ตัวอยางกรณีจัดซื้อ

คําสั่ง ....................คณะ/สํานัก......................
ที่ …..…/……….
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ และราคากลาง
..............................................................
ตามที่.........................คณะ/สํานัก....................ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ......................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รหัสกิจกรรม................................... เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ......................................
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........................จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
ครุภัณฑและราคากลาง....................................................................... 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

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง

1. ชื่อโครงการ.......................................................................................................................
/หนวยงานเจาของโครงการ..............................................................................................
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร...................................................................................บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง).................................................................................
เปนเงิน..............................................บาท ราคา/หนวย(ถามี)......................................บาท
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1...........................................................................................................................................
4.2...........................................................................................................................................
4.3……………………………………………………………………………………….…………………………………..
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน…………….……………………………….
5.1………………………………………………………………………………………………………………………………
5.2………………………………………………………………………………………………………………………………
5.3………………………………………………………………………………………………………………………………
5.4………………………………………………………………………………………………………………………………
5.5………………………………………………………………………………………………………………………………

คําอธิบายเพิ่มเติม

๑. ขอความในสวนนี้ไมตองพิมพในแบบฟอรมของทาน
๒. แบบฟอรมนี้เปนแบบฟอรมที่หลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากเปนการกําหนดของ ปปช. ที่ทุกหนวยงานตองถือปฏิบัติ

ตัวอยางกรณีจัดซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ…………………………….
รวมเปนเงินทั้งสิ้น...................................บาท (.............................................)
คุณสมบัติของเครื่องปรับอากาศเทียบเทาหรือดีกวา ดังนี้
๑. เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวนใตเพดาน ขนาดไมนอยกวา ๓๖,๐๐๐ บีทียู/ชั่วโมง
จํานวน ๔ เครื่อง
๒. รายละเอียด
๒.๑ เปนเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวนใตเพดาน ขนาดไมต่ํากวา ๓๖,๐๐๐ BTU/
ชั่วโมง จํานวน ๔ เครื่อง
๒.๒ คอมเพรสเซอร ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยและไมเคยใชงานมากอน ใชไฟ ๓ เฟส
๓๘๐ โวลต ความถี่ ๕๐ เฮิรต
๒.๓ มอเตอรพัดลมคอยลเย็นแบบ Permanent Split Capacitor Motor (P.S.C.Motor)
๒.๔ มอเตอรพัด ลมระบายความรอน Condensing ชนิ ด Permanent Split Capacitor
Motor, ชนิดกันน้ํา
๒.๕ Remote control แบบมีสาย
๒.๖ เครื่องหมายคุณภาพ ประกอบดวย
- เครื่ อ งหมายการรั บ รองอุ ต สาหกรรม เครื่ อ งปรั บ อากาศสํ า หรั บ ห อ งเฉพาะด า น
สิ่งแวดลอม (มอก.๒๑๓๔-๒๕๔๕)
- เครื่องหมายผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสําหรับหองแบบแยกสวนระบาย
ความรอนดานอากาศ (มอก.๑๑๕๕-๒๕๓๖ หรือ มอก.๒๑๓๔-๒๕๔๕)
๒.๗ เครื่องปรับอากาศยี่หอที่เสนอมาตองมีที่ใชงานแพรหลายมาแลวไมนอยกวา ๕ ป
๒.๘ มี วาลวบริการ (Service Valve) ที่ทอดานสารสงแกสและสารเหลว
๓. เงื่อนไขเฉพาะ
๓.๑ รับประกันคุณภาพไมนอยกวา ๑ ป
๓.๒ รับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอรไมนอยกวา ๓ ป
๓.๓ มีแคตตาล็อคฉบับจริงของเครื่องปรับอากาศ รุน ขนาด และยี่หอที่นําเสนอ
๓.๔ คณะกรรมการจะพิจารณาเครื่องปรับอากาศที่ประสิทธิภาพสูง (จากการหาคา EER) ที่
แสดงคาการประหยัดพลังงาน เปนสําคัญ (คา EER ไมนอยกวา ๑๑.๐๐)
๓.๕ ตองมีหลักฐานแสดงการเปนตัวแทนจําหนายเครื่องปรับอากาศของยี่หอนั้น
ลงชื่อ........................................................ประธานกรรมการ
(.........................................................)
ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(.........................................................)
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
(..........................................................)
คําอธิบายเพิ่มเติม ๑. ขอความในสวนนี้ไมตองพิมพในแบบฟอรมของทาน
๒. กรณีมีมากกวา ๑ แผน ขอใหคณะกรรมการลงนามกํากับทุกแผน โดยรายชื่อคณะกรรมการจะปรากฏ

ตัวอยางกรณีจัดซื้อ

บันทึกขอความ

สวนราชการ ...........คณะ/สํานัก..............................…………….……………………………………………………………
ที่................................................................................... วันที่.....เดือน................พ.ศ. ................................
เรื่อง รายงานผลการประชุมกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ และราคากลาง...............................
เรียน....................คณบดี/ผูอํานวยการ......................
ตามคําสั่ง.........................คณะ/สํานัก....................ที่ ........./............ ลงวันที่.....................
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ และราคากลาง...................................นั้น
คณะกรรมการดังมีรายนามปรากฏ ไดรวมกันพิจารณากําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
และราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ……………………………จํานวน.......รายการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น.......................บาท
(.........................................) โดยเบิกจายจากเงินงบประมาณ.......................ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รหัสกิจกรรม................................... ดังนั้น เพื่อความคุมคาและประโยชนสูงสุดของทางราชการ คณะกรรมการ
มีมติเปนเอกฉันท ใหใชรายละเอียดคุณลักษณะตามแนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(...............................................)

คําอธิบายเพิ่มเติม

๑. ขอความในสวนนี้ไมตองพิมพในแบบฟอรมของทาน
๒. ขอความที่ปรากฏ ทานสามารถรางขึ้นใหมได ซึ่งตามฟอรมที่กําหนดเปนเพียงสาระสําคัญที่ตองการ
ระบุเทานั้น

ตัวอยางกรณีจัดซื้อ

บันทึกขอความ

สวนราชการ ………คณะ/สํานัก………………………………………………………………………………………………..……
ที่...................................................................................วันที่.....เดือน................พ.ศ. ..................................
เรื่อง ขอสงรายงานการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ และราคากลาง.........................................
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
………คณะ/สํานั ก………ขอสงรายงานผลการกําหนดรายละเอียดคุณลั กษณะครุภัณ ฑ
และราคากลาง ของคณะกรรมการตามคําสั่ง…………..คณะ/สํานัก……..……ที่....../......ลงวันที่....................
ตามเอกสารแนบ ดังนี้
๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภณ
ั ฑ และราคากลาง
๒. บันทึกรายงานผลการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ และราคากลาง
๓. รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ และราคากลาง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

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

คําอธิบายเพิ่มเติม

๑. ขอความในสวนนี้ไมตองพิมพในแบบฟอรมของทาน
๒. ขอความที่ปรากฏ ทานสามารถรางขึ้นใหมได ซึ่งตามฟอรมที่กําหนดเปนเพียงสาระสําคัญที่ตองการ
ระบุเทานั้น

