
 
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
เรื่อง สอบราคาซื้อ   อาหารเสริม (นม) สําหรบัโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขัน้พื้นฐานและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม   มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ  อาหารเสริม (นม) สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประจําปงบประมาณ 2552 
สําหรับนักเรียนชั้นประศึกษาปที่ 5 -6     ตามรายการ ดังนี้ 

  1. นมพาสเจอรไรส ชนิดรสจืด บรรจุถุง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 200 มิลลิลิตร จํานวน  17,181  ถุง 
ราคาถุงละ 6.26 บาท                               . 
   

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกลาวและตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อ 
ผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน ในขณะทีย่ื่นซองสอบราคา  
 

 กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวนัที่          11 มิถุนายน  2552       ถึงวันที่    11 มิถุนายน  2552.  ระหวาง    
เวลา        09.00      น. ถึง   11.00   น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ อบต. ระดับอาํเภอ               
ณ. ที่วาการอําเภอกุยบุรี     และกําหนดเปดซองสอบราคาในวนัที ่           11  มิถุนายน 2552       . 
ตั้งแตเวลา           11.00           น. เปนตนไป 
 

ผูสนใจติดตอขอรับ  /  ซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ                          -                                  บาท  ได
ที่   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  ระหวางวันที ่ 27 พฤษภาคม 2552    ถึงวันที ่  10 มิถุนายน 2552   .           
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข        0-3282-2269 , 0-3282-2270      ในวนัและเวลาราชการ 
     

ประกาศ ณ วนัที่    26    เดอืน     พฤษภาคม       พ.ศ.    2552       . 
 

    
(ลงชื่อ)                                                                     . 

(   นายบุญรอด เขียวเพชร    ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 



เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่     6/2552      .    
สอบราคาซื้อ       อาหารเสริม (นม) สําหรบัโรงเรียนในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานและศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบล  หาดขาม   ลงวนัท่ี      26 พฤษภาคม 2552   . 

 
 

 องคการบริหารสวนตําบล    หาดขาม        ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล”  มีความประสงค 
จะสอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน และศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก  ประจําปงบประมาณ 2552 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5-6   ตามรายการ ดงันี้ 

  1. นมพาสเจอรไรส ชนิดรสจืด บรรจุถุง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 200 มิลลิลิตร จํานวน 17,181 ถุง 
ราคาถุงละ 6.26 บาท                                            . 
   

ซ่ึงพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใชงาน
ไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้         
                                          

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4  แบบหนังสือค้ําประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
1.5                                  -                                 .                                         
1.6                                    -                                 . 

 

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

 2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อ ผูทิ้ง
งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคา
กับองคการบริหารสวนตําบล 
 

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น   
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3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้ 

3.1 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนหุนสวนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม   (ถา
มี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

สําหรับผูประกอบการประเภทรานคาจะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชยและใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการ และจํานวน 
ตัวอยาง  (ถามี) 
  3.4 ผลวิเคราะหคุณภาพน้ํานม ผลตรวจไมเกิน   6   เดือน จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข 
  3.5 หนังสือรับรองการมีหองปฏิบัติการและเจาหนาที่ควบคุมคุณภาพประจําโรงงาน 
  3.6 มีใบรับรองการผานเกณฑและวิธีการผลิตที่ดี (G.M.P) จาก อ.ย. และตองมีผลการตรวสถานที่
ผลิตอาหารที่ผานตามหลักเกณฑและวิธีการผลิตที่ดีในระยะเวลา 12 เดอืน 
  3.7 มีหนังสือรับรองการซื้อขายน้ํานมดิบระวางแหลงผลิตน้ํานมดิบกับผูประกอบการที่เปน
ปจจุบัน (MOU) 
  3.8 มีหนังสือยนิยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางการจัดซื้อนมโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน กรณีที่จะไมฟองรองหรือเรียกคาเสียหายกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยจัดซื้อคูสัญญา 
  3.9 ไมมีหนี้สินติดคางชําระคาน้ํานมดิบกบัเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร หรือสามารถตกลงกัน
ไดโดยแหลงน้ํานมดิบยินยอมพรอมใจ 
  3.10 มีใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน 
  3.11 มีใบอนญุาตผลิตอาหาร 
  3.12 มีใบสําคัญขึ้นทะเบียนตํารับอาหร 
  3.13  

4.การยื่นซองสอบราคา 
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไข 

ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบ  หรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติมแกไข 
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
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4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
หรือราคาตอหนวย  และหรอืตอรายการ  ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกนัทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตวัหนังสือไมตรงกันใหถือตวัหนังสือเปนสาํคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีอากรอื่น  คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจาย  อ่ืน ๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให  ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา    30   วัน นับแตวันเปดซองสอบ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว   และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกนิ           5           วัน นับถัดจากวันลง 
นามในสัญญาซื้อขาย 

4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
    อาหารเสริม (นม)     ไปพรอมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ องคการบริหารสวน
ตําบลจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
       สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรืออบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา  หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ตรวจสอบ               ภายใน      3      วัน 

4.5 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน        5         หนวย  เพื่อใชในการตรวจ 
ทดลองหรือประกอบการพิจารณา   และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้    องคการบริหารสวนตําบลจะไมรับผิดชอบใน
ความ เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว   ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลวองคการบริหารสวนตําบลจะคืน
ใหแกผูเสนอราคา 

4.6 กอนยืน่ซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  
ใหถ่ีถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยืน่ซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย   จาหนาซองถึงประธาน 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่     6/2552   ”   
โดยยืน่โดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล ตั้งแตวันที ่   11 มิถุนายน 2552     ถึงวันที่   11 มิถุนายน  2552       .   
ระหวางเวลา  09.00  น. ถึง   11.00  น.    ณ    ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ  อบต.  ระดับอําเภอ    .
ณ  ที่วาการอําเภอกุยบุรี                                                                                                                .                       
เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
จะเปดซองสอบราคาในวันที ่     11 มิถุนายน 2552      ตั้งแตเวลา       11.00       น.  เปนตนไป 
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5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตดัสินดวย              ราคารวม              . 
(ราคารวม/ราคาตอรายการ/ราคาตอหนวย) 

5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง   
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี ้

 (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 

 (2) ไมกรอกชือ่นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรอื 
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

        (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงือ่นไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญหรือมี 
ผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

 (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอม 
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา   คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ องคการ 
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได องคการบริหารสวนตําบล มีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 

5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่  
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยก 
เลิกการสอบราคาโดยไมพจิารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ   
และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด     ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  
รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หาก 
มีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
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6. การทําสัญญาซื้อขาย 
6.1 ในกรณีทีผู่ชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน    -    วันทําการ   ของทาง

ราชการ  นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทาํ
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได หรือตามวนัเวลาที่องคการบริหารสวนตําบล  กําหนด 

6.2 ในกรณีทีผู่ชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน5วันทําการของทางราชการ 
หรือองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1 ผูชนะการสอบราคาจะตอง
ทําสัญญาซื้อขายตามแบบสญัญา ดังระบุ ในขอ 1.3  กับองคการบริหารสวนตําบลภายใน   7  วัน  นับถัดจากวันที่
ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได ให
องคการบริหารสวนตําบลยดึถือไวในขณะทําสัญญา   โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้

     (1) เงินสด 
     (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันทีท่ี่ทําสัญญาหรือกอนหนา

นั้นไมเกิน    3    วันทําการของทางราชการ 
     (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4  
     (4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกนันีจ้ะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวนัที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 

7. อัตราคาปรบั 
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ใหคดิในอัตรารอยละ     0.20    ตอวัน 

8. การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
      ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.3 

แลวแตกรณี จะตองรับประกนัความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้น 
 - นมสด ยู.เอช.ที ชนิดรสจืด บรรจุกลอง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 200 มิลลิลิตร รับประกัน ภายใน        

6 เดือน นับแตวันสงของ 
 - นมพาสเจอรไรส ชนิดรสจืด บรรจุถุง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 200 มิลลิลิตร รับประกันตลอด

ระยะเวลาที่ทําการสงมอบตามสัญญา 
โดยผูขายตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหราชการไดดีดงัเดิม ภายใน    3    วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง

ความชํารุดบกพรอง 
9. ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 

9.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ ไดมาจาก  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ของ องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม อําเภอกยุบุรี จังหวดัประจวบคีรีขันธ  เงินอุดหนุนทัว่ไป      .                      
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การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก งบประมาณ
รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ .ศ .  2552 ของ  องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  อําเภอกุยบุรี  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  เงินอุดหนุนทั่วไป                      .
         

เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย  และไดตกลงซื้อส่ิงของ
ตามสอบราคาซื้อแลว    ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได  ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด    ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย  วาดวย  การสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  ตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน 7 วนั นับตั้งแตวนัที่ผูขายส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืนได 

(2) จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  (1) หรือ  (2)  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี 

9.2  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข  เพิ่มเติมเงื่อนไข   หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญา 

ใหเปนไปตามความเหน็ของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 

องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 
 

วันที ่     26    เดือน   พฤษภาคม        พ.ศ.     2552  . 
 

 



คุณสมบัติของผูขาย 
ประเภทนมพาสเจอรไรส ชนิดรสจืด บรรจุถุง 

 
 

1. จะตองสงอาหารเสริม (นม) ที่มีเครื่องหมายรับรองจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
       กระทรวงสาธารณสุข โดยผูขายนมพาสเจอรไรส รสจืด ตองประกอบดวยนมโคสดแท รอยละ 100 
2. ผูขายจะตองมหีนังสือรับรองการจําหนายอาหารเสริม (นม) ในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 
      ของคณะกรรมการนโยบายนมแหงชาต ิและจะตองมจีํานวนปริมาณไมนอยกวาที่จะขายใหแกผูซ้ือ 
3. ผูขายจะตองสงนมที่มีคุณภาพตามที่คณะกรรมการนโยบายนมแหงชาตกิําหนดเทานัน้ และหาก 
      คณะกรรมการนโยบายนมแหงชาติมกีารตรวจสอบคุณภาพนมที่ผลิตแลวพบวามปีริมาณโภชนาการ   

ต่ํากวามาตรฐานหรือกระทําผิดเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายนมแหงชาติ ผูซ้ือสงวนสิทธิ์ที่จะ 
บอกเลิกสัญญาโดยมิตองแจงใหผูขายทราบลวงหนาและการบอกเลิกสัญญาดังกลาว ผูขายจะใชสิทธิ์ 
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นไมได 

4. ผูขายจะตองสงอาหารเสริม (นม) ใหผูซ้ือ ณ สถานที่ที่ผูซ้ือกําหนดโดยไมคิดคาขนสงหรือคาใชจาย 
      ใด ๆ  จากผูซ้ือทั้งสิ้น  และการสงมอบตองขนสงโดยใชรถขนสงที่มีเครื่องทําความเย็น  ซ่ึงสามารถ 
      รักษาอุณหภูมิไมเกิน 8 องศาเซลเซียส และผูขายตองมีอุปกรณทําความเยน็ ซ่ึงสามารถรักษาอุณหภูม ิ
      ไดไมเกนิ 8 องศาเซลเซียส  ไวที่จุดที่สงมอบทุกจุด  โดยตองมีขนาดและจํานวนที่เพียงพอแกปริมาณ 
      นมที่สงมอบในแตละครั้ง พรอมหลอดสาํหรับดูด 
5. ผูขายจะตองสงอาหารเสริม  (นม)  ชนิดนมพาสเจอรไรส  รสจืด   ขนาดบรรจุตองมีปริมาณสุทธิ 
      ไมนอยกวา 200 มิลลิลิตร หรือ ซี.ซี ที่มีระยะเวลาตั้งแตวนัผลิตและอายุการเก็บรักษาไมนอยกวา 3 วัน  
      นับแตวันที่สงมอบ พรอมทั้งภาชนะบรรจุอาหารเสริม (นม) ตองมีลักษณะและมขีอความที่ถูกตองเปน 
      จริงที่แสดงดังตอไปนี ้

       -   ระบุชนิดของนม กรรมวิธีการผลิต รวมทั้งชื่อและที่ตั้งของผูผลิต 
       -   ระบุปริมาณสุทธิเปนมิลลิลิตร หรือ ซี.ซี 

              -   มีเลขทะเบียนตํารับอาหารภายใตเครื่องหมาย อย. 
       -   ตองระบุสวนประกอบของอาหารเสริม (นม) เปนรอยละไวดวย 
       -   พิมพวนั เดือน ป ทีน่มหมดอายุ หรือขอความ “ควรบริโภคกอน……” อานไดชัดเจน 

6. นมถุงพาสเจอรไรส ที่จัดสงตองเปนนมโรงเรียน เพื่อใหแตกตางจากนมพาณิชย 
7. ทั้งนี้สามารถสงมอบ อาหารเสริม (นม) ตามวันเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลหาดขามกําหนดได 

 
 
 



คุณสมบัติผูขาย 
ประเภทนมสด ยู.เอช.ที ชนิดรสจืด บรรจุกลอง 

 
 

1. ผูขายจะตองสงอาหารเสริม (นม) ที่มีเครื่องหมายรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   
      กระทรวงสาธารณสุข โดยนมสด ย.ูเอช.ที ชนิดรสจดื ตองประกอบดวยนมโคสดแท  100% 
2. ผูขายจะตองมหีนังสือรับรองการจําหนายอาหารเสริม (นม) ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
      ของคณะกรรมการนโยบายนมแหงชาต ิและจะตองมจีํานวนปริมาณไมนอยกวาที่ขายใหแกผูซ้ือ 
3. ผูขายจะตองสงนมที่มีคุณภาพตามที่คณะกรรมการนโยบายนมแหงชาตกิําหนดเทานัน้  และหาก 

คณะกรรมการนโยบายนมแหงชาติมีมาตรการตรวจสอบคุณภาพนมที่ผลิตแลวพบวามีปริมาณ 
โภชนาการต่ํากวามาตรฐานหรือกระทําผิดเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายนมแหงชาต ิ ผูซ้ือ 
สงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาไดโดยมิตองแจงใหผูขายทราบลวงหนา   และการบอกเลิกสัญญา 
ดังกลาวผูขายจะใชสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นไมได 

4. ผูขายจะตองสงอาหารเสริม (นม) ใหผูซ้ือ ณ สถานที่ที่ผูซ้ือกาํหนดโดยไมคิดคาขนสงหรือคาใชจาย 
      ใดๆ จากผูซ้ือทั้งสิ้นและการสงมอบตองสงนมพรอมหลอดสําหรับดูด 
5. ผูขายจะตองสงอาหารเสริม (นม) นมสด ย.ูเอช.ที ชนิดรสจืด ขนาดบรรจุกลอง มีปริมาณสุทธิไมนอยกวา  
      200 มิลลิลิตรหรือ ซีซี ที่มีระยะเวลาตั้งแตวนัผลิตและอายุการเก็บรักษาไมนอยกวา 6 เดือน นบัแตวันที ่
      สงมอบ  พรอมทั้งภาชนะบรรจุอาหารเสริม (นม)   ตองมีลักษณะและมีขอความที่ถูกตองเปนจริงแสดง 
      ดังตอไปนี ้

- ระบุชนิดของนม กรรมวิธีการผลิต รวมทั้งชื่อและที่ตั้งของผูผลิต 
- ระบุปริมาณสทุธิเปนมิลลิลิตร หรือ ซี.ซี. 
- มีเลขทะเบียนของตํารับอาหารภายใตเครื่องหมาย   อย. 
- ตองระบุสวนประกอบของอาหารเสริม (นม) เปนรอยละไวดวย 
- พิมพวัน เดือน ป ที่นมหมดอายุ หรือขอความ “ควรบริโภคกอน……” อานไดชัดเจน 

6. นมกลอง ย.ูเอช.ที ที่จัดสงตองเปนนมโรงเรียน เพื่อใหแตกตางจากนมพาณิชย 
7. ทั้งนี้สามารถสงมอบ อาหารเสริม (นม) ตามวันเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลหาดขามกําหนดได 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ที่  ปข  74902/ว.                                                                                      ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
                                        อําเภอกยุบุรี  ปข  77150 

                                                                       26 พฤษภาคม 2552 
 

เร่ือง   สงประกาศสอบราคาซื้อ                                   

เรียน     
 

ส่ิงที่สงมาดวย  1. สําเนาประกาศสอบราคาซื้อ   และเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่  6/2552 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ   อาหารเสริม (นม) 
สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประจําปงบประมาณ 
2552  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6    . ตามรายการ ดังนี้ 
  

1. นมพาสเจอรไรส ชนิดรสจืด บรรจุถุง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 200 มิลลิลิตร  จํานวน 17,181 ถุง                      
ราคาถุงละ 6.26 บาท                                                 

  องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม จึงขอสงประกาศสอบราคาซื้อ ดังกลาวเพื่อประกาศใหทราบ
โดยทั่วกัน  หากสนใจติดตอสอบถามไดที่  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  หมูที่ 10 ตําบลหาดขาม ใน
ระหวางวันที่   27 พฤษภาคม  2552     ถึงวันที่   10  มิถุนายน  2552      .ในวันและเวลาราชการ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

 
สวนการคลัง. 
โทร.  0-3282-2269, 0-3282-2270 
โทรสาร  0-3282-2269 

 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารเพื่อประชาชน” 

 
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม                                                                          . 
ท่ี   ปข 74902/128   วันท่ี             25  พฤษภาคม  2552                                             . 
เร่ือง  รายงานขอซื้ออาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 โดยวธีิสอบราคา            . 
 

อางถึง  หนังสือเลขที่ ปข 0037.7/1916 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552  

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 

เร่ืองเดิม 
 ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณและบัญชีเงินโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552  ไดตั้งงบประมาณรายจายประจํา หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ประเภทคาวัสดุอ่ืน ๆ 
ตั้งไว 1,373,080.-บาท  และจะดําเนินการจัดซื้อเปนไปแลว เปนจํานวนเงิน 1,264,530.- บาท และคงเหลือ 108,550.-
บาท (-หนึ่งแสนแปดพันหารอยหาสิบบาทถวน-) และดําเนินการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) เปนนมพาสเจอรไรส 
ชนิดรสจืด บรรจุถุง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 200 มิลลิลิตร จํานวน 17,181 ถุง ๆ ละ 6.26 บาท จํานวน 69 วัน เปน
จํานวนเงิน 107,553.06  บาท เพื่อใหนักเรียนจํานวน 249  คน ไดดื่มนมอยางนอยวันละ 200 มิลลิลิตร สําหรับชั้น
ประถมปที่ 5-6  จํานวน 7 โรงเรียน  โดยวิธีสอบราคา 

 ขอเท็จจริง 
1.  เหตุผลท่ีจําเปนตองซื้อ 

เพื่อที่จะใหนักเรียนตั้งแตช้ันกอนวัยเรียนจนถึงประถมศึกษาปที่ 6 ไดดื่มอาหารเสริม (นม) กันอยางทั่วถึง 
ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในคราวประชุมเมื่อ 10 มีนาคม 2552 องคการบริหารสวนตําบลหาดขามจึงได
ดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนกอนวัยเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไปแลวและมีกําหนดสง
มอบถึงวันที่ 15 กันยายน 2552 และจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 โดยวิธีตกลงราคาไป
จํานวน 20 วัน และจัดซื้อใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 จํานวน 7 โรงเรียน จํานวน 249 คน ตามหนังสือที่
อางถึง โดยวิธีสอบราคา โดยแยกแตละโรงเรียน ดังนี้ 
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โรงเรียน 

 
ชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 5 

 
ชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 6 

รวม 
นักเรียน 

(คน) 

ประเภทของ 
นมพาสเจอรไรส 

ชนิดรสจืด 
(ถุง) 

 

หมายเหตุ 

โรงเรียนบานหนองเกด 12 11 23 520  
โรงเรียนบานไรบน 22 11 33 660  
โรงเรียนบานหาดขาม 26 17 43 860  
โรงเรียนบานโปงกะสัง 20 16 36 720  
โรงเรียนบานยางชุม 9 15 24 480  
โรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร 16 15 31 620  
โรงเรียนบานรวมไทย 22 34 56 1,120  

รวม 130 119 249 4,980  

2.  มาตราฐานหรือราคากลางผลติภัณฑอาหารเสริม  (นม) 
 -  นมพาสเจอรไรส ชนิดรสจืด บรรจุถุง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 200 มิลลิลิตร ราคาถุงละ  6.26  บาท 
 ตามหนังสือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท. 0893.4/ว. 451  ลงวันที่ 6 มนีาคม 2552 

3.  รายละเอียดของพัสดุท่ีจัดซื้อ 
 -  นมพาสเจอรไรส   ชนิดรสจืด บรรจุถุง ขนาดบรรจุไมนอยกวา  200  มิลลิลิตร   จํานวน  17,181 ถุง  

4.  วงเงินท่ีจะซื้อ 
 -  วงเงินในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เปนนมสด พาสเจอรไรส  ชนิดรสจืด บรรจุถุง ขนาดบรรจุไมนอย
กวา 200 มิลลิลิตร จํานวน 17,181 ถุง ๆ ละ 6.26 บาท  จํานวนเงินทั้งสิ้น 107,553.06 บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดพันหารอย
หาสิบสามบาทหกสตางค-) โดยจายจากงบประมาณ คาวัสดุ ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งไว 1,373,080.-บาท (หนึ่งลาน
สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดสิบบาทถวน-)  เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาพื้นฐาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

5.  กําหนดเวลาที่ตองการใชวัสดุ 
 -  ประจําปงบประมาณ 2552  จํานวน  69  วัน 
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6.  วิธีจัดซื้อและเหตุท่ีตองซื้อ 
 -  ดําเนนิการโดยวิธีสอบราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2538 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2547  ขอ 12(2) , 21(1)(6) , 22 , 26 , 27 , 28 และขอ 29 

ขอเสนอ  

 1. เห็นควรดําเนินการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) เปนนมพาสเจอรไรส ชนิดรสจืด บรรจุถุง ขนาดบรรจุไม
นอย กวา 200 มิลลิลิตร จํานวน 17,181 ถุง โดยวิธีสอบราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยพัสดุของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2538 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4  พ.ศ.2547  ขอ 12(2) , 21(1)(6) , 22 , 26 , 27 , 28  
และขอ 29  
 2. เห็นควรแตงตั้งคณะดําเนนิการตรวจรับพัสดุ โดยอาศยัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพสัดุของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2538 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2547 ขอ 12(2) , 21(1)(6) , 22 , 26 , 27 , 28  
และขอ 29  

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
 1. นางสาววัชรีวรรณ  โตะทอง  ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ  ประธานกรรมการ 
 2.  นางพรนภา  รัตนรุง   ตําแหนง เจาหนาทีก่ารเงินและบัญช ี กรรมการ 

3.  นางสาวสุภาวดี  เกาะเกต ุ  ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ   กรรมการ
  4.  นายชาญชยั  เสียงกลอม          ตําแหนง    ครูใหญโรงเรียนบานไรบน กรรมการ 
  5. นายประทีป  เรืองอราม         ตําแหนง    ครูใหญโรงเรียนบานโปงกะสัง กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

โรงเรียนบานรวมไทย 
1. นายรุงวิทย  ฟกเจริญ   ตําแหนง   นิตกิร 4    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรววีรรณ คีรีนิล ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา                 กรรมการ 
3. นางสาวอรุณี อเนกบุณย ตําแหนง   บุคลากร 3               กรรมการ 
4. นายสมชาย  มณีวงษ  ตําแหนง   ผูใหญบาน  หมูที่  7                 กรรมการ 
5. นางมาริสา  จันทรเพ็ญ  ตําแหนง   ครูโรงเรียนบานรวมไทย                กรรมการ 
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โรงเรียนบานโปงกะสัง 
1. นายรุงวิทย  ฟกเจริญ   ตําแหนง   นิตกิร 4    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรววีรรณ คีรีนิล ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา                 กรรมการ 
3. นางสาวอรุณี อเนกบุณย ตําแหนง   บุคลากร 3               กรรมการ 
4. นายแนบ  บวัทอง  ตําแหนง  ผูใหญบาน  หมูที่  4                 กรรมการ 
5. นายพจนรินทร  มุสิกเจียรนันท ตําแหนง  ครูโรงเรียนบานโปงกะสัง                กรรมการ 

โรงเรียนบานยางชุม 
1. นายรุงวิทย  ฟกเจริญ   ตําแหนง   นิตกิร 4    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรววีรรณ คีรีนิล ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา                 กรรมการ 
3. นางสาวอรุณี อเนกบุณย ตําแหนง   บุคลากร 3               กรรมการ 
4. นายธีระ  หนูนอย  ตําแหนง  ผูใหญบาน  หมูที่5                                           กรรมการ 
5. นางกาญจนา  หนูนอย   ตําแหนง  ครูโรงเรียนบานยางชุม                 กรรมการ 
 

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร 
1. นายรุงวิทย  ฟกเจริญ   ตําแหนง   นิตกิร 4    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรววีรรณ คีรีนิล ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา                 กรรมการ 
3. นางสาวอรุณี อเนกบุณย ตําแหนง   บุคลากร 3               กรรมการ 
4.นายอรุณชยั  สมมิตร  ตําแหนง   ผูใหญบาน หมูที ่6    กรรมการ 
5. นายโสภณ  ช่ืนจิตต  ตําแหนง  ครูโรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร   กรรมการ    
 

โรงเรียนบานไรบน 
1. นายรุงวิทย  ฟกเจริญ   ตําแหนง   นิตกิร 4    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรววีรรณ คีรีนิล ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา                 กรรมการ 
3. นางสาวอรุณี อเนกบุณย ตําแหนง   บุคลากร 3               กรรมการ 
4. นายสุภาพ  เกลี้ยงกลม  ตําแหนง  ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 2   กรรมการ 
5. นางมณีรัตน  ชายะพันธ   ตําแหนง  ครูโรงเรียนบานไรบน    กรรมการ 
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โรงเรียนบานหาดขาม 
1. นายรุงวิทย  ฟกเจริญ   ตําแหนง   นิตกิร 4    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรววีรรณ คีรีนิล ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา                 กรรมการ 
3. นางสาวอรุณี อเนกบุณย ตําแหนง   บุคลากร 3               กรรมการ 

 4. นายประเสริฐ  วันเพ็ญ  ตําแหนง  ผูใหญบาน  หมูที่  3    กรรมการ 
 5. นางสาวสายพิณ  ฐิตะมาดี ตําแหนง  ครูโรงเรียนบานหาดขาม   กรรมการ 

โรงเรียนบานหนองเกด 
1. นายรุงวิทย  ฟกเจริญ   ตําแหนง   นิตกิร 4    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรววีรรณ คีรีนิล ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา                 กรรมการ 
3. นางสาวอรุณี อเนกบุณย ตําแหนง   บุคลากร 3               กรรมการ 

 4. นายประดับ  เรืองอราม  ตําแหนง  ผูใหญบาน  หมูที่  1      กรรมการ 
 5. นายแถม  หุนเกา  ตําแหนง  ครูโรงเรียนบานหนองเกด   กรรมการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ   
                

 
 

(นางสาวอุบล  กุญแจนาค) 
                                          เจาหนาที่พัสด ุ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเหน็ของหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
             
             
        

  (นางสาววนติา  วงศเณร) 
              หัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ

ความคิดเหน็ของหัวหนาสวนการคลัง 

             
             
        

  (นางสาววนติา  วงศเณร) 
               หัวหนาสวนการคลัง 

ความเหน็ของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

             
             
        

 
(นายนิกร  กล่ินเกลี้ยง) 

                                                                                                             ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

              

พิจารณา  (   ) อนุมัติ 
                (   ) ไมอนุมัติ เพราะ            
         

(ลงชื่อ)                                                              . 

(นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

วันที่           25 พฤษภาคม 2552      . 
 
 
 



 
 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

ท่ี    141/2552 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสด ุ

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

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  จะดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธี
สอบราคา   ตามโครงการสนับสนุนอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
2552 และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2552 อนุมัติวันที่ 18 พฤษภาคม 2552  ขององคกร
ปกครองทองถ่ิน สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  

  เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย    จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2538 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2547  
ขอ 12(2) , 21(1)(6) , 22 , 26 , 27 , 28 และขอ 29  แตงตั้งบุคคลที่มีรายช่ือและตําแหนงดังตอไปนี้  เปน
คณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
 1. นางสาววัชรีวรรณ  โตะทอง  ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ  ประธานกรรมการ 
 2.  นางพรนภา  รัตนรุง   ตําแหนง เจาหนาทีก่ารเงินและบัญช ี กรรมการ 

3.  นางสาวสุภาวดี  เกาะเกต ุ  ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ   กรรมการ
  4.  นายชาญชยั  เสียงกลอม          ตําแหนง    ครูใหญโรงเรียนบานไรบน กรรมการ 
  5. นายประทีป  เรืองอราม         ตําแหนง    ครูใหญโรงเรียนบานโปงกะสัง กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

โรงเรียนบานรวมไทย 
1. นายรุงวิทย  ฟกเจริญ   ตําแหนง   นิตกิร 4    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรววีรรณ คีรีนิล ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา                 กรรมการ 
3. นางสาวอรุณี อเนกบุณย ตําแหนง   บุคลากร 3               กรรมการ 
4. นายสมชาย  มณีวงษ  ตําแหนง   ผูใหญบาน  หมูที่  7                 กรรมการ 
5. นางมาริสา  จันทรเพ็ญ  ตําแหนง   ครูโรงเรียนบานรวมไทย                กรรมการ 

 



โรงเรียนบานโปงกะสัง 
1. นายรุงวิทย  ฟกเจริญ   ตําแหนง   นิตกิร 4    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรววีรรณ คีรีนิล ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา                 กรรมการ 
3. นางสาวอรุณี อเนกบุณย ตําแหนง   บุคลากร 3               กรรมการ 
4. นายแนบ  บวัทอง  ตําแหนง  ผูใหญบาน  หมูที่  4                 กรรมการ 
5. นายพจนรินทร  มุสิกเจียรนันท ตําแหนง  ครูโรงเรียนบานโปงกะสัง                กรรมการ 

โรงเรียนบานยางชุม 
1. นายรุงวิทย  ฟกเจริญ   ตําแหนง   นิตกิร 4    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรววีรรณ คีรีนิล ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา                 กรรมการ 
3. นางสาวอรุณี อเนกบุณย ตําแหนง   บุคลากร 3               กรรมการ 
4. นายธีระ  หนูนอย  ตําแหนง  ผูใหญบาน  หมูที่5                                           กรรมการ 
5. นางกาญจนา  หนูนอย   ตําแหนง  ครูโรงเรียนบานยางชุม                 กรรมการ 
 

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร 
1. นายรุงวิทย  ฟกเจริญ   ตําแหนง   นิตกิร 4    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรววีรรณ คีรีนิล ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา                 กรรมการ 
3. นางสาวอรุณี อเนกบุณย ตําแหนง   บุคลากร 3               กรรมการ 
4.นายอรุณชยั  สมมิตร  ตําแหนง   ผูใหญบาน หมูที ่6    กรรมการ 
5. นายโสภณ  ช่ืนจิตต  ตําแหนง  ครูโรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร   กรรมการ    
 

โรงเรียนบานไรบน 
1. นายรุงวิทย  ฟกเจริญ   ตําแหนง   นิตกิร 4    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรววีรรณ คีรีนิล ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา                 กรรมการ 
3. นางสาวอรุณี อเนกบุณย ตําแหนง   บุคลากร 3               กรรมการ 
4. นายสุภาพ  เกลี้ยงกลม  ตําแหนง  ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 2   กรรมการ 
5. นางมณีรัตน  ชายะพันธ   ตําแหนง  ครูโรงเรียนบานไรบน    กรรมการ 

โรงเรียนบานหาดขาม 
1. นายรุงวิทย  ฟกเจริญ   ตําแหนง   นิตกิร 4    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรววีรรณ คีรีนิล ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา                 กรรมการ 
3. นางสาวอรุณี อเนกบุณย ตําแหนง   บุคลากร 3               กรรมการ 

 4. นายประเสริฐ  วันเพ็ญ  ตําแหนง  ผูใหญบาน  หมูที่  3    กรรมการ 
 5. นางสาวสายพิณ  ฐิตะมาดี ตําแหนง  ครูโรงเรียนบานหาดขาม   กรรมการ 



โรงเรียนบานหนองเกด 
1. นายรุงวิทย  ฟกเจริญ   ตําแหนง   นิตกิร 4    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรววีรรณ คีรีนิล ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา                 กรรมการ 
3. นางสาวอรุณี อเนกบุณย ตําแหนง   บุคลากร 3               กรรมการ 

 4. นายประดับ  เรืองอราม  ตําแหนง  ผูใหญบาน  หมูที่  1      กรรมการ 
 5. นายแถม  หุนเกา  ตําแหนง  ครูโรงเรียนบานหนองเกด   กรรมการ 

 
ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 

โดยเครงครัด 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ วันที่  25  เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ.  2552 
 

(ลงชื่อ).......................................................... 
(นายบุญรอด  เขียวเพชร) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกขอความ 

สวนราชการ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม                                                                          . 
ท่ี   ปข 74902/128   วันท่ี             25  พฤษภาคม  2552                                                           . 
เร่ือง  ขออนุมัติดําเนินการจดัซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5-6                      . 
 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 

 1. เร่ืองเดิม  
  ตามบันทึกขอความของสํานักงานปลัด ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 แจงความประสงคตองการ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6  จะดําเนินจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนเปนนมพาสเจอรไรส ชนิดรสจืด บรรจุถุง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 200 มิลลิลิตร จํานวน 17,181 ถุง ๆ ละ 
6.26 บาท เปนเงิน 107,553.06 บาท เพื่อใหเด็กนักเรียนจํานวน 7 โรงเรียน จํานวนเด็กทั้งสิน 249 คน ไดดื่มนมอยาง
นอยวันละ 200 มิลลิลิตร จํานวน 69 วัน โดยวิธีสอบราคา 

2.ขอเท็จจริง 
 องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม จะดําเนินการสอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ใหกับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5-6  ตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 จํานวนดังกลาวแลว ปรากฏวามี
งบประมาณเพียงพอสําหรับใชในเปนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่    
5-6โดยวิธีสอบราคา 
 3. ขอกฎหมายและระเบียบ 
  ดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2538 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2547  ขอ 12(2) , 21(1)(6) , 22 , 26 , 27 , 28 และขอ 29   
 4. ขอพิจารณา 
  4.1 องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม จะดําเนินการตกลงราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6    ตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม 2552  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 โดยวิธีสอบ
ราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 และแกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2547  ขอ 12(2) , 21(1)(6) , 22 , 26 , 27 , 28 และขอ 29   
  4.2 เห็นควรแตงตั้งคณะดําเนินการตรวจรบัพัสดุ โดยอาศัยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
พัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2538 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที ่4 พ.ศ. 2547 ขอ 12(2) , 21(1)(6) , 22 , 26 , 
27 , 28 และขอ 29   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่เกีย่วของซึ่งไดเสนอมาดวยแลว 

            

(นางสาวอุบล  กุญแจนาค) 
                                      เจาหนาทีพ่ัสดุ 

 



ความเหน็ของหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
             
             
        

              (นางสาววนิตา  วงศเณร) 
                 หัวหนาเจาหนาทีพ่ัสด ุ                                 

ความคิดเหน็ของหัวหนาสวนการคลัง 

             
             
        

           (นางสาววนิตา  วงศเณร) 
              หัวหนาสวนการคลงั                                        

ความเหน็ของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

             
             
        

 
             (นายนิกร  กล่ินเกล้ียง) 

                                                                                                                                 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

             

พิจารณา  (   ) อนุมัติ 
                (   ) ไมอนุมัติ เพราะ           
         

(ลงชื่อ)                                                              . 

(นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

วันที่           25  พฤษภาคม 2552      . 
 
 



 
 

                                                         บันทึกขอความ 

สวนราชการ    สํานักงานปลดั  องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม                                                                                         
ที่      ปข 74901/61                   วันที่    25 พฤษภาคม 2552 
เร่ือง   อนุมัติจดัซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ช้ันประถมศึกษาปที่ 5-6) 
                                                                                                         

อางถึง  หนังสือเลขที่ ปข 0037.7/1916 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 

ถึง  เจาหนาทีพ่ัสดุ 

 เร่ืองเดิม 
 ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และบัญชีเงินโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2552 ไดตั้งงบประมาณรายจายประจํา หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ประเภทคาวัสดุอ่ืน 
ๆ  ตั้งไว 1,373,080.- บาท และไดดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ไปแลว เปนจํานวนเงิน 1,264,530.20 บาท 
ใหกับนักเรียนกอนวัยเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6  และจะดําเนินการจัดซื้อใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5-6 เปนนมพาสเจอรไรส ชนิดรสจืด บรรจุถุง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 200 มิลลิลิตร จํานวน 17,181 ถุง ๆ ละ 6.26 
บาท เปน เปนเงิน 107,553.06 (-หนึ่งแสนเจ็ดพันหารอยหาสิบสามบาทสามสตางค-) ใหกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5-6  จํานวน 7 โรงเรียน จํานวนเด็กทั้งสิน 249 คน เพื่อใหนักเรียนไดดื่มนมอยางนอยวันละ 200 
มิลลิลิตร โดยวิธีตกลงราคา  ตามหนังสือที่อางถึง 

 ขอเท็จจริง 
  บัดนี้ สํานกังานปลัด เหน็ควรดําเนินการจดัซื้อ อาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปที่ 5-6 เปนนมพาสเจอรไรส ชนิดรสจืด บรรจุถุง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 200 มิลลิลิตร จํานวน 17,181 ถุง ใหกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 จํานวน 7 โรงเรียน จํานวนเด็กทั้งสิน 249 คน  จํานวน 69 วัน  

  ขอพิจารณาและเสนอแนะ 
  เห็นควรดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาพื้นฐาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลหาดขาม  อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2538  และที่แกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  4  พ.ศ. 
2547        
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการจดัซื้อตอไป  
 
                                             (นายนิกร    กล่ินเกลี้ยง) 
                                                                                      ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 



 
 


