ตัวอยางกรณีจัดจาง

คําสั่ง ....................คณะ/สํานัก......................
ที่ …..…/……….
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด และกําหนดราคากลาง
..............................................................
ตามที่.........................คณะ/สํานัก....................ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ......................
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหั สกิ จกรรม................................... เพื่ อจั ดจ าง..........................................
จํานวน........รายการ รวมเปนเปนเงิน.........................บาท (.................................................) นั้น
ดั งนั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด
.....................คณะ/สํานัก........................จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
แบบรูปรายการละเอียด และกําหนดราคากลาง....................................................................... ดังนี้
๑. ................................................................
ประธานกรรมการ
๒. ................................................................
กรรมการ
๓. ................................................................
กรรมการ
และใหคณะกรรมการฯ ที่ไดรับมอบหมาย รายงานผลตอ............คณบดี/ผูอํานวยการ.............
เพื่อดําเนินการตามระเบียบตอไป
สั่ง ณ วันที่ ................................................

(...........................................................)
....................คณบดี/ผูอํานวยการ......................
คําอธิบายเพิ่มเติม ๑. ขอความในสวนนี้ไมตองพิมพในแบบฟอรมของทาน
๒. คณะกรรมการตองเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจางประจํา
๓. องคประกอบคณะกรรมการ ประธาน ๑ คน กรรมการอยางนอย ๒ คน (กรรมการมากกวานี้ได แตตองเปนจํานวน
เลขคี่ เชน ๓, ๕, ๗, ๙)
๔. กรรมการอยางนอย ๑ คน ควรเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรูและมีประสบการณ ที่เกี่ยวของกับรายละเอียด
คุณลักษณะที่กําหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการกําหนด
๕. ขอควรระวัง
๕.๑ หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุ
ทีผ่ ลิตในประเทศไทย หรือเปนกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ
๕.๒ หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือ
ของผูขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
๕.๓ หามระบุยี่หอสิ่งของที่ตองการจะซื้อทุกชนิด

ตัวอยางกรณีจัดจาง

บันทึกขอความ

สวนราชการ ...........คณะ/สํานัก..............................…………….……………………………………………………………
ที่................................................................................... วันที่.....เดือน................พ.ศ. ................................
เรื่อง รายงานผลการประชุมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด และกําหนดราคากลาง
เรียน....................คณบดี/ผูอํานวยการ......................
ตามคําสั่ง.........................คณะ/สํานัก....................ที่ ........./............ ลงวันที่.....................
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด และกําหนดราคากลาง...............................นั้น
คณะกรรมการดังมีรายนามปรากฏ ไดรวมกันพิจารณาตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด
และกําหนดราคากลาง จัดจาง……………………………จํานวน.......รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น.......................บาท
(.........................................) โดยเบิกจายจากเงินงบประมาณ.......................ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รหัสกิจกรรม................................... ดังนั้น เพื่อความคุมคาและประโยชนสูงสุดของทางราชการ คณะกรรมการ
มีมติเปนเอกฉันท ใหใชแบบรูปรายการละเอียดและราคากลางตามแนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(...............................................)

คําอธิบายเพิ่มเติม

๑. ขอความในสวนนี้ไมตองพิมพในแบบฟอรมของทาน
๒. ขอความที่ปรากฏ ทานสามารถรางขึ้นใหมได ซึ่งตามฟอรมที่กําหนดเปนเพียงสาระสําคัญที่ตองการ
ระบุเทานั้น

ตัวอยางกรณีจัดจาง

บันทึกขอความ

สวนราชการ ………คณะ/สํานัก………………………………………………………………………………………………..……
ที่...................................................................................วันที่.....เดือน................พ.ศ. ..................................
เรื่อง ขอสงรายงานการตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด และกําหนดราคากลาง......................................
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
………………คณะ/สํานัก……..…ขอสงรายงานผลการตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด
และกําหนดราคากลาง ของคณะกรรมการตามคําสั่ง………..คณะ/สํานัก……..ที่...............ลงวันที่................
ตามเอกสารแนบ ดังนี้
๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด และกําหนดราคากลาง
๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด และกําหนดราคากลาง
๓. แบบรูปรายการละเอียดและราคากลาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

(.............................................................)
....................คณบดี/ผูอํานวยการ.....................

คําอธิบายเพิ่มเติม

๑. ขอความในสวนนี้ไมตองพิมพในแบบฟอรมของทาน
๒. กรณีมีมากกวา ๑ แผน ขอใหคณะกรรมการลงนามกํากับทุกแผน โดยรายชื่อคณะกรรมการจะปรากฏใน
แผนสุดทาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง

1. ชือ่ โครงการ...............................................................................................................................
/หนวยงานเจาของโครงการ......................................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร..........................................................................................บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป………………………………………………………………….……………………….……………………….
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่..................................เปนเงิน.....................................................บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง………………………………………………………………………………………..
5.1………………………………………………………………………………..…………………………………………..
5.2……………………………………………………………………………………..……………………………………..
5.3…………………………………………………………………………………..………………………………………..
5.4……………………………………………………………………………………………………………………………..
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง…………………………………………………………………………..
6.1………………………………………………………………………………………………………………………………
6.2………………………………………………………………………………………………………………………………
6.3………………………………………………………………………………………………………………………………
6.4………………………………………………………………………………………………………………………………
6.5………………………………………………………………………………………………………………………………

คําอธิบายเพิ่มเติม

๑. ขอความในสวนนี้ไมตองพิมพในแบบฟอรมของทาน
๒. แบบฟอรมนี้เปนแบบฟอรมที่หลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากเปนการกําหนดของ ปปช. ที่ทุกหนวยงานตองถือปฏิบัติ

ตัวอยางกรณีจัดจาง
แบบ ปร.1 แผนที่...../.......
แบบฟอรมการถอดแบบสํารวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุกอสรางทั่วไป
โครงการ/งานกอสราง …………………………………………….
สถานที่กอสราง ……………………………………………………..
แบบเลขที่ ……………………………………………………………..
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง …………………...
ถอดแบบ/คํานวณราคากลางโดย ………………………………
เมื่อวันที่ ………………….. เดือน………………….. พ.ศ. …………………..
หนวย : บาท
ลําดับที่

รายการ

จํานวน

หนวย

1
1.1
1.2
1.3

หมวดงาน................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

…………..
…………..
…………..

…………..
…………..
…………..

รวมคาตนทุนเปนเงิน

ราคา

จํานวนเงิน

หนวย

บาท

…………..
…………..
…………..

…………..
…………..
…………..

……………

หมายเหตุ

ตัวอยางกรณีจัดจาง
ประมาณราคา จัดจาง.......................................................

แบบเลขที.่ ..........

สถานที่กอสราง…………………………………………………………

สํานัก/กอง..........

ฝายประมาณราคา…………………………………………………….

วันที่......

แบบ ปร.๔
รายการเลขที่………………

ประมาณการโดย.................................................................
ลําดับ
ที่
1
1.1
1.2
1.3

รายการ
หมวดงาน..................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

จํานวน

หนวย

ราคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน

.......

………

......

………

.............
.............
.............

คาแรงงาน
ราคา
หนวยละ จํานวนเงิน

รวมคาวัสดุ
และ
คาแรงงาน

.............
.............
.............

................
................
................

............
............
............

............
............
............

รวมคาตนทุนวัสดุ+คาแรง

…………..
ลงชื่อ........................................................ประธานกรรมการ
(.........................................................)

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(.........................................................)

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(.........................................................)

หมายเหตุ

ตัวอยางกรณีจัดจาง

แบบ ปร.๕

สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง
สวนราชการ ฝาย/งาน………………………………………….
ประเภท........................................................................
เจาของอาคาร...............................................................
สถานที่กอสราง ..........................................................
หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ..........................
แบบเลขที่……………………………………………………………..
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จํานวน....................แผน
ประมาณราคาเมื่อวันที่…………………………………………….

ลําดับที่
๑
๒

สรุป

สํานัก/กรม..................................................................

คากอสราง
ทั้งหมดรวม
Factor F
หมายเหตุ
เปนเงิน
(บาท)
.................... ............. ....................

คาวัสดุและ
คาแรงงานรวม
เปนเงิน (บาท)

รายการ
ประเภทงาน...............
ประเภทงาน...............

เงื่อนไข
เงินลวงหนาจาย..............................%
เงินประกันผลงานหัก......................%
ดอกเบี้ยเงินกู...................................%
ภาษีมูลคาเพิ่ม...................................%
รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น
...................
คิดเปนเงินประมาณ
(.....................................................................)
……………….
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.............ตร.ม.
ระยะเวลาดําเนินการ………วัน
เฉลี่ยราคาประมาณ…………...บาท/ตร.ม
ลงชื่อ...........................................ประธานกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ............................................กรรมการ
(...........................................)

ลงชื่อ............................................กรรมการ
(...........................................)

ตัวอยางกรณีจัดจาง
แบบ ปร.๖
ประมาณราคา......................................................................
สถานที่กอสราง……………………………………………………………
แบบเลขที่………............รายการเลขที่...................................
สํานัก / กรม........................................................................
ประมาณการเมื่อวันที่…………………………………………………..

ลําดับที่
๑

รายการ

คากอสราง
(บาท)

ประเภท………………………………

……………….

รวมเปนเงิน (...................................)

หมายเหตุ

……………….

ลงชื่อ...........................................ประธานกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ............................................กรรมการ
(...........................................)

ลงชื่อ............................................กรรมการ
(...........................................)

