2.
ตำแหนง.......................................................
3.
ตำแหนง.......................................................

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

อำนาจและหนาที่
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 175
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ………………………………………
ลงชื่อ.......................................................
(......................................................)
ผูอำนวยการโรงเรยน.......................................
ชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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คำสั่งโรงเรียน.................................
ที่ ........../.................
เรื่อง แตงตั้งผูต รวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI
Lumens จำนวน 2 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-----------------------------

ตัว
อย
่างป
รับ
ใช้

ดวยโรงเรียน..................................................มีความประสงคจะซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร
ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงขอแตงตั้งรายชื่อ
ตอไปนี้เปน ผูตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI
Lumens จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผูตรวจรับพัสดุ
1.
ตำแหนง.......................................................

ผูตรวจรับพัสดุ

อำนาจและหนาที่
ใหผูตรวจรับพัสดุที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 175
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ ………………………………………
ลงชื่อ.......................................................
(......................................................)
ผูอำนวยการโรงเรียน.....................

ชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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ตัวอยางหนังสือเชิญผูประกอบการใหมาเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่............................................

....................................................
......................................................
………………………………….

เรื่อง ขอใหมาเสนอราคา
เรียน

ตัว
อย
่างป
รับ
ใช้

สิ่งที่สงมาดวย รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงานและการยื่นขอเสนอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดวยโรงเรียน.......................... มีความประสงคจะซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ
SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายการพัสดุที่ตองการซื้อ ตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย
2. วงเงินงบประมาณ......24,200.....บาท (สองหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน)
3. ราคากลาง ......24,200.....บาท (สองหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน)
4. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
4.1 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายดังกลาว
4.2 ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลจากการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
4.3 …………………………………………….
5. เกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
กำหนดยื่นขอเสนอ ในวันที่ .................................... ระหวางเวลา .................... ถึง ...............
ณ ....................................................................................................
ทั้งนี้ ขอบเขตของงานและการยื่นขอเสนอปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

.................................................
โทร............................................
โทรสาร.....................................

(...........................................)
* เจาหนาที่

* (กรณีวิธีเฉพาะเจง แตงตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใหประธานกรรมการลงนาม)

ชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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ตัวอยางใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา
เรียน ..................................................

วันที่............................................

1. ข า พเจ า ....................................................... ผู  จ ั ด การบริ ษ ั ท /ห า ง/ร า น
.............................................. อยูบานเลขที่..................หมูที่...................... ตำบล....................................
อำเภอ........................... จังหวัด.......................................... ชื่อสถานประกอบการคือ บริษัท/หาง/ราน
................................................................ เลขประจำตั ว ผู  เ สี ย ภาษี . ..................................... โดย
.........................................................ผูลงนามขางทายนี้ ไดเขาใจรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และ
รายละเอียดตางๆ โดยตลอดและยอมรับขอกำหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปนผูมี
คุณสมบัติ ครบถวนตามที่กำหนด และไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการตามราคา และกำหนดสงมอบ ดังตอไปนี้
จำนวน
หนวย
2 เครื่อง

ราคาตอ
หนวย

ตัว
อย
่างป
รับ
ใช้

ที่

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จาง

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด
3,000 ANSI Lumens
ยี่หอ
รุน
ประเทศผูผลิต

ราคารวม

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (..........................................................................)
ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม รวมทั้งภาษาอากรอื่น และคาใชจายทัง้ ปวงไวดวยแลว
3. คำเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา .............. วัน นับตั้งแตวันที่ไดยื่นใบเสนอราคา
4. กำหนดสงมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการขางตน ภายใน........วัน/วันทำการ นับถัดจากวันลง
นามสัญญา
ลงชื่อ.........................................ผูเจรจาตกลงราคา
จาง
(........................................)
เจาหนาที่

ลงชื่อ.......................................ผูขาย/ผูรับ
(.......................................)

ชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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ตัวอยางบันทึกรายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสงั่ ซื้อ

บันทึกขอความ

สวนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียน................................

ตัว
อย
่างป
รับ
ใช้

ตามที่ผูอำนวยการโรงเรียน.................. เห็นชอบใหดำเนินการซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร
ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 24,200.บาท (สองหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน) นั้น
เจาหนาที่ไดเจรจราตกลงราคากับผูประกอบการโดยตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 79 แลว ขอรายงานผลการพิจารณาการซื้อ
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนั้น
รายการพิจารณา

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ
SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
จำนวน 2 เครือ่ ง

ผูชนะการเสนอราคา
บริษทั ........จำกัด

รวม

ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซือ้ หรือจาง
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
24,200

24,200

24,200

24,200

จากผลการเสนอราคาขางตน ผูเสนอราคา เสนอยืนราคาถึงวันที่.................................... กำหนด
สงมอบของ ภายใน ........วัน นับถัดจากวันที่ไดรับใบสั่งซื้อ สถานที่สง ณ โรงเรียน.................................... จึง
เห็นสมควรรับราคาจาก ............................... เนื่องจากเสนอราคาเกินวงเงินที่ประมาณไว และไมสูงกวาราคา
กลาง ประกอบกับเจาหนาที่ไดตอรองราคาแลวผูเสนอราคาไมสามารถลดราคาลงไดอีกตามใบเสนอราคาที่
แนบ

ชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. อนุมัติใหสั่งซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จาก
บริษัท................. จำกัด วงเงิน 24,200 บาท (สองหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน)
2. ลงนามในประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อที่เสนอมาพรอมนี้
ลงชื่อ ……………………………………..… เจาหนาที่
(..............................................)
ความเห็นของหัวหนาเจาหนาที่
.....................................................................................................................................................

ตัว
อย
่างป
รับ
ใช้

ลงชื่อ ………………………………………..… หัวหนาเจาหนาที่
(……………………………………..)
วันที่...............................

อนุมัติ /ลงนามแลว

ลงชื่อ………………………………………..…
(…………………………………………..)
ผูอำนวยการโรงเรียน...............
วันที่..................................................

ชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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ตัวอยางประกาศผูชนะการเสนอราคา

ประกาศกรม/สำนักงาน.....................................
เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA
ขนาด 3,000 ANSI Lumens
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-----------------------------

ตัว
อย
่างป
รับ
ใช้

ตามที่ โรงเรียน....................................... ไดมีโครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ
SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน
2 เครื่อง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท..................จำกัด โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น 24,200 บาท
(สองหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ
คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง ไวดวยแลว
ประกาศ ณ วันที่ ………………………………………

(...............................................)
ผูอำนวยการโรงเรียน............................

ชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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ตัวอยางใบสัง่ ซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ผูขาย …………………………………………
ที่อยู ……………………………………………
โทรศัพท ……………………………….

ใบสั่งซื้อเลขที่
วันที่
สวนราชการ
ที่อยู
โทรศัพท

ตามที่............................................................. ไดเสนอราคา ไวตอ……………………………………..ซึ่งไดรับราคาและตก
ลงซื้อ ตามรายการดังตอไปนี้
ลำดับ
รายการ
จำนวน
หนวย
ราคาตอหนวย
จำนวนเงิน
(บาท)
(บาท)
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ
2
เครื่อง

SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens

ตัว
อย
่างป
รับ
ใช้

ยี่หอ
รุน
ประเทศผูผลิต
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้
1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน
..... หนา
2 ใบเสนอราคาเลขที่ ..........ลงวันที่ .........
จำนวน ....... หนา

รวมเปนเงิน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

(ตัวอักษร)
การซื้อ อยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
1. กำหนดสงมอบภายใน …….. วัน/วันทำการ นับถัดจากวันที่ผูขายไดรับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดสงมอบวันที่ ........................
3. สถานที่สงมอบ .......................................................
4. ระยะเวลารับประกัน ........... ป ............เดือน .......... วัน
5. สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกำหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบ
6. สวนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับมอบถาปรากฏวาสินคานั้นมีลักษณะไมตรงตามรายการที่ระบุไวในใบสั่งซื้อ
กรณีนี้ ผูขายจะตองดำเนินการเปลี่ยนใหมใหถูกตองตามใบสั่งซื้อทุกประการ
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ หนวยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญา
หรือขอตกลงของคูสัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
หมายเหตุ : ใบสั่งซื้อนี้อางอิงตามเลขที่โครงการ ........................ ซือ้ .........................จำนวน ..........รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ลงชือ่ ............................................ผูสงั่ ซื้อ
ลงชื่อ.....................................................ผูร ับใบสั่งซื้อ
(.......................................... )
(...................................................)
....................................
ตำแหนง……………………….........……………..
วันที่................................................
วันที่................................................

ชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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ตัวอยางใบสงของ

ใบสงของ /ใบสงงาน
บริษัท/หาง/ราน.......................................
ที่อยู................................................
.................................................................
วันที่....................................................................
นามผูซื้อ/ผูวาจาง.................................................................................................................................................
ที่อยู....................................................................................................................................................................
รายการ

จำนวน

หนวย

ราคาตอหนวย
(บาท)

ตัว
อย
่างป
รับ
ใช้

ลำดับ

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ
SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens

จำนวนเงิน
(บาท)

ยี่หอ
รุน
ประเทศผูผลิต

(ตัวอักษร)

........................................................
(......................................................)
ผูสงของ
วันที่................................................

รวมเปนเงิน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

...........................................................
(.........................................................)
ผูรับของ
วันที่...................................................

ชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

17

ตัวอยางใบตรวจรับพัสดุ

ใบตรวจรับพัสดุ

วันที่

เดือน

เขียนที่..................................................
อำเภอ................................
จังหวัด...........................
พ.ศ.

ตัว
อย
่างป
รับ
ใช้

ดวย บริษัท/หางหุนสวน/ราน...............................................ไดสงมอบพัสดุ จำนวน …. รายการ ตาม ( )
ใบสั่งซื้อ เลขที่
( ) ใบสั่งจาง เลขที่……………………… ลงวันที่....เดือน...........................พ.ศ. ....................
ไวใหแก................................................................. เพื่อให ( ) ผูตรวจรับ
( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับแลวปรากฏผล ดังนี้
1. ครบกำหนด วันที่...........เดือน................................. พ.ศ. ..............
2. สงมอบ วันที่...........เดือน................................. พ.ศ. ..............
3. ไดตรวจรับพัสดุตามใบสงของ / ใบแจงหนี้ เลมที่ ............... เลขที่ .............. ลงวันที่ ...................
4. ไดตรวจรับและใหถือวาพัสดุ
( ) ถูกตอง จำนวน........รายการ
( ) ไมถูกตอง จำนวน - รายการ
ตั้งแตวันที่...........เดือน....................................... พ.ศ....................... เกินกำหนด................วัน
5. ไดเชิญผูชำนาญการหรือผูทรงคุณวุฒิมาปรึกษาดวยคือ
จึงรายงานตอ.....(หัวหนาหนวยงาน)............ เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ ตามนัยขอ 175 แหงระเบียบสำนัก
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ลงชือ่ ..........................................ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับ
ลงชือ่ ..........................................กรรมการ
ลงชือ่ ..........................................กรรมการ

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียน
เพื่อโปรดทราบรายงานการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับพัสดุ ไดดำเนินการ
ตรวจรับพัสดุดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดตามใบตรวจพัสดุที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับ
พัสดุ รายงานเสนอ
(.....................................)
หัวหนาเจาหนาที่

ชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

