ตาราง ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ ใิ ช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องนอนสาหรับค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ที่ทาการปกครองจังหวัดเพชรบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน))
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 8 สิงหาคม 2560
เป็นเงิน 307,000 บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจาก
4.1 กรมการปกครอง (สน.อส.)
4.2 ร้านนครเพชร เลขที่ 202 ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
4.3 บริษัทอิโคน จากัด เลขที่ 99/18 ม.4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
4.4 บริษัทอาร์ไอเอ็น คอร์ปอเรชั่น จากัด เลขที่ 1/14 ม.5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
4.5 บริษัทที่นอนเบญจพร จากัด เลขที่ 20/9 ม.1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 น.ส.วงศ์เดือน อ่อนละมัย ตาแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
5.2 นายสมพร เยี่ยมยงวรรณ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
5.3 นายณัฐวุฒิ พวงทรัพย์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายละเอียดแนบท้ายราคากลาง
การจัดซื้อวัสดุเครื่องนอนสาหรับค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี
รายการวัสดุเครื่องนอน
ลาดับ
ที่
1
2

3
4
5

รายการ
ที่นอนบุคคลใยมะพร้าว เสริมฟองน้า
บน-ล่าง เสริมด้วยปลอกผ้าสีขาว
ขนาด 3 ฟุต (90x197x6 ซม.)
ผ้ า ปู ที่ น อน เป็ น ผ้ า ฝ้ า ยผสมใย
สังเคราะห์คุณภาพดี สีขาว รูป
สี่เหลี่ ยมผื นผ้า (รัดมุ ม) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 90 x 197 ซม.
หมอนหนุนสีขาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี
ขาว ขนาด 16 x 24 นิ้ว
ปลอกหมอน ขนาด 16 x 25 นิ้ว
ผ้ า ห่ ม นอนเนื้ อ cotton ขนาด
137 x 190 ซม.

รวม

รายการ/
ชุด

ราคา/
หน่วย

จานวน
(หน่วย)

รวม
เป็นเงิน
ทั้งสิ้น

1 ลูก

1,870

100 ชุด

187,000

1 ผืน

220

100 ชุด

22,000

1 ใบ

180

100 ชุด

18,000

1 ใบ

110

100 ชุด

11,000

1 ผืน

690

100 ชุด

69,000

3,070

307,000

หมาย
เหตุ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ที่ทาการปกครองจังหวัดเพชรบุรี (กลุ่มงานความมั่นคง)
ที่ วันที่ 9 สิงหาคม 2560
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคานวณราคากลาง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เรื่องเดิม
ตามบันทึกที่ทาการปกครองจังหวัด ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการกาหนด
ราคากลาง ได้รายงานผลการกาหนดราคากลางการจัดซื้อวัสดุเครื่องนอนสาหรับค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัด
เพชรบุรี จานวน 100 ชุด รวมเป็นเงิน 307,000 บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) และผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เป็นเงิน 307,000 บาท
(สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน นั้น
ข้อระเบียบ
1. หนังสือสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ ปช 0001.26/ว 0025
ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคานวณราคากลาง กาหนดให้ส่วนราชการซึ่งมีการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่าหนึ่งแสนบาท ต้องเปิดเผย
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง ตามแบบตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบที่ ป.ป.ช.
กาหนด
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556
เรื่ อง การปรั บปรุ ง หลั กเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการกาหนดให้
หน่วยงานของรัฐดาเนินการประกาศรายละเอียดการคานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างอื่นที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนดไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง
ข้อพิจารณา
เพื่อให้ การเปิ ดเผยข้อ มูล รายละเอียดค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและราคากลาง
เป็นไปตามแนวทางที่ ป.ป.ช.กาหนด เห็นควรส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจั ดซื้อจั ดจ้ างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามข้ อ 1 ให้ กับส านั กงานจังหวัดเพชรบุรี นาข้อมู ล
ลงในเว็บไซต์ของจังหวัดเพชรบุรี www.phetchaburi.go.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอี ยดราคากลางให้แก่
ผู้สนใจทราบต่อไป
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้
(นางเกษร แสงมณี)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางณัฐกมล โพธิท์ อง)
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ที่ พบ 0018/

ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ 76000
สิงหาคม 2560

เรื่อง

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางในเว๊บไซต์
ของจังหวัดเพชรบุรี

เรียน หัวหน้าสานักงานจังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ปปช.07 จานวน 3 ฉบับ
2. รายละเอียดแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
จานวน 3 ฉบับ
ด้วยที่ทาการปกครองจังหวัดเพชรบุรี จะจัดซื้อวัสดุเครื่องนอนสาหรับค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน
จังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน 307,000 บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
ที่ทาการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ขอส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
ราคากลางในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างที่ มิ ใช่ ง านก่ อ สร้ า ง ตาราง ปปช.07 มาเพื่อ โปรดพิ จารณาเปิ ดเผยข้ อ มู ล
รายละเอียดการจั ดซื้อจั ดจ้ างลงในเว็บไซต์ของจังหวัดเพชรบุรี www.phetchaburi.go.th รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ที่ทาการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานความมั่นคง
โทร.0-3240-2463
.
................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
................................เจ้าหน้าที่พัสดุ

