
 
           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  

ที ่  วันที ่        

เรื่อง
งง   

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของงานซื้อ.............. 
 

เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................................ 
 

 ด้วยโครงการ/โรงเรียน................................................................................... จะด าเนินการซ้ือ
......................................................................................... จ านวน.............รายการ วงเงินงบประมาณ
..................................บาท ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุดังกล่าว เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21  จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ เพ่ือใช้ส าหรับการด าเนินการซื้อตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ประกอบด้วย 
 1. ......................................... ต าแหน่ง............................ ประธานกรรมการ 
 2. ......................................... ต าแหน่ง............................ กรรมการ 
 3. ......................................... ต าแหน่ง............................ กรรมการ 
 โดยให้มีหน้าที่  
 (1) จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
โดยให้มีรายละเอียดเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 (2) จัดท าราคากลางของพัสดุตามนัยมาตรา 4 ค านิยามราคากลาง แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 

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

................................................ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  

ที ่  วันที ่        

เรื่อง
งง   

ขออนุมัตใิช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ 
 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................................ 
 

 ด้วยโครงการ/โรงเรียน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . มีความประสงค์จะซื้ อ
............................................. จ านวน........รายการ และผู้อ านวยการโรงเรียน..............................................
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ใช้
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ นั้น 
 เหตุผลกรณีที่ต้องใช้พัสดุที่ผลิตหรือน าเข้าจากต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) 
 เนื่องจากเป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจ าเป็นต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะ และจ าเป็นต้องน าเข้า
จากต่างประเทศ จึงขออนุมัติก่อนด าเนินการจัดซื้อ ทั้งนี้ เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 2.1.2 หรือ 
 เนื่องจากพัสดุรายการที่......มีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตหรือน าเข้าจากต่างประเทศ
ซึ่งมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท จึงขออนุมัติก่อนด าเนินการจัดซื้อ ทั้งนี้ เป็นอ านาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 2.1.2 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 

 
   (ลงชื่อ)…………………………………………ประธานกรรมการ 
       (..............................................) 
   (ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ 
       (..............................................) 
   (ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ 
       (..............................................) 
อนุมติ 
(ลงชื่อ)............................................หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
        (........................................... 



(ตัวอย่าง) 
ขอบเขตของงานซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี แบบ Multifunction ขนาด A3 

(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 
--------------------------- 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
 ชื่อโครงการ  
 เงินงบประมาณโครงการ ......................................... บาท (..........................................) 
 ราคากลาง .......................................... บาท (..............................................) 
 
2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ* 
 2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว   
 2.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.9  ……………………………………………………….* 
*ก ำหนดเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 รายละเอียดทั่วไป 
 1. ลักษณะการใช้งาน :  เพ่ือใช้ส าหรับงานพิมพ์เอกสาร 
 2. .................. 
 
 รายละเอียดทางเทคนิค 
 1. เทคโนโลยี : Color Laser หรือ Color Light Emitting Diode (LED.) แบบ All in one หรือ 
Multifunction (Print, Scan, Copy,Fax) 
 2. ขนาดของสื่อที่รองรับ : A3 หรือดีกว่า 
 3. รองรับงานด้านการพิมพ์  (Print) 
  3.1. ความเร็วในการพิมพ์ : Color และ Mono ไม่ต่ ากว่า 20 หน้าต่อนาที (ที่ขนาด A4) 
  3.2. ความละเอียดในการพิมพ์ : ไม่ต่ ากว่าผลคูณของ 600x600 dpi. 



  3.3. มีหน่วยกลับประดาษอัตโนมัติ     
 
 
 4. รองรับงานด้านการอ่านข้อมูล (Scan)  และความละเอียดในการอ่านข้อมูล  ไม่ต่ ากว่าผลคูณของ 
600x600 dpi. หรือ 1,200 dpi (TWAIN) 
 5. รองรับงานด้านการท าส าเนาเอกสาร (Copy) 
  5.1 ท าส าเนาได้ไม่น้อยกว่าครั้งละ 999 แผ่น 
  5.2 อัตราการย่อ-ขยาย : 25-400% หรือดีกว่า 
  5.3 รองรับงานด้านการรับ-ส่งโทรสาร (FAX) ที่ระดับสัญญาณสื่อสารไม่ต่ ากว่า 33.6 kbps. 
 6. หน่วยความจ า : ไม่ต่ ากว่า 512 MB. 
 7. ถาดบรรจุกระดาษ : รวมไม่น้อยกว่า 450 แผ่น 
 8. การเชื่อมต่อ :  
  8.1. แบบ USB 2.0 port with cable หรือดีกว่า 
  8.2. 10/100 BASE-TX หรือดีกว่า  
 9. หน่วยจ่ายพลังงาน : 220 Volt  50/60 Hz. 
 
 การรับรองคุณภาพ 
 1. ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ,  FCC หรือเทียบเท่า , UL หรือเทียบเท่า และ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่าพร้อมแนบเอกสารรับรองที่สามารถตรวจสอบได้ (รวมถึงกรณี OEM) 
 2. พัสดุที่เสนอจะต้องมีการรับประกันทุกชิ้นส่วน 1 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น           
 
 อุปกรณ์และคู่มือการใช้งาน 
 ผู้ขายจะต้องส่งมอบสื่อบันทึกข้อมูล Driver และคู่มือการใช้งาน จ านวน 1 ชุด  
 
5. การเสนอราคา และก าหนดส่งมอบ 
 5.1 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า …........... วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ  
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 5.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอพัสดุที่ผลิตภายในประเทศเป็นล าดับแรก หากไม่มีหน่วยงานจะ
พิจารณาพัสดุที่ผลิตหรือน าเข้าจากต่างประเทศ 
 5.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอยี่ห้อ และประเทศผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้ครบถ้วนทุกรายการ 
 5.4 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนผลิตภัณฑ์
อย่างถูกต้องในประเทศไทย 
 5.5 ก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน …......…… วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งให้ส่งมอบพัสดุ 
 5.6 ผู้เสนอราคาต้องแจ้งชื่อเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ  ในหน้าที่บรรจุ Software Driver โดยมี
ยี่ห้อและรุ่นตามที่น าเสนอเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานอย่างน้อย 1 เว็บไซต์  
 5.7 ……………………………………………………………… 
 
6. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ .............. บาท ต่อวัน 



 
7. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ระยะเวลาการรับประกันความช ารุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ..............ปี.....เดือน......วันนับถัดจากวันที่
โรงเรียนได้รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.......วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
8. การตรวจรับ 
 8.1 กรณีท่ีเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ ผู้ขายจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานได้รับการรับรองและออก
เครื่องหมายสินค้าท่ีผลิตในประเทศ (Made in Thailand : Mit ) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ  
 8.2 ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากสินค้าที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เชื่อ
ได้ว่าเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ 
 
9. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ 
 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑร์าคา  
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ก าหนดรายละเอียดพัสดุ  
      (......................................................)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างรายงานขอซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

 
           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  
ที่  วันที่        

เร่ือง   รายงานขอซื้อ................................................................................โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เรียน  ................................................... 

 ด้วย มีความประสงค์โรงเรียน........................................................ จะซื้อ....................................... 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซ้ือ............. 
  - เหตุผล ให้ระบุสาเหตุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น พัสดุไม่มีใช้หรือไม่พอใช้ หรือต้อง
บ ารุงรักษา 
  - ความจ าเป็น ให้ระบุถึงความจ าเป็นที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 
   (1) เพ่ือให้หน่วยงานมีพัสดุส าหรับไว้ใช้ในราชการ 
   (2) เพ่ือการทดแทนพัสดุที่สิ้นเปลืองหมดไป ช ารุด หรือเสื่อมสภาพจากการใช้งาน
ตามปกติ พัสดุเดิมสูญหาย ถูกท าลาย 
   (3) เพ่ือส ารองไว้เพ่ือการทดแทนพัสดุที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่ให้ขาดความต่อเนื่องของการใช้
งาน 

 2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ   
  (1) การจัดซื้อ ให้ระบุรายการและจ านวนวัสดุ ครุภัณฑ์และคุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ต้องการจะซื้อ 
  (2) การจัดจ้าง ให้ระบุรายการและจ านวนที่ต้องการจะจัดจ้างหรือรายการที่ต้องการจ้าง
เหมา เช่น ซ่อมครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการ จ้างก่อสร้างอาคาร เป็นต้น 
  ถ้ามีหลายรายการ อาจจะระบุข้อความว่า รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
  ** ทั้งนี้ การจัดซื้อพัสดุในครั้งนี้ จ าเป็นต้องก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุเป็น
พัสดุที่ผลิตหรือน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้เห็นชอบก่อนก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะแล้ว ตามนัยหนังสือณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 2.1.2 

 3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ เป็นเงิน ................. บาท (......................) โดยมีแหล่งที่มาจาก
............(เช่น ราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ  หรือ จากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยซื้อ
ครั้งหลังสุดไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ หรือตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน) ............... ตาม
วิธีการได้ตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 
ประกอบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

 4. วงเงินที่จะซ้ือ ............................. บาท (.......................................) 
  โดยให้ระบุวงเงินงบประมำณ ถ้ำไม่มีวงเงินดังกล่ำวให้ระบุวงเงินที่ประมำณว่ำจะซื้อหรือจ้ำงในครั้ง
นั้น 



 5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุตามข้อ 2 ภายในระยะเวลา ........ วัน 
นับถัดจากวันที่ลงนามรับใบสั่งซ้ือ 

 6. วิธีที่จะซ้ือหรือจ้าง และเหตุผลท่ีจะต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
   ด าเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

 8. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
  เห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  8.1 ....................................... ...................ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับพสดุ 
  8.2 ..........................................................กรรมการ  
  8.3 ..........................................................กรรมการ  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
 1. อนุมัติให้ด าเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซ้ือดังกล่าวข้างต้น 
 2. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ  แล้วแต่กรณี 
 

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

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
...................................................................................................................................... ................................ 
 ลงชื่อ ………………………………………..… หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
          (……………………………………..) 
                     วันที่............................... 
ค าสั่ง 
 -เห็นชอบ 
 -ลงนามแล้ว 
 ลงชื่อ …………………………….…………………. 
         (………….……………………………….. ) 
       หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้รับได้มอบอ านาจ.......... 
         วันที่............................................  

  



ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ผู้ตรวจรับพัสดุ 
 

 
ค าสั่งโรงเรียน................................. 

ที่ ........../................. 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อ................................................... 

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

 
 ด้วยโรงเรียน..................................................มีความประสงค์จะซ้ือ......................... ....... โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อ....... โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
  
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 1.  ประธานกรรมการ 
  ต าแหน่ง.......................................................  
  2.  กรรมการ 
  ต าแหน่ง.......................................................  
 3.  กรรมการ 
  ต าแหน่ง.......................................................  
  
 อ านาจและหน้าที่  
 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
      สั่ง ณ วันที่  ……………………………………… 
 
      ลงชื่อ....................................................... 
            (......................................................) 
            ผู้อ านวยการ....................................... 

 
 
 
 



ตัวอย่างใบเสนอราคา 
 

ใบเสนอราคา 
 

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

 1. ข้ าพ เจ้ า . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ผู้ จั ดการบริษัท/ห้ า ง/ ร้ าน
.............................................. อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่...................... ต า บล....................................  
อ าเภอ........................... จังหวัด.......................................... ชื่อสถานประกอบการคือ บริษัท/ห้าง/ร้าน
................................................................ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี......... ............................. โดย
.........................................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  ได้เข้าใจรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  และ
รายละเอียดต่างๆ โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว  รวมทั้งรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่ก าหนด  และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 2.  ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ  รวมทั้งบริการตามราคา  และก าหนดส่งมอบ  ดังต่อไปนี้ 
 

 

ที ่
 

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง 
จ านวน        
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 

 เครื่ อง พิมพ์ เล เซอร์หรื อ  LED สี  แบบ 
Multifunction ขนาด A3 

   

 ยี่หุ้น    
 รุ่น    
 ประเทศผู้ผลิต    
     
     
     
     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (..........................................................................)    
 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  รวมทั้งภาษาอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 3. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ..............  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
 4. ก าหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น  ภายใน........วัน/วันท าการ นับถัดจากวันลง
นามสัญญา 

 

ลงชื่อ.........................................ผู้เจรจาตกลงราคา ลงชื่อ.......................................ผู้ขาย/ผู้รับ
จ้าง 
 (........................................)        (.......................................) 
                  เจ้าหน้าที่ 
 
 



ตัวอย่างบันทึกรายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อ 
 

 
           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  

ที ่  วันที ่           

เรื่อง
งง   

รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อ ........ 

เรียน  ผู้อ านวยการ........................... 

 ตามที่ ผู้อ านวยการ.................. เห็นชอบให้ด าเนินการซื้อ......................... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน
งบประมาณ..........................บาท (...........................................) นั้น 
 เจ้าหน้าที่ได้เจรจราตกลงราคากับผู้ประกอบการโดยตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 79 แล้ว  ขอรายงานผลการพิจารณาการซื้อหนังสือ
เรียนประจ าภาคการศึกษา.......โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดังนั้น 
 

รายการพิจารณา ผู้ชนะการเสนอราคา 
ราคาที่เสนอ 

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

 
 

   

รวม   
  

 จากผลการเสนอราคาข้างต้น ผู้เสนอราคา เสนอยืนราคาถึงวันที่....................................  ก าหนดส่ง
มอบของ ภายใน ........วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ สถานที่ส่ง ณ โรงเรียน.................................... จึงเห็นสมควร
รับราคาจาก ............................... เนื่องจากเสนอราคาเกินวงเงินที่ประมาณไว้ และไม่สูงกว่าราคากลาง ประกอบกับ
เจ้าหน้าที่ได้ต่อรองราคาแล้วผู้เสนอราคาไม่สามารถลดราคาลงได้อีกตามใบเสนอราคาที่แนบ  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. อนุมัติให้สั่งซื้อ...........................จาก.........................ภายในวงเงิน..........บาท (...............................) 
2. ลงนามในประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อที่เสนอมาพร้อมนี้ 

      ลงชื่อ ……………………………………..… เจ้าหน้าที่ 
               (..............................................) 
 อนุมัติ /ลงนามแล้ว 
      ลงชื่อ………………………………………..… 
            (…………………………………………..) 
            ผู้อ านวยการ............... 
        วันที่.................................................. 



ตัวอย่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

 
ประกาศโรงเรียน.................................... 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส าหรับการซื้อ............................ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
----------------------------- 

 
 ตามที่ โรงเรียน......... .......... .......... ......... .   ได้มีโครงการจัดซื้อ..... ...... .... .... โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น 
 โครงการจัดซื้อ................................................. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ......................... โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ............... บาท (.........................................)  ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว 
  
  

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

(...............................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน............................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างใบสั่งซ้ือ 
ใบสั่งซื้อ 

 

ผู้ขาย  ………………………………………… 
ที่อยู่   …………………………………………… 
โทรศัพท ์  ………………………………. 
 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี  
วันท่ี    
ส่วนราชการ    
ที่อยู่ 
โทรศัพท ์ 

 

 ตามที่............................................................. ไดเ้สนอราคา ไวต้่อ……………………………………..ซึ่งไดร้ับราคาและตก
ลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี ้
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี แบบ 

Multifunction ขนาด A3 
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ประเทศผู้ผลิต 
โดยมรีายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้ 
1 รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ จ านวน
..... หน้า 
2 ใบเสนอราคาเลขท่ี ..........ลงวันท่ี ......... 
จ านวน ....... หน้า 

    

รวมเป็นเงิน  
ภาษีมูลคา่เพิ่ม  

(ตัวอักษร) รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
 การซื้อ อยู่ภายใตเ้งื่อนไขต่อไปนี ้
1.  ก าหนดส่งมอบภายใน …….. วัน/วันท าการ นับถัดจากวันท่ีผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ 
2.  ครบก าหนดส่งมอบวันที ่ ........................ 
3.  สถานท่ีส่งมอบ ....................................................... 
4.  ระยะเวลารับประกัน  ........... ปี ............เดือน .......... วัน 
5.  สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสิง่ของที่ยังไม่ได้รับมอบ 
6.  ส่วนราชการสงวนสิทธ์ิที่จะไมร่ับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมลีักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ะบไุว้ในใบสั่งซื้อ  
    กรณีนี ้ผู้ขายจะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรฐัสามารถน าผลการปฏิบัติงานแลว้เสร็จตามสัญญา 
   หรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 
หมายเหตุ : ใบสั่งซื้อนี้อ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ ........................ ซื้อ.........................จ านวน ..........รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  
ลงช่ือ............................................ผู้สั่งซื้อ ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับใบสั่งซื้อ 
      (.......................................... )     (...................................................)  
         .................................... ต าแหน่ง……………………….........……………..  
วันท่ี................................................  วันท่ี................................................  



ตัวอย่างใบส่งของ 
 

ใบส่งของ /ใบส่งงาน 
 
  บริษัท/ห้าง/ร้าน....................................... 
  ที่อยู่................................................ 
  ................................................................. 
 
 วันที่.................................................................... 
 
นามผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
............................................................................. ......................................................................... 
ที่อยู่
................................................................................................................................. ......................................... 
 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี แบบ 

Multifunction ขนาด A3 
ยี่ห้อ 
รุ่น 
ประเทศผู้ผลิต 
 
 
 
 
 

    

รวมเป็นเงิน  
ภาษีมูลคา่เพิ่ม  

(ตัวอักษร) รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
  
 
 ........................................................ ........................................................... 
 (......................................................) (.........................................................) 
                ผู้ส่งของ                 ผู้รับของ 
 วันท่ี................................................ วันท่ี................................................... 
 
 
 
 



 

           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  

ที ่  วันที ่        

เรื่อง
งง   

รายงานผลการตรวจรับพัสดุ กรณีงานซื้อ.............................................. 
 เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน................. 

 ตามที่ ผู้อ านวยการโรงเรียน............................... ...... ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับ
งานซื้อ......... โดยมีรายละเอียดตามค าสั่งที่ ........... ลงวันที่ ................................   นั้น 

 ผู้ขาย ได้ส่งมอบพัสดุตามสัญญาซื้อขายเลขที่ .................. ลงวันที่......................เรียบร้อยแล้ว  
ตามหนังสือที่ ...................ลงวันที่.. ............................... โดยคณะกรรมการไ ด้ร่วมประชุมเมื่อวันที่
.......................................เพ่ือพิจารณาผลการตรวจรับพัสดุ (รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่เสนอ  
มาพร้อมนี้) โดยมีข้อสรุปผลการตรวจรับ ดังนี้ 

 1. ผลงานที่ส่งมอบ 
  ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา 
  ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก..........................................................................................................................  

 2. ระยะเวลาที่ส่งมอบ 
  เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาของสัญญา 
  ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา มีค่าปรับวันละ ....... ระยะเวลา ..... วัน รวมเป็นเงินค่าปรับ....... บาท 

 3. สรุปผลการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ (ตามตารางแนบท้าย) 

 4. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
     4.1 รับทราบผลการตรวจรับพัสดุ 
     4.2 อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย เป็นเงิน ......... บาท (......จ านวนเงินตัวอักษร......) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบผลการตรวจรับพัสดุ และอนุมัติให้จ่ายเงินให้แก่ผู้ขายตามรายละเอียด
ดังกล่าวข้างต้น 

ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ  

ลงชื่อ...................................................กรรมการ  

ลงชื่อ...................................................กรรมการ  

 
 



ตารางการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ แนบท้ายรายงานตรวจรับเลขท่ี...........ลงวันที่................ 

ล ำดับ รำยกำร หน่วย ปริมำณ
รำคำต่อหน่วย

(บำท)
เปน็เงิน (รวม) พัสดุในประเทศ พัสดุต่ำงประเทศ

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล เคร่ือง 20.00     25,000.00     500,000.00      500,000.00   -              
2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ เคร่ือง 10.00     30,000.00     300,000.00      -             300,000.00    
3 เคร่ืองพมิพผ์ล Laser เคร่ือง 5.00       8,900.00       44,500.00       44,500.00     -              
4 เคร่ืองสแกนเนอร์ เคร่ือง 5.00       13,000.00     65,000.00       65,000.00     -              

รวม 909,500.00     609,500.00 300,000.00    
 
 
 
 


