(ตัวอย่างขออนุมัติดาเนินโครงการของจังหวัด....)

บันทึกข้อความ

ส่ วนราชการ สานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดนครปฐม กลุ่มงาน
ที่

เรอื่ ง

นฐ ๐๐๑๙/-

เรยน
ี

โทร./โทรสาร 0-3434-0023-4

วันที่

ขออนุมัติดาเนินโครงการ

มกราคม 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
๑. เรอื่ งเดิม

จังหวัดนครปฐม ได้อนุมัติโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพั ฒนาชุ มชน ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

บาท (

บาทถ้ ว น)

ดั ง

๒. ข้อเท็จจร ิง
ในวันที่
เง ิน
เป็นเง ิน

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม โดย...........(กลุ่มงาน)............กาหนดดาเนิ น โครงการ
งบประมาณ

บาท (

บาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย

2.1 ค่าอาหารกลางวันสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน
บาท

คนๆละ

2.2 ค่าอาหารว่างและเครอื่ งดื่ ม สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน
บาท

2.3 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จานวน

2.4 ค่าวัสดุดาเนินโครงการฯ จานวน

บาท เป็น

คนๆละ..........บาท

เป็นเง ิน
เป็นเง ิน

3. ระเบียบที่เกี่ ยวข้อง

3.1 พระราชบัญญัติการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบร ิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบร ิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุ ม

ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

3.3 ค าสั่ งจังหวั ด นครปฐม ที่ 2515/2564 ลงวั น ที่ 3 กั น ยายน 2564 ผนวกจ. ผู้ ว่ า

ราชการจัง หวั ด นครปฐม มอบอ านาจให้ หั วหน้ า ส่ ว นราชการปฏิ บัติ ราชการแทนในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติ คณะรัฐมนตร ี หร ือ
หนังสือสั่งการในการควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการทีต
่ นสังกัด

3.4 ค าสั่ งจังหวัด นครปฐม ที่ 2956/2563 ลงวั นที่ 4 ธันวาคม 2563 ผนวก ง. ผู้ว่ า

ราชการจังหวั ดนครปฐม มอบอานาจให้ หัว หน้ า ส่ วนราชการประจาจังหวัด ในการอนุมั ติจด
ั ซื้อจัดจ้า งเกี่ ยวกั บ

พัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบร ิหารพั สดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบร ิหารพั สดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และหนังสื อสั่งการต่ างๆ ที่เกี่ ยวข้อ ง
ด้วยว ิธีเฉพาะเจาะจงวงเง ินทีไ่ ด้รบ
ั มอบอานาจไม่เกิน 1 ล้านบาท
4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่ อให้ การดาเนิ นโครงการดั งกล่า ว มีประสิ ทธิภาพและบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เห็นควรพิจารณาดาเนินการ ดังนี้

/4.1 อนุมัติให้...

-24.1 อนุมัติให้ดาเนินงานโครงการดังกล่าว
ข้อ ........................

4.2 มอบหมายให้ กลุ่มงานประสานและสนั บสนุนการบร ิหารงานพั ฒนาชุ มชน ดาเนิ นการ
4.3 มอบหมายให้ . ............................นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ เป็ น ผู้ ก าหนด

รายละเอี ยดคุณลักษณะเฉพาะของพั สดุ (เจ้าของโครงการบอกความต้ องการของพั สดุ แนบบันทึกถึ งผอ.กลุ่ ม
งานประสานฯ )

4.4 มอบหมายให้.............................นักว ิชาการพัฒนาชุ มชนชานาญการ เป็นผู้ยืมเง ิน เป็นเง ิน

.....................บาท (................บาทถ้วน) (รายละเอียดตามบันทึกขอยืมเง ิน)

4.5 มอบหมายให้ ..........................นั ก ว ิชาการพั ฒ นาชุ มชนช านาญการ เป็น ผู้ต รวจรับพั ส ดุ

(พัสดุทไี่ ม่เกิน 1 แสนบาท ใช้ 1 คน เกิน 1 แสน 3 คน)
จึงเร ียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(........................................................)

ผู้อานวยการกลุ่มงาน.............................

เรยน
ี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

- เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ/อนุมัติ

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)

(นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง)

พัฒนาการจังหวัดนครปฐม

พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

(ตัวอย่าง)

บันทึกข้อความ

ส่ วนราชการ สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอ........................................................................ โทร./โทรสาร ............................................................................................
ที่

วันที่

28

ตุลาคม 2564

เรอื่ ง ขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกาหนดราคากลาง .
เรยน
ี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ด้ วย ส านั ก งานพั ฒ นาชุ มชนอาเภอ..................................... จะด าเนิ นการจัดซื้อ /จัด จ้า งพั ส ดุ ดาเนิ น

โครงการ................................................................................ดั งนั้ น เพื่ อให้ การกาหนดรายละเอี ยดคุณลักษณะเฉพาะพั สดุ

ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบร ิหารพั สดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ

21 จึงขอแต่ งตั้ งคณะกรรมการ/เจ้า หน้ า ที่เพื่ อ จัด ทารายละเอี ย ดคุณลั ก ษณะเฉพาะพั ส ดุ เพื่ อ ใช้สาหรับ การ
ดาเนินการซือ
้ /จ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

คณะกรรมการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. .........................................

ตาแหน่ง............................

ประธานกรรมการ

2. .........................................

ตาแหน่ง............................

กรรมการ

3. .........................................

ตาแหน่ง............................

กรรมการ

เจ้าหน้าทีก
่ าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. .........................................

ตาแหน่ง............................

โดยให้มีหน้าที่
(1)

จัดทารายละเอี ยดคุณลักษณะเฉพาะ และกาหนดหลักเกณฑ์การพิ จารณาคัดเลือกข้อเสนอ

โดยให้มีรายละเอียดเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติทเี่ กี่ยวข้อง

(2) จัด ทาราคากลางของพั ส ดุ ต ามนั ย มาตรา 4 ค านิ ย ามราคากลาง แห่ ง พระราชบั ญญั ติ ก าร

จัดซือ
้ จัดจ้างและการบร ิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติทเี่ กี่ยวข้อง
จึงเร ียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(

(ลงชือ
่ ).................................................

)

เจ้าหน้าที่

(

(ลงชือ
่ ).................................................

)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เรยน
ี

อนุมัติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

- เห็นควรอนุมัติ ตามที่เสนอ
(

(

)

พัฒนาการอาเภอ...................................

)

นายอาเภอ................................... ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

(ตัวอย่าง)
ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซือ
้ /จ้าง
1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชือ
่ โครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าทีพ
่ ัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เง ินงบประมาณโครงการ : 4,470 บาท (สี่พันสี่รอ
้ ยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ราคากลาง : 4,470 บาท (สี่พันสี่รอ
้ ยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

แหล่งทีม
่ าของราคากลาง : สืบราคาจากท้องตลาด 3 ร้านค้า ได้แก่รา้ นวันดีพาณิช ร้านพรสุข ร้าน
พญามังกร
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ลาดับ
1

ชือ
่ พัสดุ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จานวน

หน่วยนับ

5

ร ีม

67

เล่ม

เทปใส 1 นิ้ว แกนใหญ่

2

ม้วน

คลิปหนีบดา เบอร์ 111

5

กล่อง

คลิปหนีบดา เบอร์ 112

5

กล่อง

68

ด้าม

ลวดเสียบกระดาษ

3

กล่อง

ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10

2

กล่อง

เช่าห้องประชุม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

1

ห้อง

กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม
สมุดปกอ่อน

ปากกา

2

3. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิ จารณา
เกณฑ์ราคา

4. ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ
ผู้ขายต้องส่งมอบ ภายใน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

(ลงชื่อ ).................................................... ผู้ ก าหนดขอบเขตของงานและ
(นางสาวฐิตาร ีย์ ลาวัณย์ว ิสุทธิ)์ คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

(ตัวอย่าง)
ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดซือ
้ เครอื่ งมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด
3,000 ANSI Lumens

--------------------------1. ข้อมูลเกี่ยวกั บโครงการ

ชือ
่ โครงการ จัดซือ
้ เครอื่ งมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
เง ินงบประมาณโครงการ 28,200.- บาท (.สองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง ราคาเครอื่ งละ 14,100.- บาท จานวน 2 เครอื่ ง เป็นเง ิน 28,200.- (สองหมื่นแปดพัน

สองร้อยบาทถ้วน)

แหล่งทีม
่ าของราคากลาง : การสืบราคาจากท้องตลาด /จากเว็บไซต์
แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่า ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานพื้ น ฐานด้ า นการ

พั ฒ นาและเสร ิมสร้า งศั ก ยภาพทรัพ ยากรมนุษ ย์ ผลผลิต ผู้จบการศึ ก ษามัธยมศึ กษาตอนปลาย กิ จกรรมการ
ส่งเสรมศั
ิ กยภาพในการเร ียนระดับมัธยมศึกษา
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ*

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

2.4 ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหร ือทาสั ญญากั บหน่ วยงานของรัฐไว้ชวั่ คราว

เนื่ องจากเป็ น ผู้ที่ไม่ ผ่ านเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้ ประกอบการตามระเบี ยบที่รฐั มนตร ีว่ าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามทีป
่ ระกาศเผยแพร่ในระบบเคร ือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

2.5 ไม่ เ ป็ น บุ ค คลซึ่ง ถู ก ระบุ ช ื่อ ไว้ ใ นบั ญชีรายชื่อ ผู้ ทิ้ง งานและได้ แจ้งเว ยี นชื่อ ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ งงานของ

หน่ ว ยงานของรัฐ ในระบบเคร ือข่ า ยสารสนเทศของกรมบัญชีก ลาง ซึ่งรวมถึงนิ ติ บุค คลที่ผู้ ทิ้งงานเป็ นหุ้ น ส่ ว น
ผู้จด
ั การ กรรมการผู้จด
ั การ ผู้บร ิหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

2.6 มี คุ ณ สมบั ติ และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการ

บรหารพั
ิ
สดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา

2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหร ือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

2.8 ไม่เป็นผู้ได้ รบ
ั เอกสารสิ ทธิห
์ ร ือความคุ้มกั น ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รฐั บาลของ

ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิแ
์ ละความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.9 ……………………………………………………….*

*กาหนดเพิม
่ เติมได้ตามความเหมาะสม

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอี ยดทั่วไป

1. ลักษณะการใช้งาน : เพื่อใช้เป็นสื่อการเร ียนการสอน
2. ..................

รายละเอี ยดทางเทคนิ ค

1. เป็นเครอื่ งฉายเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์หร ือว ีดีโอได้
2. ใช้ LCD panal หร ือระบบ DLP

3. ระดับ SVG และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4. มีความส่องสว่าง ขนาด 3000 Ansi Lumen
การรับรองคุณภาพ

พัสดุทเี่ สนอจะต้องมีการรับประกันทุกชิน
้ ส่วน 1 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมใดๆ ทัง้ สิ้น
อุ ปกรณ์และคู่มือการใช้งาน

ผู้ขายจะต้องส่งมอบสื่อบันทึกข้อมูล Driver และคู่มือการใช้งาน จานวน 1 ชุด
ข้อกาหนดเพิ่ มเติ ม

1. ผู้เสนอราคาต้ องมี หนั งสื อ แต่ งตั้ งตั วแทนจาหน่ ายจากเจ้า ของผลิ ตภั ณฑ์ห ร ือตั วแทนผลิ ตภั ณ ฑ์

อย่างถูกต้องในประเทศไทย

2. ผู้เสนอราคาต้ องแจ้งชือ
่ เว็บไซต์ ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ในหน้ าที่บรรจุ Software Driver โดยมี

ยี่ห้อและรุน
่ ตามทีน
่ าเสนอเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานอย่างน้อย 1 เว็บไซต์
5. การเสนอราคา และกาหนดส่งมอบ
5.1 ราคาที่ เ สนอจะต้ อ งเสนอก าหนดยื น ราคาไม่ น้ อ ยกว่ า …........... วั น นั บ แต่ วั น ยื่ น ข้ อ เสนอ

โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
5.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอยี่ห้อ และประเทศผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ทเี่ สนอให้ครบถ้วน

5.3 กาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน …......…… วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหร ือใบสั่งซือ
้
5.4 สถานทีส
่ ่งมอบ............................................................
6. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน ของราคาพัสดุทย
ี่ ังไม่ได้รบ
ั มอบ

7. การรับประกันความชารุดบกพร่อง

ระยะเวลาการรับประกันความชารุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันทีผ
่ ู้ซอ
ื้ ได้ รบ
ั มอบ โดยผู้ขาย

ต้องรบจั
ี ดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบ
ั แจ้งความชารุดบกพร่อง

8. การตรวจรับ
8.1 กรณีที่เป็นพั สดุ ที่ผลิตในประเทศ ผู้ขายจะต้ องแสดงเอกสารหลั กฐานได้ รบ
ั การรับรองและออก

เครอื่ งหมายสินค้าทีผ
่ ลิตในประเทศ (Made in Thailand : Mit ) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรอื

8.2 ตรวจสอบข้อมูลทีป
่ รากฏบนฉลากสินค้าทีต
่ ิดไว้บนบรรจุภัณฑ์ หร ือเอกสารหลักฐานอื่ นที่เชือ
่ ได้ ว่า

เป็นพัสดุทผ
ี่ ลิตในประเทศ

(ปรับใช้ตามความจาเป็นและเหมาะสม)

9. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครัง้ นี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

ลงชือ
่ .......................................................ผู้กาหนดรายละเอียดพัสดุ
(......................................................)

(ตัวอย่าง)

บันทึกข้อความ

ส่ วนราชการ สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอ........................................................................ โทร./โทรสาร ............................................................................................
ที่

วันที่

28

ตุลาคม 2564

เรอื่ ง ขออนุมัติเห็นชอบใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง

.

เรยน
ี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ตามบั น ทึ ก ที่ ........................................

ลงวั น ที่

28

ตุ ล าคม 2564 ได้ พิ จารณาอนุ มั ติ

คณะกรรมการ/เจ้าหน้ า ที่ เพื่ อ จัดทารายละเอี ยดคุณลัก ษณะเฉพาะพั สดุ เพื่ อใช้สาหรับ การดาเนิ นการซื้อ /จ้า ง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบร ิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 เพื่ อจัดทา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง จัดซือ
้ /จ้างดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ มประสิ ทธิภาพ

เจ้าหน้าทีพ
่ ัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดนครปฐม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
จัดทาราคากลางของพัสดุ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ผู้กาหนดรายละเอี ยดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อจัดจ้างพั สดุ ดาเนิ น

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิ ทธิภาพเจ้าหน้ าที่พัฒนาชุ มชนในการขับเคลื่อนงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัด

นครปฐม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 และจั ด ท าราคากลางของงานดั ง กล่ า วเสร็จ เร ียบร้อ ยแล้ ว
รายละเอียดตามทีเ่ สนอมาพร้อมนี้

จึงเร ียนมาเพื่ อโปรดพิ จารณาอนุ มัติ และเห็ น ชอบใช้ขอบเขตของงานและคุ ณลั กษณะเฉพาะและ
ราคากลาง

(ลงชือ
่ ).................................................... ผู้กาหนดขอบเขตของงานและ
(

) คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

เร ียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

อนุมัติ/เห็นชอบ

-เห็ นควรให้ ความเห็ นชอบ

(

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

)

(

)

นายอาเภอ...................................... ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

(บันทึกนี้ใช้ในกรณีทม
ี่ ีพัสดุทผ
ี่ ลิตภายในประเทศ แต่ จะไม่ใช้พัสดุทผ
ี่ ลิตภายในประเทศ)
(ตัวอย่าง)

บันทึกข้อความ

ส่ วนราชการ สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอ........................................................................ โทร./โทรสาร ............................................................................................
ที่

วันที่

28

ตุลาคม 2564

เรอื่ ง ขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทน
ี่ าเข้าหร ือผลิตจากต่างประเทศ

.

เรยน
ี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ตามที่ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ............................................ มี ค วามประสงค์ จ ะ ซื้ อ /จ้า ง
................................................. และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าทีก
่ าหนดรายละเอี ยดคุณลักษณะเฉพาะของพั สดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจัดจ้า งและการบร ิหารพั สดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 และ

ตามหนังสื อ คณะกรรมการว ินิ จฉั ยปั ญหาการจัดซื้อ จัด จ้า งและการบร ิหารพั ส ดุ ภาครัฐ ด่ วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 845 ลงวั น ที่ 31 สิ งหาคม 2564 เรอื่ ง อนุ มั ติ ย กเว้ น และแนวทางทางปฏิ บัติ ต ามกฎกระทรวง
กาหนดพัสดุและว ิธีการจัดซือ
้ จัดจ้างพัสดุทรี่ ฐั ต้องการส่งเสร ิมหร ือสนั บสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ใช้พัสดุทผ
ี่ ลิตภายในประเทศ นั้น
เหตุผลกรณีทต
ี่ ้องใช้พัสดุทผ
ี่ ลิตหร ือนาเข้าจากต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี)

เนื่องจากการจัดซือ
้ /จัดจ้าง................................................. ในครัง้ นี้ มีความจาเป็นจะต้ องมีการใช้พัสดุ ที่

ผลิ ตหร ือน าเข้ าจากต่ างประเทศ ซึ่งมีราคาต่ อ หน่ วยไม่ เกิ น 2 ล้ า นบาท จึงขออนุมั ติ ก่อ นก าหนดรายละ เอี ย ด
คุณลัก ษณะเฉพาะ ทั้งนี้ เป็นอานาจของหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐตามหนั งสื อ คณะกรรมการว น
ิ ิ จฉั ยปัญหาการ
จัดซือ
้ จัดจ้างและการบร ิหารพัสดุภาครัฐ ด่วนทีส
่ ุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
จึงเร ียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชือ
่ )…………………………………………ประธานกรรมการ
(..............................................)

(ลงชือ
่ )…………………………………………กรรมการ
(..............................................)

(ลงชือ
่ )…………………………………………กรรมการ
(..............................................)

อนุมัติ/เห็นชอบ
เรยน
ี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

- เห็นควรอนุมัติ ตามที่เสนอ
(

(

)

พัฒนาการอาเภอ...................................

)

นายอาเภอ................................. ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

หมายเหตุ : การขออนุมัติใช้พัสดุนาเข้าหร ือผลิตจากต่างประเทศ อาจจะเสนอพร้อมกับรายงานขอซือ
้ ก็ได้

(ตัวอย่าง)

บันทึกข้อความ

ส่ วนราชการ สานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ โทร./โทรสาร 0-3434-0023-4
ที่

นฐ 0019/-

วันที่

1 พฤศจิกายน 2564

เรอื่ ง รายงานขอซือ
้ ขอจ้างพัสดุดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าทีพ
่ ัฒนาชุมชน.
เรยน
ี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ด้วย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จด
ั ซือ
้ จัดจ้างพัสดุดาเนินโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าทีพ
่ ัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหร ือจ้าง

เพื่อใช้ดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

2. รายละเอี ยดคุณลักษณะเฉพาะของพั สดุ

1. วัสดุดาเนินโครงการฯ จานวน 8 รายการ เป็นเง ิน 1,970 บาท
2. ค่าเช่าห้องประชุม จานวน 1 ห้อง เป็นเง ิน 2,500 บาท

** ทั้งนี้ การจัดซื้อพั สดุ ในครัง้ นี้ จาเป็นต้ องกาหนดรายละเอี ยดคุณลักษณะเฉพาะพั สดุ เป็ น

พัสดุทผ
ี่ ลิตหร ือนาเข้าจากต่างประเทศ ซึง่ ได้ ขออนุมัติเห็ นชอบก่ อนกาหนดรายละเอี ยดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว
ตามบันทึก...................ลงวันที.่ ....................

3. ราคากลางของพั สดุ ที่จะซื้อหร ือจ้าง เป็นเง ิน 4,470 บาท (สี่พันสี่รอ
้ ยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

โดยมีแหล่งทีม
่ าจากการสืบราคาจากท้องตลาด ตามว ิธีการได้ตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซือ
้ จัด
จ้างและการบร ิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 ประกอบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส
่ ุด ที่ กค 0433.2/ว 206
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

4. วงเง ินที่จะซื้อหร ือจ้าง
ภายในวงเง ิน 4,470 บาท (สี่พันสี่รอ
้ ยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

5. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ

ผู้ขายต้ องส่ งมอบพั ส ดุ ภายในระยะเวลา 15 วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ล งนามรับ ใบสั่งซื้อ สั่ งจ้า ง /

ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
6. ว ิธีที่จะซื้อหร ือจ้าง และเหตุผลที่จะต้ องซื้อหร ือจ้างโดยว ิธีนั้น

ดาเนิ นการจัดซื้อด้ วยวธิ เี ฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญั ติก ารจัด ซื้อจัดจ้างและการบร ิหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56(2) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพั สดุ ที่มีการผลิต จาหน่ าย ก่ อสร้าง หร ือให้ บร ิการ
ทัว่ ไป และมีวงเง ินในการจัดซือ
้ จัดจ้างครัง้ หนึ่งไม่เกินวงเง ินตามทีก
่ าหนดในกฎกระทรวง
7. หลักเกณฑ์การพิ จารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

8. การขออนุมัติแต่ งตั้ งคณะกรรมการต่ างๆ
ดังนี้

เห็ น ควรให้ มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจรับ พั ส ดุ หร ือผู้ต รวจรับ พั ส ดุ โดยมีรายละเอี ย ด
8.1 ..........................................................ประธานกรรมการ
8.2 ..........................................................กรรมการ
8.3 ..........................................................กรรมการ

/จึงเร ียนมา...

-2จึงเร ียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
1. อนุมัติให้ดาเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซือ
้ ดังกล่าวข้างต้น
2. ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(หร ือกรณี ไม่ได้ ทาคาสั่งแต่ งตั้ ง)
ชานาญการ

เห็ น ควรให้ มี ก ารแต่ งตั้ ง นางสาวฐิต าร ีย์ ลาวั ณ ย์ ว สิ ุ ท ธิ์ ตาแหน่ ง นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชน

เป็นผู้ตรวจรับพั สดุ ตามระเบี ยบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบร ิหารพั ส ดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเง ินการจัดซื้อจัดจ้างพั สดุ โดยว ิธีเฉพาะเจาะจงวงเง ิน
การจัดซือ
้ จัดจ้างทีไ่ ม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเง ินการจัดซือ
้ จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ข้อ 5
จึงเร ียนมาเพื่ อ โปรดพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานขอซื้อ ขอจ้า งดั งกล่ า ว และอนุ มั ติ ใ ห้

แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุตามเสนอ

(ลงชือ
่ ).................................................เจ้าหน้าที่
(.............................................................)

(ลงชือ
่ ).................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(...............................................................)
เรยน
ี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

เห็นชอบ/อนุมัติ

- เพื่อโปรดพิจารณา

ให้ ความเห็นชอบและอนุมัติ
(

(

)

พัฒนาการอาเภอ...........................................

)

นายอาเภอ................................ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

(ตัวอย่าง)

ใบเสนอราคา
เรยน
ี
..................................................

วันที.่ ...........................................

1. ข้าพเจ้า....................................................... ผู้จด
ั การบร ิษั ท/ห้ าง/ร้าน.............................................. อยู่บ้านเลขที่

..................หมูท
่ .่ี ..................... ตาบล.................................... อาเภอ........................... จังหวัด.......................................... ชือ
่ สถาน

ประกอบการคือ บร ิษัท/ห้าง/ร้าน................................................................ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ...................................... โดย
.........................................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้ เข้าใจรายละเอี ยดคุณลักษณะเฉพาะ และรายละเอี ยดต่ างๆ

โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงอื่ นไขนั้นแล้ว รวมทัง้ รับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่
กาหนด และไม่เป็นผู้ทงิ้ งานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทัง้ บร ิการตามราคา และกาหนดส่งมอบ ดังต่อไปนี้

ที่

รายละเอียดพัสดุทจ
ี่ ะขอซือ
้ /จ้าง

จานวน

ราคาต่อ

หน่วย

หน่วย

ราคารวม

2 เครอื่ ง

รวมเป็นเง ินทัง้ สิ้น (..........................................................................)
ซึง่ เป็นราคาทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทัง้ ภาษาอากรอื่น และค่าใช้จา่ ยทัง้ ปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คาเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา .............. วัน นับตั้งแต่วันทีไ่ ด้ยื่นใบเสนอราคา

สัญญา

4. กาหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน........วัน/วันทาการ นั บถัดจากวันลงนาม

ลงชือ
่ .........................................ผู้เจรจาตกลงราคา
(........................................)
เจ้าหน้าที่

ลงชือ
่ .......................................ผู้ขาย/ผู้รบ
ั จ้าง
(.......................................)

(ตัวอย่าง)

บันทึกข้อความ

ส่ วนราชการ สานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ โทร./โทรสาร 0-3434-0023-4
ที่

นฐ 0019/-

วันที่

1 พฤศจิกายน

2564

เรอื่ ง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซือ
้ สั่งจ้าง
เรยน
ี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ตามที่ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ....................ได้เห็นชอบให้ดาเนินการซือ
้ /จ้าง
จานวน

โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เจ้า หน้ า ที่ไ ด้ เจรจาตกลงราคากั บ ผู้ ป ระกอบการโดยตรงตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่ า ด้ ว ย

การจัดซือ
้ จัดจ้างและการบร ิหารพั สดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 แล้ว ขอรายงานผลการพิ จารณาการซื้อ/จ้าง
โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง ดังนั้น
รายการพิจาณา

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงชือ
้ หรอจ้
ื าง

1. วัสดุดาเนินโครงการ ฯ

1. ร้านวันดีพานิช

1,970.00

1,970.00

2. เช่าห้องประชุม

2.ห้องประชุมศาลากลาง

2,500.00

2,500.00

4,470.00

4,470.00

จานวน 8 รายการ

จังหวัดนครปฐม

รวม

เกณฑ์ก ารพิ จารณาผลการยื่ น ข้อ เสนอครัง้ นี้ จะพิ จารณาตั ดสิ น โดยใช้ห ลั ก เกณฑ์ราคา พิ จารณาแล้ ว

เห็นสมควร จัดซือ
้ /จ้าง จากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึง เร ียนมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา หากเห็ น ชอบขอได้ โ ปรดอนุ มั ติ ให้ สั่ง ซื้อ สั่ ง จ้า งจา กผู้ เสนอราคา

ดังกล่าว และลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทีแ
่ นบมาพร้อมนี้

(ลงชือ
่ ).................................................
(

)

เจ้าหน้าที่
(ลงชือ
่ ).................................................
(

เรยน
ี

)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
- การจัดซือ
้ /จ้าง ครัง้ นี้เป็นไปตามระเบียบฯ

อนุมัติ

และอานาจทีไ่ ด้รบ
ั จึงเห็นควรอนุมัติ

(

)

พัฒนาการอาเภอ..................................

(

)

นายอาเภอ...........................ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

(ตัวอย่าง)

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรอื่ ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือ
้ จัดจ้างพัสดุดาเนินโครงการ................................................
โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง

----------------------------------ตามทีจ
่ งั หวัดนครปฐม โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ............................. ได้จด
ั ซือ
้ จัดจ้างพัสดุ

ดาเนินโครงการ...................................................... โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รบ
ั คัดเลือกได้แก่

1. วัสดุสาหรับดาเนินโครงการฯ ได้แก่ ร้านวันดีพานิช เลขประจาตั วผู้เสียภาษี

3730100179728 โดยเสนอราคา เป็น จานวนเง ิน 1,970 บาท

2. ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม ได้แก่ สานักงานจังหวัด โดยเสนอราคา เป็น

จานวนเง ิน 2,500 บาท
ไว้ด้วยแล้ว

ซึง่ เป็นราคาทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จา่ ยอื่ นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน

2564

(

)

นายอาเภอ................................... ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

** ใบสั่งซือ
้ / สั่งจ้าง ใบตรวจรับพัสดุ** ยังคงใช้แบบเดิ มไม่ได้ ทาตัวอย่างมาให้ คะ
(ตัวอย่าง)

ใบเบิกพัสดุ
กรมการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
ขอเบิกพัสดุตามรายการข้างล่างนี้
เพื่อใช้ในงาน

ดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าทีพ
่ ัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เบิกวันที่

พฤศจิกายน 2564 ชือ
่ ผู้เบิก นางสาวฐิตาร ีย์ ลาวัณย์ว ิสุทธิ์ ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ลาดับที่

รายการสิ่งของ

จานวน
เบิก

หน่วย

5

ร ีม

67

เล่ม

1

กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม

2

สมุดปกอ่อน

3

เทปใส 1 นิ้ว แกนใหญ่

2

ม้วน

4

คลิปหนีบดา เบอร์ 111

5

กล่อง

5

คลิปหนีบดา เบอร์ 112

5

กล่อง

6

ปากกา

68

ด้าม

7

ลวดเสียบกระดาษ

3

กล่อง

8

ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10

2

กล่อง

หมายเหตุ

(ลงชือ
่ ) ............................................. ผู้เบิก

(ลงชือ
่ ) .......................................... ผู้จา่ ยพัสดุ

(ตาแหน่ง) นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

(ตาแหน่ง)

(ลงชือ
่ ) .......................................... ผู้สั่งจ่าย

(ลงชือ
่ ) ............................................ ผู้รบ
ั พัสดุ

(ตาแหน่ง)

(ตาแหน่ง) นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

(นางสาวฐิตาร ีย์ ลาวัณย์ว ิสุทธิ)์
วันที่ ........./......................../...........

(นายสุรพงค์ พาณิชยเวชสันติ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ........./......................../..........

.

(นางสาวปรัศนีย์ ติ่งต้อย)
เจ้าหน้าที่

วันที่ ........./......................../...........

(นางสาวฐิตาร ีย์ ลาวัณย์ว ิสุทธิ)์
วันที่ ........./......................../...........

.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าทีพ
่ ัฒนาชุมชน

ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

