
กรณีศึกษา

การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

พรอมตัวอยางเอกสารประกอบ

(การจัดซ้ือเครื่องมลัติมิเดียโปรเจคเตอร

ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens)

การจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏบิติั ว 89

คู่มอื

ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ



 
           บันทึกขอความ 

สวนราชการ  

ที่  วันที่        

เรื่อง ขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและกำหนดราคากลาง 

  จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียน....... 
 

 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 ดังน้ัน 
เพื่อใหการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุดังกลาว เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 21  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการ/เจาหนาที่เพ่ือ
จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ เพ่ือใชสำหรับการดำเนินการซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  
 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ......................................... ตำแหนง............................ ประธานกรรมการ 
 2. ......................................... ตำแหนง............................ กรรมการ 
 3. ......................................... ตำแหนง............................ กรรมการ 
 เจาหนาที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 1. ......................................... ตำแหนง............................  
 โดยใหมีหนาที่  
 (1) จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
โดยใหมีรายละเอียดเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
 (2) จัดทำราคากลางของพัสดุตามนัยมาตรา 4 คำนิยามราคากลาง แหงพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  ทั้งน้ี  เปนอำนาจของผูอำนวยการโรงเรียน......... ตามคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่ 1340/2560  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2540 
 

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

................................................ 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/หัวหนาเจาหนาที่ 
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(บันทึกนีใ้ชในกรณีที่มีพสัดุที่ผลิตภายในประเทศ แตโรงเรยีนจะไมใชพัสดุทีผ่ลิตภายในประเทศ) 
 

 
           บันทึกขอความ 

สวนราชการ  

ที่   วันที่      

เรื่อง   ขออนุมัติใชรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่นำเขาหรือผลิตจากตางประเทศ 

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียน 

 ตามที่โรงเรียน..................................... มีความประสงคจะซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื ่อง รายการ และผู อำนวยการโรงเรียน....... แตงต้ัง
คณะกรรมการ/เจาหนาที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 21 และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปญหาการจัดซื ้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที ่สุด ที ่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที ่ 18 
กุมภาพันธ 2564  เรื่อง แนวทางทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐ
ตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กำหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะใหใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ น้ัน 
 เหตุผลกรณีที่ตองใชพัสดุที่ผลิตหรือนำเขาจากตางประเทศ (แลวแตกรณี) 
 เนื่องจากการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ใน
ครั้งนี้  โรงเรียน.....มีความจำเปนจะตองมีการใชพัสดุที่ผลิตหรือนำเขาจากตางประเทศ ซึ่งมีราคาตอหนวยไม
เกิน 2 ลานบาท จึงขออนุมัติกอนกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ทั้งนี ้ เปนอำนาจของหัวหนา
หนวยงานของรัฐตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ขอ 2.1.2 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้  เปนอำนาจของผูอำนวยการโรงเรียน......... ตามคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่ 1340/2560  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2540 
 
   (ลงช่ือ)…………………………………………ประธานกรรมการ 
       (..............................................) 
   (ลงช่ือ)…………………………………………กรรมการ 
       (..............................................) 
   (ลงช่ือ)…………………………………………กรรมการ 
       (..............................................) 
อนุมติ 
(ลงช่ือ)............................................ 
        (...........................................) 
ผูอำนวยการโรงเรียน........................... 
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(ตัวอยาง) 
ขอบเขตของงานและคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA 

ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
--------------------------- 

1. ขอมูลเก่ียวกับโครงการ 
 ช่ือโครงการ จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
 เงินงบประมาณโครงการ 28,200.- บาท (.สองหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน) 
 ราคากลาง   ราคาเครื่องละ 14,100.- บาท จำนวน 2 เครือ่ง เปนเงิน 28,200.- (สองหมื่นแปดพัน
สองรอยบาทถวน)  
 แหลงที่มาของราคากลาง  : การสืบราคาจากทองตลาด /จากเว็บไซต 
 แหลงงบประมาณ : งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานพื้นฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรมการ
สงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา   
 
2. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ* 
 2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
 2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยู ระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั ่วคราวเนื ่องจากเปนผู ที ่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
ร ัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที ่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 2.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน 
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 
 2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุดังกลาว   
 2.8 ไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 
ผูย่ืนขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
 2.9  ……………………………………………………….* 
*กำหนดเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 
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4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 รายละเอียดทั่วไป 
 1. ลักษณะการใชงาน :  เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนการสอน 
 2. .................. 
 
 รายละเอียดทางเทคนิค 
 1. เปนเครื่องฉายเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอรหรือวีดีโอได 
 2. ใช LCD panal หรือระบบ DLP 
 3. ระดับ SVG และ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True 
 4. มีความสองสวาง ขนาด 3000 Ansi Lumen 
 การรับรองคุณภาพ 
 พัสดุที่เสนอจะตองมีการรับประกันทุกช้ินสวน 1 ป โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติมใดๆ ทั้งสิ้น           
 
 อุปกรณและคูมือการใชงาน 
 ผูขายจะตองสงมอบสื่อบันทึกขอมูล Driver และคูมือการใชงาน จำนวน 1 ชุด  
 
 ขอกำหนดเพิ่มเติม 
 1. ผูเสนอราคาตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจำหนายจากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนผลิตภัณฑ
อยางถูกตองในประเทศไทย 
 2. ผูเสนอราคาตองแจงชื่อเว็บไซตของผลิตภัณฑที่เสนอ  ในหนาที่บรรจุ Software Driver โดยมี
ย่ีหอและรุนตามที่นำเสนอเพ่ือประโยชนของหนวยงานอยางนอย 1 เว็บไซต  
 
5. การเสนอราคา และกำหนดสงมอบ 
 5.1 ราคาที่เสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา …........... วัน นับแตวันยื่นขอเสนอ  
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผูย่ืนขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
 5.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอย่ีหอ และประเทศผูผลิตของผลิตภัณฑที่เสนอใหครบถวน 
 5.3 กำหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน …......…… วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือใบสั่งซื้อ 
 5.4 สถานที่สงมอบ............................................................ 
 
6. อัตราคาปรบั 
 คาปรับ ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ 
 
7. การรับประกันความชำรดุบกพรอง 
 ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพรอง ไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ โดย
ผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุด
บกพรอง 
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8. การตรวจรบั 
 8.1 กรณีที่เปนพัสดุที่ผลิตในประเทศ ผูขายจะตองแสดงเอกสารหลักฐานไดรับการรับรองและออก
เครื่องหมายสินคาที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand : Mit ) จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ  
 8.2 ตรวจสอบขอมูลที่ปรากฏบนฉลากสินคาที่ติดไวบนบรรจุภัณฑ หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เช่ือ
ไดวาเปนพัสดุที่ผลิตในประเทศ 
 (ปรับใชตามความจำเปนและเหมาะสม) 
 
9. เกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอ 
 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งน้ี กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใชเกณฑราคา  

 
 

ลงช่ือ.......................................................ผูกำหนดรายละเอียดพัสดุ 
      (......................................................) 
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ตัวอยางรายงานขอซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

 
           บันทึกขอความ 

สวนราชการ  

ท่ี  วันท่ี        

เรื่อง รายงานขอซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
  จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 ดวยโรงเรียน......................................มีความประสงคจะซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 
ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื ่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
 1. เหตุผลและความจำเปนที่ตองซื้อ............. 
  เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน................................................... 

 2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ   
  ตามขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดซ ื ้อเคร ื ่องมัลติม ิเดีย
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  (ความวรรคน้ีระบุในกรณีที่มี
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) กำหนดเวลาที่ตองการใชพสัดุ 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 และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหน่ึงไมเกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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 7. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
   การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา 

 8. การขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ 
  เห็นควรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูตรวจรับพัสดุ โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี 
  8.1 ..........................................................ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับพสดุ 
  8.2 ..........................................................กรรมการ 
  8.3 ..........................................................กรรมการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด 
 1. อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ และราคากลางที่เสนอราคาพรอมน้ี 
 2. อนุมัติใหดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกลาวขางตน 
 3. ลงนามในคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูตรวจรับพัสดุ  แลวแตกรณี 
 

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

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

 -เห็นชอบ 
 -ลงนามแลว 
 ลงช่ือ …………………………….…………………. 
         (………….……………………………….. ) 
      ผูอำนวยการโรงเรียน....................... 
         วันที่............................................ 
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ตัวอยางคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ /ผูตรวจรับพสัดุ 

 

 
คำสั่งโรงเรียน................................. 

ที่ ........../................. 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ สำหรบัการซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA  

ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

----------------------------- 
 

 ดวยโรงเรียน..................................................มีความประสงคจะซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 
ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  และเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงขอแตงตั้งรายช่ือ
ตอไปนี้เปน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด 
3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 1.  ประธานกรรมการ 
  ตำแหนง....................................................... 
  2.  กรรมการ 
  ตำแหนง....................................................... 
 3.  กรรมการ 
  ตำแหนง....................................................... 
  
 อำนาจและหนาที่  
 ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 175  

 ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
  
      สั่ง ณ วันที่  ……………………………………… 
 
      ลงช่ือ....................................................... 
            (......................................................) 
            ผูอำนวยการโรงเรยน....................................... 
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คำสั่งโรงเรียน................................. 

ที่ ........../................. 
เรื่อง แตงต้ังผูตรวจรับพสัดุ สำหรบัการซ้ือเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI 

Lumens จำนวน 2 เครื่อง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

----------------------------- 
 

 ดวยโรงเรียน..................................................มีความประสงคจะซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 
ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  และเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงขอแตงตั้งรายช่ือ
ตอไปนี้เปน ผูตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI 
Lumens จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  
 ผูตรวจรับพัสดุ 
 1.  ผูตรวจรับพัสดุ 
  ตำแหนง....................................................... 
  
 อำนาจและหนาที่  
 ใหผูตรวจรับพัสดุที่ไดรับการแตงต้ัง ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 175  

 ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
  
      สั่ง ณ วันที่  ……………………………………… 
 
 
      ลงช่ือ....................................................... 
            (......................................................) 
            ผูอำนวยการโรงเรียน..................... 
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ตัวอยางหนงัสอืเชิญผูประกอบการใหมาเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
ที่............................................ 
 

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

 
    …………………………………. 

เรื่อง   ขอใหมาเสนอราคา 
เรียน   

สิ่งที่สงมาดวย   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงานและการย่ืนขอเสนอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 ดวยโรงเรียน.......................... มีความประสงคจะซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. รายการพัสดุที่ตองการซื้อ   ตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย 
 2. วงเงินงบประมาณ......24,200.....บาท (สองหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน) 
 3. ราคากลาง ......24,200.....บาท (สองหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน) 
 4. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
  4.1  เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายดังกลาว   
  4.2 ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลจากการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  4.3 ……………………………………………. 
 5. เกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งน้ี  จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 
 กำหนดยื่นขอเสนอ ในวันที่ .................................... ระหวางเวลา ....................  ถึง ............... 
ณ .................................................................................................... 

ทั้งน้ี ขอบเขตของงานและการย่ืนขอเสนอปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
   ขอแสดงความนับถือ 

 
 

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

................................................. 
โทร............................................ 
โทรสาร..................................... 
* (กรณีวิธีเฉพาะเจง แตงตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใหประธานกรรมการลงนาม) 
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ตัวอยางใบเสนอราคา 
 

ใบเสนอราคา 
 

 วันที่............................................ 
เรียน  .................................................. 
 

 1. ข  าพเจ  า . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ผ ู  จ ั ดการบร ิษ ัท/ห  า ง/ร  าน
.............................................. อยูบานเลขที่..................หมูที่...................... ตำบล....................................  
อำเภอ........................... จังหวัด.......................................... ชื่อสถานประกอบการคือ บริษัท/หาง/ราน
................................................................ เลขประจำตัวผู เสียภาษี...................................... โดย
.........................................................ผูลงนามขางทายนี้  ไดเขาใจรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  และ
รายละเอียดตางๆ โดยตลอดและยอมรับขอกำหนดและเงื่อนไขนั้นแลว  รวมทั้งรับรองวา  ขาพเจาเปนผูมี
คุณสมบัติ ครบถวนตามที่กำหนด  และไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ 
 2.  ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ  รวมทั้งบริการตามราคา  และกำหนดสงมอบ  ดังตอไปน้ี 
 

 

ที่ 
 

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จาง 
จำนวน        

หนวย 

ราคาตอ

หนวย 

ราคารวม 

 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด 
3,000 ANSI Lumens 

2 เครื่อง   

 ย่ีหอ    

 รุน    

 ประเทศผูผลิต    

     

     

     

     

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (..........................................................................)    
 

ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  รวมทั้งภาษาอากรอ่ืน  และคาใชจายทัง้ปวงไวดวยแลว 

 3. คำเสนอน้ีจะยืนอยูเปนระยะเวลา ..............  วัน  นับต้ังแตวันที่ไดย่ืนใบเสนอราคา 
 4. กำหนดสงมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการขางตน  ภายใน........วัน/วันทำการ นับถัดจากวันลง
นามสัญญา 

 

ลงช่ือ.........................................ผูเจรจาตกลงราคา ลงช่ือ.......................................ผูขาย/ผูรับ
จาง 

 (........................................)        (.......................................) 
                  เจาหนาที่ 
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ตัวอยางบันทกึรายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสัง่ซื้อ 
 

 
           บันทึกขอความ 

สวนราชการ  

ที่  วันที่           

เรื่อง
   

รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA  
 ขนาด 3,000 ANSI Lumens  จำนวน 2 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

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

รายการพิจารณา ผูชนะการเสนอราคา 
ราคาที่เสนอ 

(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
ราคาที่ตกลงซือ้หรือจาง 
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
จำนวน 2 เครือ่ง 

บริษทั........จำกดั 24,200 24,200 

รวม   24,200 24,200 

 จากผลการเสนอราคาขางตน ผูเสนอราคา เสนอยืนราคาถึงวันที่....................................  กำหนด
สงมอบของ ภายใน ........วัน นับถัดจากวันที่ไดรับใบสั่งซื้อ สถานที่สง ณ โรงเรียน.................................... จึง
เห็นสมควรรับราคาจาก ............................... เนื่องจากเสนอราคาเกินวงเงินที่ประมาณไว และไมสูงกวาราคา
กลาง ประกอบกับเจาหนาที่ไดตอรองราคาแลวผูเสนอราคาไมสามารถลดราคาลงไดอีกตามใบเสนอราคาที่
แนบ  
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ดังน้ี 
1. อนุมัติใหสั่งซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จาก

บริษัท................. จำกัด วงเงิน 24,200 บาท (สองหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน) 
2. ลงนามในประกาศรายช่ือผูชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อที่เสนอมาพรอมน้ี 

 
 
      ลงช่ือ ……………………………………..… เจาหนาที่ 
               (..............................................) 
 
 

ความเห็นของหัวหนาเจาหนาที่ 
..................................................................................................................................................... 
 
 ลงช่ือ ………………………………………..… หัวหนาเจาหนาที่ 
          (……………………………………..) 
                     วันที่............................... 
 
 
 
 
 อนุมัติ /ลงนามแลว 
 
 
      ลงชื่อ………………………………………..… 
            (…………………………………………..) 
            ผูอำนวยการโรงเรียน............... 
        วันที่.................................................. 
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ตัวอยางประกาศผูชนะการเสนอราคา 

 
ประกาศกรม/สำนักงาน..................................... 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา สำหรบัการซ้ือเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA  
ขนาด 3,000 ANSI Lumens 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
----------------------------- 

 

 ตามที่ โรงเรียน.......................................  ไดมีโครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน 
 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
คาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง ไวดวยแลว 
  
  

ประกาศ ณ วันที่  ……………………………………… 
 
 
 

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

ใบสั่งซื้อ 
 

ผูขาย  ………………………………………… 
ท่ีอยู   …………………………………………… 
โทรศัพท   ………………………………. 
 

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  
วันท่ี    
สวนราชการ    
ท่ีอยู 
โทรศัพท  

 

 ตามท่ี............................................................. ไดเสนอราคา ไวตอ……………………………………..ซ่ึงไดรับราคาและตก
ลงซ้ือ ตามรายการดังตอไปนี้ 

ลำดับ รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
ย่ีหอ 
รุน 
ประเทศผูผลิต 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 
1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน
..... หนา 
2 ใบเสนอราคาเลขท่ี ..........ลงวันท่ี ......... 
จำนวน ....... หนา 

2 เครื่อง   

รวมเปนเงิน  
ภาษีมูลคาเพ่ิม  

(ตัวอักษร) รวมเปนเงินท้ังสิ้น  
 การซ้ือ อยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ 
1.  กำหนดสงมอบภายใน …….. วัน/วันทำการ นับถัดจากวันท่ีผูขายไดรับใบสั่งซ้ือ 
2.  ครบกำหนดสงมอบวันท่ี  ........................ 
3.  สถานท่ีสงมอบ ....................................................... 
4.  ระยะเวลารับประกัน  ........... ป ............เดือน .......... วัน 
5.  สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกำหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบ 
6.  สวนราชการสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับมอบถาปรากฏวาสินคานั้นมีลักษณะไมตรงตามรายการท่ีระบุไวในใบสั่งซ้ือ  
    กรณีนี้ ผูขายจะตองดำเนินการเปลี่ยนใหมใหถูกตองตามใบสั่งซ้ือทุกประการ 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ หนวยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญา 
   หรือขอตกลงของคูสัญญาเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
หมายเหตุ : ใบสั่งซ้ือนี้อางอิงตามเลขท่ีโครงการ ........................ ซ้ือ.........................จำนวน ..........รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  
ลงชือ่............................................ผูสัง่ซ้ือ ลงชื่อ.....................................................ผูรับใบสั่งซ้ือ 

      (.......................................... )     (...................................................)  
         .................................... ตำแหนง……………………….........……………..  
วันท่ี................................................  วันท่ี................................................  
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ตัวอยางใบสงของ 

 
ใบสงของ /ใบสงงาน 

 
  บริษัท/หาง/ราน....................................... 
  ที่อยู................................................ 
  ................................................................. 
 
 วันที่.................................................................... 
 

นามผูซื้อ/ผูวาจาง................................................................................................................................................. 
ที่อยู.................................................................................................................................................................... 
 

ลำดับ รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

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

    

รวมเปนเงิน  
ภาษีมูลคาเพ่ิม  

(ตัวอักษร) รวมเปนเงินท้ังสิ้น  
  
 
 ........................................................ ........................................................... 
 (......................................................) (.........................................................) 
                ผูสงของ                 ผูรับของ 
 วันท่ี................................................ วันท่ี................................................... 
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ตัวอยางใบตรวจรับพสัดุ 

 
ใบตรวจรับพัสดุ 

    เขียนท่ี..................................................   
  อำเภอ................................ 
  จังหวัด........................... 
 

 วันท่ี       เดือน                     พ.ศ.   
 

 ดวย บริษัท/หางหุนสวน/ราน...............................................ไดสงมอบพัสดุ  จำนวน …. รายการ  ตาม  (     )  
ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี                        (   )  ใบสั่งจาง  เลขท่ี……………………… ลงวันท่ี....เดือน...........................พ.ศ.  ....................  
ไวใหแก.................................................................  เพ่ือให    (     )  ผูตรวจรับ 
 (     )  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ทำการตรวจรับแลวปรากฏผล  ดังนี้   
 1.  ครบกำหนด  วันท่ี...........เดือน.................................  พ.ศ. .............. 
 2.  สงมอบ   วันท่ี...........เดือน.................................  พ.ศ. .............. 
 3.  ไดตรวจรับพัสดุตามใบสงของ / ใบแจงหนี้  เลมท่ี  ...............   เลขท่ี  ..............  ลงวันท่ี ................... 
 4.  ไดตรวจรับและใหถือวาพัสดุ   (    )  ถูกตอง  จำนวน........รายการ   
  (    )  ไมถูกตอง  จำนวน - รายการ   
                    ต้ังแตวันท่ี...........เดือน.......................................  พ.ศ.......................      เกินกำหนด................วัน 
 5.  ไดเชิญผูชำนาญการหรือผูทรงคุณวุฒิมาปรึกษาดวยคือ      
 
 จึงรายงานตอ.....(หัวหนาหนวยงาน)............  เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ  ตามนัยขอ  175  แหงระเบียบสำนัก
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 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 
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