บันทึกข้อความ
ส่ วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
ที่ อย 77004/7
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
เรื่ อง รายงานขออนุมตั ิขอซื้ออาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยนฯและศูนย์พฒั นาเด็กเล็กฯ (งบประมาณกอง
การศึกษาฯ)
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
ด้วยศูนย์พฒั นาเด็กเล็กนาคู จะดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยนฯ และศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กตําบลนาคู ของภาคเรี ยนที่ 2/2560 จํานวน 2 รายการ งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้ อตาม
เสนอ และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 , ข้อ 79, ข้อ 25(5) และกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่ งเสริ มหรื อ
สนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคดั เลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ข้อ 2 (1) ,
ข้อ 3 (1) จึงขอรายงานขอซื้อ ดังนี้
1. เหตุผลและความจําเป็ นที่ตอ้ งซื้ อ คือ เพื่อให้เด็กนักเรี ยนได้บริ โภคอาหารเสริ ม (นม) ซึ่งมี
สารอาหารที่จาํ เป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของเด็กทําให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีน้ าํ หนัก
เป็ นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุ ขได้อย่างต่อเนื่อง
2. รายละเอียดที่จะซื้ อ คือ
1. อาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) เด็กก่อนวัยเรี ยน-ประถมศึกษาประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ภาคเรี ยนที่ 2/2560 ต่อจํานวนเด็กนักเรี ยน 94 คน โดยแยกเป็ นอาหารเสริ ม (นม)ดังนี้
- พาสเจอร์ ไรส์ ชนิดถุงรสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จํานวน 7,520 ถุง จํานวน 80 วัน
- ยูเอชที ชนิดกล่องรสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จํานวน 4,700 กล่อง จํานวน 50 วัน
2.อาหารเสริ ม (นม) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตําบลนาคู ประจําปี งบประมาณ 2561 ภาคเรี ยนที่ 2/2560
ต่อจํานวนเด็กนักเรี ยน 27 คน โดยแยกเป็ นอาหารเสริ ม (นม) ดังนี้
- พาสเจอร์ ไรส์ ชนิดถุงรสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จํานวน 2,160 ถุง จํานวน 80 วัน
- ยูเอชที ชนิดกล่องรสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จํานวน 1,350 กล่อง จํานวน 50 วัน
3. ราคากลางของพัสดุที่จะจัดซื้ อเป็ นเงิน (นมพาสเจอร์ ไรส์ ชนิดถุงราคาถุงละ 6.58 บาท ,นมยูเอช
ที ชนิดกล่อง ราคากลางกล่องละ 7.82 บาท )
4. วงเงินงบประมาณ ที่จะขอซื้ อครั้งนี้ 231,861 บาท
5. กําหนดเวลาที่ตอ้ งการใช้พสั ดุภายใน - วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสัง่ ซื้อ
6. ซื้ อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรื อให้บริ การ
ทัว่ ไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
/8.ข้อ....

-28. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามเสนอ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
2. อนุมตั ิให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดงั ต่อไปนี้
1. นางจันคนา
วงษา
ผูด้ ูแลเด็ก
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา งามละมัย
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุ รการ
กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ลภัส ฤกษ์บุรุษ
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้
กรรมการ
ลงชื่อ
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นางรจนา พูลเปี่ ยม)
ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุชาํ นาญการ
วันที่.................................................
รับทราบ

หัวหน้า
(นางสาวประริ นญา รักสระนิคม)
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
วันที่ ...............................................
รับทราบ

(นางสาวเรณู ร่ มโพธิ์ ทอง)
ผูอ้ าํ นวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่.......................................................
ทราบ

(นางสาวลภัสรดา ในจิตร)
รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
วันที่............................................

(นายวีรวัฒน์ ปิ่ นทอง)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
วันที่......................................................
-เห็นชอบ
-อนุมตั ิ

(นายฉลอง คงสัมฤทธิ์)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
วันที่.............................................

ตาราง ปปช.07
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้ างทีม่ ิใช่ งานก่ อสร้ าง

1. ชื่อโครงการ อาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยนฯ และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตําบลนาคู ภาคเรี ยนที่ 2/2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 111,005.40 บาท
3. วันที่กาํ หนดราคากลาง - พาสเจอร์ ไรส์ ชนิดถุงรสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร เป็ นเงิน 6.58
บาท/หน่วย , - ยูเอชที ชนิดกล่องรสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร เป็ นเงิน 7.82 บาท/หน่วย
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
-หนังสื อ ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานโครงการ
อาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยน
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผกู ้ าํ หนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) -

