
 
แนบท้ายรายงานผลผู้จัดท าร่างขอบเขตของงาน/ก าหนดรายละเอียด/ราคากลาง 

การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 1 ธ.ค.2563–30 เม.ย.2564 (จ านวน 100 วัน) 
และส าหรับปิดเทอม จ านวน 30 วัน  

ส าหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลบ้านแปะ 
************************************************************************************* 

1. วัตถุประสงค์ (เหตุผลความจ าเป็น) 
ด้วย กองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านแปะ มีความประสงค์จะจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนของ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลบ้านแปะ จ านวน 1,028 ราย ภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 1 ธ.ค. 2563–30 เม.ย. 
2564 จ านวน 100 วัน และส าหรับปิดเทอม จ านวน 30 วัน 
2. ขอบเขตของงาน 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดังนี้  
2.1 นม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุถุงๆ ละ 200 มิลลิลิตรจ านวน 62,600 ถุง   
2.2 นม ยู.เอช.ที.ชนิด กล่อง ขนาดบรรจุกล่องๆ ละ 200 มิลลิลิตรจ านวน 71,040 กล่อง  รายละเอียดตามแนบท้ายนี้ 

3. ระยะเวลาด าเนินการ         ส่งมอบภายในวันที่ 30 เม.ย. 2564 
4. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
  งวดเดียว ภายใน.........วัน     

 งวดเดียว ภายในวันที่  .................................................. 
  ...5....งวด   งวดที่ 1  ภายในวันที่.......... 30 ธ.ค. 2563............... 
   งวดที่ 2  ภายในวันที่.......... 29 ม.ค. 2564............... 
   งวดที่ 3  ภายในวันที่.......... 25 ก.พ. 2564............... 
   งวดที่ 4  ภายในวันที่.......... 31 มี.ค. 2564............... 

 งวดสุดท้ายภายในวันที่............30 เม.ย. 2564.................  
5. วงเงินในการจัดหา    งบประมาณ (1,028 ราย x 130 วนั x 7.37 บาท = 984,926.80 บาท) ราคาตั้งงบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2561 
6. ราคากลาง   จ านวน 967,440.80 บาท (เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสตางค์) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว1199 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการ
อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบหนังสือคณะอนุกรรมการบริหารกลาง โครงการอาหาร
เสริม(นม) โรงเรียน กรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0613/ว12915 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือ
เด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 1 
เมษายน 2563 หมวด 2 หน้าที่ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ ข้อ 9 ข้อ 9.9 ต้องจัดส่งนมโรงเรียนให้ครบ 
260 วันต่อปีการศึกษา หมวด 4 การท าสัญญา การจัดส่ง และการจัดเก็บนมโครงการ ข้อ 18 ให้หน่วยจัดซื้อ ซื้อนมตามราคา
กลางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เป็นราคาในการจัดซื้อ โดยมีราคาต่อหน่วย ดังนี้  

6.1 นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ถุงๆ ละ 6.58 บาท x จ านวน  62,600 ถุง      = 411,908 บาท 
6.2.นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง กล่องๆ ละ 7.82 บาท x จ านวน 71,040 กล่อง  = 555,532.80 บาท 
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7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 - ใช้เกณฑ์ราคา      ราคารวม        ราคาต่อรายการ       ราคาต่อหน่วย 
8. แหล่งที่มาของราคากลาง 
  ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด 
  ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
  ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
 ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
  ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
9. ข้อก าหนดเพ่ิมเติม 
 - ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพขาย/รับจ้างงานดังกล่าว 
 

(ลงชื่อ)             พัชรี  พุทธวงค์          ผู้จัดท า 
(นางพัชรี   พุทธวงค์) 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 


